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NÝ MYNDLIST Klukkan þrjú í dag kem-
ur listamaðurinn Egill Sæbjörnsson fram í
Listasafni Íslands í tengslum við verkið You
Take All My Time á sýningunni Ný íslensk
myndlist.
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AÐSTÆÐUR ENDURMETNAR Hættu-
ástand í Bolungarvík verður endurmetið í
hádeginu í dag en í gær þótti ekki óhætt
að hleypa 92 íbúum til síns heima. Hættu-
ástandinu var aflétt í Ísafjarðarbæ seinni
partinn í gær. Sjá síðu 2

VILJA LANDIÐ AF LISTANUM Mikill
meirihluti landsmanna vill Ísland burt af
lista hinna „staðföstu þjóða“ sem studdu
innrásina í Írak. Í þeim hópi eru 80 prósent
framsóknarmanna og 58 prósent sjálfstæð-
ismanna. Sjá síðu 6

ÓTTAST MEIRI SAMDRÁTT Yfirlækn-
irinn á Vogi óttast að til enn frekari sam-
dráttar komi í starfi SÁÁ vegna kostnaðar við
viðhaldsmeðferð ópíumfíkla. Samdráttur
sem þegar hefur verið ráðist í bitnar mest á
bráðveiku fólki. Sjá síðu 8
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Katrín Guðmundsdóttir:
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Í MIÐJU BLAÐSINS 

BJARTVIÐRI AUSTAN TIL Él norðan
til og á Vestfjörðum. Skýjað um sunnanvert
landið. Frost 0-6 stig. Sjá síðu 4
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Í GRÍMSEY
Ekki er vitað til þess að skemmdir hafi orðið
í jarðskjálftahrinu sem hófst um miðjan dag

í gær austsuðaustur af Grímsey.

Norðurland:

Tveir snarpir 
jarðskjálftar

JARÐSKJÁLFTAR Snarpir jarðskjálftar
urðu um 20 kílómetra austsuðaust-
ur af Grímsey um miðjan dag í gær.

Skjálftarnir fundust víða á Norð-
urlandi, m.a. í Grímsey, á Akureyri
og á Húsavík, án þess þó að tjón hafi
hlotist af. Ragnhildur Hjaltadóttir,
íbúi í Grímsey, sagðist hafa fundið
skjálftana vel og vissi til þess að í
sumum húsum í eyjunni hafi mynd-
ir skekkst á veggjum.

„Þetta byrjaði með skjálfta upp á
um 4 á Richter fimmtán mínútur
fyrir fjögur og svo fimm mínútum
seinna varð annar upp á 5,5 á 
Richter,“ sagði Steinunn Jakobs-
dóttir, deildarstjóri á Veðurstofu Ís-
lands. Eftirskjálftarnir voru sumir
allt að 3 á Richter og taldi hún að bú-
ast mætti við nokkrum slíkum. - óká

SAMGÖNGUR Ekkert skipa íslenskra
flutningafyrirtækja er skráð hér á
landi utan eins sem bara sinnir inn-
anlandsmarkaði. Tvö ný flutninga-
skip Samskipa verða skráð í Fær-
eyjum ásamt áhöfnum þeirra. 

Höskuldur H. Ólafsson, aðstoð-
arforstjóri Eimskips, segir á annað
hundrað milljóna króna myndu
sparast árlega væru allar áhafnir
skipa fyrirtækisins erlendar. Eim-
skip hugleiðir einnig að skrá ís-
lenskar áhafnir í Færeyjum: „Við
hugleiðum þetta ekki út frá öðru en
að aðrir hafa kostnaðarlega yfir-
burði af því að skrá áhafnir erlend-
is, hvort sem það er í Færeyjum eða
annars staðar í heiminum,“ segir
Höskuldur og bendir á að 

Atlantsskip notist bara við erlendar
áhafnir, en það þrýsti á keppinaut-
ana að bregðast eins við. „Hingað til
höfum við viljað hafa íslenskar
áhafnir á skipum í föstum áætlana-
siglingum til og frá landinu, en það
verður auðvitað að endurskoða í
ljósi aðstæðna á hverjum tíma.“ 

Pálmar Óli Magnússon, fram-
kvæmdastjóri rekstarsviðs Sam-
skipa, segir nýju skipin skráð í
Færeyjum til að tryggja íslensku
sjómönnunum áframhaldandi
vinnu, fyrirtækið væri ekki sam-
keppnishæft gerði það skipin út
héðan.

Sjómannafélag Reykjavíkur
skorar á stjórnvöld að laga rekstr-
arumhverfi kaupskipaútgerða að

því sem gerist í nágrannalöndunum
og tryggja íslenskum sjómönnum
vinnu. Jónas Garðarsson formaður
félagsins gagnrýnir að tekið hafi
stjórnvöld á annað ár að skoða
hvort hægt sé að endurskoða lög
um kaupskip, þau séu með seina-
ganginum að glopra störfum frá
landinu.

Pálmar segist ekki sjá hag í að
færa skráningu skipa hingað aftur
nema íslensk stjórnvöld gerðu bet-
ur en tíðkist í löndunum í kring,
enda fylgi kostnaður svo umfangs-
miklum breytingum. Undir það tek-
ur Höskuldur: „Þegar fyrirtæki eru
búin að hreyfa sig einu sinni þarf að
gera heldur betur til þess að það
hreyfi sig aftur.“ - gag

Flutningaskipin
skráð erlendis

Eimskip myndi spara á annað hundrað milljóna króna ef áhafnir fyrir-
tækisins væru erlendar. Sjómannafélag Reykjavíkur segir stjórnvöld
glopra störfum úr landinu með ósamkeppnishæfu skattaumhverfi.

DAGAR EFTIR AF 
JANÚARTILBOÐI TOYOTA

26
Corolla
Tilboðsverð

1.669.000 kr.

LÁTIÐ BARN BORIÐ Í LÍKHÚS Taílenskur læknir ber lítið barn í líkhús í Takuapa í suðurhluta Taílands í gær. Alls hafa nú safnast um 80
milljónir króna á Íslandi til hjálparstarfs Rauða krossins á hamfarasvæðunum í Asíu. Ástralía er það ríki sem heitið hefur mestu fjármagni
til hjálparstarfsins eða um 48 milljörðum króna. Sjá síðu 2,4 og 18.

SKATTRANNSÓKN Baugur unir ekki
endurálagningu ríkisskattstjóra
vegna tekjuáranna 1998 til 2002. Í
yfirlýsingu Hreins Loftssonar,
stjórnarformanns félagsins segir
að félagið sætti sig ekki við for-
sendur álagningarinnar og muni
skjóta málinu til yfirskattanefnd-
ar og dómstóla ef þörf er á. 

Heildarfjárhæð endurálagn-
ingarinnar nemur 464 milljónum
króna. Þar af myndi félagið sjálft
að óbreyttu bera 282 milljónir

króna að teknu tilliti til greiðslna
sem þegar hafa verið inntar af
hendi og endurkröfurétti á þriðja
aðila.

Af þessum 282 milljónum eru
223 milljónir ágreiningur milli
Baugs og skattayfirvalda um
söluhagnað vegna samruna Hag-
kaupa og Bónuss árið 1998.

Endurálagningin nær til fimm
rekstrarára og voru tekjur félags-
ins á tímabilinu 150 milljarðar
króna. Félagið færði til gjalda af

varúðarástæðum tekjuskattskvöð
í samræmi við frumskýrslu í árs-
uppgjöri félagsins fyrir 2003.
Hagnaður Baugs fyrir það ár var
9,5 milljarðar króna.

Í lok yfirlýsingar harmar
stjórnarformaður Baugs leka til
fjölmiðla um rannsókn á málefn-
um félagsins og áréttar mikilvægi
þess að félagið fái frið til að færa
fram athugasemdir sínar gagn-
vart réttum yfirvöldum.

- hh

Baugur kærir endurálagningu fimm ára tímabils:

Heildarupphæðin 464 milljónir

Útsölubæklingur BT fylgir blaðinu í dag

Útsalan hefst kl. 11:00 í dag

Impregilo:

Bara einn
fékk svar

VINNUMARKAÐUR Alþýðusambandið
segir ítalska verktakafyrirtækið
Impregilo draga lappirnar í manna-
ráðningum í gegnum evrópska
vinnumiðlunarvefinn Eures. 

Þegar fyrirtækið var látið aug-
lýsa þar áður munu hafa borist á
annað hundrað umsóknir og 80 um-
sækjendur uppfyllt gerðar kröfur,
en enginn fengið svar nema Norð-
maður einn sem var þrjóskur og
gafst ekki upp. „Hann gerði athuga-
semd við það að íslensk stjórnvöld
stæðu að birtingu auglýsinga sem
þau ættu ekkert að gera með,“ segir
Halldór Grönvold, framkvæmda-
stjóri ASÍ. 

Impregilo vísar ásökunum ASÍ á
bug. sjá síðu 10        - ghs  
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Sjúkraflugið til Taílands:

Fólkið var greinilega slegið
HAMFARIRNAR Áhöfn og læknalið,
sem fóru með 38 sænska sjúklinga
frá Taílandi til Svíþjóðar í fyrradag,
kom til landsins síðdegis í gær og
var ferðin að mörgu leyti erfið, að
sögn Steingríms Ólafssonar, upplýs-
ingafulltrúa í forsætisráðuneytinu. 

Sjúklingarnir voru með beinbrot
og opin, djúp sár, sumir höfðu 
gengið í gegnum skurðaðgerðir í
Taílandi, jafnvel átt við sýkingar að
stríða og þurftu mikla lyfjagjöf auk
þess sem flestir þeirra höfðu misst
aðstandendur í hamförunum og
þurftu andlega umönnun. 

„Langflestir höfðu misst náinn
ættingja og var stór hluti hópsins
því steinrunninn. Fólkið var frosið

og greinilega í sjokki, aðallega í
byrjun ferðarinnar. Þegar við milli-
lentum í Dubai hringdu margir
heim og urðu þá fyrir tilfinninga-
legu uppnámi,“ segir Steingrímur.

Svíar höfðu óskað eftir öðru
flugi en í Dubai kom í ljós að heilsu
sjúklinganna í Bankok er betur
borgið þar og var beiðnin því aftur-
kölluð. Boð Íslendinga um aðstoð
stendur þó enn þá. - ghs

Hættuástandi aflétt
nema í Bolungarvík
Hættuástand í Bolungarvík verður endurmetið í hádeginu en í gær þótti
ekki óhætt að hleypa 92 íbúum til síns heima. Hættuástandinu var aflétt

í Ísafjarðarbæ seinni partinn í gær.
SNJÓFLÓÐASVÆÐI Almannavarna-
nefnd Bolungarvíkur tók ákvörðun
í samráði við Veðurstofu Íslands,
seinni partinn í gær, um að aftur-
kalla ekki hættustig þar í bæ. Á
sama tíma var ákveðið að aflétta
hættuástandi í Ísafjarðarbæ og
fengu 46 manns á Ísafirði, í Hnífs-
dal, Önundarfirði og Dýrafirði að
fara til síns heima.

Einar Pétursson, bæjarstjóri í
Bolungarvík og formaður al-
mannavarnarnefndar þar í bæ,

segir ótraust
snjóalög og élja-
gang ekki gefa til-
efni til að aflétta
hættuástandinu.
Niðurstaðan í gær
var ekki eins og
vonir stóðu til en
Einar segir ekki
hægt að taka neina
áhættu. Enn þurfa
því 26 hús að vera
tóm í Bolungarvík
og því komust 92
bæjarbúar ekki
heim til sín í gær.
H æ t t u á s t a n d i ð
verður endurmet-
ið í hádeginu í dag.

Hluti byggðar-
innar í norðan-
verðum Hnífsdal
var keyptur upp
eftir snjóflóðin í
Súðavík og á Flat-

eyri árið 1995. Bráðabirgðahættu-
mat sem gert var árið 1996 sagði
nokkur einbýlishús vera á hættu-
svæði. Halldór Halldórsson, bæj-
arstjóri Ísafjarðarbæjar, segir þau
hús hafa verið keypt af einstakl-

ingum og endurseld sem sumarhús
sem aðeins má nota sex mánuði á
ári, sum hafi þó verið keypt og
flutt annað. „Endanlegt hættumat
kom síðan á síðasta ári og þar kom
fram að blokk, raðhús og tvö ein-
býlishús við Árvelli og íbúðarhúsið
að Hrauni væru líka á hættu-
svæði,“ segir Halldór en á þessa
staði féll flóðið á þriðjudag.
Ákvörðun um að kaupa upp þessi
hús var tekin í beinu framhaldinu
af endanlegu hættumati því það
þótti hagstæðara en að byggja

varnargarða. Halldór segir annað
einbýlishúsið þegar hafa verið
keypt en lengra hafi bæjarfélagið
og ofanflóðasjóður ekki verið 
kominn í ferlinu sem átti að halda
áfram næstu mánuði.

Halldór segist ekki vita á þess-
ari stundu hvort þau hús sem 
flóðið féll á á þriðjudag verði
keypt strax í framhaldinu eða
hvort einhver bið verði þar á. Eftir
sé að meta skemmdirnar og koma
þurfi rafmagni aftur á svæðið.

hrs@frettabladid.is

Samgöngur:

Leiðindafærð
um allt land

VEÐURFAR Leiðindafærð var víða á
landinu í gær þó svo að flestar
helstu leiðir væru færar. 

Mosfellsheiði var þó ófær og
varaði Vegagerðin fólk við því að
vera þar á ferli. Á Hellisheiði og í
Þrengslum var bæði hálka og
skafrenningur og lítið sem ekkert
skyggni síðdegis og hálka og snjó-
þekja á Vesturlandi.

Gert var ráð fyrir að Ísafjarð-
ardjúp opnaðist í gærkvöld þó svo
að óvíst væri hvað mokstur tæki
langan tíma vegna yfirvofandi
snjóflóða. Annars staðar á landinu
var snjóþekja, hálka og skafrenn-
ingur. - óká

Sorpbrennslan Funi:

Vinnan hófst
á snjómokstri

SNJÓFLÓÐ Víðir Ólafsson, stöðvar-
stjóri sorpbrennslunnar Funa, byrj-
aði ásamt öðrum starfsmönnum að
moka snjó til að koma stöðinni í
gang. Starfsmennirnir þurftu að 
yfirgefa stöðina um klukkan fjögur
á mánudag eftir að snjóflóð féll og
lenti á varnargarði fyrir ofan sorp-
stöðina.

Víðir segir auðvitað vera vont að
vinnslan skuli hafa stöðvast í nærri
tvo daga en hún hófst aftur í gær.
Moksturinn hófst klukkan átta í
gærmorgun en gríðarlega mikill
snjór var á svæðinu öllu.  Víðir seg-
ir ekki minni vinnu vera fyrir hönd-
um hjá þeim sem þurfa að hirða
sorpið því erfitt sé að komast að
víða. Víðir segist treysta snjóflóða-
varnargarðinum enda hafi komið í
ljós bæði núna og í fyrra að flóðið
hafi tekið vinkilbeygju út á veg og
frá húsinu. - hrs

,,Endan-
legt hættu-
mat kom
síðan á síð-
asta ári og
þar kom
fram að
blokk, rað-
hús og tvö
einbýlishús
við Árvelli
og íbúðar-
húsið að
Hrauni
væru líka á
hættusvæði

SELMA Í HÁRINU
Selma Björnsdóttir leikkona segir mjög vel

hafa verið tekið í að hafa aukasýningu.
„Leikarar sem voru hættir buðust meira að
segja til að koma og afgreiða sælgæti og

rífa af miðum,“ sagði hún.

Góðgerðarsýning:

Uppselt á
mettíma

HJÁLPARSTARF Um miðjan dag í gær
seldist upp á aukasýningu á Hár-
inu sem verður í Austurbæ á laug-
ardagskvöldið klukkan átta til
styrktar fórnarlömbum hamfar-
anna í Asíu á annan í jólum. Björn
Thors, einn aðstandenda sýning-
arinnar, segir miðana hafa rokið
út á mettíma, en allir sem að sýn-
ingunni koma gefa vinnu sína og
allur ágóði rennur til hjálpar-
starfsins. „Að auki hefur KB
banki lofað að tvöfalda upphæð-
ina sem inn kemur,“ sagði hann og
benti á að þótt ákveðið hafi verið
að selja miða á ákveðnu lágmarks-
verði, 2.900 krónum, sé fólki
frjálst að greiða meira þegar 
miðar eru sóttir. Hann segir
megnið af miðasölunni hafa farið
fram á netinu. - óká

SPURNING DAGSINS

„Ja, ég er náttúrlega 1,80 á hæð.“

Á fundi borgarstjórnar Reykjavíkur á þriðjudag
sakaði Alfreð Þorsteinsson, borgarfulltrúi Reykja-

víkurlistans og stjórnarformaður Orkuveitu Reykja-
víkur, Guðlaug Þór Þórðarson, borgarfulltrúa

Sjálfstæðisflokksins, um að ganga erinda Símans
með því að kalla eftir úttekt á rekstri fjarskipta-

fyrirtækja Orkuveitunnar.

Guðlaugur, ert þú þá stóri
Landsímamaðurinn?

VIÐ KOMUNA Í LEIFSSTÖÐ Áhöfn og
lækningalið sem sótti slasaða Svía til
Taílands kom til landsins síðdegis í gær.
Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra og 
Jóhannes Gunnarsson, forstjóri Landspítala
háskólasjúkrahúss, tóku á móti fólkinu
þegar það lenti örþreytt á Keflavíkurflugvelli. 

SNJÓFLÓÐ Hjálmar Sigurðsson,
ábúandi á Hrauni í Hnífsdal, segir
snjóflóðið í fyrradag það stærsta
sem hann viti til að hafi fallið á
þessum stað. Gamli bærinn er
gjörónýtur en ekki er nema um
eitt og hálft ár síðan sonur hans
bjó í hluta bæjarins. Þá fór flóðið
inn um eldhúsglugga á nýja bæn-
um. Fjölskyldan hafði rýmt húsið
kvöldinu áður en flóðið féll.

Hjálmar, kona hans og sonur
búa nú í góðu yfirlæti hjá systur
Hjálmars. Sjálfur vinnur Hjálmar
við snjómokstur hjá Ísafjarðarbæ
og ruddi meðal annars leið í gegn-
um flóðið. Hann segist ekki vita
hvert framhaldið verði, hvenær
eða hvort fjölskyldan fái að snúa
aftur heim. „Gamli bærinn er
gjörónýtur og allt sem í honum
var. Kannski að ég finni eitthvað
dót í rústunum. Gífurlegur kraft-
ur var í flóðinu sem tæmdi allan
snjó úr stóru gili fyrir ofan bæinn.

Nýi bærinn slapp að mestu og er
lítið um skemmdir í honum nema
kannski parket á gólfi,“ segir
Hjálmar. Hann segir bílskúrinn
við nýja bæinn hafa tekið mest af
flóðinu og að svefnherbergis-
álman hafi því alveg sloppið. Fjár-

húsið með um eitt hundrað kind-
um slapp alveg. Hjálmar segir
kindurnar vera í góðu yfirlæti en
hann gefur þeim á kvöldin. Segir
það þó nokkuð puð þar sem ekkert
rafmagn sé á staðnum.

- hrs

Hjálmar Sigurðsson, ábúandi á Hrauni í Hnífsdal:

Veit ekki hvert framhaldið verður

HJÁLMAR SIGURÐSSON
Hjálmar vann á fullu við snjómokstur í Hnífsdal í gær. Eins mokaði hann í gegnum

flóðið sem féll á heimili hans.
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SNJÓMOKSTUR Á ÍSAFIRÐI
46 manns fengu að fara til síns heima seinni partinn í gær þegar hættuástandi var aflétt

í Ísafjarðarbæ.

Súðavík:

Lífið komið í 
eðlilegt horf

ÓFÆRÐ Leiðin til Súðavíkur var opn-
uð í gær en hún hafði verið ófær frá
því á sunnudag. Barði Ingibjarts-
son, prestur í Súðavík, segir bæjar-
lífið vera aftur komið í eðlilegt horf.
Byggðin í bænum hafi aldrei verið í
neinni hættu enda var hún flutt 
eftir snjóflóðin árið 1995. 

Hluti atvinnustarfsemi Súðavík-
ur er aftur á móti á gamla svæðinu.

- hrsTALNINGU FRESTAÐ Telja átti at-
kvæði sjómanna um kjarasamning
þeirra við útgerðarmenn, sem und-
irritaður var 30. október, í gær-
kvöldi. Sævar Gunnarsson,
formaður Sjómannasambands 
Íslands, segir að það hafi ekki 
verið hægt. Atkvæði hafi ekki enn
borist utan af landi, líklega vegna
ófærðarinnar. Meðal annars vant-
aði atkvæði frá Bolungarvík. Reynt
verður að telja atkvæðin í dag.

■ KJARAMÁL

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
BRANN Í ANDLITI Fjórtán ára
drengur slasaðist nokkuð í andliti
þegar heimatilbúin sprengja sem
hann hafði búið til úr svokallaðri
vítistertu sprakk. Drengurinn fór
sjálfur á heilsugæslustöðina í
Spönginni í Grafarvogi. Að sögn
lögreglu var drengurinn töluvert
brunninn í andliti.
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...af öllum gerðum

ÚTSALA

Gerðu góð kaup
á stærstu útsölunni.
105 verslanir troðfullar
af spennandi útsöluvörum. 

Opið til 21 í kvöld

Mán. til mið.
10.00 til 18.30
14.00 til 18.30

Fimmtudagur
10.00 til 21.00
14.00 til 19.00

Föstudagur
10.00 til 19.00
14.00 til 19.00

Laugardagur
10.00 til 18.00
11.00 til 18.00

Sunnudagur
13.00 til 17.00
13.00 til 17.00

Veitingastaðir  og Kringlubíó 
eru með opið lengur á kvöldin.Verslanir

Ævintýraland

www.kringlan.is  upplýsingasími 588 7788  skrifstofusími 568 9200
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MALASÍA, AP Rizal Shahputra, 23
ára Indónesi, fannst á lífi fljótandi
á trjágreinum og ýmsu braki um
160 kílómetra undan strönd
Súmötru átta dögum eftir að flóð-
bylgjan skall á landið. Skipverjar
á flutningakipi frá Malasíu komu
auga á Shahputra úti á rúmsjó á
mánudaginn og virtist hann ótrú-
lega vel á sig kominn þegar 
honum var bjargað um borð.
Hann kom síðan aftur á fast land í
gær þegar flutningskipið kom til
hafnar í Malasíu.

Shahputra var að þrífa mosku í
Banda Aceh á Súmötru þegar flóð-
bylgjan skall á. Hann segir að
börn hafi hlaupið inn í moskuna til
að vara hann við en það hafi verið

um seinan. Hann hafi sogast með
öldunni út á haf.

„Í fyrstu hékk ég á trjágrein-
um með nokkrum vinum mínum,“
segir Shahputra. „Eftir nokkra
daga voru þeir farnir. Ég sá lík
allt í kringum mig.“

Shahputra segir að eitt skip
hafi siglt framhjá honum án þess
að taka eftir honum áður en skip-
verjar flutningakipsins komu
auga á hann. Hann segist hafa
haldið lífi með því að borða kókos-
hnetur sem hann braut með hurð-
arhún og drekka regnvatn.

Á föstudaginn fannst kona á lífi
úti á sjó. Hún hafði haldið lífi með
því að borða ávexti af trénu sem
hún hékk á. ■

■ FLÓÐBYLGJANHjálparmiðstöðvar:

Börn
misnotuð

SRI LANKA, AP Þrjú tilfelli um kyn-
ferðislega misnotkun á börnum,
sem lifðu af flóðbylgjuna sem
skall á Sri Lanka á annan í
jólum, hafa verið tilkynnt yfir-
völdum þar. Börnin voru
staðsett í hjálparmiðstöðvum
þegar þau voru misnotuð.

Einnig er vitað um tvær
hópnauðganir á konum skammt
frá hjálparmiðstöðvum. Þá rétt
slapp sautján ára stúlka sem lá á
gólfi inni í skýli einnar hjálpar-
miðstöðvarinnar við að verða
nauðgað af afa sínum í vikunni. 

Starfsmenn hjálparmiðstöðv-
anna standa agndofa frammi
fyrir þessari nýju ógn því nú er
ekki nóg með að þeir þurfi að
hlúa að fórnarlömbunum heldur
þurfa þeir einnig að gæta þess
að kynferðisbrotamenn komist
ekki nálægt þeim. ■

Söfnunarsíminn er 907 2020
Með því að hringja í söfnunarsímann leggur þú fram 1.000 kr. til hjálparstarfsins 

í Asíu. Einnig er hægt að leggja fram fé með kreditkorti á www.redcross.is,
eða millifærslu á bankareikning 1151-26-000012, kt. 530269-2649.
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kostar birtingu auglýsingarinnar

KAUP

Gengisvísitala krónunnar
113,44  -0,13%

SALA

GENGI GJALDMIÐLA 05.01.2005
GENGIÐ

Bandaríkjadalur 62,77 63,07

Sterlingspund 117,63 118,21

Evra 83,05 83,51

Dönsk króna 11,17 11,23

Norsk króna 10,00 10,06

Sænsk króna 9,16 9,22

Japanskt jen 0,60 0,60

SDR 95,69 96,27

HAMFARIR Alþjóðasamfélagið
hefur heitið 190 milljörðum króna
í hjálparstarf og uppbyggingu í
kjölfar hamfaranna í Asíu.

Ástralía er sú þjóð sem heitið
hefur mestu fjármagni. Ástralar
hafa þegar samþykkt að verja 48
milljörðum íslenskra króna í
verkefnið. Þjóðverjar tilkynntu í
gær að þeir hygðust veita 42 millj-
örðum króna til hjálparstarfsins
og er Þýskaland þar með sú Evr-
ópuþjóð sem veitir mestu fé.

Með 10 milljóna króna fram-
lagi Reykjavíkurborgar, sem
ákveðið var í fyrradag, hafa nú
safnast um 80 milljónir króna á 
Íslandi til hjálparstarfs Rauða
krossins á hamfarasvæðunum.

Colin Powell, utanríkisráð-
herra Bandaríkjanna, heimsótti
Aceh-hérað á Súmötru í gær en

héraðið er á því svæði sem fór
hvað verst út úr hamförunum.

„Ég hef verið í stríði og séð
eyðilegginguna sem því fylgir. Ég
hef farið á svæði eftir að fellibylir
hafa lagt allt í rúst en ég hef
aldrei séð neitt þessu líkt,“ sagði
Powell eftir heimsóknina. 

Enn er á reiki hversu margir
hafa nákvæmlega látist vegna
jarðskjálftanna og flóðbylgnanna
sem þeim fylgdu. BBC greindi frá
því í gær að um 140 þúsund
manns væru taldir af en aðrar
fréttastofur hafa nefnt tölur allt
upp í 150 þúsund. Langflestir 
létust í Indónesíu eða 94 þúsund
manns en næstflestir létust á Sri
Lanka eða ríflega 30 þúsund
manns.

Þúsundir starfsmanna og sjálf-
boðaliða Rauða krossins dreifa nú
hjálpargögnum á stórum svæðum
með flugvélum, bílum og bátum.
Smám saman er hjálparstarfið að
ná betur til afskekktari svæða í
Indónesíu. Tveir sendifulltrúar
Rauða kross Íslands fara til
Indónesíu í dag en fyrir eru þrír
sendifulltrúar á hamfarasvæðun-
um, einn á Sri Lanka og tveir í
Indónesíu. Samkvæmt upplýsing-
um frá skrifstofu Rauða krossins
á Íslandi hefur alþjóða Rauði
krossinn einsett sér að aðstoða
fórnarlömb hamfaranna til lengri
tíma og er talið að sú aðstoð muni
kosta um 35 milljarða íslenskra
króna.

trausti@frettabladid.is

Nærri 200 milljarðar
króna hafa safnast

Ástralar gefa mest allra þjóða til hjálparstarfs vegna hamfaranna. Colin
Powell heimsótti Súmötru í gær og segist aldrei hafa séð þvílíka eyðileggingu.

Tveir sendifulltrúar Rauða krossins á Íslandi fara til Indónesíu í dag.

COLIN POWELL VARÐ FYRIR ÁFALLI
Utanríkisráðherra Bandaríkjanna ræðir við fórnarlamb flóðbylgjunnar í Aceh-héraði á

Súmötru. Powell segist hafa orðið fyrir áfalli þegar hann sá eyðilegginguna eftir hamfararnir.

FRAMLAG Á ÍBÚA Í KRÓNUM

Ástralía 2.400
Þýskaland 500
Japan 250
Bandaríkin 75
Noregur 2.100
Ísland 270

Ástralía

Þýskaland

Japan

Bandaríkin

Noregur

Ísland

FRAMLÖG RÍKJA VEGNA
HAMFARANNA Í ASÍU

48,1

41,6

31,5

22,1

11,4

0,08

Land Milljarðar króna

SÆNSKA STRÁKNUM EKKI RÆNT
Sænska stráknum Kristian Walker,
var ekki rænt af sjúkrahúsi á
Taílandi, eins og talið var. Komið
hefur í ljós að um annan dreng var
að ræða og þýskur maður sem kom
með hann á sjúkrahúsið. Kristians
er því enn leitað.

NORÐUR-KÓREA GEFUR Hið sárfá-
tæka ríki Norður-Kórea hefur gefið
sem nemur um tíu milljónum króna
til hjálparstarfsins vegna hamfar-
anna í Asíu. Afganar ætla líka að
leggja sitt af mörkum og senda
lækna á hamfarasvæðin.

HJÁLPARGÖGN TIL SÚMÖTRU OG
SRÍ LANKA Um sex hundruð manns
starfa á vegum Rauða krossins að
hjálparstarfinu á Súmötru. Þegar
er búið að dreifa hjálpargögnum til
8.500 manna á Súmötru en á næstu
vikum er gert ráð fyrir að ná til
300.000 manna. Á Srí Lanka starfa
um 3.000 sjálfboðaliðar Rauða
krossins. Gert er ráð fyrir að á
næstu vikum muni Rauði krossinn
sinna þörfum 80.000 manna á Srí
Lanka.

60 ÞJÓÐVERJAR LÁTNIR Af þeim út-
lendingum sem staðfest er að látist
hafi í hamförunum í Asíu eru flest-
ir frá Þýskalandi eða 60 samkvæmt
fréttastofu AP. Staðfest er að 52
Svíar hafi látist, 41 Breti og 23
Svisslendingar og Japanar. Þá er
staðfest að 15 Finnar hafi látist, 12
Norðmenn og sjö Danir.

SCHUMACHER GEFUR 630 MILLJ-
ÓNIR Þýski Formúlu 1 ökumaður-
inn Michael Schumacher hefur
gefið 630 milljónir króna til hjálp-
arstarfsins í Asíu. Einn af lífvörð-
um Schumachers fórst í
flóðbylgjunni.

SÖFNUN RAUÐA KROSSINS 
Almenningur á Íslandi sem vill
styðja hjálparstarfið getur hringt í
907 2020 og þannig lagt fram 1.000
krónur til aðstoðar vegna flóðanna.
Einnig er hægt er að styðja hjálp-
arstarfið með því að leggja inn á
reikning 1151-26-12, kennitalan er
530269-264.

Fannst á lífi á trjágreinum og braki úti á sjó:

Sá lík allt í kringum sig

VEIFAR TIL SKIPVERJA
Skipverjar á malasísku flutningaskipi tóku mynd af Rizal Shahputra skömmu áður en þeir

björguðu honum um borð. Á innfelldu myndinni sést hann ganga á land í Malasíu.

Hamfarirnar:

Stjórnvöld
gagnrýnd

SKANDINAVÍA Stjórnvöld í Skand-
inavíu hafa mátt þola mikla
gagnrýni vegna þess hvernig
staðið var að viðbrögðum og
björgunaraðgerðum Norðmanna
og Svía eftir hamfarirnar í lönd-
unum við Indlandshaf. 
Í Svíþjóð hefur birst skoðana-
könnun sem sýnir að annar hver
Svíi telur að Laila Freivalds 
utanríkisráðherra hafi staðið sig
illa í málinu en hinsvegar er
Göran Persson forsætisráð-
herra talinn hafa staðið sig 
betur. 
Í Svíðþjóð hafa verið uppi
háværar kröfur um afsögn
utanríkisráðherrans. Þá hafa
stjórnvöld í Noregi legið undir
ámæli fyrir að hafa ofmetið
fjölda þeirra sem var saknað. ■





STJÓRNMÁL Mikill meirihluti lands-
manna er á móti því að Ísland sé á
lista hinna „staðföstu þjóða“ sem
lýstu yfir stuðningi við innrás
Bandaríkjanna og Bretlands í
Írak. Þetta er niðurstaða skoðana-
könnunar Gallups sem gerð var í
lok síðasta árs. 84% sögðust
andsnúin því að Ísland væri á list-
anum. Aðeins14% þeirra sem
svöruðu sögðust vilja að Ísland
væri á listanum, 2% töldu það
ekki skipta máli.

„Þetta staðfestir það sem við
höfum lengi haldið fram, að yfir-
gnæfandi meirihluti sé á listanum
og gegn því sem það inniber“, seg-
ir Ólafur Hannibalsson, einn 
talsmanna Þjóðarhreyfingarinnar
sem berst gegn stuðningi Íslands
við aðgerðir Bandaríkjamanna og
Breta í Írak. „Þjóðin situr við
sama keip og andstaðan hefur
frekar aukist en minnkað.“

Sólveig Pétursdóttir Sjálfstæð-
islokki, formaður utanríkismála-
nefndar, segir niðurstöðuna vissu-
lega athyglisverða en hins vegar

skipti listinn litlu máli í dag nema
sem siðferðisleg skylda til að taka
þátt í uppbyggingunni í Írak. „Það
berast oft skelfilegar fréttir af
átökum í Írak þar sem saklausir
borgarar falla. Ég býst við að að
niðurstaðan endurspegli hvaða
áhrif þær fréttir hafa.“

Siv Friðleifsdóttir Framsókn-

arflokki, varaformaður utanríkis-
málanefndar, segir að Ísland hafi
skuldbundið sig til að leyfa afnot
af Keflavíkurflugvelli, yfirflug í
lofthelgi og þátttöku í uppbygg-
ingu í Írak með því að vera á 
listanum. „Aðeins uppbyggingin
stendur nú eftir, en fólk virðist
ekki átta sig á því.“

Mun fleiri konur en karlar eru
á móti verunni á listanum. 93%
kvenna eru á móti en 74%, karla.
23% karla er fylgjandi stuðningi
við innrásina en 5% kvenna. 

Enginn fylgismaður Vinstri
grænna styður innrásina og örfáir
samfylkingarmenn. Afgerandi
meirihluti framsóknarmanna eða
80% vill Ísland burt af listanum og
58% sjálfstæðismanna. 16% fram-
sóknarmanna eru sáttir við stuðn-
inginn og 40% sjálfstæðismanna. 

Könnun Gallups var gerð í des-
ember. 62% þeirra rúmlega 1.200
sem voru í úrtakinu svöruðu.

a.snaevarr@frettabladid.is
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Ákæra gegn Hákoni Eydal þingfest:

Þrengdi að hálsi Sri með belti
ÁKÆRA Hákon Eydal er ákærður af
ríkissaksóknara fyrir að hafa myrt
Sri Rahamawati barnsmóður sína
og fyrrum sambýliskonu en ákæran
á hendur Hákoni verður þingfest í
dag.Hann er sagður hafa slegið
hana með kúbeini í hnakkann
þannig að hún missti meðvitund og
síðan hafi hann endanlega ráðið
henni bana með því að þrengja að
hálsi hennar með belti.

Ákært er fyrir manndráp af
ásetningi eða samkvæmt 211. 
grein almennra hegningarlaga. Í
ákærunni er farið fram á bætur 
fyrir þrjú börn Sri sem Hákon gerði
móðurlaus.

Í lok júlí játaði Hákon að hafa

ráðið Sri bana á heimili sínu sunnu-
daginn fjórða júlí en þá hafði hann
setið þögull í gæsluvarðhaldi í þrjár
vikur. Um viku síðar eða þann
þriðja ágúst benti Hákon réttilega á
hvar lík Sri væri að finna í hraun-

sprungu sunnan við Hafnarfjörð.
Áður sagðist hann hafa hent líki
hennar í sjóinn við Presthúsatanga
á Kjalarnesi og hafði þar farið fram
umfangsmikil leit lögreglu og
björgunarsveita. - hrs

Þorri landsmanna
vill af Íraks-listanum
84% Íslendinga vill Ísland burt af lista hinna „staðföstu þjóða“ sem studdu inn-
rásina í Írak. Í þeim hópi eru 80% framsóknarmanna og 58% sjálfstæðismanna.

Óhapp í Hrútafirði:

Matvaran
utan vega

BÍLVELTA Flutningabíll með tengivagn
valt á hliðina ofan í skurð í Hrúta-
firði. Bíllinn var á leið til Ísafjarðar
fullur af matvöru.

Bjarni Gunnarsson bílstjóri
flutningabílsins segir atvikið hafa
átt sér stað þegar hann mætti 
öðrum flutningabíl á einbreiðu slit-
lagi um tíu kílómetrum vestan við
Borðeyri. Snjóföl hafi verið á 
veginum þegar þeir mættust á 
lítilli ferð. Hann hafi því ekki séð
hve sleipt var:

„Ég hef trú á því að bíllinn sé
ökufær,“ sagði Bjarni sem var á leið
á staðinn í gær með öðrum flutn-
ingabíl að sækja varninginn. - gag

Þjóðarhreyfingin: 

Söfnun
nærri lokið

SÖFNUN Söfnun Þjóðarhreyfingar-
innar fyrir auglýsingu í New York
Times er nærri lokið. Í auglýsing-
unni er stuðningi Íslands við innrás-
ina í Írak mót-
mælt og íraska
þjóðin beðin af-
sökunar. 

Hans Krist-
ján Árnason,
einn af for-
svarsmönnum
söfnunarinnar
segir að búið sé
að panta aug-
lýsingapláss í
tímaritinu og ráðgert er að yfir-
lýsingin birtist einhvern tímann
milli 17. og 21. janúar. Hans Krist-
ján segir að búið sé að safna nægu
fé fyrir auglýsingunni sjálfri sem
kostar um 2,8 milljónir króna, en
auk þess hafi fallið til kostnaður
vegna auglýsinga og kynningar á
málinu hérlendis. - bs 

25 LÉTUST Í ÁRÁSUM Tuttugu og
fimm manns létust í árás upp-
reisnarmanna í Írak í gær. Bíl-
sprengja varð 15 íröskum lög-
reglumönnum að bana í borginni
Hilla skammt suður af Bagdad.
Sex lögreglumenn létust í sjálfs-
morðsárás í Baquba og fjórir
borgarar létust í átökum í
Ramadi. Vaxandi átök hafa verið
í landinu undanfarið og er óttast
að þau eigi enn eftir að magnast
fyrir kosningarnar 30. janúar.

ÞÚSUNDIR HERMANNA HAFA
SÆRST Meira en tíu þúsund
bandarískir hermenn hafa særst í
átökum í Írak síðan innrásin var
gerð í mars árið 2003. Samkvæmt
bandaríska varnarmálaráðuneyt-
inu hafa fimm þúsund af hinum
særðu slasast það alvarlega að
þeir hafa ekki getað snúið aftur
til starfa. Yfir 1.300 bandarískir
hermenn hafa látist í Írak.

■ ÍRAK

Hafdís

Halla
Lella Margrét

Einar
Auður

Ásta A. Ásta B.
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Heyrnartæki:

Biðtími stytt-
ist verulega 

HEILBRIGÐISMÁL Biðtími eftir heyrn-
artækjum hjá Heyrnar- og tal-
meinastöðinni fór úr átta mánuðum
í þrjá til fjóra mánuði á árinu 2004,
að því er segir í
frétt frá heil-
brigðisráðuneyt-
inu.

Fyrir ári biðu
um 700 manns
eftir heyrnar-
tækjum en nú eru
250 manns á
biðlista.

Á árinu 2004
voru seld 2.004
heyrnartæki til
1260 einstaklinga
og eru í þeim hópi
bæði þeir sem eru að endurnýja
tæki og þeir sem eru að fá ný tæki.
Rúmlega 2% Íslendinga nota heyrn-
artæki en ef tekið er mið af erlend-
um rannsóknum má gera ráð fyrir
að allt að 15% þjóðarinnar sé heyrn-
arskert. ■

Hagstofa Íslands:

Meira gist á
hótelum

HÓTEL Gistinóttum á hótelum
fjölgaði í nóvember síðastliðnum
um rúm 6 prósent milli ára, sam-
kvæmt nýjustu tölum Hagstofu 
Íslands. Þá kemur fram að gistinótt-
um á hótelum fyrstu ellefu mánuði
síðasta árs hafi fjölgað um tæp 9
prósent frá árinu 2003.

Nóvemberaukningin er mismikil
eftir landshlutum, langmest á Suð-
urlandi, 32 prósent. Á höfuðborgar-
svæðinu nam fjölgunin 3,9 prósent-
um og um 8 prósentum á Suðurnesj-
um, Vesturlandi og Vestfjörðum. Á
Austurlandi stóð fjöldi gistinátta í
stað. Sé landið skoðað í heild kemur
í ljós að gistinóttum Íslendinga
fjölgaði um tæp 12 prósent milli
nóvembermánaða, en útlendinga
um rúm 3 prósent. - óká

Hefur þú gefið til hjálparstarfs
vegna flóða í Asíu?? 

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Drekkur þú orkudrykki?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

48%

52%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

ÍRAK Aldrei hafa fleiri fjölmiðla-
menn látist við störf en árið 2004
að sögn International News
Safety Institute (INSI)Ins. 
Hundrað og sautján létust við
störf í þágu fjölmðila, flestir í
Írak. „Írak var hættulegasti stað-
ur heims fyrir blaðamenn og sam-
starfsmenn þeirra“, segir í
skýrslu stofnunarinnar. 

Fjörutíu og tveir létust í Írak,
allir nema 6 heimamenn. Filipps-
eyjar voru næsthættulegasti stað-
ur blaðamanna en 12 voru drepnir
þar, átta á Indlandi og fimm í
Brasilíu, Mexíkó og Bangladesh.
Næsta mannskæðasta ár blaða-
manna var 1994 en þá voru 157
blaðamenn- og konur drepin við
störf í Rúanda, Bosníu, Téténíu,
Sómalíu og Angóla. 

INSI telur ekki aðeins blaða-
menn heldur einnig starfsmenn
þeirra á borð við túlka og bílstjóra.

Nefnd til varnar blaðamönnum í
Bandaríkjunum gaf nýlega út lista
yfir drepna blaðamenn við störf og
sagði 54 hafa látist við skyldustörf

á árinu og var sammála INSI að
þetta væri mannskæðasta ár frá
því farið var að taka saman fjölda
látinna blaðamanna. ■

HEYRN
Gera má ráð fyrir
að allt að 15%
þjóðarinnar séu

heyrnarskert.

Árið 2004 var blóðugt fjölmiðlaár:

Mesta mannfall blaðamanna

ÍRAK ER HÆTTULEGASTI STAÐURINN
Langflestir fjölmiðlamannanna sem drepnir voru við skyldustörf voru í Írak.
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16%

80%

40%

58%

0%

99%

2%

96%

Heimild: RÚV

KAFARAR VIÐ LEIT
Hákon villti um fyrir lögreglu og sagðist hafa losað sig við lík barnsmóður sinnar í sjóinn

við Presthúsatanga.
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HERSETA BANDARÍKJAMANNA Í ÍRAK
Gallup spurði: „Á Ísland að vera á lista með þeim þjóðum, sem styðja hernaðaraðgerðir Banda-
ríkjamanna og Breta í Írak, eða á Ísland ekki að vera á listanum?“ 84% landsmanna sögðu nei. 

ÞJÓÐARPÚLS GALLUP
„Á Ísland að vera á lista með þeim þjóðum, sem styðja hernaðaraðgerðir Bandaríkja-

manna og Breta í Írak, eða á Ísland ekki að vera á listanum?“

Nei 84%

Já 14% Skiptir ekki máli 2%

ALLT LANDIÐ



1000 kr.
afsláttur

ÍSLANDS- OG
MANNKYNSSAGA NB II
Ver› á›ur: 4.980 kr.

3.980 kr.
LÖG Á BÓK
Ver› á›ur: 5.999 kr.

4.999 kr.

STÆR‹FRÆ‹I 3000
Ver› á›ur: 4.699 kr.

3.699 kr.

STÍLA- OG REIKNINGSBÆKUR

5 í pakka: 595 kr.

DÖNSK-ÍSLENSK OG ÍSLENSK-
DÖNSK OR‹ABÓK
Ver› á›ur: 3.990 kr.

2.990 kr.

MACMILLAN OR‹ABÓK
ME‹ GEISLADISKI
Ensk-ensk or›abók fyrir námsmanninn,
Ensk skáldsaga fylgir me› í kaupbæti á
me›an birg›ir endast!

20 CD + GEISLADISKAVESKI
20 geisladiskar í slí›ri ásamt vöndu›u
geisladiskaveski fyrir 96 diska.
Ver› á›ur: 3.680 kr.

1.990 kr.

FARTÖLVUBAKPOKI FRÁ
PATACO
Tilvalinn fyrir skólann. Mörg
aukahólf. 256 MB minnislykill fylgir
hverjum bakpoka

FYLGIR

LÆRUM A‹ NEMA
Ver› á›ur: 3.490 kr.

2.990 kr.

FYLGIR

1000 kr.
afsláttur 1000 kr.

afsláttur

1000 kr.
afsláttur

Tilboðsverð gildir til 31. janúar 2005.

Vi› tökum á
me› flér í náminu!
– skiptibókamarka›ur í öllum verslunum okkar

Ver› á›ur: 3.995 kr.

2.895 kr.Ver› á›ur: 10.900 kr.

6.900 kr.
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Atvinnuleysi undir þremur prósentum:

Atvinnuhorfur eru að skána
ATVINNUMÁL Rúmlega sexhundruð
fleiri voru með atvinnu í desember
en á árinu á undan. Atvinnuleysi
jókst milli nóvember og desember.
Í gær voru 4.656 án atvinnu, 2.148
karlar og 2.508 konur.

Friðrik Friðriksson, hagfræð-
ingur hjá Vinnumálastofnun, segir
atvinnuleysi jafnan aukast í desem-
ber og janúar: „Nóvember var
óvenju góður. Atvinnuleysi minnk-
aði þá hlutfallslega miðað við sama
tíma á árinu á undan.“ 

Atvinnuleysi hefur verið undir
þremur prósentum síðustu mánuði
ársins, 2,6 prósent í september og
nóvember en 2,7 í október. Friðrik
segir nákvæmar tölur ekki ljósar
fyrir desembermánuð.

„Atvinnuhorfur eru að skána, þá
sérstaklega á höfðuborgarsvæð-
inu,“ segir Friðrik. Búast megi við
minna atvinnuleysi með vorinu.
Það geri árstíðarsveiflur í atvinnu-
málum.

Atvinnuleysisbætur hækkuðu
frá 1. janúar um þrjú prósent. Há-
marksbætur atvinnuleysistrygg-
inga verða 4.219 krónur hvern virk-
an dag. - gag

HEILBRIGÐISMÁL Samdráttaraðgerð-
ir sem nú eru hafnar á Vogi vegna
fjárskorts bitna verst á fólki sem
er mikið veikt og á erfitt með að
halda sér frá vímuefnum, að sögn
Þórarins Tyrfingssonar yfirlækn-
is. Hann óttast að grípa þurfi til
enn frekari aðgerða til að koma til
móts við kostnað viðhaldsmeð-
ferða ópíumfíkla, sem ríkið hafi
enn ekki lagt krónu til.

Þórarinn lagði línurnar með
starfsfólki sínu á fundi í fyrradag.
Dregið verður úr innlögnum og
bráðaþjónustu.

„Það verður einungis unnið út
frá biðlistum eins og þeir liggja
fyrir,“ sagði Þórarinn. „Allir þeir
sem eru 16 ára og fram að tvítugu
eiga greiðan aðgang að spítalan-
um, svo og þeir sem ekki hafa 
verið í meðferð áður.“

Viðhaldsmeðferðin fyrir ópíum-
fíkla heldur áfram fyrir þá sem
þegar voru í hana komnir, en nýir
verða ekki teknir inn.

„Við erum ekki farnir að sjá
neina peninga í hana enn þá, ekki
einu sinni þá sem við áttum að fá
á síðasta ári,“ sagði Þórarinn. 

Jón Kristjáns-
son heilbrigðis-
ráðherra sagði
við Fréttablaðið
nýlega, að hann
vildi eiga sam-
skipti við SÁÁ á
grundvelli gild-
andi þjónustu-
samnings. For-
r á ð a m e n n
sjúkrahúss ins
gætu sent form-
lega beiðni til

ráðuneytisins um viðræður um
endurskoðun samningsins ef þeim
byði svo við að horfa. Þórarinn
segir að það hafi enn ekki verið
gert.

„Það má minna á hvernig
göngudeildin á Akureyri var fjár-
mögnuð á árinu 2000, að mig
minnir, þegar þurfti að færa fjár-
magn vegna þeirrar þjónustu sem
við vorum með á Akureyri,“ sagði
Þórarinn. „Það fjármagn var tekið
af rekstrarfénu á Vogi. Þá var
skilgreint að hluti af fjárveitingu
Vogs ætti að fara til Akureyrar,
sem þýddi að við urðum að draga
saman. Mér heyrist ráðherrann
vera að gefa upp boltann með það
að hann ætli að leysa kostnaðinn
við viðhaldsmeðferð ópíumfíkla
með því að draga úr meðferð á
Staðarfelli eða Vík. Ef hann ætlar
ekki að fjármagna hana með því
að taka upp þjónustusamninginn,
eða bæta aukalið við hann, þá
hlýtur hann að ætla sér að taka
peninga sem eru í öðrum með-
ferðarþáttum í þetta. Það þykir
mér leiðinlegt að heyra.“

jss@frettabladid.is

ATVINNULEYSI 4. JAN. 2005*
Karlar Konur Samtals 

Höfuðborgarsvæðið 1.459 1.519 2.978
Vesturland 67 98 165
Vestfirðir 20 61 81
Norðurland vestra 65 44 109
Norðurland eystra 274 318 592
Austurland 41 84 125
Suðurland 105 189 294
Suðurnes 117 195 312
Samtals: 2.148 2.508 4.656

*Heimild: Vinnumálastofnun

�Smáauglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is

YFIRLÆKNIRINN
Vandinn leystur

með því að draga
úr meðferð.

RAFORKA Tilkynnt var í gær að al-
mennur taxti hjá Orkuveitu
Reykjavíkur muni nú 1. febrúar
hækka um 3,89 prósent. Gjald á
almennum taxta mun lækka um
3,5 prósent, en fastagjaldið mun
þess í stað hækka um 3.204 krón-
ur á ári, sem er um helmings-
hækkun. Guðmundur Þóroddsson,
forstjóri Orkuveitunnar, segir
þessa hækkun eingöngu koma til,
til að mæta verðhækkunum sem
Orkuveitan verður fyrir hjá
Landsvirkjun og Landsneti hf.
vegna breytinga á raforkulögum
nú um áramót. Nú verða til dæm-
is dreifikerfi sjálf að standa undir

sér. Alfreð Þorsteinsson, stjórnar-
formaður Orkuveitunnar, sagði að
þrátt fyrir þessa hækkun verði
verð á rafmagni til heimila lægst
á landinu hjá Orkuveitunni.

Hitaveita Suðurnesja, sem oft
hefur haft lægstu raforkugjöldin,
er nú einnig að hækka orkuverð
sitt. Ákveðið hefur verið að í
Hafnarfirði og á Suðurnesjum
muni orkutaxtinn hækka um 4,8
prósent. Þá munu fastagjöldin á
öllu svæðinu hækka um 3.600
krónur á ári, sem er rúm helm-
ingshækkun. Orkutaxtinn í Vest-
mannaeyjum og í Árborg munu
lækka um 3,5 prósent. - ss

Rafmagnsverð:

Fastagjaldið hækkar

RÁÐHERRANN
Endurskoðun

þjónustusamnings
stendur til boða.

,,Meðferðin
fyrir ópíum-
fíkla heldur
áfram fyrir
þá sem þeg-
ar voru í
hana komn-
ir, en nýir
verða ekki
teknir inn.

Óttast frekari sam-
drátt í starfi SÁÁ

Yfirlæknirinn á Vogi óttast að til enn frekari samdráttar komi í starfi SÁÁ
vegna kostnaðar við viðhaldsmeðferð ópíumfíkla. Ríkið hefur enn ekki lagt

krónu til hennar.  Ástandið sagt bitna mest á bráðveiku fólki. 

MIRALE
Grensásvegi 8
108 Reykjavík
sími: 517 1020

Opið:
mán. - föstud. 11-18

laugard. 11-15

Glös 
Bollar
Kertastjakar

50% afsláttur
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HERINN SÆKIR HJÁLPARGÖGN
Boeing CH-46, þyrla bandaríska hersins,

sækir hjálpargögn í Medan-borg á norður-
hluta Súmötru. Verið er að flytja ýmsar

nauðþurftir til þeirra byggða í Indónesíu
sem fóru hvað verst út úr náttúruhamför-

unum 26. desember.

Forstjóri Vinnumálastofnunar:

Náið fylgst með Impregilo
KJARAMÁL Búast má við að Vinnu-
málastofnun veiti Kínverjunum 54,
sem Impregilo hafði sótt um und-
anþágu fyrir, atvinnuleyfi á næstu
dögum.

Impregilo hefur 250 lausar 
stöður og hefur fyrirtækið auglýst
eftir starfsmönnum innan Evrópu-
sambandsins og á Íslandi. Umsókn-
arfrestur rennur út um miðjan jan-
úar og í framhaldi af því verður
ráðið í störfin. Ef ekki tekst að
manna allar stöðurnar verður sótt
um atvinnuleyfi fyrir 100 Kínverja
í viðbót.

Íslendingar hafa verið tregir til
að ráða sig til Impregilo og segir
Gissur Pétursson, forstjóri Vinnu-

málastofnunar, að Impregilo bjóði
bara laun samkvæmt taxta, erfiðar
aðstæður séu að Kárahnjúkum að
vetri til og mikil eftirspurn sé eftir
því fólki, sem til greina kemur, í
önnur verk. Þá hafi neikvæð um-
ræða verið um fyrirtækið sem sé að
hluta til óverðskulduð og að hluta til
eðlileg en hart verði gengið eftir því
við Impregilo að leit „á innlendum
markaði sé í alvöru“ og Íslendingar
verði ráðnir til starfa. - ghs

Ekki stætt á að veita Kín-
verjunum atvinnuleyfi

Alþýðusamband Íslands telur ekki neinar forsendur fyrir stjórnvöld til að afgreiða beiðni Impregilo um
atvinnuleyfi fyrir allt að 300 Kínverja með jákvæðum hætti. 4.700 Íslendingar leiti eftir atvinnu sam-

kvæmt skrám. Ekki sé stætt á því að veita fyrirtæki atvinnuleyfi sem snuðar erlent starfsfólk.
KÁRAHNJÚKAR Halldór Grönvold,
framkvæmdastjóri ASÍ, segir að
ASÍ hafi upplýsingar um all-
nokkra einstaklinga sem hafa fyrr
eða síðar og sumir nýverið haft
uppi fyrirspurnir um starf hjá
Impregilo en þeim ekki verið
sinnt og sama gildi um íbúa ann-
ars staðar í 
Evrópu.

ASÍ telur að kínversku verka-
mennirnir, sem sótt er um at-

vinnuleyfi fyrir,
uppfylli ekki skil-
yrði laga um rétt-
indi, t.d. meira-
próf, og spyr
hvort stjórnvöld
hafi gengið úr
skugga um 
að fyrirtækið hafi
brugðist við
þeirri gagnrýni
sem sett hafi 

verið fram um vinnuskipulag og
starfsaðstæður að Kárahnjúkum
sem geri fyrirtækið samkeppnis-
fært á íslenskum vinnumarkaði
og skapi aðstæður sem Evrópubú-

ar sætti sig við.
ASÍ gagnrýnir fyrirtækið fyrir

að virða ekki lágmarkslaun kjara-
samninga og brjóta þar með lög.
„Þetta er fyrst og fremst pólitísk
spurning sem lýtur almennt að
vinnumarkaðnum, stöðu hans og
þróun. Þar liggur ábyrgð ráðherra

og stjórnvalda. Þetta fyrirtæki
starfar ekki á íslenskum vinnu-
markaði við þau skilyrði sem hér
hafa gilt. Önnur fyrirtæki eru 
farin að óska eftir sambærilegri
meðhöndlun og þá reynir á hvort
stjórnvöld eru tilbúin til að verja
með okkur þann vinnumarkað og

þá sátt sem hér hefur gilt,“ segir
Halldór. 

Í yfirlýsingu frá Impregilo er
þvertekið fyrir að ásakanir ASÍ
eigi sér stoð í raunveruleikanum.

„Impregilo hefur frá upphafi
greitt laun samkvæmt gildandi
kjarasamningum á Íslandi og svo
mun vera áfram svo lengi sem
félagið starfi á Íslandi,“ segir í
yfirlýsingunni.

ASÍ hefur takmarkaðar upplýs-
ingar um þá Portúgali sem hafa
verið snuðaðir hjá Impregilo og
því takmarkaða möguleika á að
höfða mál fyrir þeirra hönd. „Að
ýmsu leyti er skaðinn skeður og
spurning hve mikið við getum
bætt úr því. Þetta hlýtur samt að
vera eitt af því sem ráðherra 
tekur til álita þegar hann veltir
fyrir sér atvinnuleyfum: Er stætt
á því að veita fyrirtæki, sem verð-
ur uppvíst að svona hlutum, 
atvinnuleyfi?“

Ósk Impregilo um atvinnuleyfi
fyrir Kínverja er til umfjöllunar
hjá Vinnumálastofnun. 

ghs@frettabladid.is

Impregilo:

Vill fólk sem
þolir veður

VINNUMARKAÐUR Impregilo auglýs-
ir eftir reyndum bílstjórum og
tækjamönnum í krefjandi verk-
efni 120 kílómetra frá næsta þétt-
býli. Ráðning til sex mánaða. Í
boði er ókeypis flugmiði heim,
matur og húsnæði á staðnum,
einkaherbergi, 60 klukkutíma
vinnuvika.

Áhugasamir umsækjendur
þurfa að hafa öll vottorð í lagi,
vera við góða heilsu. Þeir verða að
vera viljugir til að lifa og vinna á
fjarlægum, vindasömum, norð-
lægum slóðum. Þriggja ára
reynsla af starfi við svipaðar að-
stæður er skilyrði. - ghs

,,Önnur
fyrirtæki
eru farin að
óska eftir
sambæri-
legri með-
höndlun...

Jóhann G. Bergþórsson:

Stjórnvöld
eru lin

KÁRAHNJÚKAR Jóhann G. Bergþórs-
son verkfræðingur telur að gera
megi ráð fyrir að launakostnaður
Impregilo vegna
framkvæmdanna
við Kárahnjúka sé
ekki nema um
þriðjungur af því
sem gera megi
ráð fyrir sam-
kvæmt íslenskum
kjarasamningum.
Það sé því ljóst að
Impregilo byggi
starfsemi sína á
„ódýru, innfluttu
vinnuafli, ekki 
íslensku.“

Jóhann telur
að ríki og sveitar-
félög hafi ekki
þær góðu tekjur af virkjanafram-
kvæmdunum sem þau búist hafði
verið við. „Ekkert af þessu virðist
vera að skila sér,“ segir hann og
bendir á að vélar og efnisaðdrættir
kosti það sama, sama hver verktak-
inn er. Eini munurinn sé því launin. 

Jóhann telur linku stjórnvalda
gagnvart Impregilo gefa fordæmi
fyrir komandi framkvæmdir. Þetta
sé bara fyrsta skrefið því að aðrir
vilji auðvitað fylgja í fótsporin.
„Maður spyr hvort þetta verði eins
og í kaupsýsluflotanum þar sem 
íslenskir sjómenn eru of dýrir,“
segir hann.

„Ef stjórnvöld vildu taka harka-
lega á þessu þá væri það stoppað.“

- ghs
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GISSUR PÉTURSSON
Forstjóri Vinnumálastofnunar segir að
hart verði gengið eftir því við Impreg-

ilo að Íslendingar verði ráðnir til starfa
að Kárahnjúkum.

FRÁ KÁRAHNJÚKUM
Í ljós hefur komið að Impregilo hefur snuðað portúgalska starfsmenn um allt að 300

milljónir króna. Framkvæmdastjóri ASÍ telur því ekki stætt á því að veita fyrirtækinu at-
vinnuleyfi fyrir allt að 300 Kínverja.

JÓHANN G.
BERGÞÓRSSON
Jóhann telur að
launakostnaður
Impregilo nemi

aðeins þriðjungi af
því sem hann

hefði átt að nema. 









TRÚ Trúin er sterkur þráður í öllu
sem snertir líf kaupmannsins í
Litla húsinu. Hann er yngstur
fjögurra systkina en foreldrar
hans, Þórunn Jónsdóttir og 
Guðmundur Jónasson, voru bæði
sterktrúuð. Hann fór ungur í
sunnudagaskóla í kristniboðs-
húsinu Zíon á Akureyri og um átta
ára aldur byrjaði hann í KFUM
þar sem hann varð síðar foringi.

Árið 1971 hóf Jón Oddgeir að
starfrækja Orð dagsins, símsvara
sem fólk gat hringt í allan sólar-
hringinn og hlustað á kristilegar
hugleiðingar. Í dag, 33 árum síðar,
starfrækir hann enn Orð dagsins
og aldrei hefur hann tekið krónu
af þeim sem nýtt hafa sér þessa
þjónustu. „Fyrstu áratugina voru
mjög margir sem hringdu í Orð

dagsins en hin síðari ár hefur
þeim farið fækkandi. Þó hringja
enn 10 til 20 manns á dag,“ segir
Jón Oddgeir sem les að mestu
sjálfur inn á símsvarann og skipt-
ir daglega um hugleiðingar.

Þar sem hann fékk engar 
tekjur af Orði dagsins, en hafði af
töluverð útgjöld, fór hann fljót-
lega að huga að leið til að standa
straum af kostnaðinum. „Ég datt
niður á breska hugmynd árið 1972
sem gekk út á að bænir voru
prentaðar á límmiða sem síðan
voru límdir á mælaborð í bílum.
Þessari hugmynd kom ég á mark-
að hér á landi og hefur bílabænin
farið í tugi þúsunda íslenskra 
bifreiða.“

Jón Oddgeir hefur sótt fleiri
kristilegar viðskiptahugmyndir út
fyrir landsteinana. „Árið 1984
byrjaði ég að gefa út Guðsorða-
öskjuna en í henni eru lítil spjöld
með 200 ritningargreinum eða
Biblíutextum. Öskjuna, sem er að
norskri fyrirmynd, kalla ég Orð
Guðs til þín úr Biblíunni og hef ég
selt yfir 12 þúsund eintök.“

Litla húsið
Jón Oddgeir erfði Litla húsið eftir
föður sinn og hóf að versla með
kristilegar vörur árið 1981. „Það
sem ég sel mest af eru bænabæk-
ur, Biblíur handa börnum, krossar
af ýmsum toga og Guðsorðaöskj-
urnar. Einnig eru englanælur og
englamyndir vinsælar. Ég hef lítið
auglýst í gegnum tíðina en þó hafa
viðskiptin heldur farið vaxandi og
ég verð ekki var við að fólk sé 
síður trúað í dag en þegar ég byrj-
aði fyrir rúmum tveimur áratug-
um,“ segir Jón Oddgeir. 

Kaupmaðurinn í Litla húsinu á
Akureyri er einhleypur og óhætt
að segja að allt hans líf snúist á
einn eða annan hátt um Guð,
kirkjuna og trúna. Hann er for-
maður KFUM og K á Akureyri, á
sæti í sóknarnefnd Akureyrar-
kirkju, situr í stjórn Landssam-
bands KFUM og K, er í leik-
mannaráði þjóðkirkjunnar, for-
maður sumarbúðanna að Hóla-
vatni og sem umboðsmaður
Hjálparstarfs kirkjunnar á Ak-
ureyri sér hann um ýmis verk
s.s. að deila út mat til bágstaddra

fyrir jól. Að fenginni þessari
upptalningu frá Jóni Oddgeiri
stenst blaðamaður ekki mátið og
spyr hvort ekki sé óhætt að telja
hann umboðsmann Guðs á Akur-

eyri. Hann hlær við og strýkur
blaðamanni vinalega um bakið
um leið og hann segir: „Nei, ég er
bara verkamaður í víngarði
Drottins!“ kk@frettabladid.is

Smári - einn af 200 bestu auglýsingaljósmyndurum heims ■ Göturnar í lífi Péturs Gauts málara ■ Japanskir grillpinnar

■ Matgæðingurinn Eyjólfur Kristjánsson ■ Það sem er að gerast um helgina ■ Böddi klippari ■ Súr bolahúmor
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Íslenskur hreindýra-
smali í Noregi

Ólafur Egill
Slær í gegn fyrir norðan

Inni í Fréttablaðinu 
í dag
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SVONA ERUM VIÐ

Nú er rúmt ár liðið síðan bandaríska
könnunarfarið Spirit lenti á Mars og
hóf að senda myndir og jarðfræðilegar
upplýsingar um þessa nágrannareiki-
stjörnu okkar. Gunnlaugur Björnsson,
stjarneðlisfræðingur hjá Raunvísinda-
stofnun Háskólans, segir að kannanir
farsins hafi hjálpað okkur heilmikið til
að skilja jarðfræðina á Mars. „Það er er
eitt að reyna að gera sér mynd af jarð-
fræðinni á Mars og þeim þáttum sem
mótað hafa yfirborðið, en allt annað
að gera aktívar mælingar á staðnum.
Jarðfræðinni sjálfri svipar til okkar, en
Mars er minni reikistjarna og virknin
því líkast til hlutfallslega minni. Til
dæmis eldgosavirknin, en þarna er
stærsta eldfjall í sólkerfinu.“ Eldfjallið
hefur þó ekki verið virkt í tugi eða
hundruð milljónir ára.

Ein merkasta uppgötvunin er oft sögð
vera staðfesting þess að það hafi verið
vatn á Mars. „Það var vitað um íshellur
á skautunum og ummerki eftir ham-
faraflóð sem líklega eru vatnsflóð. Það
var svo núna í desember að menn gáfu
út þá niðurstöðu að þarna hafi verið
umtalsvert vatn á yfirborði reikistjörn-
unnar. Það er merkilegt í sjálfu sér og
tengist þeirri spurningu hvort það hafi
verið líf á Mars.“
Enn stendur til að senda mannað
geimfar til Mars, en Gunnlaugur segir
að það verði sjálfsagt ekki fyrr en eftir
árið 2020. „Þetta er rosalega dýrt og
tæknilega mjög erfitt. Fyrir utan að það
þarf að hafa uppi á einhverjum sem
býðst til að fara. Það er ekki víst að
það gangi vel, því bara önnur leiðin
tekur 8-10 mánuði.“ ■

Umtalsvert vatn
EFTIRMÁLI: GUNNLAUGUR BJÖRNSSON STJARNEÐLISFRÆÐINGUR
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Verkamaður í víngarði Drottins
Jón Oddgeir Guðmundsson rekur verslunina Litla húsið á Akureyri. Þar höndlar hann með Guðsorð í

ýmsum myndum en allt hans líf snýst um Guð, trúna og kirkjuna.

ÍBÚAR ÍSAFJARÐAR ERU 4.131
2.091 karl og 2.040 konur.

JÓN ODDGEIR GUÐMUNDSSON
Kaupmaðurinn í Litla húsinu á Akureyri.
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KUmferðin:

Lafandi
treflar

GLEYMSKA Talsvert ber á að treflar,
frakka- og kápuhorn, svo ekki sé
talað um belti af yfirhöfnum, lafi
út úr bifreiðum á ferð um götur
og stræti. Gætir þá fólk ekki
nægilega vel að sér þegar það 
lokar dyrum bifreiða sinna;
gleymir sumsé að kippa flíkunum
að sér. Er hér um hvimleitt vanda-
mál að ræða enda fara treflar og
aðrar flíkur illa á að velkjast eftir
götunum, ekki síst í slabbinu sem
nú ríkir. - bþs

GUNNLAUGUR BJÖRNSSON

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/R

Ó
B

ER
T

ALGENG SJÓN Í UMFERÐINNI





afsláttur
við kassa

50%50%
afsláttur

við kassa

3535

3535Venjulegt verð í Nóatúni er 1.599 kr./kg.

799kr.
kg

NÓATÚNS
ÞURRKRYDDAÐ

LAMBALÆRI

Þú sparar 800 kr.

139 kr.
1 L

NÁTTÚRA
APPELSÍNUSAFI

1 LÍTRI249kr.
kg

KELLOGGS
KORNFLAKES

KASSI

Þú sparar 50 kr.
Venjulegt verð í Nóatúni er 299 kr./kg

139 kr.
1 L

NÁTTÚRA
EPLASAFI
1 LÍTRI

Þú gerir góð kaup!



afsláttur
við kassavið kassa

%3535%
afsláttur

við kassavið kassa

afsláttur
við kassa

%3535%
afsláttur

við kassa

389kr.
kg

MÓA
KJÚKLINGUR,

HEILL

Þú sparar 209 kr.
Venjulegt verð í Nóatúni er 598 kr./kg

349kr.
pk.

FLORETTE
SALATPOKI

ÝMSAR TEGUNDIR

389kr.
kg

MÓA
KJÚKLINGUR,
LÆRI /LEGGIR

Þú sparar 210 kr.
Venjulegt verð í Nóatúni er 599 kr./kg

129kr.
kg

BATCHELOR SAVORY
HRÍSGRJÓNA-
SKYNDIRÉTTIR

Þú sparar 50 kr.
Venjulegt verð í Nóatúni er 179 kr./kg

189kr.
stk.

NÓATÚNS
HEILSUBRAUÐ

Þú sparar 106 kr.
Venjulegt verð í Nóatúni er 295 kr./stk.



Barnung fórnarlömb
boðin til kaups

Óttast er að óprúttnir glæpamenn reyni að ræna munaðarlausum fórnarlömbum hamfaranna við
Indlandshaf og selji þau í ánauð. Rúm milljón barna lendir í höndum smyglara ár hvert.

BARNARÁN Tugþúsundir barna við
Indlandshaf eru munaðarlausar
eftir hamfarirnar þar og er óttast
að glæpamenn freisti þess að
ræna einhverjum þeirra til að
selja til ættleiðinga eða í þræl-
dóm. Talið er að rúm milljón barna
lendi árlega í höndum smyglara í
heiminum. Félagið Íslensk ætt-
leiðing telur útilokað að börn sem
numin eru á brott komi hingað til
ættleiðinga.

Þótt flóðin hafi rénað við 
Indlandshaf er hamförunum ekki
lokið. Tugþúsundir barna hafa
misst foreldra sína eða ættingja
og los hefur komist á hundruð þús-
unda fjölskyldna um allt hamfara-
svæðið. Í Aceh-héraði á Súmötru
er talið að 35.000 börn séu munað-
arlaus. Sérfræðingar óttast að
glæpamenn sæti lagi í þessu upp-
lausnarástandi og ræni börnum
sem enginn veit hvort séu lífs eða
liðin.

Þegar eru farnar að berast
óhugnanlegar en óljósar fregnir af
slíkum ránum. Margir á Vestur-
löndum hrukku í kút þegar fregn-
ir bárust af tólf ára gömlum
sænskum dreng sem átti að hafa
verið numinn af brott af sjúkra-
húsi í Taílandi. Að líkindum er þar
misskilningur á ferðinni því nú
hafa þarlend yfirvöld neitað að
drengurinn hafi yfirleitt verið á
sjúkrahúsinu. Barnahjálp Sam-

einuðu þjóðanna, Unicef, segir að
maður í Indlandi hafi villt á sér
heimildir þegar hann gerði tilkall
til telpu í þeirra vörslu með því að
segjast vera frændi hennar. Texta-
skilaboð hafa gengið manna á milli
í Indónesíu þar sem 300 munaðar-
leysingjar frá Aceh eru auglýstir
til sölu. Talsmaður Unicef í

Indónesíu segist hafa áreiðanlega
heimildir fyrir að minnsta kosti
einu tilviki þar sem barni frá Aceh
var smyglað á brott af glæpa-
mönnum en auk þess eru tugir
óstaðfestra tilvika um slíkt.
Skammt frá Aceh er hafnarborgin
Medan sem er miðstöð smyglara í
þessum heimshluta. 

Stjórnvöld í Indónesíu hafa sett
farbann á börn yngri en sextán ára
sem eru frá Aceh en auk þess hafa
hjálparsamtök sett saman áætl-
anir til að vernda börn fyrir þess-
um voða. „Mörg börn hafa misst
sína nánustu og þau eru því í stór-
hættu. Save the Children og 
Unicef eru að setja upp sameigin-
legar skrifstofur til að skrá börnin
til að geta fylgst með hvaða börn
eru á staðnum, auk þess að sjá
þeim fyrir mat og húsaskjóli,“
segir Kristín Jónasdóttir, fram-
kvæmdastjóri Barnaheilla. Ekki
er útilokað að einhver þeirra
barna sem óttast er um hafi látist í
sjálfum hamförunum og svo eru
dæmi um að fólk hafi einfaldlega
tekið þau að sér af einskærri 
samúð án þess að tilkynna það sér-
staklega.

Skipulögð rán og smygl á börn-
um eru ekki ný af nálinni. Unicef
telur að allt að 1,2 milljónir barna
lendi árlega í höndum smyglara,
mörg þeirra eru seld til ættleið-
inga en sum eru hneppt í vinnu- og
kynlífsþrælkun. Barnasmygl er
hluti af skipulegri glæpastarfsemi
sem teygir anga sína um allan
heim og er talið að höfuðpaurar
hennar hafi stórfé upp úr 
krafsinu.

Guðrún Sveinsdóttir, hjá félag-
inu Íslenskri ættleiðingu, telur nán-
ast útilokað að börn frá Indlandi og
Taílandi sem hingað koma til ætt-
leiðingar hafi komið eftir ólögleg-
um leiðum. „Allar ættleiðingar eru
á vegum yfirvalda þannig að þar-
lend stjórnvöld fullvissa sig um að
börnin séu raunverulega munaðar-
laus og eigi enga ættingja sem vilji
taka þau að sér áður en þau fara til
ættleiðingar úr landi.“

sveinng@frettabladid.is

Af öllum vítamínum, fæðubótarefnum og bætiefnum meðan birgðir endast.
Tilboðin gilda í öllum verslunum Lyfju dagana 4.-8. janúar.

20afsláttur 
% 25% afsláttur

af blóðfitumælingu
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Slysavarnafélagið Landsbjörg fékk á
dögunum 28 nætursjónauka að gjöf
frá tryggingafélaginu Sjóvá-Almenn-
um. Valgeir Elíasson, upplýsingafull-
trúi Landsbjargar, segir að sjónauk-
arnir muni auðvelda leit á hafi úti í
myrki umtalsvert. Þeir auka líka 
öryggi áhafna því menn geta betur
gert sér grein fyrir aðstæðum við leit
og björgunarstörf. 
Hversu oft þurfið þið að nota slíka
sjónauka?
Ég gæti trúað því að helmingur út-
kalla okkar á björgunarskipunum sé
kvölds og nætur. Útköll og aðgerðir
björgunarskipa eru 150-200 á ári
þannig að sjónaukarnir munu nýtast
okkur vel. 
Notið þið ekki sjónaukann fyrst og
fremst á veturna?
Jú, hann er góður við björgunarstörf-
in á þessum árstíma. Svona nætur-
sjónauki er afar nauðsynlegur fyrir
okkur yfir dimmustu mánuðina. 
Er hann flókinn í notkun?
Hann er frekar einfaldur í notkun og
það er fljótlegt að læra á hann. Með
stuttri kynningu getur hvaða björg-
unarsveitarmaður sem er notað
hann. ■

VALGEIR ELÍASSON

Ánægjuleg
jólagjöf

NÆTURSJÓNAUKAR LANDSBJARGAR

SPURT OG SVARAÐ

Snjóflóð hafa fallið víða um land undnangengna daga,
flest blessunarlega utan byggðar en eitt olli þó
skemmdum í Hnífsdal. Þá hefur þurft að rýma íbúðar-
hús víða á Vestfjörðum vegna snjóflóðahættu. 

Lögun fjalla og úrkoma
Langflest snjóflóð falla í hlíðum sem hafa 30 til 50
gráðu halla og meiri snjóflóðahætta er í ávölum 
brekkum en íhvolfum þar sem togspenna er meiri þar.
Snjór safnast gjarnan í hvilftir og mörg gil eru í fjallshlíð
og getur það stóraukið snjóflóðahættu. 
Þegar snjókoma er mikil er hætt við að snjóþekjan
bindist ekki sem skyldi. Undirlagið skiptir einnig miklu
máli. Algengt er hér á landi að í kjölfar snjókomu hlýni
og snjórinn þyngist. Þungur og blautur snjór sest ofan
á léttari snjó sem veldur því að snjóflóð falla oft í 
hrinum.
Fylgi sterkur vindur úrkomu safnast snjórinn saman hlé
megin í fjallshlíðum, giljum og skorningum og þegar
skefur fram af fjallsbrúnum er hætta á hengjumyndun.

Orsök flestra snjóflóða sem falla á Vestfjörðum er 
þegar vindur blæs yfir fjöll sem eru flöt að ofan. 

Gerðir snjóflóða
Snjóflóðum er jafnan skipt í tvo flokka: lausasnjóflóð
og flekaflóð en einnig eru þau undirflokkuð í kófhlaup,
þurr og vot hlaup.
Upptök lausasnjóflóða eru yfirleitt í efsta hluta snjó-
þekjunnar í lausum snjó þar sem lítil binding er. Lausa-
snjóflóð falla yfirleitt í eða rétt eftir mikla snjókomu. Í
flekahlaupum skríður snjóþekjan af stað í heillegum
flekum vegna samloðunar, en stór svæði geta farið af
stað í einu og flutt með sér mikið snjómagn. Fleka-
flóðin eru mun algengari hérlendis en lausasnjóflóðin
þó að mörkin þar á milli séu ekki mjög skýr.
Rennslishraði snjóflóða er mismikill, þurr flóð renna
hraðar en blaut. Kófhlaup geta náð mjög miklum hraða
en á undan þeim fer kröftug þrýstibylgja sem getur
splundrað því sem á vegi verður, þar á meðal húsum
og bílum. ■

Splundra öllu sem á vegi verður
FBL GREINING: SNJÓFLÓÐ

6. janúar 2005 FIMMTUDAGUR

MUNAÐARLEYSINGI Í GÓÐUM HÖNDUM
Þessi litla indónesíska telpa missti foreldra sína í flóðunum á dögunum en komst í hendur hjálparstarfsmanna. Munaðarlaus börn frá

Aceh-héraði eru talin í stórhættu vegna glæpamanna sem ásælast þau.
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Hverju sætir það, að útkjálka-
menn uppi á Íslandi skrifuðu
bækur, sem áttu engan sinn líka
annars staðar um heiminn á sinni
tíð? Íslendingasögur eru eins-
dæmi: aðrar þjóðir eiga engar
sambærilegar ritaðar heimildir
um sögu sína, engan sambæri-
legan skáldskap. Gunnar Karls-
son prófessor gerir glögga grein
fyrir þessari sérstöðu í bók sinni
Goðamenning (2004).

Helgi Guðmundsson prófessor
hefur sett fram nýstárlega kenn-
ingu um uppsprettur menningar
á Íslandi til forna. Í bók sinni Um
haf innan (1997) og svo aftur í
greinasafninu Land úr landi
(2002) vekur Helgi máls á því, að
hámenning um heiminn eins og
t.a.m. bókmenning Íslendinga til
forna hefur hvergi orðið til við
búskap á sveitabæjum. Fyrri höf-
undar eins og t.d. Sigurður Nor-
dal (Íslenzk menning, 1942) settu
þetta atriði ekki fyrir sig. Þeir
leituðu skýringar á fornmenn-
ingu Íslendinga fyrst og fremst í
menningunni sjálfri. Þráðurinn
var þessi: Snorri Sturluson skrif-
aði bækur sínar á íslenzku, ekki á
latínu eins og tíðkaðist í öðrum
löndum. Hér var álitlegur hluti
alþýðu manna læs á eigin tungu,
svo að Snorri og aðrir höfundar
áttu greiðan aðgang að lesendum.
Tungan skipti sköpum, hún batt
þjóðina saman og bjó til markað
fyrir bækurnar. Harðbýlið
neyddi menn til útrásar. Þessar
skýringar eru trúlegar, svo langt
sem þær ná. Helgi Guðmundsson
gengur skrefi lengra. Hann setur
málið í alþjóðlegt samhengi og
dregur sömu ályktun og erlendir
hagsögufræðingar: „Hámenning
verður til þar sem er verzlun,
auðmyndun, náið samband við út-
lönd, umferð fólks víða að og
menntun.“

Helgi fjallar um efnahagshlið
þessa mikla máls og segir:
„Menning kostar of fjár. Það vill
stundum gleymast. En það er

undantekningarlaus regla, að
ríkidæmi er undanfari og undir-
staða menningar.“ Hann lýsir
því, hvernig lærðir menn íslenzk-
ir dvöldust í útlöndum árum sam-
an, keyptu bækur og forfrömuð-
ust og fluttu með sér heim. Það
var dýrt. Helgi sér það í hendi
sér, að til þess að standa straum
af menntun og menningu þurfti
útflutning. Hann dregur í efa
fyrri kenningar um erlend við-
skipti Íslendinga í fornöld – þá
viðteknu hugmynd, að vaðmál
hafi verið helzta útflutningsafurð
landsmanna. Vaðmálskenningin
getur varla staðizt, segir Helgi,
til þess var vaðmál of verðlítið og
vandmeðfarið. Það þurfti t.d. að
fleygja því fyrir borð, ef það
blotnaði í hafi, því að ella hefðu
skipin sokkið. 

Hlustum áfram: „Til þess að
skýra þá hámenningu, sem varð
til á Íslandi, verður að sýna fram
á verzlun með dýrar vörur, auð-
myndun, menntun, sem barst úr
mörgum áttum, umferð útlendra
manna og siglingar til margra
landa, einkum utan Norðurlanda.
Svipast má eftir einhverju, sem
gat staðið undir auðmyndun á Ís-
landi. Ekki verður séð, að neinn
innlendur varningur komi þar til
greina. Þá verður að leita til út-
landa. Varla hafa Íslendingar

auðgazt á verzlun með vörur inn-
an Evrópu. Leita verður í aðra
átt. Þar getur aðeins verið um
eitt að ræða. Það er Ameríku-
verzlunin, verzlun Evrópubúa við
Grænland og Kanada. Þar var
Eldorado og Klondyke þessa
tíma. Svo vildi til, að Íslendingar
bjuggu þar um þjóðbraut þvera.
Þeir voru milliliðir í þessari
verzlun. ... Grænlenzkur varning-
ur [dýr, skinn og tennur, innskot
mitt] var lúxusvarningur.“ Auð-
menn og höfðingjar sóttust eftir
grænlenzkum vörum, segir
Helgi, vaðmál var handa almúg-
anum. Auðmenn áttu gnægð fjár,
almúginn var bláfátækur. Og
þarna, bætir hann við, er hún
kannski lifandi komin skýringin
á því, hvers vegna íslenzkum
skáldum hélzt uppi að þylja 
langar drápur yfir erlendum kon-
ungum, sem höfðu engin skilyrði
til að skilja svo torræðan kveð-
skap: skáldin íslenzku komu fær-
andi hendi úr hafi með góss frá
Grænlandi, svo að kóngar og 
jarlar létu sig þá hafa drápurnar.
Þetta kalla ég bókmenntahag-
fræði af beztu sort. 

Helgi Guðmundsson leggur
þunga þraut fyrir sagnfræðinga.
Um Grænlandsverzlunina til
forna verður engum órækum
vitnisburðum við komið, úr því
að tannvöruviðskiptin, sem Helgi
gizkar á og rekur ýmis dæmi um,
voru ekki skráð á skinn. Það er
ógerlegt að kortleggja þessi við-
skipti og meta umfang þeirra
þúsund árum síðar. Menn verða
þá heldur að reiða sig á rökrænt
samhengi hlutanna og eigið inn-
sæi og ímyndunarafl. Þar skilur
milli feigs og ófeigs í fræðum og
vísindum. Grænlandskenning
Helga Guðmundssonar bregður
óvæntri birtu á sögu Íslands með
því að afhjúpa ósamræmi í eldri
hugmyndum og stinga í staðinn
upp á hagrænni skýringu, sem
rímar vel við rannsóknir hag-
sögufræðinga. ■

Það ætlar seint að takast að stilla til friðar í Írak. Þaðan
berast stöðugt fréttir af árásum uppreisnarmanna á ráða-
menn í þjóðfélaginu og bandaríska hermenn. Nú síðast

var héraðsstjórinn í Bagdad ráðinn af dögum er hann var á ferð
í norðurhluta borgarinnar. Árásin virðist hafa verið vel skipu-
lögð og árásarmennirnir tóku meira að segja myndir af því þeg-
ar bílalest héraðsstjórans var bókstaflega sprengd í loft upp. Í
gær bárust svo enn fréttir af fleiri árásum og að þessu sinni var
um að ræða sjálfsmorðsárás á lögregluskóla sunnan við höfuð-
borgina þar sem verið var að útskrifa lögregluþjóna til starfa í
landinu. Meira en 20 manns létust í árásinni og margir særðust. 

Hörmungarnar á flóðasvæðunum í Asíu hafa dregið athygli
umheimsins frá ástandinu í Írak undanfarna daga, en þar virð-
ist allt við það sama, og reyndar síst betra en fyrir jól. Banda-
rískir hermenn eru þar gjarna í skotlínu. Tölur frá Pentagon um
fallna og slasaða tala líka sínu máli. Um tíu þúsund hermenn
hafa slasast þar í bardögum á þeim tíu mánuðum sem liðnir eru
frá því að stríðið hófst og um 1300 hafa fallið í valinn. 

Það var sláandi í fréttum vikunnar þegar greint var frá því
að þrír fyrrverandi forsetar Bandaríkjanna hefðu verið
fengnir til að safna peningum til styrktar þeim sem eiga um
sárt að binda á flóðasvæðunum í Asíu. Þegar náttúruhamfarir
dynja yfir þarf að efna til víðtækrar söfnunar, en þegar um
stríðsrekstur er að ræða virðast sem sjóðir stjórnvalda séu
ótæmandi.

Ráðgert er að kosningar fari fram í Írak síðasta sunnudag-
inn í janúar og líklegt þykir að uppreisnarmenn séu að minna á
sig fyrir þær. Ráðamenn í Írak láta þó engan bilbug á sér finna
varðandi kosningarnar, þrátt fyrir stöðugar árásir. Þeir ætla að
efna til kosninga hvað sem á dynur og segja að uppreisnaröfl
megi ekki koma í veg fyrir eðlilega stjórnmálaþróun í landinu.

Talið er að um 1300 lögreglumenn hafi fallið í árásum í Írak
síðustu fjóra mánuði og að í liði uppreisnarmanna séu um tvö
hundruð þúsund manns, þar af séu um fjörutíu þúsund manna
harður kjarni. Þetta sýnir að vandi stjórnvalda í Írak og Banda-
ríkjamanna við að koma á friði er ærinn. 

Svo virðist sem Bandaríkjamenn hafi alls ekki gert ráð 
fyrir þeirri miklu mótstöðu sem þeir hafa orðið fyrir í kjölfar
hernámsins. Njósnastofnanir þeirra hafa því ekki aðeins brugð-
ist hvað varðar vopnabúnað Saddams Hussein, heldur líka hvað
snertir hugsanlega þróun í landinu að stríði loknu.

Ýmsar kenningar eru á lofti hvað varðar þróun mála í land-
inu að loknum kosningunum 30. janúar. Sumir spá því jafnvel að
þá brjótist út borgarastríð í Írak milli þeirra tveggja hópa sem
takast á um framtíð landsins: sjía- og súnní-múslima. 

Írak er ekki eitt þeirra landa sem aðild eiga að Öryggis- og
samvinnustofnun Evrópu, en stjórnvöld í Bagdad hafa þó óskað
eftir því að stofnunin sendi fulltrúa til að fylgjast með kosning-
unum. Þrátt fyrir að Írakar eigi ekki aðild að ÖSE, þá virðist
sjálfsagt að stofnunin sendi fulltrúa sína þangað, ekki síst ef
það gæti orðið til þess að minnka spennuna sem óhjákvæmilega
verður þar í kringum kosningarnar. ■

6. janúar 2005 FIMMTUDAGUR

SJÓNARMIÐ
KÁRI JÓNASSON

Ráðgert er að kosningar fari fram í Írak síðasta 
sunnudaginn í janúar.

Ófriður áfram

FRÁ DEGI TIL DAGS

Í DAG
UPPSPRETTUR
ÍSLENZKRAR MENNINGAR

ÞORVALDUR
GYLFASON

Þetta kalla ég bók-
menntahagfræði af

beztu sort. 
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Tannvara eða vaðmál?

Markúsi hrósað
Áramótaskaup Sjónvarpsins er fastur
punktur í skemmtanahaldi þjóðarinnar
á gamlárskvöldi. Heita má að allir
landsmenn horfi á það og hafi síðan á
því skoðun. Dagskrárliðurinn sem á 
eftir fylgir, áramótadagskrá útvarps-
stjóra, nýtur ekki sömu hylli, líklega
standa flestir upp og
hverfa frá viðtækjunum
til að sinna flugeldum
og freyðvínsdrykkju,
enda heyrast þær
raddir iðulega fyrstu
daga nýs árs að þáttur-
inn sé úrelt fyrirbæri.
Ekki eru þó allir á
því. Ögmund-
ur Jónasson

alþingismaður, sem líklega má telja 
Íslandsmethafa í minnihlutaskoðunum
(og þær þurfa ekki að vera verrri fyrir
það), hrósar útvarpsstjóra í hástert á
vefsíðu sinni í vikunni. „Mér þykir
Markús Örn Antonsson, útvarpsstjóri
RÚV eiga vinninginn þessi áramót.
Hann hefur fundið aldeilis frábæra for-
múlu fyrir sitt framlag og framkvæmir
hana mjög vel“ skrifar Ögmundur.
„Sennilega er hlutskipti Markúsar Arnar
erfiðast allra áramótamanna. Hann
kemur á skjáinn rétt fyrir miðnættið
þegar óþol er komið í mannskapinn,
fólk vill skála og sprengja. Markúsi 
hefur hins vegar tekist að finna leið til

að ná athygli okkar. Hann býður
upp á sögulega og menn-

ingarlega veislu“. 

Óli Björn snýr aftur
Örn Valdimarsson hætti um áramótin
sem ritstjóri Viðskiptablaðsins og fram-
kvæmdastjóri útgáfufélagsins Framtíð-
arsýnar. Í stað hans hefur Óli Björn
Kárason, fyrrverandi ritstjóri DV, tekið
við framkvæmdastjórninni. Óli Björn
var helsti frumkvöðull að út-
gáfu Viðskiptablaðsins
á sínum tíma og er
meðal eigenda
blaðsins. Nýr ritstjóri
kemur að blaðinu í
vor en ekki hefur ver-
ið greint frá því hver
það verður. Á meðan
gegnir Jónas Haralds-
son blaðamaður
ritstjórastörfum.

gm@frettabladid.is
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Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 7 

Flokkar & fjöldi

Bílar & farartæki 173 stk.

Keypt & selt 29 stk.

Þjónusta 37 stk.

Heilsa 7 stk.

Skólar & námskeið 4 stk.

Heimilið 10 stk.

Tómstundir & ferðir 4 stk.

Húsnæði 23 stk.

Atvinna 38 stk.

Tilkynningar 3 stk.

Góðan dag!
Í dag er fimmtudagurinn 6. jan., 

6. dagur ársins 2005.

Reykjavík 11.12 13.34 15.56
Akureyri 11.22 13.18 15.15

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Katrín Guðmundsdóttir, harmoniku-
leikari í Brúðarbandinu, er svolítið 
efins um að finna uppáhaldsflíkina
vegna þess að hún er engin pæja.

„Ég er voðalega mikill lúði í svona málum.
Ég held að ég eigi ekki einn skartgrip. Ég er
sko engin pæja,“ segir Katrín aðspurð um
uppáhaldsflíkina en þegar hún er sannfærð
um að uppáhaldið þurfi ekki að vera pæju-
flík þá dettur henni strax eitt í hug. „Vinkona
mín prjónaði á mig vettlinga sem eru ekki
með neinum puttum. Ég veit eiginlega ekki
hvað ég á að kalla þá – griffluvettlinga
kannski? Þeir eru voðalega þægilegir og ná
langt upp þannig að þeir hlýja mér í hjart-
anu,“ segir Katrín sem er aldeilis fegin að

eiga svona klára vinkonu. „Hún er rosa dug-
leg að prjóna og það er munur að eiga vin-
konu sem getur hannað á mann flíkur.“

„Vettlingarnir eru dökkrauðir með gull-
glans í þeim og ég nota þá alla daga. Þeir eru
bráðnauðsynlegir í þessu veðri núna. Ég get
meira að segja spilað á harmonikkuna í
þeim. Ég hef reyndar bara gert það einu
sinni en ég get það samt. Við erum yfirleitt
ekki að spila í það miklum kulda,“ segir
Katrín en hún er á fullu með Brúðarbandinu
og reynir að halda jafnvægi milli hljómsveit-
arinnar og fjölskyldunnar. „Við æfum líka
mjög reglulega og erum alltaf að búa til ný
lög. Þetta er svo gaman og það er mun auð-
veldara að spila núna en var áður. Við erum
orðnar aðeins sjóaðri en alls engir atvinnu-
menn,“ segir Katrín að lokum og hlær. ■

Hlýja mér í hjartanu

heimili@frettabladid.is

Verslunin rum.is býður upp á
þjónustu í janúar fyrir þá sem
fjárfesta í amerískum rúmum.
Sjúkraþjálfarinn Hólm-
fríður B. Þorsteins-
dóttir mun verða til
staðar fyrir viðskiptavini
verslunarinnar og að-
stoða þá við val á rúmum. 

Nú eftir jólin vilja margir
ráðast í endurbreytingar á
heimilinu Fyrirtækið Parki
ehf. leigir og selur Deva
parketslípivélar til að hressa
upp á þreytt gólf og leið-
beiningar fylgja með.

Kodak Picture Center
er ný þjónustu hjá Hans Petersen.
Með Kodak Picture Center Online
er hægt að geyma myndasafnið á
netinuEinnig er hægt að panta
myndir í framköllun eftir mynda-
safninu og athuga hvort pantanir
þínar eru tilbúnar í verslunum
Hans Petersen. Vefsíða Kodak

Picture Center er einföld og
þægileg í notkun og því

ættu allir að geta hlaðið
inn myndir sínar. Hægt

er að komast inn á vef-
síðuna í gegnum vef-
síðu Hans Petersen,
hanspetersen.is.

Katrín heldur mjög mikið upp á vettlingana sem vinkona hennar prjónaði á hana.

Smáauglýsingar
á 995 kr. 
visir.is

LIGGUR Í LOFTINU
fyrir heimilið

FASTEIGNIR HEIMILI HEILSA HÚS NÁM FERÐIR MATUR VIÐBURÐIR BÍLAR ATVINNA TÍSKA TILBOÐ NEYTENDUR o.fl.

Þú getur pantað
smáauglýsingar á

www.visir.is

KRÍLIN

Pabbi og mamma
fengu nýtt 

barn í jólagjöf.
Ég var að vona 
að ég mætti

kannski eiga það
pínulítið líka …

Gersemar frá álfum
BLS. 2
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Dúnkoddar og sængur
Dúnkoddar og -sængur duga lengur því sjaldnar sem þau eru þrifin. Sjáðu til þess að
alltaf séu hrein sængurföt utan um koddann og sængina til þess að vernda þau gegn
óhreinindum. Koddann skaltu fara með í hreinsun einu sinni á ári en sængina á þriggja
til fimm ára fresti.[

Gersemar frá álfum 

Margir eiga margra áratuga stafla af ljósmyndum
sem þeim hrýs hugur við að skoða og flokka. Það
þarfa verkefni getur orðið að skemmtilegri dægra-
styttingu.

- Byrjaðu á að flokka myndirnar í myndir til að
geyma og myndir sem á að henda. EKKI henda
myndum þar sem fólk er asnalegt á svipinn eða illa
fyrirkallað, með tilkomu digitalvélanna verða slíkar
heimildir um lífið sjálft æ sjaldgæfari. Hentu hins
vegar hreyfðum myndum eða þeim sem eru ekki af
neinu sérstöku

- Flokkaðu myndirnar sem eftir eru eins og þér
finnst skemmtilegast, sumir vilja flokka eftir árum
en aðrir hafa öll frí saman, afmæli eða jól 

- Keyptu falleg myndaalbúm sem passa vel heima
hjá þér og settu myndirnar í þau

- Hafðu svo alltaf eitt albúm á stofuborðinu fyrir
gesti. Þó aldrei fleiri en eitt. Skiptu þeim svo út
þannig að þeir sem koma oft að heimsækja þig fái
alltaf eitthvað nýtt að skoða

- Finndu myndir af frændsystkinum þínum og vinum
frá ýmsum aldursskeiðum og

haltu til haga fyrir at-
burði eins og stórafmæli
eða brúðkaup en þá get-
urðu glatt alla viðstadda
með myndunum og sögun-
um á bak við þær (sjá lið 1
um að geyma misheppnað-
ar myndir)

- Búðu til myndavegg af
vinum og vandamönnum til
að hafa alltaf fólkið þitt í
kringum þig. ■

Mynd er minning
Gamlar ljósmyndir gera heimilið 
skemmtilegra.

Gaman er að hafa mynd af ömmu þegar hún var ung uppi á
vegg til að finna líkindi með henni og afkomendunum.

Það er hægt að búa til
skemmtilega umgjörð um
gömlu ljósmyndirnar. 

Útsalan er hafin. 
Góður afsláttur af föndur 

og gjafavörum.

DecoArt  
Garðatorgi 3  Garðabæ  555 0220

Kringlunni - sími : 533 1322

Útsalan er hafin!
Mörg góð tilboð
Vandaðar heimilis og gjafavörur

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.

]

Álfkonudúkurinn fagri frá Burstarfelli. Hann er úr gulu vaðmáli og er alsettur
rósum og fiðrildum, auk þess sem tvö sælleg englabörn prýða hann og tvær
fagrar konur. Dúkurinn er almenningi til sýnis á Þjóðminjasafninu.

Álfabarnið sem var að hjálpa fjölskyldu
sinni í Dýrafirði að flytja var dauðþreytt
á að rogast með þennan pott svo það
lagði hann frá sér og hljóp til mömmu
sinnar. Nú er potturinn til sýnis á Þjóð-
minjasafninu.

Bikar sem talinn er vera frá álfum
kominn er í eigu kirkjunnar á
Breiðabólsstað í Fljótshlíð. Margir
hafa bergt af honum til að fá bót
meina sinna.
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Nú er glatt í hverjum hól, 
hátt nú allir kveði. 
Hinstu nótt um heilög jól, 
höldum álfagleði.

Þetta syngjum við á þrettándanum þeg-
ar við dönsum kringum brennurnar og
höldum gleði hátt á loft því þá má búast
við álfum, huldufólki og fleiri vættum
landsins á kreiki, samkvæmt hinni ís-
lensku þjóðtrú. Margar sögur finnast
um álfana og samskipti þeirra við menn
og til eru líka áþreifanlegir hlutir sem
taldir eru frá þeim komnir. Oft voru
þeir laun fyrir veittan greiða. Dæmi um
slíkan dýrgrip er álfkonudúkur á Þjóð-
minjasafninu sem er frá Burstarfelli í
Vopnafirði. Sagan segir að sýslumanns-
kona á Burstarfelli gengi í draumi í
stein þann sem í rauninni var álfabær
og greiddi hag sængurkonu er lá á gólfi
og var þungt haldin. Í þakklætisskyni
gaf álfkonan henni dúk „mjög dýran úr
guðvef, allan gullofinn“ eins og segir í
bókinni Gersemar og þarfaþing. Hafði
enginn séð svo fagran dúk áður enda
var hann hafður fyrir altarisdúk í kirkj-
unni að Hofi í Vopnafirði uns Sigurður
Vigfússon fékk hann handa Forngripa-
safninu árið 1890.

Á Þjóðminjasafninu er líka pottur úr
messing sem safnið eignaðist árið 1882.
Honum fylgir sú sögn að vestur í Dýra-
firði hafi hjátrúarlaus maður að nafni
Pálmi Guðmundsson séð hóp af fólki á
ferð fyrir neðan hlaðvarpann í Litla-
garði, berandi ýmsa muni. Aftast fór
barn, fjögurra til fimm ára sem kallaði
stöðugt á móður sína og á göngu sinni
lagði það eitthvað frá sér til að flýta sér
til hennar. Hluturinn reyndist vera pott-
ur og fór Pálmi með hann heim og varð-
veitti vel enda fylgdi honum lækninga-
máttur því gott þótti að sverfa ofurlítið
úr pottinum til að leggja við brjóst- og
fingurmein.

Þriðja gersemin sem nefna má er
álfabikar sem er í kirkjunni á Breiða-
bólsstað í Fljótshlíð. British Museum
sendi út leiðangur til að falast eftir hon-
um og buðu annan nákvæmlega eins úr
gulli. En það kom ekki til greina af hálfu
sr. Sveinbjarnar Högnasonar sem þá
var prestur á Breiðabólsstað og er það
vel. gun@frettabladid.is



Þeir sem eru fyrir rómantískan sveitastíl ættu að hafa
gaman af því að kíkja inn í verslunina HomeArt á neðri
hæð Smáralindar. Þar hitta þeir fyrir Brynhildi Helgadótt-
ur, framkvæmdastjóra verslunarinnar, og hún getur sýnt
þeim ýmislegt fallegt til heimilisins eða í sumarbústaðinn.
„Við erum mest með danskar vörur, svona heimilis- og
gjafavörur í bland. Þetta eru bæði vörur í skandinavískum
sveitastíl en svo eru einfaldar og klassískar vörur inn á
milli.“ Þarna má finna ýmislegt til að búa til hlýlegt heim-
ili, rúmteppi og ljósakrónur í léttum og rómantískum stíl.
„HomeArt er þekkt vörumerki um alla Skandinavíu og
Þýskaland. Reyndar eru ekki margar búðir sem eru ein-
göngu eða mestmegnis með vörur frá þessu merki en það
er algengt að sjá HomeArt merkið inni í stærri húsbúnað-
arverslunum, til dæmis á Strikinu í Kaupmannahöfn.“ En
hvað skyldi fólk nú vera mest að skoða þessa dagana?
„Vinsælastar núna eru ljósakrónurnar sem eru bæði til úr
málmi og kristal og svo líka púðar og rúmteppi úr skjanna-
hvítu blúnduefni.“ ■
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10% afsláttur af öllum vörum 
               sem ekki eru sérmerktar sem útsöluvörur

1. Vestergaard sjónvarpsskápur
     spónlaður, hlynur, kirsuber, 210x115x60 cm....................

Ver›dæmi:

2. Sófar New Line
     3+2, svart leður......................................................

3. Sófi Lind 237
     tau áklæði, brúnt, drappað..................................

4. „Tungu“ sófi Megara
     tau áklæði, grátt, drappað...........................................

5. Náttborð m/ 1 skúffu
     hlynur, kirsuber melamin.......................................

92.500 kr.

Ver› á›ur

329.000 kr.

131.000 kr.

6. Fataskápur 41090
     beyki, hlynur, kisruber melamin, 145x60x200..............................

7. Skrifborð 80231/2  m/yfirhillu
     hlynur/grátt melamin, 155x70x150................................................

98.000 kr.

6.000 kr.

57.500 kr.

229.000 kr.

79.000 kr.

18.000 kr.

19.500 kr.

8. Eldhús- og borðstofustólar..................................................

9. Jensen rúm, Ambassador og Comfort á 30% afslætti, 
    afgr.frestur um.þ.b. 3 vikur

frá 1.500 kr.

59.000 kr.

3.500 kr.

Ver› nú

Op i›
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Rómantískur, skandinavískur sveitastíll
Íburðarmiklar ljósakrónur, púðar og skjannahvít blúndurúmteppi.

1. Brynhildur Helgadóttir hefur rekið HomeArt í rúm tvö ár.  2.
Englahöfuðin seljast upp jafnóðum og þau koma í búðina.  3.
Ljósakrónurnar renna út eins og heitar lummur.  4. Rúmteppi,
rúmföt og púðaver úr skjannahvítu blúnduefni.  5. Ýmis falleg

stell eru á boðstólum.  6. Skemmtilegar glasamottur.

1

2 3

4 5 6

„Það eru svo margir staðir þar
sem mér líður vel hérna heima en
ég eyði sennilega mestum tíma
mínum í tölvuhorninu þar sem 
ég er oftast við vinnu,“ segir 
Kolbrún og bætir við að hún taki
vinnuna ansi oft með sér heim,
það virðist aldrei ætla að eldast af
henni.

„Það sem er gott við tölvu-
hornið er að þar er ég með glugga
þar sem ég get horft út á hafið. Ég
gleymi mér oft við að horfa á
ölduganginn og sjávarföllin og
mun skemmtilegra að horfa á það
en skjávarann á tölvuskjánum,“
segir Kolbrún og hlær. 

Hún fær þó ekki alltaf tæki-
færi til að sitja ein við tölvuna því
á tölvuhorni heimilisins eru

hvorki meira né minna en þrjár
tölvur. „Bekkurinn er oft þétt-
setinn hérna enda er tölvan búin
að taka við af nánast öllu. Hægt er
orðið að horfa á sjónvarpið í tölv-
unni og hlusta á útvarpið. Fjöl-
miðlar eru ekki lengur með hefð-
bundnu sniði og les ég orðið 
bara Moggann á vefnum,“ segir
Kolbrún sem ekki er mikið heima
við þegar þingið stendur sem
hæst en hefur náð nokkuð góðu
fríi heima yfir hátíðarnar.

„Þetta er búið að vera frábært
frí og ég er bara bjartsýn á nýja
árið. Reyndar er ég hrædd um að
pólitíkin verði átakamikil en eins
og einhver sagði: lítið er gaman að
guðspjöllunum ef enginn er í þeim
bardaginn,“ segir Kolbrún. ■

Horfir á hafið
Kolbrún Halldórsdóttir, alþingiskona og leikstjóri, eyðir 
miklum tíma á heimilinu við tölvuskjáinn en hefur útsýni 
yfir hafið handan tölvunnar.

Kolbrún Halldórsdóttir tekur vinnuna gjarnan með sér heim og situr þá við tölvuna.
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Nú eru útsölur í fullum gangi í
vefnaðarvöruverslunum eins og
annars staðar. Þá er kjörið að
kaupa nokkra metra af fallegu
efni á vægu verði, spotta í stíl
og láta hugmyndaflugið svo
ráða.

Ef til er gardínustöng er til
dæmis frekar einfalt að búa til
gardínur með því að falda efnið

uppi og niðri og stinga stönginni
svo í gegnum efri faldinn. 

Nokkur púðaver er einnig
einfalt að sníða og sauma úr
sama efni og svo má búa til
borðdúka úr sama efni með því
að falda allan hringinn. Þetta er
góð lausn fyrir þá sem hafa ekki
mikið milli handanna en vilja
samt eiga fallegt heimili. ■

Púðar, dúkar og tjöld í stíl! 
Mikilvægt er að huga að litasamsetningum.

Hægt er að gerbreyta útliti heimilisins með því að gera púða og gardínur úr sama efni.



Ferskt útlit
Taktu klípu af dagkreminu og klípu af meiki, blandaðu því saman og berðu svo á húðina. Þannig
fær húðin raka og þú færð smá lit í andlitið. Settu varasalva á varirnar eða gloss og þú færð ferskt
og fallegt útlit á örskotsstundu og ekki væri verra ef þú myndir brosa þínu blíðasta því fallegt bros
er alltaf í tísku.[

Hlý og góð lopaherðasjöl
Aðalheiður með barnabarni sínu, Steinunni Jónsdóttur, sem klæðist prjónasali eftir ömmu sína.

Aðalheiður Helgadóttir prjónar í frístundum
sínum og selur afurðirnar á vægu veðri.

„Ég byrjaði á því að prjóna barnateppi fyrir börn
og barnabörn. Ég hef misst tölu á því í hve mörg ár
ég hef prjónað teppin en þau hafa verið mjög vin-
sæl í sængurgjafir. Ég hef líka prjónað litlar ullar-
treyjur á ungabörn að sex mánaða aldri,“ segir 
Aðalheiður.

Prjón og hekl hafa verið í tísku að undanförnu
og hefur Aðalheiður ekki misst af þeirri tísku-
bylgju. „Ég byrjaði að prjóna lopaherðasjöl í fyrra-
haust. Dóttir mín bað mig um að prjóna sjal sem
væri eins og efri partur af lopapeysu. Ég hef síðan
prjónað þannig sjöl en breytt litunum og það hefur
verið mjög vinsælt. Ég prjóna líka einlit sjöl sem
ég bjó sjálf til uppskriftina að og þau hafa líka selst
vel. Sjölin ná niður fyrir brjóst og eru voðalega hlý

og góð. Ég hef þau ekki síðari, nema þau séu sér-
staklega pöntuð, því þá geta konur bæði notað þau
innan undir úlpu og yfir jakka. Þau kosta fjögur
þúsund krónur sem er ekki hátt tímakaup,“ segir
Aðalheiður og hlær dátt og bætir við að hún taki
glöð við hvers konar sérpöntunum.

Aðalheiður hefur aðeins verið að fitla við heklið
en einbeitir sér helst að prjóninu. „Sólarhringurinn
þyrfti eiginlega að vera lengri hjá mér. En mér
finnst voðalega afslappandi og gaman að prjóna.
Nema þegar ég sit lengi þá tekur aðeins í herð-
arnar,“ segir hún, en Aðalheiður er búin að vinna á
skammtímaheimili fyrir fötluð börn í sautján ár
þannig að prjónið er hlutastarf. „Ég vann alltaf á
næturvöktunum og tók auðvitað í prjónana þá. Nú
er ég hætt á vöktunum og farin að vinna í eldhús-
inu þannig að ég prjóna bara þegar ég kem heim.“

lilja@frettabladid.is

Skósnillingurinn Manolo Blahnik

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466

Jólasendingin af Pilgrim
skartgripum komin.

Einnig mikið úrval af nælum og
öðrum semelíu skartgripum.

Sendum í póstkröfu.
Stærðir 27-41
Bómull: Svartir og rauðir
Satín blóma: svartir, rauðir og dökkbláir
Flauel: Svartir og brúnir ( stærðir 35-41)
Einnig mikið úrval af blómaskóm 
í mörgum litum og stærðum. 

KÍNASKÓR
Mikið úrval af kínaskóm 

í barna- og fullorðinsstærðum 
Tilboð - Eitt par kr. 1290 • Tvö pör kr. 2000 -

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466

Jólasendingin af Pilgrim
skartgripum komin.

Einnig mikið úrval af nælum og
öðrum semelíu skartgripum.

Sendum í póstkröfu.

ÚTSALA Í SKARTHÚSINU
20-50% afsláttur af töskum

30% afsláttur af Elsie Ryan kjólum og toppum.

Mikið úrval af sjölum, treflum, alpahúfum 
og flísfóðruðum vettlingum

Sendum 
í póstkröfu

Laugavegi 62
sími 511 6699

Glæsibæ
sími 511 6698

www.sjon.is
sjon@sjon.is

Garðatorgi
sími 511 6696

NÝ SENDING

]
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Margar konur kannast við „skó-
áráttuna“, þ.e. að eiga erfitt með
að standast fallegt skópar þó svo
að heima sé troðfullur skápur af
allskyns skóm sem enn eru í fullu
gildi.

Þessar sömu konur kannast þá
eflaust við spænska skóhönnuð-
inn Manolo Blahnik sem hlaut 
alþjóðaathygli þegar Carrie og
vinkonur hennar í sjónvarpsþætt-
inum „Sex and the City“ birtust á
skjánum fyrir nokkrum árum.
Carrie gekk nær undantekningar-
laust í Blahnik skóm en skapari
hennar, Sarah Jessica Parker, er
sömuleiðis mikill áðdáandi sem
og margar stjörnur úti í hinum
stóra heimi.

Manolo Blahnik á sér þó mun
lengri sögu því árið 1973 opnaði
hann sína fyrstu skóverslun í
Chelsea hverfinu í London. Síðan
hefur mikið vatn runnið til sjávar,
Blahnik á nú búðir um allan heim
og ásamt því að hanna undir eigin
nafni er hann einnig í samstarfi
við stóra hönnuði eins og John
Galliano og Michael Kors. Öll
framleiðslan fer fram á Ítalíu og
það sem fullkomnar hönnunina er
að lokavinnslan er öll unnin í
höndunum. Mikil natni er lögð í
hvert einasta par svo að skórnir
verða mjög persónulegir, efnin og
leðrið er í hæsta gæðaflokki og
kvenleikinn er í fyrirrúmi. Skórnir hennar Carrie.
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Opnunartími
10-18

Laugard 10-16
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Áfengis-
blettir
úr fötum
Það er leiðinlegt að eyðileggja 
sparifötin í fjörinu.

Á áramótunum hafa margir vín
við hönd og gleyma sér í gleði
tímamótanna. Oft verða óhöpp og
stundum hellist lítill vínsopi hér
og þar á óæskilega staði. Leiðin-
legast er að fá vínslettur í spari-
fötin en margt er hægt að gera til
að losa blettina úr klæðnaðinum.

* Hreinsaðu eða settu flíkina í
bleyti í volgu vatni. Þvoðu flíkina
síðan eins og stendur á fataleið-
beiningunum.

* Fyrir hvít föt er gott að
blanda einum parti af bletta-
hreinsidufti við sex hluta af köldu
vatni. Þetta er notað á efnið til að
ná út eftirlifandi blettum.

* Fyrir lituð föt er hægt að
taka sér svamp í hönd og nota
hann á blettinn með lausn úr
tveim matskeiðum af hvítu ediki
og tveimur bollum af vatni.
Vert er að athuga að gott er að ná
eins miklu úr og hægt er af blett-
um með því að þurrka þá með
hreinum klút áður en svæðið er
bleytt með vatni eða hreinsunar-
lausn. Annars munu blettirnir
leysast upp og dreifa sér.



Ull í bland við flauel og silki. 

Íslensk tískuhönnun er alltaf að sækja í sig
veðrið. Vala og Björg í Spakmannsspjörum
eru þeir hönnuðir sem hafa hvað lengst
tekið þátt í þessari þróun en þær hafa rek-
ið fyrirtæki sitt frá árinu 1992. 

Þær byrjuðu með litla verslun á Skóla-
vörðustígnum í félagi við þriðja hönnuðinn
sem sneri sér svo að öðrum störfum meðan
Vala og Björg héldu ótrauðar áfram, færðu
sig yfir á Þingholtsstrætið og síðar í
Bankastrætið.

Í ár einkennist fatalínan hjá Björgu og
Völu mikið af íslensku ullinni. Peysur,
kragar, vesti og treflar eru áberandi og það
er gaman að sjá hversu vel þær stöllur
tvinna ullinni saman við mjúk og fínleg
efni eins og flauel og silki.

Náttúruefnin eru ráðandi í framleiðsl-
unni hjá Spaksmannsspjörum. Ullina, æð-
ardúninn og skinnin fá þær hérlendis en
flest önnur efni kaupa þær frá Ítalíu og
Frakklandi.

Nýlega var tekin upp splunkuný lína,
svartar, víðar buxur og jakkar; silfurslegið
silki og doppóttir smátoppar setja svip á
búðina ásamt góðu úrvali af fylgihlutum. ■
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Spaksmannsspjarir
Svartur toppur kr. 27.900 - Silfursilki-
elrmar kr. 23.900 - Silfursilkipils kr.
54.000 - Belti kr. 5.900

Brúnn trefill kr. 4.900 - Hneppt peysa kr.
20.900 - Belti kr. 5.900 - Bleikt pils kr.
49.900 - Bleik taska kr. 29.900

Lil’ Kim með línu

Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
að klæða skúffur og filt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silf-

urplett.Við eigum líka fægilög,fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.
SENDUM Í PÓSTKRÖFU.

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

Hlýjar
peysur
ÚTSALA

Útsölustaðir
Lyf og heilsa um allt land, Hagkaup Smáralind, Garðsapótek, Hringbrautarapótek, Laugarnesapótek, Lyfjaval,
Rimaapótek, Apótek Ólafsvíkur, Apótek Vestmannaeyja, Dalakjör, Kaupfélag Skagfirðinga og Siglufjarðarapótek.

Útsölustaðir
Lyf og heilsa um allt land, Hagkaup Smáralind, Garðsapótek, Hringbrautarapótek, Laugarnesapótek, Lyfjaval,
Rimaapótek, Apótek Ólafsvíkur, Apótek Vestmannaeyja, Dalakjör, Kaupfélag Skagfirðinga og Siglufjarðarapótek.

Hafðu hárið

eins og þú vilt

– alltaf!

fyrir stráka
og stelpur

Heildarlausn fyrir hárið

Tónlistarkonan hefur tjáð
tískuást sína í tónlist sinni en
snýr sér nú að fatahönnun.

Enn ein stjarnan hefur ákveðið að
snúa sér að fatahönnun og það er
engin önnur en tónlistarkonan 
Lil’ Kim. Fatalína Lil’ Kim hefur
hlotið heitið Hollyhood og kemur í
verslanir vestan hafs næsta
haust. Lil’ Kim hannar sjálf toppa,
gallaföt og frjálslegan fatnað en
hún hefur fram til þessa fremur
verið þekkt fyrir fáránlegan
klæðaburð.

Að sögn listakonunnar er fata-
línan fyrir þá sem trúa á heim-
speki hennar en hún trúir því að
engar reglur séu til varðandi
tísku og fólk eigi að klæða sig
þannig að því líði vel. ■

Lil’ Kim er yfirleitt kosin ein af verst
klæddu stjörnunum vestan hafs - og

þótt víðar væri leitað.

Prjónakragi kr. 4.900 - Grænt
vesti kr. 28.900 - Grænar bux-
ur kr. 45.900 - Belti kr. 5.900



Smári - einn af 200 bestu auglýsingaljósmyndurum heims ■ Göturnar í lífi Péturs Gauts málara ■ Japanskir grillpinnar

■ Matgæðingurinn Eyjólfur Kristjánsson ■ Það sem er að gerast um helgina ■ Böddi klippari ■ Súr bolahúmor
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Íslenskur hreindýra-
smali í Noregi

Ólafur Egill
Slær í gegn fyrir norðan



������

���

������

�	�
��

���������

������

��

���������

�����

����

�	

���������

�����

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

�	
����
������

�������������������

����� �����

����
����
�����
������������

� !"
#�����	�����	���	
���
������	
�
��	��	���$

��

���������

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

����
����
./����

������������
%0'
���$�����
1���
��(�������
%
2���
�*���
��$	�
��3�$�������$	�
+����
�����	�
�
�����
,������	$
#�����-�	$�

����
����
%0����

�����

������

���
���

�	�			
�����  !�

�����
����
����
"�����������

�'
�����4��5��
���$����

������
��� ���
.�'
678
���$����
���
��(������	�
)*���
��$	�
)!�	9��
��$	
+����
�����	�
�
�����
:������$
.%0&;�/0
,������	$
#�����-�	$�

����
����
0�����

����
����
.%����

�&&<<
%&&&
=����
�3����

��

���������

��

���������

�����
����
����
%����

�� ��
>�	��
�
��������	��

�����
����
����
.%����

��

���������

!�"���#$���
78
?5����	
4
������
)�	���
� !"

������
����
����
%<����

26@+;
)������
;�.
��	��?5�
���������

�

���������

"��#$� 
���%�&

� ���
2�������
��##	�A�
���
�������#��3�����

�	
����
������
� ���

@��#��9
��##	�A��
2�������
�
��$�����
�������#��3���	

�	
����
� ����

��

���������

�	

���������

��

���������

�%"����&�
%"
�5���
��?3����#$
���
�	��	�
)��#��$$
�&&4.&&&
=��� �	
����
������

�	

���������

�	
����
�'�����

#��(��
��$��	
<&&
=���
B�)�
8��?3
8		���
4
8@)�
+�
��$	
��
#����$�
C+B+DC2
���#	�
@�$	
#3�	�
%
�����$����
)��#��$�
B8)
�������

�		�'(  �)*+

�����

�	

���������

����
����
<������$����
)��#��$$
9	���#�$$
���
%%&
�5$��$�
��������



����,���-�

�	�
���

�	�			
�����  !�

�����

��

���������

���

.�-�/��� !�
�����

�����
��!��������8�8
��	���	
���
��	���
���
����	�
)�	���E
8�84�784)�78
8�8FBG48�8FB48�8!B48�8!B4H >4� !"4CD8+C
9	����8��?3
8		����

��������������)�*+,-./
0
1	��2	32/./
04�

�����

��

���������

�������������������

�����

�����

��

���������

�����

�

���������

����
����
.�����

����
����
.%����
��������

� !"
#�����	�����	���	

����$���$
,�����	�����	���	
���

������	
�
��	��	���$

�����

��

���������

����
����
%����
 ����

/&&
=����
��$9�3����

�����
����
����
.����
������)�������	��

��

���������

�����

����
����
�����

��������������
<%'
 �����
���$�����
!��$�#�����5�
I	*��
�������
<
�*���
��$	�
+�
��$	
��
#����$
�
�#��$�
�3$9
5
�3$9
%
��$�����
C3���3$9�
J����

�	
����
��������

���
���

�	�			
�����  !�

����������� 
%�'
678
���$�����
K��	�����9����$�����
:������$
.%0&;�/0�
I	*��
�������

+�
	$$�$���
 7
	$$�$���
%
�*���
��$	�
)!�	9���
��3�$�������$	�

�	
����
��������

�	
����
�������

��������������

%&'
678
���$�����
:������$
.%0&;�/0�
I	*��
�������

+�
	$$�$���
 7
	$$�$���
%
�*���
��$	�
)!�	9���
��3�$�������$	�
>�$��
#3�	�
.%
�
%&&
�������

�	
����
������

�' ��
,����5�������
���
�$��
#3�	�
.%
�
%%&
�������

�����

�	
����

�����

���'�
K��$9��	
��
����	�
>�����$$�

��

���������

0����
������
��� 



F2F2 4 6. janúar 2005 FIMMTUDAGUR

Á dögunum kom út bókin 200 Best Ad
Photographers Worldwide sem gefin er
út af Lürzer´s Archive í Þýskalandi.
Eins og nafnið gefur til kynna er um
að ræða 200 bestu ljósmyndara heims
og í þeim hópi eigum við Íslendingar
einn fulltrúa, Hermann Smára Ás-
mundsson, sem hefur verið búsettur í
Boston síðastliðin fjögur og hálft ár og
rekið þar eigið ljósmyndafyrirtæki.

Hermann Smári lærði ljósmyndun
í Santa Barbara og eftir að hann út-
skrifaðist starfaði hann í fimm ár hjá
öðrum ljósmyndurum og aflaði sér
víðtækrar reynslu áður en hann hóf
eigin rekstur.

Í 200 Best Ad Photographers 
Worldwide eru myndir úr herferð sem 
Hermann Smári myndaði fyrir teppa-
deild fyrirtækisins BASF þar sem lögð
er áhersla á náttúruleg efni. Ísland 
varð fyrir valinu þegar tökustaður var
valinn.

„Mér finnst ég gríðarlega heppinn
að hafa komist í þessa bók. Ég hef
reyndar fengið viðurkenningu í
Bandaríkjunum en það er gaman að fá
viðurkenningu á Evrópumarkaðnum.
Skemmtilegast fannst mér þó að her-
ferðin var mynduð á Íslandi en ég er
alltaf að reyna að kynna landið eins
mikið og ég get,“ segir Smári. Mynd-
irnar sem hann fékk viðurkenningu
fyrir eru allar landslagsmyndir en her-
ferðin var ætluð Bandaríkjamarkaði.
Hann myndar þó ekki bara teppi út í
eitt því hann hefur tekið mikið af
myndum fyrir bílafyrirtæki eins og
Lexus, Volkswagen og Land Rover.
Hann segist þó alls ekki vera með
neina bíladellu.

„Ég er miklu meiri útivistarkarl og
það var fyrir algera slysni að ég fór að
mynda svona mikið fyrir bílafyrir-
tæki,“ segir Smári. Þó hann hafi fasta
búsetu í Boston er hann sjaldnast í
verkefnum þar því hann er alltaf á
flakki.

„Bandaríkjamarkaður er allt annað
dæmi en Ísland því þar er markaðurinn
svo miklu stærri. Þarna úti get ég sér-
hæft mig miklu meira en ég hefði 
getað gert hér heima. Ég kem samt
alltaf reglulega til Íslands því hér líður
mér vel. Það er alltaf jafn gaman að
koma heim.“ Hann segir ljósmyndun-
ina alltaf vera jafn spennandi starf.
„Mér finnst flakkið sem fylgir starfinu
mjög skemmtilegt og svo er ég alltaf að
kynnast nýju fólki. Það eru alltaf ein-
hver vandamál sem koma upp á sem
maður þarf að leysa sem gerir starfið
ögrandi um leið. Svo er það ósköp góð
tilfinning að sjá myndirnar sínar á síð-
um tímaritanna.“

Það gustar um tímaritaútgáfuna Fróða.
Í síðustu viku var Knúti Signarssyni
framkvæmdastjóra fyrirtækisins sagt
upp störfum eftir að ljóst var að Fróði
hafði ekki skilað nægilegum hagnaði að
mati stjórnar fyrirtækisins. Knútur var
búinn að starfa hjá móðurfyrirtæki
Fróða, Odda, í tvo áratugi en hann tók
við starfinu hjá Fróða síðasta sumar.
Þetta var mikið áfall fyrir starfsfólk
Fróða enda Knútur ákaflega vel liðinn
meðal þess. Stjórn Fróða leitar nú log-
andi ljósi að nýjum framkvæmdastjóra
en á meðan stýrir Páll Gíslason, stjórn-
arformaður Fróða, fyrirtækinu. Í vik-

unni var haldinn starfsmanna-
fundur þar sem greint var frá
stöðu fyrirtækisins. Þar kom fram
að Oddi vildi í raun ekki eiga
Fróða og fyrirtækið væri falt fyrir
rétt verð. Á fundinum kom ein-
nig fram að skuldunum hefði ver-
ið reddað. Fróði fékk nýja kenni-
tölu og nýtt nafn á dögunum og heitir
nú Tímaritaútgáfan Fróði. Gamli Fróði
skipti hins vegar um nafn og heitir nú
Hugi, en það félag hefur verið úrskurð-
að gjaldþrota. Í lok fundarins var starfs-
fólki boðið að stinga upp á nýjum fram-
kvæmdastjóra. Ekki stóð á svörum og

rétti fólk upp hönd og stakk upp
á ýmsum merkismönnum. Sum-
ir vildu Sigurð G. Guðjónsson
fyrrum forstjóra Norðurljósa
meðan aðrir stungu upp á
Þórólfi Árnasyni fyrrum borg-
arsstjóra.

Að sögn
Páls Gíslasonar
komu ekki fleiri nöfn
upp á fundinum
og hefur hvorki 
verið rætt við
Þórólf né Sig-
urð.

Morgunverkin: Reyna vera svolítið
árrisul og ekki með allt á hælunum
svona í byrjun dags. Hella upp á með
kaffi frá Te og kaffi, hlusta
á morgunútvarpsþættina
og vera fær í flestan sjó
þegar mætt er í vinnuna.

Bókin: Til hinstu stundar
er mögnuð frásögn Traudl
Junge af árum sínum sem
einkaritari Adolfs Hitler og
þá er sérstaklega frásögnin
af síðustu dögunum í byrg-
inu í Berlín ótrúleg.

Geisladiskurinn: Nú þegar jólapopp-
flóðinu er lokið er hægt að snúa sér að
alvörutónlist. Ladies Sing Jazz er meðal

annars með Ellu Fitzgerald, Söruh
Vaughan og Billie Holiday. Sígild tónlist
sem hægt er að setja á við öll tækifæri.

Drykkur: Trönuberjasafi er víst vatns-
losandi og mjög hreinsandi. Hann er

því tilvalinn drykkur eftir allan
matinn um hátíðarnar. 

Útiveran: Það er frí í enska bolt-
anum um helgina, þannig að að-
dáendur hans ættu að bæta upp
fyrir maraþonið
yfir hátíðirnar með
góðum göngutúr í
Öskjuhlíð og bjóða
upp á heitt kakó
og með því í

Perlunni.

Sjónvarpið: Njála en
þátturinn var valinn sá

besti á Eddu-hátíðinni nýverið. Er sýnd-
ur í sjónvarpi allra landsmanna á
sunnudaginn klukkan 20.00.

Kvikmyndin: Kvikmyndin Alfie, um
kvennabósann ógurlega, verður frum-
sýnd föstudaginn sjöunda janúar. Þetta
er endurgerð myndar frá 1966 sem
skartaði Michael Caine, en er nú með
engum öðrum en Jude Law, sem ætti
að kæta kvenþjóðina. Strákarnir ættu
síðan að geta lært brögðin af meistar-

anum.

Góðverkið: Það er
hægt að fara með
allar flöskurnar sem
söfnuðust fyrir
heima um áramótin
í endurvinnslu og
gefa síðan allan
ágóðann til styrktar

hrjáðum fórnalömbum jarðskjálftans í
Asíu.

Myndbandið: The Eternal Sunshine
of a Spotless Mind var mynd sem ekki
fór mikið fyrir í bíóhúsunum. Handritið
að henni er meðal annars skrifað af
Charlie Kaufmann, hinum sama og
skrifaði handritin að Adaptation og
Being John Malkovich. Í aðalhlutverk-
um eru Jim Carrey og Kate Winslet.
Mögnuð mynd sem lætur engan
ósnortinn.

Skyndibiti: Niður-
skornir ávextir kann að
hljóma sem leiðinlegur
skyndibiti, en ef valið
er rétt, þá er þetta
ótrúlega góður og
hollur matur.

velurF2F2

F2 er viku-
rit sem fylg-
ir Frétta-
blaðinu á
fimmtudög-
um.

Útgefandi
Frétt hf.

Ritstjórn
Jón Kaldal

Höfundar efnis í þessu hefti
Borghildur Gunnarsdóttir, Freyr Gígja
Gunnarsson, Kristján J. Kristjánsson,
Marta María Jónasdóttir, 

Ritstjórn, auglýsingar og dreifing
Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík
Aðalsími: 550 5000
Netfang: f2@frettabladid.is

Auglýsingar Auglýsingadeild Frétta-
blaðsins, Jón Laufdal, Einar Logi Vignis-
son, Ólafur Brynjólfsson.

Forsíðan Ólafur Egill Egilsson leikari sjá
viðtal bls. 10
Ljósmynd: Teitur Jónasson

Þetta og
margt fleira

06 Göturnar í lífi Péturs Gauts list-
málara

08 Góð ráð til að sigra útsölurnar

10 VIÐTAL

Lítillátur en 
lofi hlaðinn
Kristján J. Kristjánsson ræðir 
við Ólaf Egil Egilsson leikara 
sem brillerar í söngleiknum 
Óliver Twist

12 VIÐTAL

Kúreki 
norðursins

Vilhjálmur Björn Sveinsson 
hreindýrasmali í Norður-Noregi 
segir Frey Gígju frá ævintýrum 
sínum

14 Japanskir grillpinnar og matgæð-
ingurinn Eyjólfur Kristjánsson 
útgáfustjóri Vöku-Helgafells

16 3 dagar: Það helsta sem er á seyði 
um helgina

18 Bolir með húmor - Böddi klippari

Smári - einn af 200 bestu auglýsingaljósmyndurum heims ■ Göturnar í lífi Péturs Gauts málara ■ Japanskir grillpinnar

■ Matgæðingurinn Eyjólfur Kristjánsson ■ Það sem er að gerast um helgina ■ Böddi klippari ■ Súr bolahúmor
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Íslenskur hreindýra-
smali í Noregi

Ólafur Egill
Slær í gegn fyrir norðan

Hermann Smári er einn af 200 bestu ljósmyndurum heims: 

Teppaherferð kom 
honum á heimskortið

Starfsmenn Fróða látnir stinga upp á nýjum framkvæmdastjóra: 

Sigurður G. eða Þórólfur?

Ein af myndum Hermanns Smára sem tryggðu honum tilnefningu í hóp bestu auglýsingaljósmyndara heims.
Myndin er úr auglýsingaherferð fyrir fyrirtækið BASF og var mynduð hér á landi.

Hermann Smári Ásmundsson
ljósmyndari

Forsíðan af bókinni 200 Best 
Ad Photographers Worldwide
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Þó að Pétur Gaut-
ur myndlistarmaður
sé fluttur úr Reykja-
vík í Hafnarfjörð,
segist hann ekki
eiga eftir að sakna
höfuðborgarinnar
mikið þrátt fyrir að
hafa búið þar
stærsta hluta ævi
sinnar.

Efstasund, 1966 til 1986
Æskuheimilið mitt er við Efstasund í
Reykjavík. Ég var það heppinn að eiga
mjög reglusama fjölskyldu, því þarna
bjó ég fyrstu tuttugu ár lífs míns. Þessi
gata á því óneitanlega mjög sterk tök í
mér og þaðan á ég fullt af minningum
um leikfélaga og fólk sem er löngu
horfið úr götunni í dag. Mamma mín
býr enn þá þarna og ég reyni að koma
þangað á hverjum degi til þess að
drekka kaffi með henni. Það má því
með sanni segja, að maður haldi enn
svolítið fast við ræturnar.

Herling, Jótland, sumrin 1981 og
1982
Ég fór í sveit til Danmerkur tvö sum-
ur í röð, fimmtán og sextán ára. Fyrra
árið vann ég á kúabúi þar sem ég
mjólkaði kýr allan daginn. Hitt sumar-
ið vann ég á grísabúi. Sveitin í Dan-
mörku er allt öðruvísi heldur en á Ís-
landi. Þarna var allt snyrtilegt, vélarn-
ar keyrðar inn og hreinsaðar en ekki
látnar standa og ryðga. Þarna var fólk
líka mjög meðvitað að það væri að
framleiða kjöt. Ég bjó hjá mjög öldr-
uðu en góðu fólki sem var svolítið
nískt. Þegar átti að kaupa ný stígvél,
hjálpuðust allir á heimilinu við að
finna besta tilboðið í blöðunum. Svo
var keyrt upp undir fjörtíu kílómetra
til þess að kaupa þessi ódýru stígvél.
Þessi tvö sumur upplifði ég því hina
sönnu sveitarómantík og ekki skemm-
di fyrir að fólkið úti á landi er allt
öðruvísi en íbúar í Kaupmannahöfn,
sem hafa orð á sér fyrir að vera yfir-
borðskenndir og kaldir.

Njálsgata, 1986 til 1991
Ég er það heppinn að eiga tvær
mömmur, en Edda móðursystur mín
bjó á ættaróðalinu á Njálsgötu, þar
sem afi minn og amma höfðu búið.
Þar leigði ég meðan ég stundaði nám í
myndlistarskólanum. Þetta var alveg
frábær partístaður og það var aldrei
kvartað undan því að Duran Duran og
Wham væru hækkuð í botn enda
móðursystir mín mjög þolinmóð kona.

Dalslandsgade/Öresundskollege,
1991 til 1997 
Eftir að hafa búið hjá „mæðrum“ mín-
um, voru ferðatöskurnar loksins teknar
upp og haldið í víking til Danmerkur.
Ég flutti fyrst á Edmundskollege sem
var afskaplega fínt einkakollege, en ég
var þar ekki lengi því ég kynntist alveg
yndislegri konu sem bjó á Öresunds-
kollege. Hún var í raun það yndisleg
að hún fékk mig til þess að flytja af
þessu fína einkakollege yfir í kollege
sem samanstóð af tólf stórum ljótum
blokkum. Arkitektinn, sem hannaði
þetta, fékk sérstök verðlaun fyrir að
troða svona mörgu fólki inn í eitt hús.
Þetta er fjölmenningarsamfélag og við
bjuggum í einum þremur íbúðum á
þessum árum, við hliðina á fólki frá
öllum heimshornum.

Síðasta íbúðin var
stærst og best en það vildi
ekki betur til en svo, að
fyrir neðan okkur var Zulu
fjölskylda frá Afríku. Þau
virtust ekki hafa neitt ann-
að fyrir stafni en að spila á
skemmtara, trommur,
kyrja og dansa. En þó að
Zulu fólkið hafi verið sér-
stakt, þá voru við hliðina á
okkur Pakistanar sem
höfðu ekki fengið kennslu í því að fara
út með ruslið. Pokar með matarleifum
voru því iðulega skildir eftir frammi á
gangi og lyktin gat oft á tíðum orðið
óbærileg.

Eftir að hafa verið í námi í eitt ár,
fór ég að vinna hjá hinu Konunglega
danska leikhúsi. Það kom mér mjög á
óvart hversu mikið var drukkið á
vinnustaðnum og hversu mörg verkföll
voru. Það voru samúðarverkföll með
einhverjum strætisvagnabílstjórum á
Jótlandi og þar fram eftir götunum.
Það var líka stéttaskipting innan leik-

hússins, sem var eitthvað sem ég hafði
ekki vanist frá árum mínum innan
Þjóðleikhússins þar sem var mikill
samgangur. Við máttum helst ekki
yrða á óperusöngvarana eða ballett-
dansarana. Ég reyndar hrósaði finnsk-
um baritón, Jorma Hinannen, sem
virtist kunna vel við það enda held ég
að við höfum verið sammála um að
þetta væri alveg fáranlegt.

Njálsgata, 1997 til 2004 
Ég flutti aftur á ættaróðalið eftir dvöl-
ina í Danmörku og hafði þá fimmfald-
að mig. Ég festi einnig kaup á gömlu
versluninni Örnólfi þar sem ég hafði
verslað með henni ömmu minni sem
lítill strákur. Þar hef ég núna mína eig-
in vinnustofu og sýningarsal.

Arnarhraun, Hafnarfjörður, 2004 
Á meðan dvölinni á Öresundskollege
stóð lofaði ég sjálfum mér að kaupa
einbýlishús og það hefur nú loksins
gerst, en þó ekki í Reykjavík, heldur í
Hafnarfirði. Ég er reyndar svo nýflutt-
ur þangað að ég man nafnið á götunni
með því að blanda saman Arnarnesinu
og Litla-Hrauni, það er Arnarhraun.

Ég kann ákaflega vel við mig í
Hafnarfirði, þótt það sé stutt frá því að
ég flutti. Hér býr mjög gott fólk og

stemningin í bænum
minnir á bæina úti á landi.
Það þekkja allir alla. Þetta
er eini bærinn sem ég hef
komið í þar sem ókunnugt
fólk snýr sér við og býður
mann velkominn. Það sem
ég held að hafi ráði mestu
um að við ákváðum að setj-
ast að hérna er að við vild-
um komast í gott einbýlis-
hús með bílskúr sem ég

gæti notað sem vinnuaðstöðu og góð-
um garði fyrir konuna, enda er hún
landslagsarkitekt. Húsið varð að vera
nálægt góðum skóla og útivistarsvæði
og ekki hvað síst að strákarnir okkar
gætu hjólað um, en það var ekki hægt
á Njálsgötunni. Allt þetta fundum við
á Arnarhrauni sem er mjög skrítin
gata. Þar eru samankomin ljótustu og
fallegustu steinhús Hafnarfirði. Það
var bæði vont og gott að flytja úr mið-
borg Reykjavíkur, en því miður finnst
mér hún hafa misst töluvert af sínum
sjarma.

Bjó fyrir ofan 
syngjandi Zulu fólk

Karl Ingi
Karlsson er
einn af

þremur söngvur-
um í hljómsveit-
inni Dáðadrengir.
Þeir eru þessa dag-
ana að setja saman

plötu sem hann segir að eigi eftir að
springa í andlitið á öllum á næsta ári.
„Platan verður mesta spark í andlitið sem
fólk hefur upplif-
að! Við munum
ekki senda út
neitt hálfklárað
efni.“ Karl valdi
þrjá ómissandi
hluti.
Nintendo Ég vel 
Nintendo-tölvuna vegna þess að hún er
hlutur sem markar mína kynslóð. Hún er
óþrjótandi lind ævintýra og þeirri þrá að
vera ungur aftur. Uppáhaldsleikurinn
minn er Super Mario 3.

Trommusóló Af því
að þau eru

tákn fyrir
rokk og
ról. Þetta
er ákveð-
ið karl-
mennsku-
tákn án

þess að vera
karlrembutákn. Svo eru þau líka geðveikt
kúl. Ég tromma stundum en er samt ekk-
ert spes trommuleikari. Mér finnst ég
sjaldan vera jafn mikil og góð manneskja
og þegar ég tek trommusóló. Það verða
allir að prófa þetta til þess að komast í
snertingu við sjálfan sig.
Kossar Ég veit ekki hvernig ég á að
útskýra af hverju kossar eru mér
ómisandi.
Ef fólk
sem les
þetta er
ekki sam-
mála mér
um að
kossar séu
mikilvægir þá veit ég ekki hvað ég á að
segja til þess að sannfæra það. Það væri
mér óskiljanlegt.

Gu ð r ú n
H e i ð u r
Ísaksdóttir

er bassaleikari
hljómsveitarinnar
Mammút. Þau
stefna að því að
taka upp plötu í

febrúar og eru núna á fullu að æfa og
semja ný lög. „Við viljum koma með
þétt prógram árið 2005. Á milli þess

sem ég æfi með
hljómsveitinni
er ég á kaffi-
húsum með
vinum mínum.“ 
Bassinn minn
veitir mér and-
lega ánægju. Ég
túlka tilfinn-
ingar mínar

mikið í gegnum hann hvort sem ég er
að spila með Mammút eða ein inni í
herbergi. Mér finnst svolítið eins og
hann skilji mig.

Ljósmyndirnar mínar eru mikilvæg-
ar því þær eru af fólki sem mér þykir
vænt um. Ég er með fullt af myndum
uppi á vegg úti um allt af fólki sem ég
elska. Mér finnst gaman að horfa á þær
og sjá hvað ég er heppin að hafa svona
mikið af góðu fólki í kringum mig.
Geisladiskarnir mínir Ég hlusta á
tónlist á hverjum einasta degi og gæti

ekki án hennar verið. Þessa dagana er
ég mikið að hlusta á Mugison en einnig
eru Neutral Milk Hotel, The Yeah
Yeah Yeah’s, Nick Drake og Billie
Holiday mikið í uppáhaldi hjá mér.

Kossar og bassinn
Karl Ingi Karlsson, söngvari í Dáðadrengjum,
og Guðrún Heiður Ísaksdóttir, bassaleikari í
Mammút, völdu sér þrjá ómissandi hluti. 

GÖTURNAR Í LÍFI Péturs Gauts myndlistamanns
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Starfsnám

Tölvu- og skrifstofunám
Þrautreynt og vandað 200 stunda starfsnám sem skilar strax árangri.
Þetta nám hentar fólki á öllum aldri sem vill styrkja stöðu sína enn
frekar á vinnumarkaði með aukinni menntun.  Hentar einnig vel
sjálfstæðum atvinnurekendum sem vilja vera sem mest sjálfbjarga
í allri tölvuvinnu og við bókhaldið.  Sjá námskrá á heimasíðu skólans.
Hefst 26. janúar.  Morgun- og kvöldhópar
Verð kr. 136.000,- Allt námsefni innifalið.

Faxafen 10 • 108 Reykjavík
Sími: 544 2210 • Fax: 544 2215
www.tsk.is • skoli@tsk.is

Bókhald
Hagnýtt og hnitmiðað grunnnám í bókhaldi sem samanstendur
af verslunarreikningi, almennu bókhaldsnámi, vsk lögum og reglum
og tölvubókhaldi í Navision (Attain/Small Business).
Sjá námskrá á heimasíðu skólans.
Hefst 11. janúar.  Morgun og kvöldhópar.
Lengd:  100 kennslustundir
Verð kr.  86.000,-

Eldri borgarar

Byrjendur
30 kennslustunda vinsælt námskeið fyrir byrjendur 60 ára og
eldri.
Kennsla hefst 26. janúar og lýkur 16. febrúar.  Kennt er mánudaga
og miðvikudaga frá kl. 13 – 16
Verð kr. 19.500,-

Tölvunám

Byrjendanámskeið
60 stunda námskeið ætlað þeim sem enga tölvukunnáttu hafa. Á
þessu námskeiði er allt sem byrjandi þarf til að komast vel af stað og
öðlast sjálfsöryggi á sérlega hagstæðu verði.
Verð kr. 36.000-

Almennt tölvunám
Sérstaklega hagnýtt 60 stunda námskeið ætlað þeim sem einhvern
tölvugrunn hafa til að byggja á en þurfa að auka færni sína í allri
meðhöndlun skjala í tölvu og  mest notuðu skrifstofuforritunum
Word, Excel og Outlook.
Verð kr. 38.000,-

TÖK tölvunám
90 stunda námskeið til undirbúnings alþjóðlegum „TÖK“ prófum
sem votta almenna tölvufærni í öllum helstu skrifstofuforritum.
Hentar sérstaklega þeim sem vilja eða þurfa á alþjóðlegri vottun á
tölvukunnáttu sinni.
Verð kr. 59.800,-

Margmiðlun fyrir almenning
Nýtt námskeið fyrir þá fjölmörgu sem eru komnir með öflugar
heimilistölvur en hafa takmarkaða þekkingu eða færni á þeim
ótalmörgu möguleikum sem hún hefur uppá að bjóða.
Sjá ítarlega lýsingu á heimasíðu skólans.
Verð kr. 44.000,-

Stök námskeið
Access grunnur og framhald, Word grunnur og framhald, Excel
grunnur, Excel í skipulagi og stjórnun, Outlook, PowerPoint,
Flash, Freehand, FrontPage, Photoshop og  InDesign. Auk þess
MCP XP, MCSA og A+.

Grafík og hönnun

Grafísk hönnun

Stafrænar myndavélar
og meðferð stafrænna
mynda í heimilistölvunni

Umbrotstækni

Vinsælt námskeið um öll helstu grundvallaratriði þessarar nýju
tækni.  Þátttakendur æfa meðferð og helstu stillingar stafrænu
myndavélanna. Að því loknu eru myndirnar færðar inní tölvu og
æfð meðferð þeirra og grundvallarlagfæringar.  Kennt er tvo
laugardaga, samtals 12 kennslustundir.
Verð kr. 15.000, og er ný kennslubók á íslensku innifalin.

Námskeið ætlað byrjend-
um í vefsíðugerð. Nem-
endur læra myndvinnslu

í Photoshop og búa til sína eigin
heimasíðu í Frontpage. Nánari
lýsing á heimasíðu skólans.
Verð kr. 36.000,-

Stutt en markvisst nám-
skeið fyrir lengra komna
í gerð þróaðra vefsíðna.

Helstu viðfangsefni námskeiðs-
ins:  HTML, CSS og Dreamweaver.
Verð kr. 39.000,-

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

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

Vefsíðugerð

Rétt þekking tryggir
árangur og velgengni

Framhald
30 kennslustunda námskeið sem
hentar þeim sem lokið hafa
byrjendanámskeiðinu eða hafa
sambærilega undirstöðu.
Kennsla hefst 27. janúar og lýkur
17. febrúar.  Kennt er þriðjudaga
og fimmtudaga frá kl. 13 – 16
Verð kr. 19.500,-

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

Bókhald
Framhaldsnámskeið í Navision tölvubókhaldi
(Attain/ Small Business)
Sjá námskrá á heimasíðu skólans.
Hefst 22. febrúar.  Morgun og kvöldhópar.
Lengd: 63 kennslustundir
Verð kr. 59.000,-



Jólin eru ekki fyrr búin en verslanir
landsins eru farnar að auglýsa útsölur.
Smáralindin var snemma í því í ár. Út-
sölur þar byrjuðu strax þriðja janúar en
Kringlan byrjar formlega með útsölur í
dag. Fólk skiptist yfirleitt í tvo flokka
þegar kemur að útsölum, annaðhvort
elskar fólk þær eða hatar. Það er þó
sama í hvorum flokknum fólk er – allir
geta gert góð kaup þegar útsölur eru
annars vegar. Á útsölu er gott að kaupa
praktíska hluti eða grunninn í fataskáp-
inn eins og hvítar skyrtur og svartar
buxur. Hver kona þarf að eiga að
minnsta kosti eina gollu í fataskápnum
og því er sniðugt að kaupa slíka peysu á
útsölum. Einfaldir bómullarbolir eru
líka kjörin vara til að kaupa á útsölum.
Það er mjög sniðugt að kaupa klassísk-
an fatnað á útsölum en svo getur líka
verið æði gaman að fjárfesta í einhverju
glysgjörnu sem þú myndir aldrei tíma
að kaupa á fullu verði. Það getur verið
glitrandi pallíettuveski, skræpóttir skór
eða litríkt belti.

Láttu vaða
Þó að konum finnist yfirleitt skemmti-
legra að rápa á milli verslana en körlum
þá geta þeir að sjálfsögðu einnig gert
góð kaup á útsölum. Allir menn verða
að eiga að minnsta kosti ein jakkaföt og
því er tilvalið að fjárfesta í einum slík-
um á útsölu. Skyrtumenn ættu líka að
geta nýtt útsölurnar vel. Víkjum að
skófatnaði. Það er gífurlega mikil
pilsatíska í gangi og það hentar íslensk-
um konum best að vera í stígvélum við
þau vegna veðurfarsins. Það er því til-
valið að kaupa stígvél á útsölu því það er
ekki verra að eiga stígvél til skiptanna.
Það má vel kaupa svört eða brún klass-
ísk dömustígvél með smá hæl. Eins má
kaupa háhælaða skó í dansstíl eða hefð-
bundna hælaskó sem passa bæði við pils
og buxur. Ef þú rekst á draumaskóna
sem þig dreplangaði að eignast í haust
skaltu kaupa þá ef þér finnst þeir ennþá
jafn flottir.

Málið að kaupa íþróttaföt 
á útsölu
Að kaupa íþróttafatnað á útsölu er bráð-
sniðugt því sú tíska tekur ekki jafn mikl-
um stökkbreytingum og hin venjulega
fatatíska. Þegar fjárfest er í íþróttafötum
á fólk á heldur ekki að elta tískustrauma

heldur að reyna að finna föt sem eru
klæðileg. Þröngar, teygjanlegar kven-
íþróttabuxur geta til dæmis verið æði
misjafnar og misklæðilegar. Þegar keypt
eru íþróttaföt er best að hafa eftirfarandi
í huga. Ef fólk er mjög virkt í ræktinni
þarf það að eiga nokkur dress til skipt-
anna. Ef fólk nennir alls ekki að drullast
af stað getur það virkað sem mjög mikil
hvatning að kaupa nýjan trimmgalla.
Best er að eiga íþróttaföt sem ganga hver

með öðru. Það er ekki vitlaus
hugmynd að vera með litakvóta,
ekki fara út fyrir þrjá liti. Svart,
grátt og lillað er sem dæmi falleg
litasinfonía ásamt dökkbláum, ljósbláum
og hvítum. Ef þú ert enn litaglaðari get-
ur þú farið út í rauðan, bleikan og app-
elsínugulan eða raðað þeim litum saman
sem þér finnast fallegir. Það er alltaf
hægt að afsaka kaupin með því að þú
hafir fengið fötin á útsölu.
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Cube blandarinn frá 
ViceVERSA á Ítalíu.
Hannaður af Luca Trazzi.
Verð kr.13.900.

Tix blandarinn kemur líka 
frá VICE VERSA á Ítalíu. 
Hannaður af Luca Trazzi.
Verð kr. 12.500. 

Öflugur blandari frá 
Waring Pro. Brýtur ísinn 
auðveldlega og er 
auðveldur í notkun.
Sérlega auðvelt að þrífa 
blandarann, könnuna má 
setja í uppþvottavél
Waring blandarinn er 
framleiddur í USA.
Verð kr. 19.900.

Hrist & hrært!

CUBE

TIX

Fyrir nýja árið!Fyrir nýja árið!

Í allri pilsatískunni er nauðsynlegt að
eiga stígvél til skiptanna. Ekki er verra
að hafa stígvélin í örlitlum kúrekastíl en
sú tíska heldur velli. 

Það er auðveldara að verða íþróttaálfur
ef maður er vel gallaður.

Það verður hver karl-
maður að eiga ein svört
jakkaföt. Ekki er verra
að kaupa þau á útsölu. 

Aðalútsölutíminn að hefjast 

Útsölur eru líka fyrir stráka

Frá borginni minni Boston

Jón Steinsson er búinn að búa í
fjögur ár í Boston. Hann stundar nám
í hagfræði við Harvard háskóla. Það
sem heillar hann mest við borgina er
stúdentalífið. Hann býr í Harvard
Square sem er í Cambridge þar sem
allt er iðandi í lífi og fjöri. 
„Mér finnst námsmannalífið ákaf-
lega gott í Boston. Í Harvard Square
er mikið af góðum veitingastöðum
eins og indverskum og kínverskum
og það besta er að það er hægt að
fara hérna út að borða án þess að
það kosti mikið,“ segir Jón. Í frí-
stundum fer hann mikið á völlinn til
að horfa á Boston Red Socks spila.
Þegar hann er beðinn um að nefna
uppáhaldsbarinn sinn kemur The
West Side Lounge fyrst upp í hugann
en hann er staðsettur milli Harvard
square og Porter Square. 
„Þetta er lítill huggulegur kokkteil-
bar sem ég heimsæki reglulega því
ég drekk ekki bjór. Það eru engin

læti þarna þó barinn
sé yfirleitt þéttset-
inn.“ Jón segist ekki
vera mikið í búðun-
um þegar hann er
spurður um uppá-
haldsverslunina sína í
Boston.
„Ég kaupi eiginlega
allt sem ég þarf að
kaupa í gegnum
internetið og þá
kaupi ég mest í gegn-
um amazon.com.
Annars er fullt af fín-
um bókabúðum í Boston. Ein besta
bókabúðin er Harvard Coop sem er á
þremur hæðum og maður getur eytt
klukkutímum saman þar. Svo er
bókabúðin The Harvard Bookstore
líka mjög fín. Fyrir þá sem ætla að
versla föt er Newbury street aðalgat-
an. Hún byrjar á Chanel og Burberry
verslunum en svo verða verslanirnar

alltaf ódýrari og ódýrari eftir því sem
maður gengur lengur í vestur. Þar er
líka einn af uppáhaldsstöðunum
mínum sem heitir Sonsie. Hann er á
Newbury Street 327. Afganski veit-
ingastaðurinn Helmand er líka í
miklu uppáhaldi hjá mér. Ég mæli
með graskersréttinum, hann leynir á
sér,“ segir Jón.

Afganskur graskersréttur í mestu uppáhaldi

Alltaf hægt
að gera 
góð kaup
Óli Boggi klippari á Solid
Ætlar þú að kíkja
á útsölur í ár?
Nei, ég geri ekki
ráð fyrir því. Ég
held ég eigi nóg af
öllu og vanti ekki
neitt. Annars er ég
frekar lítið fyrir út-
sölur almennt.
Hefur þú gert góð kaup á útsölu?
Já, ég keypti mér ótrúlega flotta svarta
spariskó á útsölunni í GK í sumar en ég
minnist þess ekki að hafa gert vond
kaup á útsölu.

Hugrún Harðardóttir fegurðar-
drottning Íslands 2004
Ætlar þú að kíkja
á útsölur í ár?
Nei, ég held ekki
því ég hef bara ekki
efni á því núna.
Ertu mikið fyrir
útsölur al-
mennt? Já, ég er
það. Mér finnst yfirleitt gaman að
versla.
Hver eru bestu kaup sem þú hefur
gert á útsölu? Ég keypti mér einu
sinni leðurkápu í versluninni Mangó á
Spáni. Ég nota hana rosalega mikið og
því flokkast kápan undir bestu kaup.
Hefur þú einhvern tímann gert
vond kaup? Ég hef oft keypt mér
eitthvað sem ég hef aldrei farið í og svo
hafa þær hangið inni í skáp mánuðum
saman með verðmiðanum og öllu án
þess að farið sé í þær. Ég er samt löngu
hætt að gera slík mistök.

Kjartan Guðbrandsson plötu-
snúður með meiru 
Ætlar þú að
kíkja á útsölur í
ár? Já, ég ætla að
gera það. Húsgögn
og útivistarföt eru
það sem ég ætla að
kíkja eftir, en mig
vatnar húsgögn í
stofuna. Ég er meira að segja með til-
búinn pening sem ég er búinn að láta
til hliðar til fjármagna þessi kaup. Svo
gæti vel verið að ég keypti tölvu á út-
sölu því ég hef góða reynslu af því.
Ertu mikið fyrir útsölur almennt?
Já, ég reyni yfirleitt að elta útsölurnar
með ákveðna hluti. Eru ekki allir alltaf
að leita eftir góðum díl? 
Hver eru bestu kaup sem þú hef-
ur gert á útsölu? Ég keypti einu
sinni fartölvu á frábæru útsölutilboði
sem nú er kominn tími til að endur-
nýja.
En þau verstu? Þau tengjast öll ein-
hverjum fatnaði og því forðast ég það
eins og heitan eldinn að kaupa föt á
útsölu.

Það má alltaf hressa upp á klæðaskápinn
með dúllulegum toppum. 

Brúnt belti er ómissandi við gallabuxur. 

Rauð golla hressir
upp á skammdegið.





Þeir sem þekkja Ólaf Egil eru
sammála um að hann sé einlæg-
ur, umburðarlyndur, og laus við

allan hroka. Utan sviðs er hann rólegur
og yfirvegaður; ekki beint lokaður á
sjálfan sig en þó langt frá því að vera
opinn í báða enda. Sem listamaður vill
hann fá uppbyggilega gagnrýni en 
segist eiga erfitt með að taka miklu
lofi. Sjálfur lýsir hann viðtökum áhorf-
enda á frumsýningunni af meðfæddri
hógværð. „Ég held að áhorfendur hafi
bara verið ánægðir með sýninguna. Ég
gerði mitt besta og ég vona að þetta
hafi lukkast hjá okkur.“

Hrós skiptir ekki öllu nema
kannski frá mömmu og pabba
Óli, eins og hann kýs að kalla sig, er 27
ára gamall og á leikhæfileikana ekki
langt að sækja því hann er sonur Egils
Ólafssonar, söngvara og leikara, og
Tinnu Gunnlaugsdóttur leikara og
Þjóðleikhússtjóra. Segir hann að sam-
þykki og velþóknun foreldra sinna, á
störfum sínum sem leikari, skipti sig
miklu máli.

Hann á tvö systkini: Gunnlaug, sem
er rúmlega árinu yngri en Óli, og
starfar sem ballettdansari í Svíþjóð, og
Ellen Erlu en hún er 17 ára. Óli er í
sambúð með jafnöldru sinni, Esther
Taliu Casey, og hafa þau þekkst frá sex
ára aldri. „Við bjuggum í sama hverfi,
ég á Grettisgötunni en hún á Klappar-
stíg, og vorum í sama bekk í Austur-
bæjarskóla í átta ár. Leiðir okkar héldu
áfram að liggja saman í MR og enn á
ný í Leiklistarskóla Íslands nema hvað
ég byrjaði þar ári á undan henni. Núna
erum við í sambúð og búum á Lokastíg
með einum ketti sem Rámur heitir.“

Blaðamaður hitti Óla á Hótel
KEA á Akureyri og þegar skammt var
liðið á viðtalið ómaði rödd föður hans
úr hátölurum hússins þar sem hann
leiddi söng Stuðmanna í einu af
þeirra vinsælu lögum. Talið barst því
að sönghæfileikum Óla. „Ég ber mig
náttúrlega ekkert saman við pabba
enda er söngurinn hans kúnst og ég
held að fáir komist með tærnar þar
sem hann hefur hælana í þeim efnum.
Við höfum að vísu ekki sungið saman
opinberlega en höfum tekið lagið í
jólaboðum.“

Þrátt fyrir að Óli geri fremur lítið
úr sönghæfileikum sínum, segist hann
hafa gaman af að syngja og yfirleitt 
hefur hann þurft að syngja eitthvað í
þeim leikverkum sem hann hefur 
tekið þátt í.

Óli útskrifaðist úr Leiklistarskóla
Íslands fyrir tveimur árum og hefur
haft næg verkefni tengd leiklistinni 
síðan. „Ég og Esther sambýliskona
mín stofnuðum lítið fyrirtæki sem við
köllum Hitt og þetta þar sem hún er
Hitt og ég þetta. Við erum einu starfs-
mennirnir og við leigjum okkur til
hinna ýmsu listastofnana, eins t.d. til
Leikfélags Akureyrar. Svona vil ég
helst starfa. Maður getur þá valið eða
hafnað verkum og sem betur fer höf-
um við haft nóg að gera. Ég hef aldrei
verið fastráðinn hjá leikfélagi og held
að ég myndi ekki kæra mig um slíkt,
jafnvel þótt Þjóðleikhússtjórinn,
mamma, byði mér starf. Ég held þó að
það komi ekki til með að bitna sérstak-
lega á mér að mamma stjórni Þjóð-
leikhúsinu enda er það yfirleitt svo að
leikstjóri hverrar sýningar, en ekki
leikhússtjórinn, velur leikarana í við-
komandi verk.“ 

Undanfarin þrjú ár hefur Óli einnig
unnið að kvikmyndahandriti að
Brennu-Njáls sögu í samvinnu við
Baltasar Kormák. „Við Balti erum 
ekkert að flýta okkur og höfum endur-
skrifað handritið frá grunni 23 sinn-
um. Samt erum við enn að finna nýja
fleti á verkinu,“ segir Óli.

Ferillinn varðaður illmennum og
aumingjum
Þó að Óli sé sagður hinn ljúfasti
drengur, hefur hann oftar en ekki farið
með hlutverk skúrksins í þeim sýning-
um sem hann hefur tekið þátt í og svo
er einnig í Óliver. Hann hefur líka 
farið með hlutverk undirmálsmanna
og því engin skreytni að segja að leik-
listarferill hans sé varðaður illmennum
og aumingjum. „Við góðu drengirnir
þurfum náttúrulega stundum að fá að
vera vondir,“ segir Óli með glott á vör-
um svo glittir í skúrkinn. „Ætli ég svali
ekki bara minni „skúrksþörf“ á leik-
sviðinu. Að minnsta kosti man ég 
eftir því þegar ég lék skúrkinn Ljovtsík
í Svartri mjólk í Þjóðleikhúsinu, ekki
fyrir margt löngu, að þá fannst mér ég
aldrei hreinni og betri manneskja en
þegar ég gekk út úr leikhúsinu að lok-
inni sýningu. Búinn að losa mig við
hið illa og aðeins hið hvíta og góða 
eftir.“

Söngleikurinn Óliver Twist er
byggður á samnefndri sögu Charles
Dickens og hefur verið með vinsælustu
söngleikjum allra tíma frá því um 1960
þegar hann var frumsýndur. Margir
hafa séð kvikmyndaútgáfuna af sög-

unni og er hún löngu orðin sígild. „Ég
held það séu einkum þrjár ástæður 
fyrir þessum vinsældum,“ segir Óli. „Í
fyrsta lagi þá höfðar verkið til grunn-
þátta í mannlegu eðli eins og t.d. sið-
ferðisvitundar þar sem blandast saman
græðgi og dyggð. Í öðru lagi eru per-
sónurnar í verkinu mjög litskrúðugar,
og eftirtektarverðar sem slíkar, og í
þriðja lagi er músíkin í verkinu mjög
góð. Í flestum söngleikjum er eitt eða
tvö lög sem eru mjög grípandi, og
önnur falla í skuggann, en í Óliver
hitta flest lögin meira eða minna í
mark.“ 

Impregilo hugsun í Fagin
Að mati Óla er persóna Fagins bæði
skemmtileg og skiljanleg. „Það er
kannski freistandi að dæma hann hart
en ekki má gleyma að hann hýsir og
fæðir börnin og þau læra af honum
ýmsar gagnlegar lífsreglur. Öll viljum
við hafa það gott og þurfa ekki að
hafa áhyggjur af elliárunum. Í raun er
hann kannski ekkert verri en hörð-
ustu kapítalistar samtímans sem reyna
að fá sem mest vinnuframlag fyrir
eins lág laun og þeir komast upp með.
Svona Impregilo hugsun!“

Í söngleiknum koma fram mörg
börn og segir Óli ekki hafa verið erfitt
að vinna með þeim. Vissulega hafi
hann stundum þurft að sýna þolin-
mæði en það hafi aldrei verið svo
þungbært að hann hafi þurft að fara
afsíðis og gnísta tönnum. „Ég veit
ekki hvort börnin hér á Akureyri eru
betur framleidd en í Reykjavík eða
hvort þessi eintök eru einfaldlega
rjóminn af rjómanum eins og Fagin
segir. Að minnsta kosti hefur verið
mjög ánægulegt að starfa með öllum
skaranum hér fyrir norðan og þau eru
eiginlega hreint út sagt frábær!“ segir
Óli.

Nánustu ættingjar Óla eru margir
hverjir landsþekktir leikarar og lista-
menn. Því var leiklistin meira og
minna daglegt umræðuefni í hans
uppvexti og hann var enn með bleiu,
rúmlega ársgamall, þegar hann fékk
sitt fyrsta hlutverk 1978. Var það í
umdeildri sjónvarpsgerð móðurbróð-
ur hans, Hrafns Gunnlaugssonar, af
Silfurtunglinu eftir Halldór Laxness
og fór Pabbi Óla, Egill, með eitt hlut-
verkanna. Tólf ára gamall lék hann
Kalla Batta í Óliver Twist í uppfærslu
Þjóðleikhússins. „Þar fór Laddi á
kostum í hlutverki Fagins og því er
ekki að leyna að til hans sótti ég fyrir-

mynd að minni túlkun á Fagin,“ segir
Óli. Efir að hann hóf nám við
Menntaskólann í Reykjavík tók hann
virkan þátt í leiklistarlífi MR en samt
segir hann það ekki hafa legið beint
við að leggja leiklistina fyrir sig. „Á
unglings- og táningsárunum stefndi
hugur minn út og suður og um tíma
var ég ákveðinn í að verða geimfari.
Það fór nú samt svo að eftir að ég lauk
stúdentsprófi frá MR sótti ég um inn-
göngu í Leiklistarskóla Íslands. Ég lét
foreldra mína ekkert sérstaklega vita
af þessari ákvörðun fyrr en eftir að ég
hafði fengið vilyrði fyrir inngöngu í
skólann og það fyrsta sem pabbi sagði
var: „Æ Guð minn góður! Ertu nú
viss elsku drengurinn?“ Viðbrögð
mömmu voru yfirvegaðri en ég held
að óhætt sé að segja að þau hafi
hvorki hvatt mig né latt til að verða
leikari.“ 

Sumir segja að nauðsynlegt sé að
þekkja rétta fólkið til að komast áfram
í leiklist á Íslandi og stundum er sagt
að baknag sé viðloðandi leikarastétt-
ina. Óli kannast við að hafa heyrt
hvoru tveggja en gerir ekki mikið úr
því. „Illt umtal endar yfirleitt að lok-
um á þeim sem það stunda og þeir
sem falla í þá gryfju sitja oftar en ekki
fastir í henni. Varðandi svonefndar
leikaraklíkur þá held ég að þær séu
hvorki miklar að umfangi á Íslandi né
áhrifamiklar. Hinu er ekki að neita að
þeir sem unnið hafa vel saman einu
sinni, leita oft aftur eftir samstarfi en
það er ekkert óeðlilegt við það.“

Ólíkt mörgum öðrum leikurum
ber Óli ekki í brjósti drauma um
frægð og frama á erlendri grundu eða
veröldina á enda. Hans jarðbundna
lítillæti speglast í markmiðum hans
sem leikara. „Mig dreymir ekki um
annað en að koma því hlutverki sem
ég er í hverju sinni sem best til skila
enda er það í samræmi við starfið
sjálft, leiklistina. Hún gengur út á
augnablikið, hér og núið, að vera þar
sem maður er. Ég reyni svo að gera
mitt besta og ef það tekst þá er mark-
miði mínu náð og um leið hefur von-
andi orðið til gott leikhús.“

Vitandi um hylli áhorfenda á
frumsýningarkvöldinu í Samkomu-
húsinu á Akureyri leita ósjálfrátt á
huga blaðamanns fleyg orð eins hinna
helgu manna kirkjusögunnar: „Það er
hægur vandi að vera auðmjúkur þegar
maður á engu að fagna. En það er 
fágætt og stórt að vera auðmjúkur
þegar maður er hafinn til skýjanna.“

Ólafur Egill Egils-
son hefur slegið í
gegn í hlutverk Fag-
ins í söngleiknum
Óliver Twist sem
Leikfélag Akureyrar
frumsýndi á
dögunum. Kristján
Kristjánsson ræðir
hér við Ólaf sem er
af miklum leikara- og
listamannsættum,
sonur Egils Ólafs-
sonar og Tinnu
Gunnlaugsdóttur.
Ljósmynd: Teitur Jónasson
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„Ég lét foreldra mína ekkert
sérstaklega vita af þessari
ákvörðun fyrr en eftir að ég
hafði fengið vilyrði fyrir inn-
göngu í leiklistarskólann og
það fyrsta sem pabbi sagði var:
„Æ Guð minn góður! Ertu nú
viss elsku drengurinn?“



Flest okkar dreymir um þægilega vinnu,
innandyra í öruggu umhverfi. Þó eru
alltaf einhverjir sem bjóða þessu birginn
og gera eitthvað allt annað, eitthvað sem
hinn venjulegi meðal-Jón myndi ekki
einu sinni láta sig dreyma um. Vilhjálm-
ur Björn Sveinsson er einn þeirra, og átt-
aði sig á því, eftir að hafa verið ár í
Menntaskólanum í Hamrahlíð, að það
ætti ekki við hann að sitja á skólabekk,
hann þyrfti að gera eitthvað meira
spennandi.

Þegar móðir hans fluttist til Græn-
lands 1986 kom hann þangað á hverju
sumri í heimsókn. Einn daginn var hann
að sigla með frænku sinni og manninum
hennar eftir vesturströnd Grænlands
þegar þau komu við á hreindýrabúi, þar
sem honum var boðið að vera í mánuð og
hjálpa til við göngurnar og slátrunina.
Þessi mánuður breyttist síðan í ár og varð
að lokum fjögur ár. Eftir dvölina þar fór
Vilhjálmur til Noregs og var eitt ár í námi
við Landbúnaðarháskóla Noregs. Að
námi loknu var hann ekki með neina
fasta vinnu.

„Ég lagðist því í ferðalög og vann
margvíslega vinnu.“ Þetta er brosmildur
strákur sem talar íslensku með pínulítið
norskum hreim, enda búinn að vera bú-
settur þar í fjögur ár. „Ég var að vinna
bæði í Svíþjóð og Finnlandi. Var einn
vetur á Nýja-Sjálandi og Ástralíu þar sem
ég vann á hjartarbúum, kúabúum og
rollubúum fyrir mat og húsnæði. Ef ein-
hver var að reka rollur, þá gekk ég til
hans, kynnti mig og sagðist vera frá 
Íslandi. Síðan var manni boðið í mat og
vann þar í tvær vikur. Hélt síðan af stað
aftur. Þeir eiga enga peninga þarna en
það var alltaf nóg af mat, góðum rúmum
og yfirleitt var ísskápurinn fullur af bjór.“ 

Vilhjálmur var eitt vor í Pakistan að
telja steingeitur. „Þetta var mjög spenn-
andi og við vorum langt uppi í dal, rétt hjá
Kasmír-svæðinu. Eina nóttina vöknuðum
við við úlfa í grenndinni við tjöldin okkar.
Þetta var ekkert hættulegt, ég stökk bara
út á nærbuxunum til þess að taka myndir.“ 

Vilhjálmur fór þaðan til Svalbarða, og
vann við að telja hreindýr og elta refi.
Bærinn á Svalbarða, Longyearbyen,
minnti Vilhjálm á Reykjavík.“ Þetta er
svona minni útgáfa af henni, snjór, storm-
ur og fjöll á bak við. Svo alveg skrýtið
mikið af fólki á djamminu, eins og 
í Reykjavík. Ætli þetta sé ekki næst- 
heitasta borgin í heiminum,“ segir 
Vilhjálmur og hlær.

Hreindýrasmölun í Suður-Noregi
Eftir þessi miklu ferðalög leiddi 
Vilhjálmur hugann að því hvort ekki væri
kominn tími til að fá sér fasta vinnu og
regluleg laun. Og það gerði hann, fékk
vinnu hjá hreindýrafyrirtæki þar sem
hann vinnur núna sem hreindýrasmali.
„Ég bý í Suður-Noregi. Einu kaldasta
svæði landsins. Öll hreindýraræktun í
Norður-Noregi, það er að segja fyrir
norðan Þrándheim, er Samarækt. Þú 
getur ekki unnnið hjá þeim nema vera
sjálfur Sami eða vera giftur samískri
stelpu. Í kringum Jötunheim eru fjögur
fyrirtæki sem eiga hreindýr. Þetta eru vel
reknar og góðar hjarðir og ég vinn fyrir
eitt slíkt fyrirtæki.“ 

Starfið segir Vilhjálmur ekkert vera
neitt áhugamál með fjögur hreindýr og
notalegheit. Þetta séu fjögur þúsund dýr
sem dreifi sér um tvö þúsund ferkílómetra
svæði. Þá framleiði fyrirtækið um fimm-
tíu tonn af kjöti, velti fjörutíu milljónum
íslenskra króna á ári og borgi út sinn arð
til hluthafanna. „Ég reyndar vinn alltof
mikið og Íslendingurinn er því ekkert 
alveg farinn úr mér, „ segir hann og hlær.
„ Ég fæ sumarfrí en hef unnið í þeim tvö
síðustu skiptin, þá aðeins austar í Noregi.
Þá erum við að finna hreindýr sem hafa
leitað í kuldann uppi á fjöllum.“ 

Annars byrjar vinnan í ágúst þegar
veður fer kólnandi, því þá koma kýrnar
niður í skógana. „Í lok ágúst og byrjun
september erum við að smala, förum með
hreindýrin upp á fjöll og niður í réttir.“
Um miðjan september komi svo fengi-
tímabilið og þá segir Vilhjálmur að

hjörðin róist töluvert, en í byrjun október,
þegar veturinn er kominn í fjöllin og elg-
veiðarnar byrjaðar, verði dýrin óróleg og
vilji komast af stað. „Það er bara eitthvað
sem er í eðli þeirra.“ 

Í nóvember er komið vélsleðafæri og
þá fer Vilhjálmur ásamt félögum sínum
að leita, enda hefur þeim ekki tekist að ná
allri hjörðinni saman. „Í desember, þegar
öll hjörðin er komin, þá förum við að
flytja og setja inn í girðingu. Þegar það er
komið flytjum við dýrin á vetrarbeit, um
fjörutíu kílómetra, og það tekur nokkra
daga.“ Þegar þetta er búið er rólegur tími
hjá Vilhjálmi, og þeir vinna vaktavinnu.
Dýrin eru tamin og hundarnir þjálfaðir.
„Það er hins vegar mjög kalt, allt undir
fjörutíu stiga gaddur. Við förum að vinna
klukkan tíu þegar sólin kemur upp og
heim klukkan fjögur þegar hún fer niður.
Það er því mikið um sjónvarpsgláp á
þessum tíma.“ Þegar komið er fram í 
apríl er hreindýrunum sleppt og þeim
leyft að dreifa sér yfir svæðið.

Af hundum og hjólandi frans-
manni
Vilhjálmur segir að vissulega sé einhver
rómantískur og ævintýralegur blær yfir
þessu starfi og hann kinkar kolli við því
hvort hreindýrasmalar séu ekki hálf-
gerðir kúrekar. „Það er hins vegar árið
2005, og við erum ekkert í Síberíu. Við
erum með talstöðvar, farsíma, vélsleða
og þyrlu. Þegar við eigum helgarfrí, þá
keyrum við til Óslóar.“ Það kemur þó
fyrir að ferðamenn spyrji þá hálf skrýt-
inna spurninga. „Einu sinn vorum við
með þýska ferðamenn sem vildu skoða
hreindýrin. Þau spurðu okkur látlaust
hvort við svæfum í snjónum og svoleið-
is. Við jánkuðum því auðvitað, til þess
að eyðileggja ekki ævintýraljómann fyrir
þeim.“ Hann bætir því við að Samarnir
fái til dæmis mikið af styrkjum fyrir að
vera eins þjóðlegir og þeir mögulega
geti. „Ég veit samt ekki um neinn sem
langar jafn mikið í hamborgara og
Sama,“ segir hann og hlær.

Það er mjög auðvelt að heillast af
þessari vinnu en eftir smá tíma segir
Vilhjálmur þetta verða bara eins og hver
annar hversdagsleiki. „Ævintýraljóminn
fer af þessu og þetta verður bara vinna.
Við hittumst inni í bílnum, fáum okkur
kaffibolla og ræðum um eitthvað annað
en hreindýr. Á veturna sitjum við ekkert
á vélsleða og dásömum hversu heppnir
við erum.“ Vissulega hafi það verið sport

í byrjun, þeysast um á vélsleða en þegar
hann keyri sex þúsund kílómetra á
hverju ári, á hægum slóðum, þá sé þetta
ekki sama skemmtunin. „Maður er bara
að drepast í bakinu,“ segir hann og bros-
ir. Þess má til gamans geta að þetta þýð-
ir að hann keyrir tæplega fimm sinnum
í kringum Ísland á ári.

Eins og við má búast hefur Vilhjálm-
ur lent í ýmsu. „Ég var með í verkefni,
þar sem ég var að passa rollur. Þá feng-
um við hunda frá þróunarlöndunum sem
réðust á birni. Það var frekar rosalegt að
hlusta á hundana á næturnar, þegar þeir
voru að slást við birnina.“ Hann hefur
líka upplifað ýmislegt á Grænlandi. „Þar
var ég alltaf að lenda í einhverju veseni,

aðallega út af veðri. Vélsleðar bilandi, allt
of seint á kvöldin, í allt of vondu veðri.
Þar sem ég er núna forðumst við hættur.“
Hann segir þó að hann hafi komist í
hann krappann fyrir fjórum árum. „Þá
var alveg rosalega mikið af snjó, og það
féll mikið af snjóflóðum. Við misstum
um hundrað dýr út af þeim og einu sinni
féll snjóflóð mjög nálægt okkur, við vor-
um þá á mjög hæpnum stað, enda þurf-
um við að fara á slíka staði þegar við
erum að ná í hreindýrin, en ef þetta er
gert rétt þá er þetta hættulítið.“ 

Hann segir að hann hafi líka hitt
fólk sem hafi ekki alveg verið með á
nótunum. „Við gengum einu sinni fram
á eldri hjón, sem voru á stutterma-
skyrtum með sprungið á bílnum uppi á
fjalli í Noregi, alveg að krókna úr kulda,
enda var sumar niðri í landi, en töluvert

kaldara uppi í fjalli,“ segir hann og hlær.
Þá minnist hann líka Frakka sem kom
til Grænlands sem hafi ekki alveg verið
búinn að kynna sér vegakerfið þar.
„Hann var búinn að skipuleggja hjól-
reiðaferð til Norður-Grænlands í
nokkra mánuði. Hann var búinn að
hjóla í hálftíma þegar vegurinn var bú-
inn. Þannig fór nú um sjóferð þá.“

Ævintýraþráin að dofna
Vilhjálmur segir að auðvitað sé það
ákveðinn draumur að verða hreindýra-
bóndi sjálfur. „Það er hins vegar ekki
hægt hérna í Noregi, og eini staðurinn er
í raun Grænland. Maður hefur leitt hug-
ann að því, en þetta er ekki heillandi.“

Ástæðurnar segir Vilhjálmur vera marg-
ar. „Það er ekki hægt að vera með land-
búnað fyrir norðan sextíu gráðurnar án
þess að fá styrk frá ríkinu.“ Fyrirtækið
sem hann vinni hjá fái styrk frá ríkinu,
en borgi að sama skapi háa skatta. „Slík-
ir styrkir eru ekki fyrir hendi í Græn-
landi.“ Breytt veðurfar hefur einnig tölu-
verð áhrif. „Það hefur hlýnað mikið und-
anfarin ár, sem gerir þetta mjög erfitt.
Veturnir eru orðnir hverflyndari.“ 

Og þrátt fyrir að hafa verið að í tólf
ár er hvergi bilbug á honum að finna, þó
hann viti að hann verði ekkert yngri.
„Það kom alltaf reglulega upp í manni
svona fiðringur, hvort ég ætti að gera
eitthvað annað, en það hefur farið
minna og minna fyrir honum nú til
dags. Ætli ég finni mér ekki einhverja
konu og pungi út börnum.“

Það er ekki heiglum
hent að vinna í
fjörutíu stiga gaddi,
temja hreindýr og
þeysast sex þúsund
kílómetra á snjó-
sleða. Þetta er engu
að síður bara lítill
hluti af vinnu 
Vilhjálms Björn
Sveinssonar, sem
vinnur sem hrein-
dýrasmali í Suður-
Noregi. Freyr Gígja
ræddi við hann um
ansi fjölbreytilegt líf
hans, þó það telji
ekki nema þrjá tugi.

KÚREKI NORÐURSINS
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Þetta eru ekki nein fjögur hreindýr og notalegheit heldur samanstendur hjörðin af fjögur þúsund dýrum sem dreifa sér um tvö þúsund ferkílómetra

Stund milli stríða
Vilhjálmur fær sér kaffibolla meðan hann fylgist með hreindýrunum

Vilhjálmur Björn
„ Íslendingurinn er ekkert alveg farinn



Sendu SMS skeytið JA TBB á 

númerið 1900 og þú gætir unnið. 

SMS LEIKUR 

Vinningar eru miðar á myndina TAXI, DVD myndir og margt fleira.

Bíómiði á 99 kr?

9. HVER VINNUR! Í B
ÍÓ

 6
.JA

N.

Vinningar verða afhendir hjá Office 1, Skeifunni. Reykjavík. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið

QUEEN LATIFAHJIMMY FALLON

Á fullri ferð með grínið í botni! 
       Frábær gaman-spennumynd!
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 á Hótel Örk 
Fjáröflunardansleikur  

Zontaklúbbs Selfoss til styrktar 
Geðhjálp á Suðurlandi 8. janúar 2005 

 

Dansleikurinn hefst klukkan 19.00 með fordrykk. 
Glæsilegur fimm rétta hátíðarkvöldverður. 

Dansleikur með hljómsveit hússins til 03.00. 
 

Veislustjóri: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
 

Einsöngvari: Guðrún Ingimarsdóttir. 
 

Undirleikur: Anna Guðný Guðmundsdóttir 
 

Einleikur á fiðlu: Sigrún Eðvaldsdóttir 
 

Hljómsveit:  
Veislutríóið ásamt Sigrúni Eðvaldsdóttur  

spilar milli 20.00 og 24.00. 
 

 
Matseðill: 

Humar og hörpuskelsmús með ástríðualdinsósu og 
steinseljufrauði. 

* 

Villisveppa cappuchino. 
* 

Vatnsmelónu carpaccio með ávaxtatartar og mintu. 
* 

Andabringa gljáð með mandarínu og engifer,  
framreidd með kryddsoðinni kartöflu og 

seljurótarkremi ásamt aprikósupiparsósu og 
ristuðum fennel. 

* 

Súkkalaðiturn á vanillugrunni með pistasiuhnetum. 

Verð með gistingu: 10.100,- kr. á mann í tvíbýli. 
Verð án gistingar:  6.800,- kr. 
Pantanir í síma 483 4700, info@hotel-ork.is  

 

Hvaða mat gætirðu ekki lifað
án? Það myndi vera maturinn hennar
mömmu, samt lést hún fyrir 14 árum.

Er einhver matur sem þér finnst
vondur? Örugglega, ég hef bara
aldrei smakkað hann.

Fyrsta minningin um mat? Þegar
ég er að fikta í brjóstunum á konunni
minni, þá vekur það upp gamla minn-
ingu.

Besta máltíð sem þú hefur feng-
ið? Það var á veitingastað í New York
´90, sem heitir China Grill, það er
svona franskur staður með kínversku
ívafi, og ég man að í aðalrétt fékk ég
stökka önd og eftirrétturinn var
súkkulaðifondue, man ekki alveg for-
réttinn, en vínið var Chateau Palmer
´85. Þetta var í annað skipti af tveim-
ur, sem ég hef borðað yfir mig og
staulaðist veikur heim á Hótel. Hitt
skiptið var á pítsustað í Osló ´83

Hvað er það skrýtnasta sem þú
hefur borðað? Ég man nú ekki eftir
neinu skrýtnu þannig. Ég borðaði dúf-
ur einu sinni í Þýskalandi og svo fékk
ég mér villigölt a la Asterix á ítölskum

veitingastað í New York, það var alveg
rosalega góður matur, minnti pínulítið
á hreindýrakjöt, svo smakkaði ég líka
vísund á veitingastað í Tribeca í New
York, sem Robert deNiro átti, og var
það herramannsmatur, enda kostaði
hann sitt. Það skrýtnasta, sem ég hef
drukkið var romm í hitaveituvatni hjá
þeim feðgum Guðjóni og Guðmundi í
Ólafsfirði. Það var mjög gott.

Leyndarmál úr eldhússkápnum? 
Það væri þá ekki leyndarmál lengur, en
nammið er yfirleitt geymt
í skápnum, ætti helst að
standa á því: „ Þar sem
Eyfi nær ekki til“.

Hvað áttu alltaf í ís-
skápnum? Ljós og
kulda, það er alveg sama
hvað ég reyni, en það
kviknar alltaf ljós, þegar
ég opna bannsettan
skápinn. Annars er, held
ég, alltaf til eggjabakki í
ísskápnum.

Hvað borðar þú þeg-
ar þú þarft að láta
þér líða betur Það er

yfirleitt holla fæðið, sem ræður ríkjum
þá, aðallega súrdeigsbrauð, kotasæla,
ávextir og vatn. Nei, nei, það er að
sjálfsögðu kók og nammi, sem ég kalla
einu nafni „Slúmm“!

Ef þú værir fastur á eyðieyju,
hvaða rétt myndirðu taka með
þér? Ætli það yrði bara ekki Lauf-
skálarétt, þá hefði ég allavega nóg af
lambakjöti, annars gæti ég nú varla
sleppt rjúpunum, þær eru ýkt góðar
eins og einhver myndi segja.

Matgæðingurinn Eyjólfur Kristjánsson

Borðaði yfir sig í New York

Hvar og hver Veitingastaðurinn
Hornið, Hafnarstræti 15

Hvernig er stemningin
Hornið er sennilega með einhverjum
grónustu veitingastöðum á landinu.
Hornið er jafnan þaulsetið og hafa
vinsældir staðarins varla dvínað síðan
hann var opnaður 1979. Innandyra
hefur nánast engu verið breytt frá
opnun en staðurinn er vinsæll meðal
þeirra sem kunna að meta ekta ítalsk-
ar pizzur og hann á sína fastakúnna.
Á veitingastaðnum er Galleríið þar
sem gestir geta tyllt sér á meðan þeir
bíða eftir borði, eða hreinlega borðað
þar. Þá býr veitingastaðurinn einnig
yfir Djúpinu sem er hópsalur og 
getur tekið á móti þrjátíu og fimm
manns. Veitingastaðurinn er með
opið frá ellefu á morgnana til hálf tólf
á kvöldin.

Matseðillinn Þó að Hornið sé
þekktast fyrir pizzurnar sínar er mat-
seðillinn fjölbreyttur. Hægt er að fá
ljúffengar súpur, fiskrétti, kjötrétti,
grænmetisrétti, pasta og ýmsa smá-
rétti. Þá býður staðurinn upp á sér-
stakt hádegisverðartilboð frá ellefu til
fjögur.

Vinsælt  Pizzurnar eru vinsælastar
og er boðið upp á einar ellefu gerðir
af pizzum. Hægt er að fá þær í tveim-
ur stærðum, níu tommum og tólf
tommum. Ódýrasta pizzan er níu
tomma magaríta en hún kostar 950
krónur.

Hornið býður viðskiptavinum
sínum upp á rétt dagsins, sem er þá
ýmist forréttur eða súpa og svo aðal-
réttur og er verðið á honum um 1.300
krónur. Þá er einnig boðið upp á pizzu
dagsins sem kostar 1.050 krónur.

Hornið

Klassískur staður

Matur frá Asíu hefur á undanförnum ára-
tug haslað sér völl meðal vestrænna þjóða.
Íris Stefánsdóttir sölustjóri hjá i8 gallerí
bjó átta mánuði í borginni Kitakyushu á
eyjunni Kyushu í Japan og kynntist þar-
lenskri matargerð. „Það þekkja flestir 
japanskt sushi, en það eru til dæmis hinar
svokölluðu nori rúllur með sjávarþangi
utan á. Þessi réttur hefur verið mjög vin-
sæll á Vesturlöndum undanfarin ár,“ segir
Íris.

Að sögn Írisar borða Japanar mikið af
fisk og fyrir þá skipti hráefnið gífurlega
mikla máli. „Þeir versla á hverjum degi og
vilja að hráefnið sem þeir nota í matinn sé
mjög ferskt.“ Hún segir að venjulegt 
japanskt borð sé yfirleitt þakið mörgum
smáum réttum, sem síðan hver og einn
fær sér af.

Íris segir veitingastaði yfirleitt hafa
eftirmyndir af réttunum sem þeir bjóða
upp á úti í glugga þannig að gestirnir geti
séð hvernig réttirnir líti út. „Hráefnið og
framsetningin skiptir þá afar miklu máli.
Það er mikið lagt upp úr allri samsetningu
og á bak við hvern rétt liggja miklar pæl-
ingar.“ Þá sé yfirleitt misu súpa í forrétt en
það er hálfgert soð.

Einn af  eftirlætisréttum Írisar er 
Yakiniku. „Þetta er réttur sem er, að ég
held, tekinn úr kóreskri matargerð en 
Japanar eru snillingar í að tileinka sér
hætti annarra þjóða og gera þá að sínum.
Þá er grill á borðinu og þunnar nautakjöt-
sneiðar grillaðar ásamt lauk og grænmeti.
Kjötinu er síðan dýft ofan í sósu sem mér
hefur ekki enn tekist að finna uppskrift að
en þetta er algjört lostæti.

Yakitori er einn af mínum uppáhalds
réttum. Þetta er hálfgerður skyndibiti og
er sérlega einfaldur í matreiðslu. Þetta er
oft selt í litlum sölutjöldum sem komið er
fyrir á fjölförnum stöðum í Japan. Ýmsir
hlutar kjúklingsins eru nýttir í réttinn,
vinsælt er til dæmis að nota kjúklingalifur
en best þykir mér þó að nota kjúklinga-
bringur. Ekki skemmir fyrir að bæta við
blaðlauk sem er mjög vinsælt í Japan en
þá heitir rétturinn
reyndar eftir
besta minni
Negima og
gef ég hér
uppskrift af
þeirri útgáfu:
2 kjúklingabringur

1 blaðlaukur
1 msk sykur
2 msk sake 

(japansk vín – það er happa glappa hvort
það er til eða ekki í ÁTVR – ef ekki þá
nota ég meira af mirin en minnka á móti
sykurinn)
3 msk mirin 

(sætt sake sem notað er í matargerð og
fæst í matvöruverslunum)

3 msk sojasósa 

(japönsk – alls ekki sama
bragðið af japanskri og t.d.
kínverskri sojasósu)

í Japan er þetta yfirleitt á 

litlum grillpinnum, ca. 10-15cm löngum
en ég hef ekki rekist á þá hér. Gott ráð
er að dýfa trépinnum í vatn áður en þeir
fara á grillið, til að koma í veg fyrir að
þeir brenni

Kjúklingabringurnar eru skornar í
munnbita og blaðlaukurinn í um það bil
2 til 3 cm bita. Þessu er síðan raðað til
skiptis á grillpinnana, 2 kjúklingabitar á
móti 1 laukbita. Síðan er sykri, sake,
mirin og sojasósu blandað saman í skál
og sú blanda er borin á pinnana
nokkrum sinnum meðan þeir eru grill-
aðir á heitu grilli, eða þar til kjúklingur-
inn er eldaður í gegn. Best með ísköld-
um flöskubjór.

Framsetningin skiptir miklu máli í japanskri matargerð

Eftirmyndir af rétt-
unum úti í glugga
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Maximo, úr smiðju
Baron de Ley 
Fyrir rúmum þremur áratugum stofnuðu eigendur Baron de Ley vínhúsið El Coto
í Rioja, fremsta rauðvínshéraði Spánar, og hafa þar byggt upp eitt stærsta og fram-
sæknasta fyrirtæki Rioja. Þar
hefur hvergi verið til sparað
og allt gert eins vel úr garði
og nútíma víngerð býður upp
á. Maximo er ný vínlína frá
El Coto, blandað vín frá
ýmsum svæðum Spánar sem
er á mjög hagstæðu verði en
hér er á ferðinni eitt af betri
kassavínum á markaðnum.
Vínið er blanda af hinni
kunnu spænsku þrúgu tem-
pranillo og hinni klassísku
cabernet. Það er aðeins farið
að sýna þroska og hefur
mildan ávaxtaríkan karakter.

Verð í Vínbúðum 3.690 kr.

Íris Stefánsdóttir
Yakitori kjúklingagrillpinnar eru í uppáhaldi eftir dvöl í Kitakyushu.
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Mest spennandi
svæði Spánar
Á undanförnum árum hafa aðilarnir
sem standa á bak við víngerðarhúsin
Baron de Ley og El Coto lagt í
miklar fjárfestingar á víngerðarsvæð-
inu Cigales (svæði sem liggur næst
Ribera del Duero) í norðurhluta
Spánar og framleiða þar vínið 
Museum sem er blanda úr þrúgun-

um tempranillo og cabernet sau-
vignon. Hefur vínið hlotið mikla 
athygli á heimsmarkaði fyrir einstök
gæði og sérlega hagstætt verð. Victor
Chárcan sölustjóri vínfyrirtækjanna
Bodegas El Coto og Bodega Muse-
um heimsótti Ísland í fyrra til að
kynna þessi vín og hann er væntan-
legur til landsins á nýjan leik í næsta
mánuði til að kynna ný vín.

„Við vorum að hugsa um að fjár-
festa í Ribera del Duero þegar okkur
var bent á það hversu mikill fjársjóð-
ur lægi í næsta svæði við, Cigales.“
segir Victor Chárcan. „Þar hafði
löngum verið blómleg rósavínsfram-
leiðsla sem við höfðum engan áhuga
á en skilyrði til rauðvínsframleiðslu
frábær. Vínviðurinn gamall og kraft-
mikill frá nítjándu öld og hefur skilað
okkur frábæru rauðvíni. Svæðið er af
mörgum talið mest spennandi svæði
Spánar í dag. Við eigum nú sem sam-
svarar tíunda hluta af ekrunum og
erum að fikra okkur áfram með að
framleiða vín sem má kannski segja
að sé með eilítlum „Nýja-heims“ yfir-
bragði, enda loftslagið þarna ekki svo
frábrugðið því sem gerist t.d. í Ástr-
alíu, öfgakennt meginlandsloftslag,
enda köllum við La Mancha háslétt-
una „Ástralíu“ Spánar. Við segjum
stundum í gríni að við höfum níu
mánaða „inverno“ (vetur) og 3 mán-
aða „inferno“ (helvíti)! Þetta er
stærsta samfellda vínræktarsvæði
heims, 250.000 hektarar samliggj-
andi og 600.000 hektarar í heildina.
Við höfum plantað 70.000 hektörum
af alþjóðlegum vínvið, cabernet,
shiraz, merlot auk hinnar spænsku
drottningar tempranillo. Þarna erum
við sumsé að framleiða Museum, sem
hefur þegar skilað frábærum árangri.
Af öðrum vínum okkar má nefna
Maximo Tinto sem er blandað vín frá
ýmslum svæðum Spánar sem er á
mjög hagstæðu verði.“

The International Wine and Spirit
Competition í London útnefndi ný-
lega spænska vínhúsið Baron de Ley
besta spænska vínframleiðandann fyrir
árið sem var að líða. Hlaut húsið verð-
laun sem kennd eru við víngerðar-
manninn kunna Miguel Torres.

Baron De Ley var stofnað 1985 og
hefur á þessum skamma tíma unnið
sér inn orðstír sem nútímalegt vínfyr-
irtæki sem framleiðir gæðavín á góðu
verði. Sagan hófst á því að eigendurn-
ir keyptu Imaz setrið, sem er við bakka

árinar Ebro, í byrjun árs 1980. Í 
kringum setrið var mikið af gömlum
vínekrum og munkaklaustrið „Finca
Monasterio“ frá 16. öld sem er bæði
notað undir höfuðstöðvar og vínkjall-
ara fyrir Baron De Lay auk þess sem
helsta vín fyrirtækisins er nefnt eftir
því. Eigendurnir plöntuðu um 90
hekturum af vínvið þar sem meirihlut-
inn var þrúgan tempranillo. Að auki
var plantað um 20 hekturum af caber-
net sauvignon þrúgunni sem er leyfi-
legt að gera samvæmt spænskum lög-

um í tilraunaskyni en mjög strangar
reglur gilda um hvaða þrúgur eru not-
aðar í vín frá Rioja þar sem tempranil-
lo er ríkjandi. Mikið gæðaeftirlit er
með vínuppskerunni og eru allar þrúg-
ur handtýndar til þess að auka á gæð-
in. Vínið er svo sett yfir á eikartunnur
þar sem amerísk eik er 
notuð í meirihluta en í bland við
franska eik.

Hér á landi eru fáanleg nokkur vín
frá húsinu.

Baron De Ley Reserva er frábært

matarvín sem á vel við
flest rautt kjöt og grill-
mat.

Baron De Ley Gran
Reserva er mikið vín
sem hefur góða lengd og
endingu. Vín sem geng-
ur vel með lambi og
grilluðum nautasteikum.

Baron De Ley Finca
Monasterio er flaggskip
Baron De Ley. Hér er
notað 80% tempranillo

og 20% cabernet sauvi-
gnon og þrúgusafinn lát-
inn liggja á þrúguhýðinu
í 17 daga til þess að ná
sem mestu úr þeim. Síð-
an er vínið geymt á am-
erískri eik í 24 mánuði.
Þetta vín kallar á alvöru
steikur og er góður kost-
ur til að setja í vín-
geymsluna í nokkur ár.
Eitt mest spennandi vín
Spánar í dag.

Flex-T
vinnustöðvar

30%

TTT auglýsingastofa/Ljósm
.S

S
J

Skrifstofuhúsgögn
á frábæru verði!

Flex-T vinnustöðvar (180x180cm)

frá Kr.46.270

Bæjarlind 8-10 • Sími 510 7300 • www.ag.isHeildarlausnir í skrifstofuhúsgögnum

Mark30 skrifstofustólar

Kr.40.900

kynningarafsláttur

Flex-T er ný lína vinnustöðva
sem Guðrún Margrét Ólafsdóttir
og Oddgeir Þórðarson hafa hannað.
Vinnustöðvarnar eru með þægilegri
handvirkri hæðarstillingu, 0-20 cm
en fást einnig með rafknúinni, stig-
lausri hæðarstillingu þannig að ýmist
er hægt að sitja eða standa við vinnu.
Nú býðst Flex-T á sérstöku kynning-
artilboði.

Hæðarstilling á baki

Pumpa til að stilla
stuðning við mjóhrygg

Hæðarstillanlegir
armar

Hallastilling á baki

Sleði til að færa setu
fram og aftur

Mjúk hjól

Hæðarstilling á
setu og baki

Hægt er að stilla stífleika setu
og baks eftir þyngd notanda

Veltustilling á setu og baki

Mark er glæsileg lína skrifstofustóla
fyrir vinnustaði og heimili. Hönnuður
stólanna er Pétur B. Lúthersson.
Hægt er að velja um fjölda lita á
áklæði. Nú bjóðum við þessa stóla
á frábæru verði.

Victor Chárcan 
Sölustjóri vínfyrirtækjanna Bodegas 

El Coto og Bodega Museum.

Baron de Ley – spænskur
vínframleiðandi ársins
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BIC Atlantis penni
Verð 90 kr/stk

PILOT SUPER GRIP
Verð 75 kt/stk

Ljósritunarpappír 397 kr/pakkningin

Teygjumöppur 
af mörgum gerðum 

og þykktum

Geisladiskar:
100 stk. hólkur 5.530 kr
50 stk. hólkur 2.963 kr

10 stk í þunnum hulstrum 995 kr/pakkning

Gatapokar
100 stk í pakka 486 kr/pk STABILO BOSS

Verð 78 kr/stk

TILBOÐ Á EGLA BRÉFABINDUM - VERÐ 339 KR / STK. Tilboðið gildir til 31. janúar 2005

Nina Sky á
Broadway
Tvíburasysturnar Nicola og Natalie Albino frá New
York nefna sig Nina Sky og slógu heldur betur í gegn
með slagaranum Move Your Body. Þær mæta ásamt
fylgdarliði sínu á sviðið á Broadway á laugardagskvöldið
og gera allt vitlaust.

Á undan og eftir þeim systrum kemur fram Peter
Parker, fimmfaldur heimsmeistari DMC í skífuþeytingi,
ásamt úrvali íslenskra hip hop listamanna.

Lagið Move Your Body er eitt mest spilaða lag í út-
varpi í heiminum í dag. Dúettinn fylgdi eftir laginu sínu
með breiðskífu síðastliðið sumar, og nefndi breiðskífuna
einfaldlega Nina Sky. Platan er blanda af R&B lögum með
sterkum áhrifum frá hip hoppi. Lögin sömdu þær systur
sjálfar.

Nafnið Nina Sky bjuggu þær til með því að setja sam-
an tvo fyrstu stafina úr nöfnum sínum, og bættu síðan
Sky aftan við til að sýna hversu hátt þær stefndu. 

Þær ólust upp í Queens-hverfi í New York borg. Stjúp-
faðir þeirra var plötusnúður og og kynnti stelpurnar fyr-
ir alls kyns tónlist. Nicole lærði einnig að þeyta skífum af
stjúpföður sínum og lærði að spila á trommur og gítar.
Með stuðningi foreldra sinna fóru stelpurnar í áheyrn-
arprufu hjá the Jettsonz árið 2000. Þeir voru svo yfir sig
hrifnir af stelpunum að þeir kynntu þær fyrir hip hop
framleiðandanum Cipha Sounds, sem hjálpaði þeim að
semja lagið vinsæla, Move Your Body.
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Fimmtudagur...
... í hádeginu kemur Þórunn Stef-

ánsdóttir söngkona fram í Tónlistar-
skóla Garðabæjar í tilefni af fertugs-
afmæli skólans. Hún syngur gospellög,
söngleikjalög og aríur, en Agnes Löve
skólastjóri leikur með á píanó.

... þeir sem vilja kynna sér hvað
yngri kynslóð íslenskra listamanna er
að fást við ættu endilega að leggja leið
sína í Listasafn Íslands, þar sem nú
stendur yfir sýningin Ný íslensk
myndlist. Klukkan þrjú kemur þar
fram Egill Sæbjörnsson og spjallar við
sýningargesti í tengslum við verk sitt
You Take All My Time.

... um kvöldið er svo hægt að
bregða sér á minningartónleika um
rokkarann mikla, Pétur W. Kristjáns-
son, sem hefjast klukkan 22 á Broad-
way. Þar koma fram hljómsveitir og
listamenn á borð við KK-Sextett,
Kristján Hreinsson skáld, Pops, Svan-
fríður, Björgvin Gísla, Diddi fiðla,
Paradís, Mezzoforte, Start, Bjartmar
Guðlaugsson, Garg, Sálin hans Jóns
míns og Páll Rósinkrans. Kynnar verða
Þorgeir Ástvaldsson, Hermann Gunn-
arsson og Gunnlaugur Helgason.

Föstudagur...
... að ný-

loknum ára-
mótum finnst
mörgum alveg
hreint ómissan-
di að bregða sér
í betri fötin og
skreppa á Vín-
a r t ó n l e i k a .
Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands

stendur sig vel í þeim efnum og heldur
ferna nýárstónleika nú í þessari viku
þar sem Ingveldur Ýr Jónsdóttir syng-
ur ljúfa og skemmtilega valsa frá Vín-
arborg. Næstsíðustu tónleikarnir hefj-
ast klukkan hálfátta á föstudagskvöld-
ið.

... mörg-
um er hlýtt til
Péturs heitins
Kristjánsson-
ar. Ein þekk-
tasta sveit 68-
kynslóðarinn-
ar, unglinga-
hljómsveitin
Pops, ætlar að rokka feitt á Kringlu-
kránni í minningu Péturs og hefur
fengið til liðs við sig sjálfan Rúnar Júl-
íusson. Sannkölluð „sixties“ sveifla
verður á staðnum þegar öðlingarnir
flytja alla gömlu smellina með Bítlun-
um, Stones, Kinks og Small Faces.

... síðan væri
ekki vitlaust að
bregða sér í stuðið
með snúðunum
Atla skemmtana-
löggu og Áka
pain, sem ætla að
halda uppi dúnd-
urstemningu fram
eftir nóttu á Pravda.

Laugardagur...

... klukkan átján verður opnuð sýn-
ing í gallerí Kling og Bang að Lauga-
vegi 23. Þar er á ferðinni Heimir
Björgúlfsson með fjórðu einkasýningu
sína hér á landi, sem hann nefnir „Alca
torda vs. rest“.

... þeir sem
vilja skemmta sér
þegar líða tekur á
laugardagskvöldið
gætu til dæmis
brugðið sér í
Kópavoginn þar
sem Stórsveit
Hermanns Inga gefur gleðinni lausan
tauminn á Café Catalinu.

... á Broadway kveður samt við svo-
lítið annan tón því þar ætla stelpurnar í
Nina Sky að spila ásamt úrvali íslenskra
hip hop tónlistarmanna.
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BÍÓ
Jimmy
Fallon
úr Sat-
urday
Night
Live-
þáttunum fer með sitt fyrsta að-
alhlutverk í Hollywood í mynd-
inni Taxi sem einnig verður
frumsýnd á morgun. Taxi, sem er
byggð á franskri samnefndri
mynd eftir handriti Luc Besson,
fjallar um klaufskan lögreglu-
mann í New York (Fallon) sem
setur flest á afturendann. Hann
sest í leigubíl með Belle (Queen
Latifah) eftir að hann fréttir af
bankaráni í grenndinni og fram-
haldið verður afar spaugilegt.

Leikstjóri: Tim Story, sem áður
leikstýrði Barbershop.

Aðalhlutverk: Queen Latifah,
Jimmy Fallon, Jennifer
Esposito, Gisele Bundchen og
Henry Simmons.

Orðspor: Myndin fær heldur
slaka dóma erlendra gagn-
rýnenda sem telja hana ekki
komast á hálfkvisti við frönsku
fyrirmyndina.

BÍÓ
Róman-
tíska gam-
anmyndin
Alfie
verður
frumsýnd
á morgun.
Alfie er
endurgerð
samnefndrar breskrar myndar
frá árinu 1966 með Michael
Caine í aðalhlutverki. Nýja
myndin gerist í New York og
fjallar um bílstjórann Alfie sem
talar við myndavélina á sama
tíma og hann dregur konur
borgarinnar á tálar. Hann þarf
loks að endurskoða líf sitt þegar
hann neyðist til að takast á við
glundroðann sem hann hefur
skapað.

Leikstjóri: Charles Shyer, sem
áður hefur m.a. leikstýrt Baby
Boom og Father of the Bride 2.

Aðalhlutverk: Jude Law,
Marisa Tomei, Jane
Krakowski, Susan Sarandon,
Omar Epps og Nia Long.

Orðspor: Gagnrýnendur eru
flestir ánægðir með frammi-
stöðu Jude Law. Sumir telja þó
að erfitt sé að finna til samúðar
með aðalpersónunni. 

3 dagar...



Hárgreiðslumaðurinn
Böðvar Eggertsson á
Solid, eða Böddi eins og
hann er kallaður, flaug á vit
ævintýranna í vikunni. Ferð-
inni var heitið til Prag í
Tékklandi þar sem hann
mun hafa hendur í hári yfir
20 yngismeyja. Stelpurnar
starfa allar hjá Vero Moda
þar í borg og að sögn
Bödda eru þær til í allt hvað
hárið varðar. 
Það var kominn gríðarlegur ferða-
hugur í Bödda þegar F2 heyrði í 
honum áður en hann hélt af landi
brott. Þótt hann verði bara í fimm
daga í Prag var hann með mikinn far-
angur enda með stútfullar töskur af
hárlitum, skærum og öllu tilheyrandi.

„Það gengur víst ekki að lita allar
stelpurnar með sama hárlitnum þess
vegna þarf ég að hafa flestalla liti með-
ferðis. Ég er samt nett stressaður að
verða tekinn í tollinum með allt þetta
dót og þarf að finna einhverja leið til
að tilkynna hvað ég er að fara að gera,“
segir Böddi. Spurður um ástæðu ferð-
arinnar segir hann að eigandi Vero
Moda í Prag sé íslensk og komi reglu-
lega í klippingu til hans.

„Þegar hún orðaði þetta við mig í
upphafi hélt ég að þetta væri eitthvert
grín en ákvað að sjálfsögðu að slá til
þegar ég sá að henni var alvara,“ segir
Böddi. En koma hans mun vera jóla-
gjöf eiganda Vero Moda til starfs-
fólksins og eru eigendur fyrirtækisins
búnir að fá leigða hárgreiðslustofu svo
öll vinnuaðstaða sé til fyrirmyndar.
Fyrstu tveir dagar ferðarinnar fara í að
gera starfsfólkið upp með flottri klipp-
ingu og lit, en svo verður Böddi tekinn
í óvissuferð ásamt kærustunni Hörpu.

„Við fáum ekkert að vita nema það
að við munum gista í íbúð í miðborg-
inni og farið verður með okkur á
flotta veitinga- og skemmtistaði um
helgina.“

Eftirá í tískunni
„Ég hef heyrt að hártískan í Prag sé
töluvert eftirá miðað við hér heima.
Ég er voðalega spenntur að hitta allar
þessar stelpur því ég er búinn að heyra
að þær séu opnar fyrir öllu og spennt-
ar fyrir breytingum. Það eru reyndar
tvær eða þrjár með skilaboð frá
kærustunum að þær megi alls ekki láta
breyta hárinu mikið,“ segir Böddi
hlæjandi og heldur áfram.

„Maður heyrir þetta stundum
hérna heima að kærastarnir ráði en
það er þó í minnihluta. Það er aðallega
ef stelpurnar eru með mjög sítt hár, þá
vilja kærastarnir alls ekki að þær

klippi sig,“ segir hann. Spurður um
það heitasta í hártískunni segir hann
að styttur hafi sjaldan verið vinsælli.

„Það eru ofboðslega miklar styttur
í síða hárinu núna. Mér finnst maður
alltaf vera að tala um þessa 80’s tísku
en sannleikurinn er sá að hún er alveg
í hámarki núna. Hvað klippilínur
varðar er toppurinn stuttur en mjög
þungur. Margir eru með toppa alveg
frá hvirfli og fram að enni. Fyrir þær
stelpur sem eru með liði er um að gera
að ýkja þá aðeins.“ Böddi segir að það
sé fátt sem ber að varast í hártískunni
nema kannski permanett.

„Það má alls ekki setja permanett í
aflitað hár en stelpum hættir til að biðja

um það. Þær sjá flottar auglýsingamynd-
ir í tískublöðunum þar sem krullur eru
allsráðandi en málið er að í fæstum til-
fellum er um permanett að ræða. Í 95%
tilvika eru fyrirsæturnar með liðað hár
sem er búið að ýkja eða hár sem er krull-
að með krullujárnum eða rúllum. Hárið
fer í flestum tilfellum mjög illa á þessum
sterku efnum sem eru í permanetti og ég
tala nú ekki um þegar það er sett í litað
hár. Tískan er að öðru leyti mjög
skemmtileg og mér finnst flestir vera
óhræddir við að prófa eitthvað nýtt,“
segir Böddi sem beið spenntur eftir að
komast upp í flugvél á vit ævintýranna,
enda aldrei komið áður til Prag.

-MMJ

Böddi á Solid var keyptur til Prag til að klippa starfsfólk Vero Moda:

Með 50 hárliti að vopni

Íslenskur húmor birtist ekki ein-
göngu í kvikmyndum, bókum eða
tónlist heldur einnig á bolum.
Svo virðist sem bola-æði hafi
gripið landann og nú er í tísku að
ganga í flottum bolum með ein-
hverri skemmtilegri mynd eða fyrir-
sögn.

Að sögn Þórdísar Classen, einn
eiganda bolabúðarinnar Ósoma, voru
þeir sem keyptu á öllum aldri og virt-
ust gjafirnar vera handa öllum aldurs-
hópum. Staðbundinn íslenskur
húmor virðist því fara vel í landann.
„Þetta er svona sígildur íslenskur
húmor,“ segir hún.

Þannig voru bolir þar sem á stóð
Farðu í Rassgat og Afsakið hlé mjög
vinsælir meðal Íslendinga. Þá var
kindin, sem er vörumerki búðarinnar,
einnig mjög vinsæl. „Bolur sem sýndi
tvær kindur í samförum seldist mjög
vel og hljómsveitarbolirnir ruku líka
út.“ Útlendingar keyptu mikið bolinn
Be Kind sem þeir lásu sem „Vertu
góður“ en var upphaflega hugsaður
sem „Vertu Kind“.

Stefán Valberg, eigandi verslun-
arinnar Dogma, sagði íslensku bolina

alltaf vekja mestu eftirtektina og um-
tal. „Það er erfitt að benda á einhvern
einn vinsælan bol, en íslensku bolirnir
seldust mjög vel, Ég þekki Ásgeir 
Kolbeins, Ég deita bara módel og
Kærastan mín er módel voru mjög 
vinsælir ásamt Eign þvottahúss Ríkis-
spítalanna.“
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Sýning annað kvöld!

Bolir í stað bóka?

Vertu Kind

Be kind
Útlendingar keyptu
mest þennan bol

Farðu í rassgat
Einhverjum hefur
vafalust brugðið
við þesi skilaboð
á aðfangadag

Samfarir rollna
Þrátt fyrir óhefðbundið
myndform seldist þessi
bolur mjög vel

Ég þekki Ásgeir Kolbeins
Svo virðist sem margir þekki sjónvarps-

manninn Ásgeir Kolbeins

Böddi hlakkar til að taka starfsstúlkur Vero Moda alveg í gegn því hann veit að hann
hefur töluvert frjálsar hendur.
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Fröken Freyja leysir vandann

Góður hugur – hörmuleg gjöf
Tengdamamma fór nýlega á leirlista-
námskeið og ákvað að leysa helstu
jólagjafirnar þetta árið með því að
búa þær til sjálf. Hún gaf okkur vegg-
platta sem hún hafði augljóslega lagt
mikla vinnu í en því miður er hann
alveg foráttu ljótur. Konan mín vill
samt endilega hengja hann upp á
vegg og segir að við eigum að meta
hugarfarið að baki gjöfinni. Ég afber
hins vegar ekki einu sinni þá tilhugs-
un að hafa plattaskrattann fyrir aug-
unum um ókomna framtíð. Hvað er
til ráða?
GM, Reykjavík

Nei, fjandakornið! Hvað gengur að
fólki þegar kemur að jólagjöfum nú-
orðið?! Allir þykjast geta orðið lista-
menn án þess að eiga nokkurt erindi í
þann geira. Það er vitaskuld voðalegt
að koma fólki í þessa aðstöðu. Það er
heppilegt að platti er disklaga og þú
getir hæglega stungið upp á augljósu

notagildi hans sem kökudisks eða
öskubakka og geymt hann undir því
yfirvarpi bakvið luktar dyr eldhús-
skápanna. En ekki örvænta ef betri
helmingurinn kaupir ekki þá hug-
mynd. Slysin gera ekki boð á undan
sér. Með hamarinn á lofti, tilbúinn að
festa plattann á besta stað í stofunni
getur þú „misst“ hroðann í gólfið og þá
er málið afgreitt með einu „fyrirgefðu“.

Þrautseigur vonbiðill
Ég á í miklum vanda með einn
vinnufélaga minn. Þetta er nokkuð
skemmtilegur gaur og ekki ómyndar-
legur. Vandamálið er hins vegar að ég
hef ekki áhuga á honum og hann
virðist alls ekki skilja það. Þetta var
bara skemmtilegt þar til hann fór að
senda mér sms og tölvupósta með
mjög nærgöngulum myndum af sjálf-
um sér sem hann tekur með GSM
símanum sínum. Ég er eiginlega í
öngum mínum.
BLG, Kópavogi

Þetta er greinilega sérstaklega hress
náungi og myndasendingarnar sýna
að ekki vantar sjálfstraustið hjá hon-
um. Ég er hins vegar viss um að þær
sendingar myndu snarhætta af þú
tækir þig til og svaraðir einum
myndapóstinum með því að ýta óvart
á allir@vinnustaðurinnþinn.is og
leyfðir myndunum að
fara með tölvu-
póstinum til baka.
Þannig gætir þú
jafnvel losnað við
hann af vinnu-
staðnum líka og
fyrir fullt og allt
úr lífi þínu.

Sendið fyrirspurnir og vandamál til
fröken Freyju, F2, Skaftahlíð 24, 105 Rvk
eða sendið henni tölvupóst á netfangið
frkfreyja@frettabladid.is. Nöfn sendenda
verða ekki gefin upp í blaðinu.



ÚTSALAN
ER HAFIN Í HOLE IN ONE

15% - 70%
AFSLÁTTUR

Fatnaður 30% - 50% - 70% afsláttur

Skór allt að 60% afsláttur

Hálft golfsett með standpoka á 9.900,-

Golfkerrur frá 1.990,-

Þríhjólakerrur frá 3.900,-

Golfsett allt að 50% afsláttur

Barnakylfur frá 990,-

og fleira og fleira
Löng opnunarhelgi: laugardag 10-18, sunnudag 12-16
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Ford Transit 330L TD. Skrd. 09/’01, e.
99.000 km. 2400 cc. Diesel. Beinskipt-
ur. Ásett verð 1.740.000 kr. m. vsk. S.
515 7000.

Citroen Berlingo Van. Skrd. 02/’01, e.
87.000 km. 1400 cc. Bensín. Beinskipt-
ur. Ásett verð 790.000 kr. S. 515 7000.

Ford Escort Van. Skrd. 02/’00, e. 90.000
km. 1400 cc. Bensín. Beinskiptur. Ásett
verð 540.000 kr. m. vsk. S. 515 7000.

Citroen Berlingo Van. Skrd. 07/’02, e.
41.000 km. 1400 cc. Bensín. Beinskipt-
ur. Ásett verð 940.000 kr. m. vsk. S. 515
7000.

Renault Kangoo. Skrd. 03/’00, e.
93.000 km. 1400 cc. Bensín. Beinskipt-
ur. Ásett verð 780.000 kr. m. vsk. S. 515
7000.

Renault Kangoo Van. Skrd. 04/’00, e.
106.000 km. 1400cc, bensín, beinskipt-
ur. Ásett verð 780.000 kr. m. vsk. Tilboð
650.000 kr. m. vsk. S. 515 7000.

Renault Kangoo Van. Skrd. 06/’00, e.
107.000 km. 1400cc, bensín, beinskipt-
ur. Ásett verð 770.000 kr. m. vsk. Tilboð
670.000 kr. m. vsk. S. 515 7000.

Citroen Berlingo Van. Skrd. 06/’01, e.
68.000 km. 1400cc, bensín, beinskipt-
ur. Ásett verð 820.000 kr. m. vsk. Tilboð
690.000 kr. m. vsk. S. 515 7000.

Renault Kangoo Van. Skrd. 04/’00, e.
92.000 km. 1400cc, bensín, beinskipt-
ur. Ásett verð 790.000 kr. m. vsk. Tilboð
599.000 kr. m. vsk. S. 515 7000.

Renault Laguna RT. Skrd. 10/1996, e.
135.000 km. 2000cc, beinskiptur, drátt-
arkrókur. Ásett verð 570.000 kr. Tilboð
470.000 kr. S. 515 7000.

VW Vento GL. Skrd. 04/’98, e. 93.000
km. 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
670.000 kr. Tilboð 499.000 kr. S. 515
7000.

VW Golf. Skrd. 06/’00, e. 104.000 km.
1400cc, beinskiptur. Ásett verð 920.000
kr. Tilboð 750.000 kr. S. 515 7000.

Volvo S60 LPT-Turbo. Skrd. 02/’04, e.
9.000 km. 2000cc, sjálfskiptur, leður og
margt flr. Ásett verð 3.630.000 kr. Til-
boð 3.290.000 kr. S. 515 7000.

Ford Focus H/S, skrd. 11/’01, e. 68.000
km. 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.150.000 kr. Tilboð 950.000 kr. S. 515
7000.

Opel Vectra, skrd. 03/’99, e. 106.000
km. 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
920.000 kr. Tilboð 690.000 kr. S. 515
7000.

Ford Mondeo Ghia, skrd. 10/’02, e.
59.000 km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.070.000 kr. S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia, skrd. 07/’97, e.
96.000 km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 780.000 kr. Tilboð 640.000 kr. S.
515 7000.

Nissan Almera Luxury, skrd. 10/’00, e.
97.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 960.000 kr. Tilboð 690.000 kr. S.
515 7000.

Daewoo Nubira SX, skrd. 09/’01, e.
39.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 920.000 kr. Tilboð 790.000 kr. S.
515 7000.

Peugeot 206, skrd. 03/’99, e. 96.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
640.000 kr. Tilboð 520.000 kr. S. 515
7000.

Renault Megane RT, skrd. 07/’97 árgerð
1998, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
550.000 kr. Tilboð 399.000 kr. S. 515
7000.

Renault Megane Berline, skrd. 03/’00,
1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð 980.000
kr. Tilboð 790.000 kr. S. 515 7000.

Saab 95, skrd. 09/’99, e. 87.000 km,
2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.890.000 kr. Tilboð 1.690.000 kr. S.
515 7000.

Toyota Corolla Terra, skrd. 06/’99, e.
108.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 740.000 kr. Tilboð 640.000 kr. S.
515 7000.

Skoda Octavia GLX, skrd. 07/’98, e.
116.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 640.000 kr. Tilboð 540.000 kr. S.
515 7000.

Nissan Terrano, skrd. 07/’95, e. 110.000
km, 3000cc, V6, sjálfskiptur. Ásett verð
790.000 kr. Tilboð 650.000 kr. S. 515
7000.

Mazda 323, skrd. 01/’97, e. 103.000
km, 1500cc, beinskiptur. Ásett verð
590.000 kr. Tilboð 490.000 kr. S. 515
7000.

Opel Vectra, skrd. 03/’99, e. 82.000 km,
1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð 970.000
kr. Tilboð 770.000 kr. S. 515 7000.

Kia Sportage Classic, skrd. 07/’00, e.
84.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.130.000 kr. Tilboð 990.000 kr. S.
515 7000.

Opel Astra-G station, skrd. 11/’00, e.
65.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.080.000 kr. Tilboð 880.000 kr. S.
515 7000.

Citroen C3, skrd. 09/’02, e. 52.000 km,
1400cc, beinskiptur. Ásett verð
1.120.000 kr. Tilboð 999.000 kr. S. 515
7000.

Lexus IS-200, skrd. 07/’03, e. 14.000
km, 2000cc, 6-cyl., beinskiptur. Ásett
verð 2.430.000 kr. Tilboð 2.290.000 kr.
S. 515 7000.

Ford Escape Limited, skrd. 09/’04, e.
5.000 km, V6-3000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.450.000 kr. S. 515 7000.

Daihatsu Gran Move, skrd. 06/’00, e.
55.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. Tilboð 690.000 kr. S.
515 7000.

VW Passat, skrd. 04/’97, e. 94.000 km,
1600cc, beinskiptur. Ásett verð 820.000
kr. Tilboð 620.000 kr. S. 515 7000.

Subaru Legacy, skrd. 03/’03, e. 34.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
2.250.000 kr. Tilboð 1.990.000 kr. S.
515 7000.

Citroen Xsara Picasso, skrd. 10/’02, e.
62.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.470.000 kr. Tilboð 1.290.000 kr.
S. 515 7000.

MMC Space Star, skrd. 03/’00, e.
113.000 km, 1300cc, beinskiptur. Ásett
verð 750.000 kr. Tilboð 590.000 kr. S.
515 7000.

Daewoo Nubira SX Station, skrd.
11/’98, e. 124.000 km, 1600cc, bein-
skiptur. Ásett verð 560.000 kr. Tilboð
430.000 kr. S. 515 7000.

Ford Focus Trend Station, skrd. 05/’03,
e. 19.000 km. 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.620.000 kr. Tilboð
1.490.000 kr. S. 515 7000.

Hyundai Accent, skrd. 08/’98, e. 85.000
km, 1300cc, beinskiptur. Ásett verð
440.000 kr. Tilboð 340.000 kr. S. 515
7000.

Toyota Rav4, skrd. 07/’97, e. 85.000 km,
2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð 990.000
kr. Tilboð 870.000 kr. S. 515 7000.

Subaru Legacy, skrd. 06/’97, e. 129.000
km, 2000cc, beinskiptur. Ásett verð
890.000 kr. Tilboð 750.000 kr. S. 515
7000.

Opel Astra station, skrd. 01/’02, e.
71.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.390.000 kr. Tilboð 1.190.000 kr.
S. 515 7000.

Lexus GS-300 EXE, skrd. 05/’03, e.
22.000 km, 3000cc, sjálfskiptur m. öllu.
Ásett verð 4.350.000 kr. Tilboð
3.950.000 kr. S. 515 7000.

MMC Pajero GLX Diesel, skrd.07/03,
e:45.000 km, 3200cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 4.150.000 kr. S:515-7000.

Peugeot 406 station, skrd.07/98,
e:152.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 690.000 kr. Tilboð 590.000
kr. S:515-7000

Opel Vectra CD station, skrd.05/00,
e:84.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.210.000 kr. Tilboð 990.000 kr.
S:515-7000
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Renault Megane Berline, skrd.05/96,
árgerð 1997, e:140.000 km, 1400 cc,
beinskiptur. Ásett verð 490.000 kr. Til-
boð 399.000 kr. S:515-7000

Ford Mondeo Ghia, skrd.10/02,
e:59.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.070.000 kr. Tilboð 1.890.000 kr.
S:515-7000

Volvo S60 LPT-Turbo, skrd.05/02,
e:31.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.690.000 kr. S:515-7000

Audi A-4 Avant, station, skrd.08/02,
e:41.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.750.000 kr. S:515-7000

Ciroen Berlingo Van. Skrd. 02/’03, e.
64.000 km. 1400cc, bensín, beinskipt-
ur. Ásett verð 990.000 kr. m. vsk. S. 515
7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

ALFA ROMEO 156. Nýskr: 03/1998,
2000cc, 4 dyra, fimmgíra, rauður, ekinn
50 þ. Verð: 1.090.000. OF-364. B & L. S.
575 1230.

ALFA ROMEO 156. Nýskr: 10/1999,
2000cc, 4 dyra, sjálfskiptur, rauður, ek-
inn 121 þ. Verð: 1.290.000. MO-736. B
& L. S. 575 1230.

BMW 318I. Nýskr: 04/1998, 1900cc, 4
dyra, sjálfskiptur, grænn, ekinn 123 þ.
Verð: 1.490.000. SM-909. B & L. S. 575
1230.

DAEWOO MUSSO. Nýskr: 05/1997,
2300cc, 5 dyra, fimmgíra, blár, ekinn
121 þ. Verð: 1.190.000. YU-131. B & L.
S. 575 1230.

DAIHATSU GRAN MOVE. Nýskr:
12/2000, 1600cc, 5 dyra, fimmgíra,
blár, ekinn 75 þ. Verð: 760.000. NE-
340. B & L. S. 575 1230.

DODGE STRATUS. Nýskr: 04/1999,
2400cc, 4 dyra, sjálfskiptur, dökkrauður,
ekinn 86 þ. Verð: 780.000. UN-013. B &
L. S. 575 1230.

FORD EXPLORER. Nýskr: 01/1994,
4000cc, 5 dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn
150 þ. Verð: 690.000. SZ-817. B & L. S.
575 1230.

HYUNDAI ACCENT. Nýskr: 11/1999,
1500cc, 3 dyra, fimmgíra, grænn, ekinn
72 þ. Verð: 540.000. MV-076. B & L. S.
575 1230.

HYUNDAI ACCENT. Nýskr: 02/1999,
1500cc, 5 dyra, sjálfskiptur, dökkblár,
ekinn 59 þ. Verð: 580.000. VH-206. B &
L. S. 575 1230.

HYUNDAI ELANTRA WAGON. Nýskr:
08/2000, 1600cc, 5 dyra, sjálfskiptur,
dökkblár, ekinn 52 þ. Verð: 960.000.
BN-350. B & L. S. 575 1230.

HYUNDAI GETZ. Nýskr: 02/2004,
1300cc, 3 dyra, fimmgíra, ljósgrár, ekinn
15 þ. Verð: 1.120.000. MZ-618. B & L. S.
575 1230.

HYUNDAI SONATA. Nýskr: 09/1994,
2000cc, 4 dyra, sjálfskiptur, rauður, ek-
inn 153 þ. Verð: 360.000. SJ-170. B & L.
S. 575 1230.

HYUNDAI SONATA. Nýskr: 05/2001,
2000cc, 4 dyra, sjálfskiptur, ljósgrænn,
ekinn 98 þ. Verð: 1.180.000. NB-347. B
& L. S. 575 1230.

NISSAN ALMERA. Nýskr: 08/1998,
1600cc, 4 dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn
119 þ. Verð: 650.000. KZ-866. B & L. S.
575 1230.

OPEL OMEGA. Nýskr: 04/2002, 2600cc,
4 dyra, sjálfskiptur, ljósblár, ekinn 37 þ.
Verð: 2.490.000. DD-944. B & L. S. 575
1230.

RENAULT CLIO. Nýskr: 02/2001,
1400cc, 3 dyra, fimmgíra, grár, ekinn 56
þ. Verð: 790.000. OF-152. B & L. S. 575
1230.

RENAULT KANGOO. Nýskr: 10/2001,
1400cc, 6 dyra, fimmgíra, rauður, ekinn
96 þ. Verð: 870.000. SD-882. B & L. S.
575 1230.

RENAULT LAGUNA II. Nýskr: 05/2003,
3000cc, 5 dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn
26 þ. Verð: 2.980.000. TH-002. B & L. S.
575 1230.

SKODA FELICIA. Nýskr: 11/1999,
1300cc, 5 dyra, fimmgíra, rauður, ekinn
68 þ. Verð: 490.000. YG-293. B & L. S.
575 1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Subaru Impreza GL 4WD 4/2003 ssk.
ek. 43 þús. ABS cd. ofl Verð 1.790 þús.
Bílalán 1.240 þ. 24 þ. á mán.

Suzuki Ignis 4WD 6/2003 5gíra ek. 30
þús. ABS álf. cd. ofl. Verð 1.250 þús.
Bílalán 830 þ., 16 þ. á mán.

Toyota Corolla VVTI 1600 1/2002 ssk.
ek. 35 þús. ABS álf cd. þjónustubók ofl.
Verð 1.490 þús. Bílalán 1.230Þ/43Þ á
mán.

Toyota Corolla L/B 1600 3/2000 ssk.
ek. aðeins 54 þús. ABS cd. þjónustubók
ofl. Verð 990 þús.

Peugeot 206 XR 1400 8/1999 5gíra ek.
85 þús. ABS cd. ofl. Verð 670 þús. Bíla-
lán 455 þús/18 þús. á mán.

Honda Jazz LSI 1400 6/2003 5gíra ek.
35 þús. ABS cd. fjarst.samlæs. þjón-
ustubók ofl. Verð 1.260 þús.

Toyota Rav-4 2wd 12/2001 5gíra ek. 62
þús. ABS cd. dr.kúla ofl. Verð 1390 þús.

Nissan Patrol Elegance Turbo Diesel
6/2001 ssk. ek. 119 þús. ABS Leður
Topplúga ofl. Verð 3.190 þús. Bílalán
2.040 þús/46 þ. á mán.

Mazda 6 TS 4/2004 ssk. ek. 17 þús.
ABS/Spólvörn Topplúga álf. cd.
þjón.bók Sem nýr! Verð 2.190 þús.

Nissan Terrano II SR 2400 7/2001 5 gíra
ek. 85 þús. ABS álf. cd. ofl. Verð 1.690
þús. TILBOÐ 1.390 þús.

Opel Omega Turbo Diesel 5/2000 5
gíra ek. 196 þús. ABS álf. cd. góð
þjón.bók ofl. Verð 1.590 þús TILBOÐ
1.190 þús.

MMC Lancer GLXI 4WD 7/2000 5 gíra
ek. 107 þús. dr.kúla vindskeið,
fjarst.samlæs., ný tímareim, góð
þjón.bók. Verð 950 þús. TILBOÐ 790
þús.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

NISSAN PATROL GR, 33”. Árg. 1990. Ek-
inn 230 þ. 7 manna. Verð 690 þ. Bíll í
góðu lagi ! Bílalind, Helluhraun 2, Hafn-
arfirði. S. 555 7200, www.bilalind.is

Bílalind
Helluhrauni 2, 220 Hfj

Sími: 555 7200
www.bilalind.is

Nýr 2005 Jeep Grand Cherokee Ltd.
Með öllum búnaði topplúgu og dráttar-
krók. Þú velur litin að innan sem utan.
Okkar verð: 4.943 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Toyota Yaris T-Sport 08/2004, 5 gíra,
ekinn 4 þ.km, ABS, álfelgur, cd, verð
1550.000.,áhvílandi 800.000, skipti at-
hugandi. TOPPBÍLAR FUNAHÖFÐA 5.
SÍMI 587-2000 EÐA toppbilar.is

TIL SÖLU
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Suzuki Grand Vitara XL-7 06/2004
Sjálfsk., ek. 10 þ. km, ABS, álfelgur, loft-
kæling, hraðastillir,2.7 L vél. Verð
3.190.000. TILBOÐ 2750.000.STGR.
Skipti athugandi. TOPPBÍLAR FUNA-
HÖFÐA 5, SÍMI 587-2000 EÐA toppbil-
ar.is

Porsche Cayenne S 11/2003, ek. 41
þ.km, ABS, skryðvörn, 6 þrepa skipting,
toppl., leður, litað gler, Bose hljóðkerfi
ofl ofl. Verð 8690.000.,skipti athug-
andi,TOPPBÍLAR FUNAHÖFÐA 5 SÍMI
587-2000 EÐA toppbilar.is

BMW 520I, 1997, sjálfsk., ek. 174 þ.km.
Topplúga, Raf. í rúðum. Gullfallegur bíll.
Verð 1490.000. TILBOÐ 1190.000.
STGR. Skipti athugandi á ódýrari. TOPP-
BÍLAR FUNAHÖFÐA 5 SÍMI 587-2000
EÐA toppbilar.is

Toyota Hilux DOUBLE CAB D-4 35”
11/2003. Ek. 24 þ.km, plasthús, álfelg-
ur 35” breyting. Verð 3200 þ. eða
60.000 per mán á rekstrarleigu. TOPP-
BÍLAR FUNAHÖFÐA 5 SÍMI 587-2000
EÐA toppbilar.is

Toyota Landcruiser VX NEW, 03/2004,
Sjálfsk., ek. 47 þ.km. Leður, spólvörn,
Dr. kúla, hraðastillir, loftkæling ofl ofl.
Verð 5190.000. TOPPBÍLAR FUNA-
HÖFÐA 5 SÍMI 587-2000 EÐA toppbil-
ar.is

VW Golf 2004 Trendline 1.6, 09/2004,
ek. 4 þ. km,5 gíra, ABS, 18” álfelgur,
topplúga, vindskeið. Verð 2690.000.
eða 38.000 á mánuði á einkaleigu.
TOPPBÍLAR FUNAHÖFÐA 5 SÍMI 587-
2000 EÐA toppbilar.is

Toppbílar
Funahöfða 5, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Innflutningur á notuðum og
nýjum bifreiðum frá Þýska-

landi.www.bilasolur.is/magn-
usson

Land Rover Discovery 3.9 XS. Árg.
07/’98. Ek. 115 þ. km. Bensín, 183 hö,
7 manna, sjálfskiptur, dráttarkúla, CD.
Ný vetrardekk. Auka felgur. Verð 1.390
þ. Ágúst s. 862 2000. magnus-
son@internet.is

M. Benz C 240 Elegance. Árg. 7/2001,
ek. 56 þús. ABS, ASR spólvörn, álfelgur,
geislaspilari, rafdrifin sæti. Þjónustubók
og fl. Verð 2.950.000. Ágúst s. 862
2000 magnusson@internet.is

BMW 520 I Steptronic 2004 módel. Ek.
30.500 km , ABS, ASR, 16” álfelgur á
vetrardekkjum, DVD, CD, hiti í sætum,
hraðastillir, leður, litað gler, þjónustu-
bók, Navigation. Fjarlægðarskynjari.
adaptive headlights. (Ljós), Verð
4.990.000, Ágúst s. 862 2000. magnus-
son@internet.is Til sýnis á Bílasölu Ísl.
Skógarhlíð, s. 822 2885.

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000

SSANGYOUNG REXTON, árg. 2004, ek.
2 þús. km. Dísel, sjáflsk., heilsársdekk,
álfelgur, CD, kastarar, leður og fl. Verð
4850 þús. Tilboð 4550 þús.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Til sölu GULLFALLEGUR Toyota Avensis
station dísel Uppl. í síma 893-6404 eða
www.bilapartar.is

Freelander ‘98, ekinn aðeins 3 þ. á vél
(90 þ.). 2ja ára ábyrgð. Tilboðsverð
1.100 þ. S. 861 6161.

SUBARU IMPREZA GT TURBO 4WD,
árg. 11/02. Ek. 105 þ.km. sk ‘05. Ný
vetrar dekk, CD, topplúga, fjarstart, “3
púst, þjófavörn, turbo timer, ásamt fleiri
aukabúnaði. Verð 1.550.000. Lán hjá
glitni 800 þús., 34 gj. eftir af 60, 28.000
á mán. Ágúst 862-2000. magnus-
son@internet.is

Honda CRV árgerð 1999,
ekinn 110 þús. km. Þjónustubók, sum-
ar + vetrardekk á felgum. Topp bíll.
Uppl. í síma 820 6414.

Mmc lancer árg. ‘93, beinsk., 5 dyra, cd.
Ný vetrardekk, ek. 181 Þús. Góður bíll,
sk. ‘05. Verð 175.000. Uppl. í s. 892
7852.

Ford Escord árg. ‘92 í góðu ástandi, skoð-
aður ‘05. Ek. 135 þ. V. 90 þ. S. 692 1942.

VW Vento ‘93. Þarfnast lagfæringar. Vara-
hlutir fylgja. Verð 70.000. Uppl. í s. 846
0349.

Dodge Grand 4x4 Caravan ‘93. 7 manna,
lítur vel út, þarfnast lagfæringar. Verð 130
þús. Daihatsu Applause ‘91. Sk. ‘05., v.
dekk. Verð 60 þús. Uppl. í s. 822 8171.

Skoda Felizia Station ‘96. Í ágætu standi.
Verð 150 þús. Uppl. í s. 868 4775.

Til sölu Range Rover ‘83. Sjálfskiptur, ný-
skoðaður. Þarfnast smá boddylagfæring-
ar. Selst ódýrt. Verð 150 þús. Uppl. í s. 893
9126.

Toyota Corolla XLi ‘94. Rafm í rúðum, ný
tímareim ofl. V. 300 þ. Tilboð 230 þ. S 691
9374.

Til sölu Nissan Primera ‘93. Sjálfsk. Ekinn
234 Þús. Sk ‘05. Vel með farinn, ásett 230
þús., fæst á 140 þús. S. 821 6625.

Til sölu Mazda 323 ‘87, nýsk. ‘05. Nýtt púst
og fl. Óryðguð. Uppl. í s. 896 3622.

VW Golf ‘92, ekinn 123 þús. Sk. ‘05, ný
tímareim, eðalbíll. Stgr. 150 þús. S. 690
3883.

Hyundai Accent 1,5 ‘98, ek. 110 þ., álf.,
toppl., rafm. í rúðum. V. 380 þ. Tilboð 250
þ. stgr. S. 659 9696.

Til sölu Benz 190. 11/’92. Sk. ‘06. Bíll í
toppstandi. Ekinn 174 þús. Innfluttur á
þessu ári. Verð 420 þús. eða tilboð.
Uppl. í s. 691 9610.

Til sölu skaflabaninn, Ford 250 Lariant
‘90. Ekinn 130 þús. Verð 450.000. S.
893 5517.

Hyundai Accent 5/98 ek. 97.000 Km,
beinskiptur,1500 cc. Ásett verð 450.000
kr. Fæst á yfirtöku á láni 370.000 c.a. Kr,
aðeins um 10.000 kr á mánuði. S. 867
7235.

7 manna fjölskyldubíll, Ford Windstar
‘95, ek. 89 þ. mílur. Listaverð 700 þ.
Ásett verð 550 þ. stgr. Uppl. í síma 846
1065.

Til sölu Chevrolet pick-up árg. ‘95, ek.
158 þús. 4x4. Verð 840 þús. 750.000
stgr. Toppbíll. Uppl. í s. 899 7576.

Ford Ranger 4x4 árg. ‘93, ekinn 190
þús. Í góðu lagi. Verð 550 þús. S. 893
5517.

Til sölu rauður Toyota Carina E 2.0. Ssk.
Árg. ‘96. Ekinn 150 þús. Uppl. í s. 899
7178.

Til sölu Hyundai Starex 7 manna, dísel.
Árgerð ‘98. Athuga skipti á dýrari (milli-
gjöf staðgreidd) og ódýrari. Uppl. í síma
478 2339.

Til sölu Golf Highline ‘02. Ek 34 þús.
Beinsk. Álf, toppl. Einn eig. Ásett verð
1.465 þ. Sími 897 1619.

2002 Toyota Avensis 1800cc, ek. 47 þ.
Mjög vel með farinn frúarbíll í topp-
standi. Verð 1.550 þús. Ný sumar- og
vetrardekk. Uppl. í s. 568 5309 & 822
0161.

Korando Dísel ‘98, algjör moli og spari-
baukur. Í toppstandi með mæli. Sk. ‘05,
ný snjódekk. Uppl. í s. 892 1284, Haf-
steinn & 862 5584 Hafþór.

Ath. 300 þ. afsláttur - nú aðeins 1.990
þ. Dodge Dakota 2000 QuadCab 4x4
4.7L V8 til sölu. Uppl. í s. 822 1824 eða
www.tauga.net

VW Passat ‘02. Ekinn 64 þús., leður og
sóllúga. Uppl. í s. 896 0360.

Grand Cherokee 2005
Get boðið Grand Cherokee á góðu
verði. Laredo á 3.950 þús. Limited 4,7L
á 4.700 þús. Hemi limited á 4.950 þús.
Allt í einu ehf sími 893 6001.

Óska eftir bíl í skiptum fyrir Queen size
rúm m/göflum beggja megin frá
Húsg.höllin nývirði ca 200 þ. og
Skrifst.húsgögn frá ÁG, samamst. af
skrifb. m/skúffum, tölfub., skápum
m/hurðum og hillum. Ný virði ca 200
þ.(bein sala líka) S. 896 5120
ford@centrum.is get sent myndir.

Óska eftir Benz eða BMW. Allt kemur til
greina, mega þarfnast lagfæringar. Stgr.
í boði. Uppl. í síma 564 4336 eftir kl.
18.00.

Óska eftir bíl á bilinu 7-800 þús. stgr.
Helst fjórhjóladrifnum. Uppl. í síma 478
2339.

Sjálfsk. 4 dyra ‘01 eða yngri (t.d.
Passat/Bora eða svipað) Stgr. 1.500
þús. S. 896 2770.

Óska eftir Dodge Avenger árg. ‘96 eða
yngri á ca 600 þ. stgr. Uppl. í s. 586
2096.

Kia Grand Sportage ‘99, ek. 114 þús.
Verð 850 þús. Bílalán ca 500 þús. ATH
skipti og tilboð. S. 691 9610.

Land Cruiser VX 50 th anniv. ‘01 33” m
Intercooler, toppl., vetrar og sumard. á
álf., 6 diska CD+kassettut., 8 manna. V.
3,4 m. S. 898 7798.

Cheeroke Limited árg. ‘94. 4l. 38”
breyttur. Verð 1.500 þús. Uppl. í s. 893
2045.

Nissan Patrol Turbo Disel Intercooler,
árg. ‘87. Ný 38” dekk, loftpúðafjöðrun,
Verð 550 þús. Uppl. í s. 898 2111.

Suzuki XL-7 4x4
árg. 2001, ek. 52 þús. mílur.
Grænsanseraður, sjálfskiptur, cruise
control o.fl. Gullfallegur bíll á ótrúlegu
verði. Uppl. í s. 899 5555.

Til sölu Pajero langur 2.6 bensín. Árg
‘89. Sk. ‘05. V. 150 þús. Uppl. í s. 898
7145.

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

Snjóplógar og snjókeðjur.
Útvegum með stuttum fyrirvara snjó-
plóga og snjókeðjur á traktorsgröfur,
hjólaskóflur og vörubíla. Vélaborg Krók-
hálsi 5F Reykjavík, (gengið inn frá Járn-
hálsi). Sími 414 8600 og Draupnisgötu
1 Akureyri. Sími 464 8600. Skoðið ein-
nig úrvalið á velaborg.is

Dodge húsbíll ‘84 með háum toppi til
sölu. Tilboð. S. 899 7576.

Rauð vespa hvarf við Álftahóla 2 með
nr. TK 717. Þetta er glænýtt hjól. Verk-
smiðju nr. RFRSMPAFY 4M 181175. Ef
einhver hefur orðið þess var vinsamleg-
ast hringja þá í síma 557 7667 eða 862
7667. Góð fundarlaun.

Arctic Cat ZRT 800 nýsk. 03-2001. Flott-
ur sleði 150hp. ekinn 1200 km. 25 mm
belti fullneglt. Fæst á góðu verði. GSM.
898 9107 h. 482 1589.

Polaris RMK800 Vertical Escape 159”
árg. 2004 ek. 1100 mílur. Verð 1160
þús. sími 895 1051.

Ath snjórinn er kominn
Skidoo MXZ ho. 670. 130 hp. árg. ‘99.
Brúsagrind, 35 mm belti. Lítur út sem
nýr. Tilboð 350.000 staðgreitt. Uppl. í s.
893 0870.

Til sölu einn hlutur í fjallaskála norðan
við Skjaldbreið. Upplýsingar í síma 699
3090.

Óska eftir vélsleða. Verðhugmynd 100
þús. Uppl. í s. 893 5077.

Til sölu Polaris 700 RMK árg. 2001 í
toppstandi. Sími 864 3640.

Óska eftir Yamaha Phaser ca árg ‘90.
Ástand skiptir ekki máli. S. 897 4951.

Snjókeðjur
Útvegum með stuttum fyrirvara snjó-
keðjur undir vinnuvélar. Vélaborg Krók-
hálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110
Rvk, sími 414 8600, Draupnisgötu1,
603 Akureyri, sími 464 8600.

Nordic ljós fyrir vinnuvélar.
Lýstu upp skammdegið með Nordic
vinnuvélaljósum, innbyggður dempari,
þola mikinn hristing, hitna minna og
lýsa betur. Vélaborg Krókhálsi 5F (geng-
ið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk, sími 414
8600, Draupnisgötu 1, 603 Akureyri,
sími 464 8600. Skoðið einnig úrvalið á
velaborg.is

Til sölu M Benz Unimog 100 turbo, ek-
inn aðeins 8.000 km eða 370 tíma,
með snjótönn, saltdreyfara, allur læstur,
vökvaúrtök allan hringinn, vel með far-
inn og fæst á góðu verði ef samið er
strax. Uppl í símum 892 5005 og 892
1116.

Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til nið-
urrifs.

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

Varahlutir

Bílaþjónusta

Flug

Vinnuvélar

Vélsleðar

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

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

Aðalpartasalan s. 565 9700, Kapla-
hrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niður-
rifs.

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

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

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.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Nýtt!!!
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

Alternatorar-startarar
Viðgerðir-sala. Tökum þann gamla uppí.
Vm/Rótor ehf., Helluhr. 4, s. 555 4900.

Á varahluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91,
Lancer Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla
‘92, Sunny ‘92, Micra ‘91, Swift ‘90,
Subaru ‘90, Justy, L300 ‘90, Primera
‘93, Escort ‘88. Hyundai Coupe Turbo
‘93. Kaupi bíla. S. 896 8568.

40% afsl. Af handunni glervöru. Allt
Smart Laugavegi 46. S:551 1040

Calix
Öruggari gangsetning. Rafmagnsmótor-
hitarar í vinnuvélar, auðveldar gang-
setningu í köldu veðri, sparar orku og
eykur vellíðan. Vélaborg Krókhálsi 5F
(gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk, sími
414 8600, Draupnisgötu1, 603 Akur-
eyri, sími 464 8600. Skoðið einnig úr-
valið á velaborg.is

Blek.is og vitamin.is Verslun Ármúla 32.
Opið mán-fös. 10-18. S. 544 8000.

Er þvottavélin biluð?
Til sölu ódýrir varahlutir í flestar gerðir
þvottavéla. Seljum einnig þvottavélar
og tökum bilaðar uppí. Sækjum og
sendum. Sími 847 5545.

Til sölu Viðskiptanetskrónur 241 þús.
Söluverð 100 þús. Uppl. í s. 694 8575.

Flugmiðar til Kaupmannahafnar til sölu.
Uppl. í s. 690 0079 & 487 5147.

Til sölu gömul en góð þvottavél og
amerískur ísskápur. Verð 15.000 sam-
an, verður að sækja. Upplýsingar í
síma 691 5308.

DVD Memory spilari til sölu, selst ódýrt.
Einnig gjafabréf að verðmæti 53 þús. kr.
hjá Gler og brautum. S. 699 0275.

Til sölu bílskúrshurð. 260x220. Með
gormi og brautum. Verð 25 þús. Uppl.í
s. 555 6002.

Íssk. 140 cm m. sér frysti á 10 þ. 85 cm
og 113 cm á 8 þ. 21” sjónv. á 5 þ. 4 stk.
dekk, 285/75 16” á álf. á 20 þ. Eldav. á
5 þ. Örbylgjuofn á 3 þ. Barnakerra á 3
þ. S. 896 8568.

50-70% Afsláttur
á öllum vörum frá versluninni Ég og þú.
Nú að Laugavegi 46. Náttkjólar, náttföt,
sloppar, samfellur, undirkjólar og undir-
fatasett.

Tveir blandaðir skógarkettlingar fást
gefins á gott heimili. Uppl. í s. 694
3858.

Óska eftir nagladekkjum undir Pajero
Sport. 265x75x16. Uppl. í s. 659 2228.

Kaupi alla gamla íslenska muni úr leir,
tré eða málmi. Einnig gamla skartgripi,
vasahnífa, úr og margt fl. Uppl. í 694
5751. Geymið auglýsinguna.

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Borgartúni
29, s. 552 7095.

Fartölvustandar kr. 3990. Til á lager.
Plexiform Dugguvogi 11, 104 Rvk. sími
555 3344.

Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur.
Vönduð vinna. Uppl. í s. 899 8894.

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.
Heimaþjónusta í hæðsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, S:557 2321.

Notuð steinsög til sölu
Notuð steinsög, glussaunit og kjarna-
borunavél til sölu. Uppl. 893 3236. Vil-
helm.

Trésímavélar til sölu, hentar fyrir minni
verkstæði. Borðsög góð fyrir plötur,
þykktarhefill og afréttari sambyggt,
fræsari, hefilbekkur ofl. Yfirtaka á ódýru
leiguhúsnæði gæti fylgt með. Uppl. í
síma 565 8861 & 893 7431.

Óska eftir að kaupa Argon suðuvél.
Uppl. í síma 821 3770.

STEINULL
Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

www.rum.is frábær opnunartilboð, Am-
erísk rúm frá 29.900 kr. Snorrabraut 56,
s. 551 5200.

100% Verðvernd!!!!
Venus erotic store. Nýjar 6 tíma dvd
myndir á 2.990. Spólur 1990. 3 á 5.000.
Egg frá 990. Venus Freyjugötu 1 sími
552 2525. www venus6.is. Sendum í
póskröfu um land allt.

Ehf. óskast. Viðskiptakennitala óskast.
Tap ekki nauðsyn. Upplýsingar í síma
697 8200.

Til sölu 6 stk. Ringo innihurðir, nýlegar.
Seljast ódýrt. Uppl. í s. 898 2799.

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

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

Bókhald-Vsk.& launauppgjör-Ársupp-
gjör-Skattframtöl-Ódýr og góð þjón-
usta. Sími 693 0855.

Bókhalds- og fjármálaþj. Skattskil. Ódýr
en vönduð vinna. Ráðþing. S. 562 1260
& 663 7833.

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.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð á flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

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

Alm. viðhald húsa, málun, múrun, flísa
& parketlagnir og trésmíðavinna. Föst
tilboð eða tímavinna. Sími 616 1569.

Smíðakompaníið ehf getur tekið að sér
fleiri smíðaverkefni. S. 897 5874.

Ódýrar tölvuviðgerðir!
Komum í heimahús. Altölvur. S. 897
8008 & 897 8009. altolvur.is

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

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.

Er vírus í tölvunni eða er hún biluð?
Mæti á staðinn. Þekking og reynsla.
T&G S. 696 3436.

Geri við tölvur í heimahúsum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
ATH Opið allan sólahringinn og yfir há-
tíðarnar. Sími 693 9221. www.tolvu-
vaktin.is

Vel með farið svart Samick píanó til
sölu. Nánari uppl. í síma 693 8771 &
693 770.

Kristjana spámiðill tekur fólk í einka-
tíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í S. 554 5266 & 695 4303.

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

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáin-
draumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sam-
bandi. Hringdu núna!

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.

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

Tek að mér alla almenna járnsmíði og
viðgerðir. Uppl. í s. 897 6630.

Rafengi Hf. Raflagnaþjónusta. Endurnýj-
un og nýlagnir. Vönduð vinnubrögð. S.
663 7789.

Tek að mér alla almenna trésmíða-
vinnu, flísalagnir o.fl. Vönduð vinna.
Sími 869 1698.

Aðhliða smíðavinna, gifs og parketlagn-
ir. Föst tilboð eða tímavinna. Uppl. í s.
895 0998.

SNJÓMOKSTUR Tökum að okkur snjó-
mokstur á höfuðborgarsvæðinu allan
sólarhringinn. S. 820 0070 & 577 5177
Línuborun ehf.

Innri og ytri næring með Herbalife. Sími
848 7104 vorur@onetel.com

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

SHAPE WORKS er sérsniðið prógram
fyrir þig. FRÁBÆR árangur. www.heilsu-
verslun.is

ÁRAMÓTAHEIT? ShapeWorks kemur
sterkt inn. Jonna 562 0935 & 8960935.
heilsufrettir.is/jonna

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

Ég;-12 kg/ 8 vikur. Þú;??? Allt er hægt
með Herbalife!! Sigurborg, s. 865 8607.

Thalasso therapy gjafabréf.
“Eykur jafnvægi líkama og sálar”. Orku-
gefandi, vökvalosandi. Greifynjan snyrti-
stofa sími 587-9310. Hraunbæ 102

Microsoft nám á hagstæðu verði MCP
Windows XP á 69.900, MCSA 270 st. á
aðeins 209.900. Hefst 7. feb. MCDST á
119.900. Hefst 8. feb. Rafiðnaðarskól-
inn www.raf.is

Námskeið til pungaprófs/30 rúml.
skiptstjórnarréttinda, 12. jan. - 21. mars.
Kennsla Austurbugt 3 mánudags. og
miðvikudagskvöld kl 19- 23. Hafsigling-
arnámskeið. (Yachtmaster Ocean)S.
898 0599 & 588 3092. sigl-
ing@mmedia.is. www.siglingarskol-
inn.net. Siglingaskólinn.

Píanótímar fyrir fullorðna. Á lausa
morguntíma. Uppl. í s. 696 8515.

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

Útsala, útsala.
Á ekta Amerískum rúmum. Rekkjan,
Skipholti 35. Sími 588 1955.

Betri heilsa og frábær líðan. Herbalife.
Ásdís, 845 2028.

2 ísskápar 140 og 85 cm á hæð, frystir
85cm (2 ára) 10-15 þús. Sími 861
7772.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Fatnaður

Heimilistæki

Húsgögn

Ökukennsla

Kennsla

Námskeið

Snyrting

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Almenn rennismíði
Viðgerðir/viðhald. Áralöng reynsla,

vönduð vinnubrögð.
Renniverk ehf, Súðarvogi 9 Sími

869-1933 & 563-2563

Viðgerðir

Trésmíði

Rafvirkjun

Iðnaður

Spádómar

Hljóðfæri

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

FAGBÓK ehf.
Bókhaldsstofa.

- Bókhald/Ársreikningar - Skatt-
framtöl fyrir lögaðila/einstaklinga -

Stofnun félaga - Vsk.uppgjör -
Launaútreikning ofl.

Persónuleg þjónusta á góðu
verði. Þverholti 3, 270 Mosfells-

bæ, sími 566 5050. GSM 894
5050, 894 5055.

Bókhald

Hreingerningar

Ýmislegt

Fyrirtæki

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Óskast keypt

Gefins

Til sölu

ÚTSÖLUR
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Útsala
Afsláttur af öllum vörum 30-60 %. Dies-
el, Nike og Lego. Kerrur, rúm og stólar.
Barnaheimur Síðumúla 22.

Hreinræktaðir boxer hvolpar til sölu. Til-
búnir til afhendingar eftir 3 vikur. Uppl.
í síma 660 3141.

Hundaræktin í Dalsmynni
auglýsir

Boxer hvolpur til sölu. Sími 566 8417.

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

Til sölu 2ja ára Bengal læða á 15 þ.
Uppl. í s. 487 8007 & 698 9007.

www.sportvorugerdin.is

Veiðimenn athugið útsalan
er byrjuð hjá sportbúð Títan 20-70% af-
sláttur. Sportbúð Títan, Krókhálsi
www.sportbud.is Sími 517 8810.

Járningarþjónustan, vönduð vinnu-
brögð. Uppl. í s. 899 9590 Sveinn.

Leiguliðar. Eigum nokkrar lausar íbúðir. S.
517 3440, 699 3340 & 699 4340 -
www.leigulidar.is

Íbúð í Garðabæ
95 fm íbúð til leigu í Garðabæ á glæsileg-
um stað frá og með 20. feb. ‘05. Uppl. í
síma 699 7944 & 846 2290.

120 fm einbýlishús til leigu í næsta ná-
grenni við Grundartanga og Akranes.
Laust strax. Sími 849 3136.

Stúdíóíbúð fyrir reglusaman eldri einstakl.
á svæði 108 við Vogahverfi til leigu. Verð
43 þús. Aldurstakmark 25 ára, ekki börn.
Uppl. í 898 7868 milli 11 og 16.

Herbergi m. húsg. á svæði 111, eldhús,
þvottavél, sjónvarp, Stöð 2, Sýn og inter-
net. Stutt í þjónustu og stætó. Leigutími í
mánuði eða gistinætur. Reyklaust. S. 892
2030.

Hrb. til leigu á Háteigsvegi í Austurb. Ná-
lægt KHÍ. Reyklaust, sameiginlegt WC og
sturta, sér inng. Uppl. í s. 694 5660.

Rúmgóð 15 fm íbúð í kjallara til leigu í
Fífuseli með aðgang að baðherbergi,
sjónvarpi og simatengi. Áhugasamir hafi
samband í s. 821 8155.

Til leigu herb. í Kóp (mjög rólegt). Wc, eld-
húskrókur, aðgangur að baði. Sérinngang-
ur, leiga 25 þ. pr. mán. Stutt í MK og alla
þjónustu. S. 861 8790 & 861 3790.

Til leigu 64 fm 2ja herb. íbúð á svæði 111.
Uppl. í s. 895 9696 og 557 5664.

Til leigu 105 fm. 4ra herb. íbúð í Hafnarf.
80þús+hússj./mán. Laus 1 feb. S. 664
6501 & 820 0757.

Snyrtileg STUDIOÍBÚÐ til leigu m/ hús-
gögnum á Grettisgötu. Leiga 45 þ. m/ hita
og rafm. Halldór 824 5054.

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

Lagerhúsnæði óskast til leigu austan
Grensásvegar. Um 100 m2 og góð loft-
hæð. Upphitun ekki skilyrði. Góð að-
koma/plan. Til greina kemur að kaupa
iðnaðarhúsnæði á byggingarstigi. Hafið
samband í síma 893 3081.

2-3ja herb. íbúð óskast á svæði 101, 107
eða 170 fyrir starfsmann fyrirtækis. Leigu-
upphæð 60-65 þ. Uppl. í síma 894 5265.

Ungt reglusamt & reyklaust par óskar eftir
2ja herb íbúð, aðeins um langtímaleigu
að ræða. Leiga ekki meira en 55 þús. S.
659 3663.

Óska eftir 20-50 fm geymslu, helst í Kópa-
vogi. Uppl. í s. 892 1284.

Bráð vantar 3 herb. íbúð í Árbæ, Selás.
Uppl. í s. 865 2787.

Reglusöm og reyklaus kona óskar eftir lít-
illi, ódýrri íbúð til leigu. Skilvísum greiðsl-
um og góðri umgengni heitið. Uppl. Hjör-
dís 821 7523.

3 herb. íbúð í Seljahverfi (109) óskast til
leigu. Skilvísi og reglusemi heitið. Uppl. í
síma 848 3757.

3 mæðgur vantar 3 herbergja íbúð til
leigu frá 1. mars í Árbæ, Selás. S 699
1237.

Florida
1/4 eignarhluti í 2ja svefnherbergja, 2ja
baðherbergja lúxus condo til sölu á
Ormond Beach í Florida. Byrjuð afnot í
febrúar. Verð 120.000 dollarar. S.
4078761895.

Óska eftir Íbúð á höfuðborgarsvæðinu
má þarfnast viðgerðar í skiptum fyrir
bifreið og yfirtöku lána upplýsingar á
fallegastur@visir.is

22 ára karlmaður óskar eftir skrif-
stofuhúsnæði 20-30 fm á svæði 101 í
Rvík. Uppl. í s. 696 0942.

Vegna aukinna verkefna
Vantar okkur hæft kynningarfólk í
Reykjavík, Akureyri og á landsbyggðinni
strax til starfa. Mikilvægt að viðkomandi
hafi ánægju af samskiptum og sé áreið-
anlegur og stundvís. Snyrtimennska og
lífsgleði er áskilin. Áhugasamir hafi
samband við Gunnhildi Stefánsdóttur
hjá Kynningu ehf. í síma 586 9000 eða
í gsm 867 5723.

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

Vilt þú vinna heima og byggja upp vax-
andi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunar-
fræðingur, sími 861 4019 www.Hall-
doraBjarna.is

Byggingarvinna - Reykja-
nesbær

Vantar smiði eða vana menn í bygg-
ingavinnu. Upplýsingar í síma 860 5400
milli 14 til 16 á virkum dögum.

Prace budowlane na ter-
enie Reykjanesbær.

Mezczyzni z doswiadczeniem bu-
dowlanym potrzebni do pracy od
Nowego Roku. Informacje pod nr tel.
860-5400 w godz. od 14:00 do 16:00
w dni robocze.

American Style
Í Skipholti óskar eftir hressum starfs-
manni í afgreiðslu. Um er að ræða
framtíðarstarf í reglulegri vaktarvinnu.
Erum einnig að leita að starfsmönnum
í hlutastarf á grillið. Vinnutími: Alla
mánud. 18-24 og önnur hv. helgi ann-
arsvegar og alla föstudaga 11:30-14:30
hinsvegar. Leitum að einstaklingum
sem hafa góða þjónustulund, eru 18
ára eða eldri og eru áreiðanlegir. Uppl.
veittar alla daga í s. 892 0274 milli 09-
15 (Herwig). Umsóknareyðiblöð einnig
á americanstyle.is

Okkur vantar gott fólk
Vilt þú vera hluti af öflugri liðsheild, vinna
með góðu fólki í vaxandi fyrirtæki? Við
gerum miklar kröfur til starfsmanna okkar
og leggjum okkur jafnframt fram um að
verðlauna þá sem standa sig vel. Við leit-
um að fólki sem er 18 ára og eldra og get-
ur unnið reglubundnar skiptivaktir. Um-
sóknareyðiblöð á Aktu Taktu Skúlagötu og
á aktutaktu.is

Vantar aðstoðarmann í vélsmiðju. Upp-
lýsingar í síma 567 7200.

Góð þjónustulund
Starfsmaður óskast nú þegar í dag-
vinnu. Góð laun í boði. Upplýsingar á
staðnum, ekki í síma. Kaffi Mílanó,
Faxafeni 11.

Tískuvöruverslunin Ice in a bucket og
fataverslunin Cult í Smáralind óska eftir
starfsfólki í fullt starf. Upplýsingar veitt-
ar á staðnum, ekki í síma.

Skalli Hraunbæ vantar starfsfólk aðra
hverja helgi, ekki yngri en 18 ára. Upp-
lýsingar í s. 567 2880.

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn Glæsibæ og Hús-
gagnahöllinni óskar eftir afgreiðslufólki.
Vinnutími 12-19 virka daga, auk helgar-
vinnu. Uppl. í s. 897 5470. Einnig er
hægt að skila inn umsóknum á
www.bakarameistarinn.is

Prikið Bankastræti 12
Auglýsir eftir starfsfólki í sal. Áhugasam-
ir hafið samband við Þórhildi í dag í
síma 694 5553.

Vélstjóri óskast á 65 tonna dragnótabát,
gerður út frá Norðurlandi. Uppl. í s. 896
8800 & 892 5590.

Íslandspóstur hf, óskar að ráða fólk í út-
burð og flokkun á pósti. Laus svæði eru
í Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði og
póstnúmeri 104 Reykjavík. Einnig get-
um við bætt við okkur fólki víða á höf-
uðborgarsvæðinu í tímavinnu, sem
hentar vel skólafólki með tilliti til
stundatöflu. Allar frekari upplýsingar í
síma 580 1000 eða á postur@postur.is

Ræsting
Starfsmann vantar á svæði 200 í 25%
starf. Nánari uppl. www.osverktakar.is.
Upplýsingar ekki gefnar upp í síma.

Rex veitingahús óskar eftir barþjónum,
glasatínum og dyravörðum í helgar-
vinnu. Einungis reglusamt og snyrtilegt
fólk kemur til greina. Uppl. á staðnum
milli kl. 14-17.

Mötuneyti
Vanur starfskraftur óskast í mötuneyti.
Vinnutími frá 10 - 14. Áhugi á léttri
eldamennsku og lífleg framkoma æski-
leg. Upplýsingar í síma 565 9933.

Óskum eftir reykl. starfsm. við skilta- og
merkjagerð. Viðkomandi þarf að hafa
góða þekkingu á tölvu s.s. vinnu við
Freehand, Photoshop, Corel Draw og
vefsíðugerð. Starfið er fjölbr. og felst í
vinnu á tölvu og önnur störf er til falla
við skilta- og merkjagerð. Reykl. vinn-
ust. Viðkomandi þarf að geta byrjað
strax. Áhugasamir sendi uppl. um nafn,
síma, kt, ásamt mynd til Fréttabl. eigi
síðar en 10. janúar merkt “Skilta-og
merkjagerð”.

Au-pair
Íslensk fjölskylda í S-Englandi óska eftir
au-pair. Uppl. í s. 861 5342 eða 897
2878.

Pípulagnir. Óskum eftir að ráða pípu-
lagningamenn til starfa sem fyrst. Mest
unnið í mælingu. Uppl í síma. 824
0240.

Starfskraftur óskast í barnafataverslun
eftir hádegi frá kl 15-18. Nánari upplýs-
ingar gefur Halldóra í síma 869 2024.

STEINSTEYPUSÖGUN!
Vantar starfsmann í steinsteypusögun
og kjarnaborun. Helst vanan. Uppl. í
síma 893 3236.

Leikskólinn Skerjagarður óskar eftir lífs-
glöðum og áhugasömum starfsmanni
frá kl. 13 til 17, til að starfa með frábær-
um börnum þar sem rík áhersla er lögð
á gleði, sköpun og góðan starfsanda. Á
Skerjagarði er starfað eftir hugmynda-
fræði Reggio Emilia. Allar nánari upp-
lýsingar í síma 551 8088 eða 848 5213.

Volunteers needed to Africa 5 places
Social work * Teaching * Construction *
Fight HIV/AIDS * Environment 14
months programme incl training in UK
or Denmark Boarding costs. Call: 00 45
28 26 58 00 E-mail puk@humana.org
www.drh-movement.org

Snyrtistofa Mist óskar eftir snyrtifræð-
ingi með reynslu til starfa. Uppl. í s. 577
1577.

Kjúklingastaðurinn Suðurveri óskar eftir
starfsfólki í vaktavinnu. Ekki yngri en 18
ára. Uppl. í s. 553 8890, milli kl. 14 og 17.

35 ára fjölskyldumaður með meirapróf
og lyftarapróf óskar eftir góðu framtíð-
arstarfi. Margt kemur til greina. Er
hraustur og samviskusamur og get byrj-
að fljótlega. Uppl. í s. 893 9939.

25 ára reglusamur kk óskar eftir vinnu,
helst lagervinnu eða útkeyrslu en allt
kemur til greina. Er með meirapróf,
góða reynslu í atvinnuakstri og 7 ára
reynsla í húsasmíði. Davíð s. 663 0083.

Fullkomin heimaviðskipti, engin sala.
Uppl. www.my.ws aðgangs kóti KASS-
INN.

Bakpoki með ungbarnasæng og vett-
lingum tapaðist á gamlárskvöld hjá
Kristnibraut 61-63 eða þar í kring. Skil-
vís finnandi er vinsamlegast beðinn um
að hafa samband í síma 860 8890. Í
bakpokanum voru hlutir sem hafa mik-
ið tilfinningalegt gildi.

STOLIÐ VW-golf (dökk blár) PB 319 úr
Flúðarseli 28 des. HJÁLP !! S. 824 6968.

Eldri kona óskar eftir að kynnast kk.
eldri borgara. Svar sendist Fréttablaðinu
Skaftahlíð 24, merkt vinátta 19.

Einkamál

Tapað - Fundið

Viðskiptatækifæri

Atvinna óskast

Vaktavinna.
AÐFÖNG óska eftir starfsmönnum í
lagerstörf í vaktavinnu. Við bjóðum
upp á góða tekjumöguleika, góða
vinnuaðstöðu og mötuneyti er á

staðnum. Leitað er að kraftmiklum
og áreiðanlegum einstaklingum
sem eru eldri en 20 ára og vilja

framtíðarstarf hjá traustu og fram-
sæknu fyrirtæki.

Umsóknareyðublöð má fá í mót-
töku Aðfanga að Skútuvogi 7,

104 Reykjavík.

Málarar óskast
Óskum eftir nokkrum vönum

mönnum í málningarvinnu. Góð
framtíðarstörf í boði hjá traustu fyr-

irtæki.
Upplýsingar í síma 660 0220 &

660 0222.

Ruby Tuesday
óskar eftir hressu og duglegu fólki
fæddu 1986 eða fyrr í vinnu á veit-
ingastað okkar í Skipholti. Um er að
ræða fulla vinnu og hlutastörf bæði

í sal og eldhúsi. Hentar vel fyrir
skólafólk.

Allar nánari uppl. hjá Ása í síma
660 1143.

Langar þig að vera með í
skemmtilegu og gefandi

starfi?
Er að leyta að einstaklingum sem

vill kynna og selja náttúrulegar hár-
húð og heilsuvörur og förðunarlín-
una Unique frá Volare. Volare býður
þér verðlaunaðar vörur úr hæðsta
gæðaflokki, námskeið, persónulegt

samband við leiðtoga þinn, per-
sónulegan frama og m.fl.

Alma Axfjörð sjálfst. söluráð-
gjafi og hópstjóri Volare s. 863

7535 eða
volare@centrum.is

Atvinna í boði

Atvinnuhúsnæði

Fasteignir

Húsnæði til sölu

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Hestamennska

Fyrir veiðimenn

Dýrahald

Barnavörur

Fjölbrautaskólinn 
í Breiðholti 

KKvvöldskóli FB öldskóli FB 
Netinnritun á www.fb.is

130130 áfangar í boði

Innritun í FB
Fimmtudagur 6. janúar frá 17:00 til 19:00

Kennsla hefst miðvikudaginn 12. janúar

WWW.f b.is

MIKIL SALA 
VILTU LÁTA META ÞÍNA EIGN?

Vegna mikilla breytinga undanfarið á
fasteignamarkaði hafa flestar eignir
hækkað mikið í verði á skömmum tíma.

Ef þú ert að hugsa um að selja, hafðu
þá samband við mig og ég met eignina
þína ásamt löggiltum fasteignasala.
FRÍTT og skuldbindingalaust.

Hringdu núna í síma 822 - 3702

MJÓDD

Gunnar Valsson

GSM: 822-3702, 

Sími 520-9550 

e-mail: gv@remax.is

Guðmundur Þórðarson 
löggiltur fasteignasali

INNRITUN

FASTEIGNIR

„Umhverfisstofnun vill vekja athygli á 
að eftir 1.júlí 2005 mega þeir einir framkvæma aðalskoðun

leiksvæða, sem hlotið hafa faggildingu til þess. Áhugasömum

er bent á að snúa sér til Löggildingarstofu varðandi faggild-

inguna. Einnig eru veittar upplýsingar hjá Umhverfisstofnun“. 

TILKYNNINGAR
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SKÓGARÁS – LAUS STRAX !!
110 RVK. 13,9 MILLJ. 

• Jarðhæð (enginn stigi) • Heildarstærð 76 fm
• Mjög rúmgóð stofa • Þvottahús í íbúð 
• Sér garður • Mjög barnvænt hverfi

✆ 692-1010 Sigríður Hvönn, sölufulltrúi

ÞVERÁS
112  RVK 33.3 MILLJ

FALLEG 6 HERBERGJA EIGN VIÐ ÞVERÁS
• Góð eign á tveim hæðum/fallegur garður/gott úts.
• Neðri hæð m/granítflísum forstofa m/wc 
• Fjölskyldu/svefnh m/útg í garð,inb flísal bílsk
• Efri hæð, 3 svefnherb m/skápum uppt loft 2,7m
•  Baðherb flísar hólf og gólf,baðkar/sturtuklefi
• Stórt og bjart eldhús.í holi er ca 25fm milli loft

✆ 892-2506 Kári Kort, sölufulltrúi

HRÍSHOLT
210 GARÐABÆ 70 MILLJ.

GLÆSILEGT SÉRBÝLI MEÐ SUNDLAUG
• Afhending samkomulag • 364 fm
• Einbýli • Glæsileg sundlaug
• Garðstofa • Mikið útsýni

✆ 897-2338 Kristinn R. Kjartansson, sölufulltrúi

GRÆNAHLÍÐ
105 RVK 27,5 MILLJ.

SÉRHÆÐ Á EFSTU HÆÐ Í ÞRÍBÝLISHÚSI
• LAUS 1. mars 2005 • 152.6 fm
• 3 hæð • 4.herbergja
• Sér inngangur • Bílskúr

✆ 897-2338 Kristinn R. Kjartansson, sölufulltrúi

EIÐISMÝRI
2.H. SELTJARNARNES 18,9 MILLJ.

FYRIR 60.ÁRA OG ELDRI – LAUS !!
• Íbúð 81,9 fm • Lyfta
• 3 herbergja • Stórar suðursvalir
• Tengi f.þvottavél á baði • Mjög vel skipulögð íbúð

✆821-4400 Hrafnhildur Bridde, lögg. fasteignasali

EIRHÖFÐI
110 RVK 850 MILLJ.

STÓR LÓÐ OG MIKLAR EIGNIR
• Framtíðarmál • 29 þúsund fm
• Frábær staðsetning • Byggingar upp á 4500 fm
• Gott nýtingarhlutfall • Útsýni, framtíðarstaður

✆ 897-2338 Kristinn R. Kjartansson, sölufulltrúi

EIN GÓÐ Í MIÐBÆNUM 
GRETTISGATA, 101 RVK 15.9 MILLJ.

• 89 Fm • 4 Herb.
• Fallegir listar og hurðar • Nýtt baðherbergi
• Rólegt fjölbýli • Stutt í miðbæinn

✆ 821-4404 Kristján Axelsson, sölufulltrúi

STUÐLASEL
SELJAHVERFI 45 MILLJ.

GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS Í GRÓNU HVERFI
• Arkitekt Vífill Magnússon • Stærð rúmir 300 fm
• Arinn • Rúmgóð stofa
• Hátt til lofts • 5-6 svefnherb

✆821-4400 Hrafnhildur Bridde, lögg. fasteignasali

KLASSAÍBÚÐ Í VESTURBÆNUM 
107 RVK 38 MILLJ 

• Heildarstærð íbúðar er 131,5 fm.
• 5-6 herbergja íbúð á 2 hæð
• Nýlegt glæsilegt eldhús 
• Gott skipulag - Góð gólfefni
• Tvennar svalir 
• Stór gróinn garður m/ leiktækjum
• Tengi fyrir þvottavél í baðherbergi auk saml. í kjallara
• Öll sameign í góðu standi

✆ 894-8090 Teitur Lárusson, sölufulltrúi

MÓVAÐ
NORÐLINGAHOLT 26 MILLJ. 

EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ
• Nýbygging • Stærð 219 fm
• Afhent rúml.fokhelt að innan
• Fullbúið að utan m/grófj.lóð
• Afhending verður vorið 2005
• Teikningar á skrifstofu

✆821-4400 Hrafnhildur Bridde, lögg. fasteignasali

EINBÝLISHÚS Á GÓÐUM STAÐ
YTRI NJARÐVÍK 26 MILLJ.

• 281,5fm á tveim hæðum
• Efri hæð 139,6fm, gott eldhús,
• Baðherbergi m/sturtuklefa og baðk.
• 4 góð svefnherbergi.er í útleigu.
• Neðrihæð m/bráðabyrgða innréttinum
• Góð eign á frábærum stað.

✆ 892-2506 Kári Kort, sölufulltrúi

BÁSBRYGGJA
RAÐHÚS 38 MILLJ 

HÚS VIÐ SJÁVARKAMBINN – EINSTAKT ÚTSÝNI 
• Hús 203 fm m/innbyggðum bílskúr
• Vandaðar sérsmíðar innréttingar og tæki
• Góð vinnuaðstaða á jarðhæð
• Gegnheilt eikarparket og flísar á gólfum
• Afhending getur verið með skömmum fyrirvara
• Húsbúnaður getur fylgt

✆821-4400 Hrafnhildur Bridde, lögg. fasteignasali

KLETTAGATA
220 HFJ 42.5 MILLJ. 

HÚS MEÐ AUKAÍBÚÐ
• Flott staðsetning • 350.8 Einbýli
• Tvöfaldur bílskúr • Garðstofa
• 63 fm aukaíbúð

✆ 897-2338 Kristinn R. Kjartansson, sölufulltrúi

HAFNARGATA – 190 VOGAR.
EFRI SÉRHÆÐ 8,3 MILLJ.

• Tveggja íbúða hús. • fjögura herbergja
• Stærð 73 fm • Rólegur staður.

✆ 821-4404 Kristján Axelsson, sölufulltrúi

Tími Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur
17.30
-
18.30

ISL353 BAB/HAS-16
NAT133 VRE-23
SAL103 HAF-20
SPÆ203 NIN-41
SPÆ603 NN-40
STÆ103 HEJ-12

FRA403 ALA-33
ITA203 JOG-38
JAR203 PAL-18
STÆ313 NN-12
STÆ403 GAR-13
STÆSTO RAB-31
ÞYS403 BEH-14

EÐL103 VRE-23
ISL103 BAB-16
ISL303 SIS-15
LIF103 VAK/RUT-26
SAL213 HAF-20
SPÆ403 NIN-41
ÞYS203 VAB-14
STÆ203 HEJ-12

EÐL203 VRE-23
EFN103 SOF-27
FRA203 ALA-33
ITA403 JOG-38
NAT113 PAL-18
STÆ363 NN-13
STÆ503 GAR-12

18.40
-
19.40

EÐL103 VRE-23
ISL103 BAB-16
ISL303 SIS-15
LIF103 VAK/RUT-26
SAL213 HAF-20
SPÆ403 NIN-41
ÞYS203 VAB-14
STÆ203 HEJ-12

EÐL203 VRE-23
EFN103 SOF-27
FRA203 ALA-33
ITA403 JOG-38
NAT113 PAL-18
STÆ363 NN-13
STÆ503 GAR-12

ISL353 BAB/HAS-16
NAT133 VRE-23
SAL103 HAF-20
SPÆ203 NIN-41
SPÆ603 NN-40
STÆ103 HEJ-12

FRA403 ALA-33
ITA203 JOG-38
JAR203 PAL-18
STÆ313 NN-12
STÆ403 GAR-13
ÞYS403 BEH-14

19.55
-
20.55

DAN103 GUR-31
DAN203 LOV-38
FEL403 NIN-16
ISL503 BOL-15
LIF203 SIG-26
SAL303 HAF-20
ÞJO203 ÞOK-36

ENS203 GED-45
ENS503 ÞOR-31
FEL103 NIN-16
ISL403 RAR-15
LAN103 ÞOS-28

ENS303 GEG-31
HEI103 BAL-30
ISL203 HEW-15
SAG203 NN-28
ÞJO163 ÞOK-36
ÞJO263 ÞOK-36

FEL203 NIN-16
FEL303 SKA-36
MYN253 ITH-47
NAT103 ENO-26
SAG153 EDD-28
SAG353 VAM-30

21.05
-
22.05

DAN103 GUR-31
DAN203 LOV-38
FEL403 NIN-16
ISL503 BOL-15
LIF203 SIG-26
SAL303 HAF-20
ÞJO203 ÞOK-36

ENS203 GED-45
ENS503 ÞOR-31
FEL103 NIN-16
ISL403 RAR-15
LAN103  ÞOS-28

ENS303 GEG-31
HEI103 BAL-30
ISL203 HEW-15
SAG203 NN-28
ÞJO163 ÞOK-36
ÞJO263 ÞOK-36

FEL203 NIN-16
FEL303 SKA-36
MYN253 ITH-47
NAT103 ENO-26
SAG153 EDD-28
SAG353 VAM-30

Öldungadeild MH 
Nýtt stokkakerfi:  færri ferðir – meira val

Skástokkar tvisvar í vikur snemma kvölds
Langstokkar einu sinni í viku síðla kvölds
Innritun: 6.-8. janúar. Sjá nánar: www.mh.is

Auk áfanga í töflu eru nokkrir fjarnámsáfangar (sjá nánar á www.mh.is)

Hver lína er í fjórum hlutum: Nafn námsgreinar, númer áfanga, kóði kennara og stofunúmer. 
Þannig er SAL103 HAF 20 = Sálfræði 103, Harpa Hafsteinsdóttir kennir í stofu 20.

Álftanes
www.alftanes.is

Álftanesskóli
http://www.alftanesskoli.is

Óskum að ráða frá 
1. febrúar 2005:
Laghentan og lipran starfsmann í sérverkefni
(gangavarsla, umsjón búnaðar, eftirlit með skóla-
húsi og lóð, umsjón með ræstingu og aðstoð á
skrifstofu skólans) 100% starf.

Skólaliða í Frístund (lengd viðvera nemenda),
62,5% starf (vinnutími frá 12:00 - 17:00).

Upplýsingar veita Sveinbjörn Markús Njálsson skóla-
stjóri, í símum 565-3662 og 8215007, 
netfang: sveinbjorn.njalsson@alftanesskoli.is 
og Ragnhildur Konráðsdóttir deildarstjóri, í síma
565-3662, netfang: 
ragnhildur.konradsdottir@alftanesskoli.is 

Sjá einnig vef Álftanesskóla og sveitarfélagsins
Álftaness.

Umsóknir með upplýsingum um nám og fyrri störf
sendist Álftanesskóla.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Skólastjóri.

ATVINNA INNRITUN
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Þetta er fyrirsögn sem myndi fá
margan sælkerann til að súpa 
hveljur. Hvað myndum við gera hér
á landi ef ÁTVR myndi taka þá
ákvörðun að hætta sölu á rauðvíni
og selja aðeins hvítvín? Við vitum
flest að rautt og hvítt í þessu sam-
hengi er álíka ólíkt og svart og hvítt
en færri spá í muninum á lager bjór

og öli (ale) sem er þó álíka af-
gerandi. Sem betur fer er fyrirsögn-
in uppspuni en hins vegar eru sam-
bærilegir atburðir að gerast í heimi
bjórsins.

Ég hef lengi verið fyrir bjórinn
gefinn og hef lagt stund á bjór-
smökkun nú um þó nokkurt skeið
(sjá www.bjorbok.net) Bjórsmökk-
un mín hófst frekar rólega þar sem
úrvalið var ekkert til að hrópa húrra
fyrir. Ekki leið á löngu uns ég hafði
smakkað allan þann bjór sem í boði
var og það rann upp fyrir mér
hversu lélegt úrval bjórs var á 
Íslandi, það vantaði nánast allt öl.
Að vísu er stutt síðan við Íslending-
ar máttum hreinlega ekki versla
bjór í heimahögunum og erum við
því ung bjórdrykkjuþjóð. Hingað til

höfum við því haft afsökun fyrir lé-
legu úrvali. Þróunin lofaði góðu í
upphafi og við höfum orðið vitni að
komu öls m.a. frá Belgíu eins og
Duvel, Chimay, o.fl. Þetta eru allt
bjórar á heimsmælikvarða og fram-
tíðin virtist því björt, en Adam var
ekki lengi í paradís því í dag hefur
markaðurinn og íslensk bjórmenn-
ing orðið fyrir miklu áfalli. Fréttir
um að Chimay, Hoegaarden, Orval,
Westmalle og sjálfur konungurinn
Duvel séu dottnir út af markaði
koma eins og blaut tuska framan í
andlit okkar bjórgæðinga og maður
skilur ekki hvað er að gerast. Eru
Íslendingar einfaldlega bara þröng-
sýnir og íhaldssamir og vilja bara
sama gamla lagerinn til að drekka
frá sér allt vit um helgar, eða má

kenna um fáfræði, skorti á upplýs-
ingum og ótrúlega háu verðlagi? 
Íslendingar hafa gaman að því að
pæla í rauðvíni, koníaki og öðru víni
þannig að við virðumst hafa þetta í
okkur, við erum ekki lengur ein-
hverjir ófágaðir sveitalubbar borð-
andi úldinn þorramat í torfkofunum
okkar. 

Vandinn liggur í áfengislögunum
og ÁTVR sem hefur einkaleyfi á
smásölu áfengis og stjórnar því
hvaða áfengi við Íslendingar getum
notið sem og verðlagi. Í dag er nán-
ast ómögulegt að koma með nýjan
bjór á markað því áður en hann
kemst í fasta sölu þarf að seljast
ákveðið magn af honum í reynslu-
sölu. En til að vara seljist þarf neyt-
andinn svo að vita um tilvist hennar

og til þess að gera það þarf að aug-
lýsa hana sem aftur er ólöglegt á 
Íslandi. Þetta er því óttalegur víta-
hringur. Enn fremur er álagning á
bjór ótrúleg og við getum státað af
dýrasta bjór veraldar. Ný vara eins
og hágæða bjór kemur því í reynslu-
sölu án þess að nokkur viti af henni
og þeir fáu sem uppgötva hana fyrir
tilviljun þurfa að punga út formúum
til þess að njóta hennar. Buddan
leyfir einfaldlega ekki tilraunir með
„skrítinn“ bjór. Það er kominn tími
til að gefa léttvín frjálst og auka
þannig samkeppni, lækka verð og ná
bjórmenningunni upp á svipuð plön
og víðast hvar í heiminum í kringum
okkur. Það eru lágmarks mannrétt-
indi að fá að njóta bjórs, eins elsta
og merkasta drykk mannkyns. ■

Rauðvínssölu hætt á Íslandi!

R. FREYR RÚNARSSON
SAMEINDALÍFFRÆÐINGUR

UMRÆÐAN
VÍNMENNING 
Á ÍSLANDI

Óvenjulegt atvik
Mig langar hins vegar til að segja frá
því eina óvenjulega sem gerðist um
áramótin: Þegar ég var að moka stétt-
ina á gamlársdag heyrði ég háan hvell
sem var þó líkari þyt en sprengingu,
horfði á eitthvað sem líktist ryki 
þyrlast upp og síðan skalf ljósastaur-
inn í langan tíma. Í eitt andartak
tengdi ég þetta við flugelda sem
höfðu sprungið af og til allan daginn
en svo rann upp fyrir mér að það gat
ekki staðist. Ég gekk að ljósastaurnum
og þarna lá grágæs í roti. Hún hafði
einfaldlega flogið á straurinn. Klaufa-
fugl. Ég hef af eðlilegum ástæðum
samúð með fýsískum klaufaskap. Eftir
dálitla stund rankaði hún úr rotinu,
stóð upp, slagaði burt og tókst síðan á
loft. Hana hafði greinilega ekki sakað.
Ennþá getur lífið komið manni á óvart
þó að í smáu sé. 
Ágúst Borgþór Sverrisson á agust-
borgthor.blogspot.com

Harkaleg viðbrögð
Það eru dálítið harkaleg viðbrögð við
nýársræðum Halldórs Ásgrímssonar
og Karls Sigurbjörnssonar um fjöl-
skyldugildin að líta svo á að þeir vilji
reka konurnar aftur inn á heimilin –
að umhyggja þeirra fyrir fjölskyldunni
sé í rauninni karlremba. En sjálfsagt
hafa þeir báðir átt góðar mæður sem
voru heima þegar þörf var – gáfu
þeim heitan mat í hádeginu og eitt-
hvað gott með kaffinu. Ég held meira
að segja að biskupsmóðirin hafi alla
tíð verið í þjóðbúningi. Ég get samt
ómögulega séð að forsætisráð-
herrann og biskupinn séu að gera út á
samviskubit kvenna sem geta ekki
boðið börnum sínum slíkar traktering-
ar. Mér finnst allavega dálítil eftirsjá í
stórfjölskyldunni – hvað sem líður
kvenfrelsi, nútímalegum lifnaðarhátt-
um og fjölmenningu.
Egill Helgason á visir.is

Ágætt hjá forsetanum
Ágætt hjá forseta vorum að kveða upp
úr með það að aldrei aftur mætti
koma kennaraverkfall – eða að börn-
in mættu aldrei aftur kynnast skóla-
starfi sem iðjuleysi hvernig sem hann
orðaði þetta nú. Slík orð um áramót
eða á hátíðarstundu eru ágæt en
duga nú skammt. Kennarar eru lang-
tífrá ánægðir með kjör sín – sveitarfé-
lögin munu áfram búa við harðan
kost því að við munum alltaf kjósa þá
yfir okkur sem lofa skattalækkun. Eftir
fimm ár verða komnir nýir og ferskir
forystumenn kennara – ný bylgja af
ungu og áhugasömu fólki - einnig um
bættan hag sinn. Uppskrift af kenn-
araverkfalli er til staðar. Enginn vilji er
til staðar að afnema verkfallsrétt. Vita-
skuld verða fleiri kennaraverkföll.
Baldur Kristjánsson á baldur.is

AF NETINU

SENDIÐ OKKUR LÍNU
Við hvetjum lesendur til að senda okk-
ur línu og leggja orð í belg um málefni
líðandi stundar. Greinar og bréf skulu
vera stutt og gagnorð. Eingöngu er tek-
ið á móti efni sem sent er frá Skoðana-
síðunni á visir.is. Þar eru nánari leið-
beiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni
birtist í Fréttablaðinu eða Vísi eða í
báðum miðlunum að hluta eða í heild.
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til
að stytta efni.



Endurkoma í SÍF flótta
Þrettán starfsmenn SÍF yfirgáfu félagið til að stofna
nýtt félag um sölu á saltfiski. Þennan hluta starf-
semi SÍF átti að selja, en hópurinn sá sitt óvænna

og hljópst á brott. Forsvarsmenn
SÍF telja þennan skyndilega
flótta ekki munu hafa teljandi
áhrif á rekstur félagsins. „Ekki
ertu einn í ráðum,“ mælti

Gilitrutt við bónda og svo mun
að margra mati einnig vera í
flóttanum frá SÍF.

Þær sögur fljúga víða að
höfuðpaurinn í flóttan-
um og stofnun nýja
fyrirtækisins sé ekki
ókunnur þessum
rekstri. Talið er að
fyrrverandi forstjóri
félagsins, Gunnar
Örn Gunnarsson,

hafi ljáð þessum áformum krafta sína. Meðal
þeirra sem hann hafi rætt við um flutninga á af-
urðum nýja félagsins sé Eimskipafélagið. Það er
talið bera þess vott að Landsbankinn hafi verið
með í ráðum, enda eldað grátt silfur við SÍF í gegn-
um SH sem bankinn og eigendur hans eiga stóran
hlut í.

Skuldabréfaskortur
Fyrir aðra en þá sem lifa og hrærast á markaði er
skuldabréfamarkaður ekki sérlega sexí eða spenn-
andi. Eins og annars staðar búa menn sér til
ánægju af starfi sínu og finna eitthvað til þess að
hlakka til. Fyrirsjáanlegt er að Íbúðalánasjóður
mun draga verulega úr skuldabréfaútgáfu á árinu.
Við það fer ávöxtunarkrafan lækkandi. Í þeirri
lækkun gætu bankarnir séð smugu í að gefa út
skuldabréf til þess að fjármagna eigin lán. Á mark-
aðnum telja menn þó líklegt að bankarnir hinkri
enn um sinn en bíði spenntir eftir því hver ríði á
vaðið og hvenær.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   3.377

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 227
Velta: 1.276 milljónir

+0,98%

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...
Þriggja mínútu þögn var í

Kauphöll Íslands á hádegi í gær
til að minnast fórnarlamba nátt-
úruhamfaranna í Asíu.

Gistinætur á hótelum fjölgaði
um sex prósent milli nóvember-
mánaðar 2003 og 2004. Mest var
aukningin á Suðurlandi. Þetta
kom fram á vef Hagstofu Íslands
í gær.

Hlutabréf í FTSE vísitölunni
lækkuðu í gær. Vísitalan féll um
0,69 prósent.

Í gær voru langmest viðskipti
með bréf KB banka í Kauphöll-
inni. Næst mest var verslað með
bréf í Flugleiðum og bréf í Kög-
un voru í þriðja sæti. Bæði Flug-
leiðir og Kögun komu ný inn í
Úrvalsvísitöluna um áramót.
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Sigurjón Sighvatsson, kvik-
myndaframleiðandi og fjár-
festir, hefur keypt ráðandi
hlut í 66˚ Norður. Hann seg-
ir vöruþróun fyrir kröfu-
harðan heimamarkað for-
sendu sóknar á erlendan
markað.

Sigurjón Sighvatsson er stærsti eig-
andi 66˚ Norður og tók við rekstri
fyrirtækisins í gær. 66˚ Norður er
leiðandi fyrirtæki í útivistarfatnaði
hér á landi og hefur verið að feta sig
áfram með markaðssetningu á er-
lendum markaði.

Sigurjón segir að útrás fyrirtæk-
isins byggist á að hlúa að innlenda
markaðnum. „Kjarninn í starfsem-
inni er hér. Þetta er íslensk vara
þróuð fyrir íslenskar aðstæður með
gæðin að leiðarljósi,“ segir Sigur-

jón. Hann segir lykilinn að útrás
fyrirtækisins vera að þjóna kröfu-
hörðum heimamarkaði með fram-
leiðslu fatnaðar fyrir sjómenn og
björgunarsveitarfólk sem geri
miklar kröfur um gæði fatnaðarins.

Sigurjón er þekktastur fyrir
starf sitt sem framleiðandi kvik-
mynda. Í Hollywood hefur hann
unnið með leikstjórum á borð við
David Lynch. Hann er ekki ókunnur
fataframleiðslu og tísku. „Ég var í
stjórn Joe Boxer á miklu vaxtar-
skeiði fyrirtækisins og án þess að
ég sé sérfræðingur í markaðsmál-
um þá þekki ég til að mynda til
markaðssetningar Nike, þar sem
fyrirtæki mitt gerði sjónvarpsaug-
lýsingar fyrir Nike á árunum 1990
til 1993,“ segir Sigurjón. 

Sigurjón þekkir vel til sögu 66˚
Norður og verið minnihlutaeigandi í
fyrirtækinu um nokkurt skeið. „Ég
hef fylgst með fyrirtækinu lengi og

veit að þar hefur verið unnið mjög
gott starf að undanförnu og tekin
skref á alþjóðlegum markaði,“
Hann segir möguleikann til útrásar
vera helstu ástæðu þess að hann
sóttist eftir að kaupa meirihluta í
fyrirtækinu. Sjálfur reiknar hann
með því að 80 prósent af tíma sínum
verji hann í kvikmyndagerð. „Ég
reikna með að framleiða fimm kvik-
myndir víða um heim á þessu ári.“ 

Við eigendaskiptin verða einnig
forstjóraskipti. Marinó Guðmunds-
son, sem síðast var fjármálastjóri
Norðurljósa, heldur sig í norðrinu
og verður forstjóri 66˚ Norður.
Hann tekur við því starfi af Þórarni
Elmari Jensen sem stýrt hefur fyr-
irtækinu frá því að hann keypti það
árið 1966. Fyrirtækið sjálft er 80
ára gamalt og hefur fylgst með
tímunum og tekið miklum breyting-
um á langri ævi.

haflidi@frettabladid.is

vidskipti@frettabladid.is

Peningaskápurinn…

Actavis 38,30 -1,54% ... Atorka 5,80
+0,17% ... Bakkavör 24,00 - ... Burðarás 11,85 - ... Flugleiðir 9,85 -
0,51% ... Íslandsbanki 11,00 - ... KB banki 457,00 +3,04% ... Kögun
46,70 +0,43% ... Landsbankinn 12,00 +0,42% ... Marel 48,80 - ...
Medcare 6,05 -0,82% ... Og fjarskipti 3,22 -0,31% ... Samherji 11,00 -
0,90% ... Straumur 9,30 -2,11% ... Össur 76,50

Kvikmyndaframleiðandi
í kuldafatatískunnni

Síminn 3,66%
KB banki 3,04%
SÍF 1,05%

Vinnslustöðin -13,92%
Straumur -2,11%
Actavis -1,54%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

nánar á visir.is

Umframáskrift var í hlutafjárút-
boði Íslandsbanka. Hluthafar
sem eiga 87 prósent hluta í bank-
anum skráðu sig fyrir kaupum,
en þeir eru um 40 prósent hlut-
hafa í bankanum. Þeir hluthafar
sem skráðu sig fyrir aukningunni
vildu hins vegar meira en í boði
var. Umframeftirspurn var því
42 prósent og var því sem af gekk
úthlutað í samræmi við eignar-
hlut hvers fyrir sig. Alls aflaði

bankinn um sextán milljarða í út-
boðinu.

Nýtt hlutafé bankans verður
notað til kaupa á norska bankan-
um BN bank og hefur Íslands-
banki tryggt sér yfir 99 prósenta
hlut í bankanum. Íslandsbanki
hefur heimild hluthafafundar til
frekari útgáfu hlutafjár upp á
500 milljónir að nafnvirði og mun
nýta sér 300 milljónir af
heimildinni. ■

Vöruskiptahallinn við útlönd í
nóvember í fyrra var heldur
minni heldur en spár höfðu gert
ráð fyrir. Hallinn á vöruskiptum
var 2,5 milljarðar króna. Á fyrstu
ellefu mánuðum ársins nam hall-
inn 35,2 milljörðum en var 14,3 á
sama tíma árið 2003.

Í nóvember 2003 fluttu Íslend-
ingar út vörur fyrir 0,2 milljörð-
um króna minna en sem nam inn-
flutningi.

Útflutningur fyrstu ellefu
mánuði ársins 2004 var um tíu
prósentum meiri en árið áður.
Sjávarafurðir voru sextíu prósent
af útflutningi og jókst verðmæti
þeirra um tæp sjö prósent. Verð-
mæti útfluttra iðnvara jókst um
ríflega fjórtán prósent. Í frétt frá
Hagstofu Íslands kemur fram að
stærstan þátt í þeirri aukningu
eigi lyfja- og lækningavörur
ásamt áli.

Þá jókst verðmæti útfluttra
landbúnaðarvara um 27 prósent.

Innflutningurinn jókst hins
vegar um rúm tuttugu prósent á
fyrstu ellefu mánuðum síðasta árs
miðað við árið 2003. Mest var
aukningin á flutningatækjum,

hrá- og rekstrarvöru, fjárfesting-
arvöru og eldsneyti.

Innflutningur á flutningatækj-
um jókst úr 25,3 milljörðum í 35,6
milljarða, eða um tæp fjörtíu pró-
sent, en flutningatæki eru meðal
annars fólksbílar. ■

BYGGT Á INNANLANDSMARKAÐI Sigurjón Sighvatsson kvikmyndaframleiðandi tók við rekstri 66˚ Norður í gær. Hann hyggst áfram
beina meginhluta krafta sinna að kvikmyndagerð og hefur ráðið Marinó Guðmundsson til þess að leiða sókn 66˚ Norður.

MIKIÐ FLUTT INN TIL LANDSINS Íslendingar fluttu inn vörur fyrir 219 milljarða á
fyrstu ellefu mánuðum ársins í fyrra en útflutningur var 184 milljarðar.
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Vöruskiptahallinn minni en spáð var
Á fyrstu ellefu mánuðum ársins fluttu Íslendingar út vörur fyrir 35 milljörðum minna en
sem nam innflutningi. Mikil aukning er á innflutningi flutningatækja.
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BJARNI ÁR-
MANNSSON
FORSTJÓRI ÍS-
LANDSBANKA
Umframeftirspurn
var í hlutafjárútboði
Íslandsbanka.
Stærri hluthafar
voru áfjáðir en
margir hinna minni
sóttust ekki eftir
auknum hlut í
bankanum.

Hluthafar vildu meira
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 www.sonycenter.is

DCR-DVD101E

DVD tökuvél
• 800.000 pixla Super HAD myndflaga
• Carl Zeiss Vario-Sonnar linsa
• 2.5" Litaskjár (123.000 pixlar,snertiskjár)
Verð áður 119.950 krónur
Verð 99.950 krónur

DCR-HC14E

DV tökuvél
• 800.000 pixla Super HAD myndflaga
• Carl Zeiss Vario-Sonnar linsa
• 2.5" Litaskjár (snertiskjár)

Verð 3.995 krónur 
vaxtalaust* í 12 mán. eða 
47.940 krónur staðgreitt

MZ-NH700/S

Sony Hi-MD mini-disk 700
• Geymir öll gögn (músik/PC gögn) 1 GB
• USB tengi bus powered (PC Upload)
• High Speed data transfer (100X)
Verð áður 39.950 krónur
Verð 29.950 krónur

DSC-T3

Stafræn myndavél
•  5.1 milljón effective Super HAD CCD
• Carl Ceiss Vario-Tessar linsa
• 3x optical aðdráttur (6x precision digital)
Verð áður 65.950 krónur
Verð 44.950 krónur

Kauptu Sony hjá Sony

NW-HD1

Sony Harddisk Walkman 20 GB
• Geymir öll gögn (músik/PC gögn/video) 
• G-Protection hristivörnin verndar gögnin
• Rafhlöðuending allt að 30 klst.
Verð áður 59.950 krónur
Verð 44.950 krónur

  Flott borð

  DVD spilari

  Spiderman

í kaupbæti!

Tekur 

beint upp 

á DVD
diska!

Ótrúlega

nett mynda

-vél en ekkert

gefið eftir 

í gæðum!

Þrír 1GB
HiMD diskar 

og taska 
fylgir!

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

D-EJ100/SC

Ferðageislaspilari
• G-Protection Jog Proof hristivörn
• Digital MEGA BASS
•  Heyrnatól og straumbreytir fylgja
Verð áður 9.995 krónur
Verð 4.995 krónur

KV-32FQ86 

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

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

Ótrúlegt

verð!

DVD spilarifylgir að verð-mæti 12.950!



Á dögunum tók Helgi Bernódus-
son málfræðingur við stöðu
skrifstofustjóra Alþingis af
Friðriki Ólafssyni sem hætti
störfum fyrir aldurs sakir. Það
vakti athygli að einhugur var
um ráðningu Helga en hann 
hefur verið aðstoðarskrifstofu-
stjóri seinustu ár. Staða skrif-
stofustjóra er ekki ýkja gömul.
Fram að stjórnarskránni 1874
var enginn skrifstofustjóri en
forseti þingsins hafði skrifara.
Frá 1874 var þetta hlutastarf,
og einungis sinnt meðan þingið
sat en varð fullt starf 1915.
Fyrstur til þess að gegna því
var Einar Þorkelsson, bróðir
Jóns forna þjóðskjalavarðar.
Næstur var svo Jón Sigurðsson
frá Kaldaðarnesi. Þá tók Friðjón
Sigurðsson við og loks Friðrik
Ólafsson. Helgi Bernódusson er
því fimmti maðurinn sem gegn-
ir embættinu frá stofnun þess.

Tímamótin tóku hinn nýbak-
aða skrifstofustjóra tali. Tíma-
mótamaður er gamall þing-
fréttaritari og hefur oft velt því
fyrir sér hvað skrifstofustjór-
inn hafi fyrir stafni þegar hann
situr til hliðar við forseta í önd-
vegi þjóðþingsins.

„Það er nú rétt að ítreka enn
einu sinni að störf þingsins fara
ekki fram í þingsalnum nema að
litlu leyti. En á þingfundum
erum við forseta til aðstoðar og
veitum honum ráðgjöf um allt
sem snertir þingsköp, þingvenj-
ur og afgreiðslu mála. Við verð-

um líka að halda utan um við-
veruskrána og sjá til þess að
menn viti þegar að þeirra mál-
um kemur í dagskrá. Þingmenn
sitja stundum við störf annars
staðar í þinghúsinu. Við höldum
líka utan um dagskrána, röðum
skjölum í rétta röð og svo fram-
vegis. Þetta er sérstaklega mik-
ilvægt í afgreiðslum og at-
kvæðagreiðslum. Þá sjáum við
um utandagskrárumræður, röð-
um upp ræðumönnum eftir

samkomulagi sem tíðkast við
þær. Allt fer þetta fram eftir
ákvörðunum forseta. Utan að
komandi fólk gerir sér enga
grein fyrir öllu því kvabbi sem
er á forseta og er óhjákvæmi-
legur fylgifiskur þingstarfanna.
En þarna fer fram mikilvægt
starf og ekki mega vera ann-
markar á því.“

Tímamótin óska hinum nýja
skrifstofustjóra Alþingis vel-
farnaðar í starfi. ■
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CARL SANDBURG, (1878-1967) 
eitt frægasta ljóðskáld Bandaríkjanna,

fæddist þennan dag.

Hvað gerir hann?
HELGI BERNÓDUSSON: NÝRÁÐINN SKRIFSTOFUSTJÓRI ALÞINGIS

„Ég er hugsjónamaður. Ég veit ekki
hvert ég stefni en ég er á leiðinni.“

- Hann sagði líka (í þýðingu Steins Steinarr)
„Ég er gras. Og ég græ yfir spor ykkar“.

timamot@frettabladid.is

HELGI BERNÓDUSSON SKRIFSTOFUSTJÓRI ALÞINGIS Mikilvæg aðstoð við forseta.

Þennan dag árið 1942 kynnti
Franklin D. Roosevelt forseti þing-
inu að hann hefði staðfest áætlun
um mestu hernaðaruppbyggingu í
sögu Bandaríkjanna. Bandaríkin
hófu formlega þátttöku í styrjöld-
inni eftir árás Japana á Pearl
Harbor en þar sökktu þeir og
eyðilögðu nánast allan Kyrrahafs-
flotann. Bretar knúðu mjög á um
aukna framleiðslu hergagna í
Bandaríkjunum. Forystumenn
þeirra, með Beaverbrook ráðherra
birgða í borddi fylkingar, höfðu hitt
bandaríska ráðamenn og sagt
þeim frá aðferðum Breta. 
Beaverbrook notaði aðferðir sem
hann kunni úr blaðaútgáfunni og

tókst að stórauka framleiðslu Breta
á hergögnum. Til dæmis náðu þeir
að smíða 500 orrustuflugvélar á
mánuði, og veitti reyndar ekki af.
Taldi hann að Bandaríkjamenn
gætu ekki verið eftirbátar Breta í
þessum efnum. Roosevelt varð fyrir
áhrifum af Bretum, bæði Beaver-
brook og Churchill, og tilkynnti
markmiðin í framleiðslunni þetta
fyrsta ár. Framleiða skyldi 45.000
flugvélar, 45.000 skriðdreka,
20.000 loftvarnabyssur og skip
sem væru samtals 8 milljónir rúm-
lesta. Þingmenn voru sem þrumu
lostnir og vantrúaðir á að þetta
mundi takast. En Roosevelt gaf
ekkert eftir og sagði þessa fram-

leiðslu og ótalinn fjölda annarra
hergagna sýna óvinum Bandaríkj-
anna, Japönum og nasistum,
hverju þeim hefði tekist að koma
til leiðar.

6. JANÚAR 1942 kynnti Franklin
D. Roosevelt áætlun um gífurlega
hervæðingu Bandaríkjanna.

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1066 Haraldur konungur Guð-

inason krýndur konungur
Englands.

1838 Samuel Morse sýnir ritsím-
ann í fyrsta sinn opinber-
lega.

1923 Halldór Kiljan Laxness
skírður til kaþólskrar trúar í
klaustrinu í Clairvaux.

1925 Finnski hlauparinn Paavo
Nurmi setur tvö heimsmet
innanhúss á sama klukku-
tímanum, í 5.000 m hlaupi
og míluhlaupi.

1949 Fæðingardeild Landspítal-
ans flytur í nýtt hús.

1950 Bretar viðurkenna Kín-
verska alþýðulýðveldið.

1994 Skautadrottningin Nancy
Kerrigan verður fyrir lík-
amsárás. Seinna kom í ljós
að eiginmaður keppinautar
hennar í bandaríska
ólympíuliðinu stóð að baki
árásinni.

Bandaríkin hervæðast

Okkar góða móðir og tengdamóðir,

Guðrún Jakobsdóttir
frá Grund í Svínadal,

andaðist á Héraðssjúkrahúsinu á Blönduósi að morgni miðviku-
dagsins 5. janúar.

Fyrir hönd vandamanna,

Lárus Þórðarson, Valdís Þórðardóttir, Brjánn Á. Ólason, Ragnhildur
Þórðardóttir, Sigurður H. Pétursson og Þorsteinn Tr. Þórðarson.

Verður jarðsunginn frá Árbæjarkirkju föstudaginn 07. janúar 
kl. 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
systkinabörn hins látna.

Þórður Elíasson 
Frá Saurbæ, 
fyrrverandi leigubílstjóri. 
Áður til heimilis að Hraunbæ 103.

Okkar ástkæri frændi,

verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni föstudaginn 7. janúar 
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja
minnast hans er bent á Krabbameinsfélagið. 

Soffía M. Sigurjónsdóttir, Bragi Ólafsson, Sigrún Pálsdóttir, Helga
Ólafsdóttir, Helgi Björn Kristinsson, Sigurjón Ólafsson, Arna Kristjáns-
dóttir og barnabörn.

Ólafur Stefánsson
lögfræðingur Engihjalla 1, Kópavogi,

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir 
og afi, 

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki hjúkrunarheimilisins Víðihlíðar
í Grindavík og Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Við óskum ykkur 
öllum gleðilegs nýs árs. 
Guttormur Arnar Jónsson, Sigurbjörg Arndís Guttormsdóttir, Harald-
ur Auðunsson, Harpa Guttormsdóttir, Orri Brandsson, Soffía 
Guttormsdóttir, Sighvatur Halldórsson, Alma Björk Guttormsdóttir,
Björgvin Björgvinsson, Elfa Hrund Guttormsdóttir, Einar Ásbjörn
Ólafsson og barnabörn. 

Hrefnu Einarsdóttur
Reykjanesvegi 16, Ytri-Njarðvík. 

Hjartans þakkir til þeirra fjölmörgu sem sýndu okkur
hlýhug og samúð við andlát og útför elskulegrar eigin-
konu minnar, móður okkar, tengdamóður og ömmu,

Maríus Sigurjónsson
Háteig 2b, Keflavík,

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

andaðist á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þriðjudaginn 4. janúar.

Jarðarförin auglýst síðar.

Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir, Sigtryggur Maríusson, Drífa Maríus-
dóttir, Erlingur Jónsson, Sigurjón Maríusson, Alba Lucia Aluarez, 
Jóhann Maríusson, Þyrí Magnúsdóttir, Jón Þór Maríusson, Alda Haf-
steinsdóttir, Jón Þór Haraldsson, barnabörn og barnabarnabörn.

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

MOSAIK

Veljið fallegan legstein
Vönduð vinna og frágangur 

Sendum myndalista

Legsteinar
ANDLÁT

Almut Alfonsson, fædd Andresen,
Brúnalandi 16, lést miðvikudaginn 29.
desember.
Einar Rúnar Stefánsson vélfræðingur
lést fimmtudaginn 30. desember.
Svava Vigfúsdóttir lést föstudaginn 31.
desember á hjúkrunarheimilinu Eir.
Þórunn Sveinsdóttir, Fljótakróki, Skaft-
árhreppi, lést sunnudaginn 2. janúar.
Ingólfur Arnar Þorkelsson, fyrrv. skóla-
meistari, Espigerði 4, Reykjavík, andaðist
mánudaginn 3. janúar.

JARÐARFARIR

13.00 Einar Rúnar Stefánsson vélfræð-
ingur. Bálför hans fer fram frá
Fossvogskirkju.



AFMÆLI

Hulda Sveinsson læknir er 85 ára í
dag.

Dr. Örn Erlendsson framkvæmdastjóri
er sjötugur.

Atli Þór Ólason læknir er 56 ára í dag.

Bessi Gíslason lyfjafræðingur er 56 ára.

Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson hárskeri er
52 ára.

Þórarinn Eyfjörð leikari er 45 ára í dag.

Vilhjálmur Árna-
son prófessor er
52 ára.
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Mikið af landkönnun og sókn
Spánverja í nýja heiminum ein-
kenndist af taumlausri græðgi í
gull. Francisco Pizzarro var
ekki barnanna bestur í þessum
efnum.

Með klækjum og prettum
tókst honum að leggja undir sig
ríki Inkanna. Að hluta hafði
hann hrifist af sigri Cortésar á
Aztekum. 1531 réðst hann inn í
Inkaríkið, sem var þar sem nú
er Perú. Pizzarro réð aðeins yfir
tvöhundruð hermönnum. 

Hann blekkti leiðtoga Inka,
Atahualpa, til þess að hitta sig í
bænum Cajamarca. Þegar Inka-
konungurinn kom tók Pizzarro
hann höndum. Inkar reyndu að
kaupa leiðtoga sinn lausan með

gulli og dýrgripum en Pizzarro
drap hann árið 1533. 

Næstu áratugina áttu Spán-
verjar við stöðugar uppreisnir
að stríða en lögðu landið endan-
lega undir sig á sjöunda áratug
sextándu aldar. Pizzarro líkaði
ekki loftslagið í höfuðborg
Inkanna, Cuzco, og stofnaði því
nýja höfuðborg, Lima, 6. janúar
1535. ■

Pizzarro stofnar Lima

EINN AF FRÆGUM GULLGRIP-
UM INKA Inkar reyndu að kaupa

leiðtoga sinn, Atahualpa, lausan
með gulli og dýrgripum



30-70% afsláttur

Puma Mostro
Nokkrir litir

Verð áður 12.990 kr.

Verð nú 8.900 kr.

Puma Mestre jr
Gervigrasskór barna

Verð áður 5.990 kr.

Verð nú 2.900 kr.

Puma Speedcat
Verð áður 10.990 kr.

Verð nú 7.900 kr.

Puma Klim
Nokkrir litir

Verð áður 12.990 kr.

Verð nú 7.500 kr.

Puma H-street
Nokkrir litir

Verð áður 9.990 kr.

Verð nú 5.900 kr.

Puma Mestre TT
Gervigrasskór leður

Verð áður 9.990 kr.

Verð nú 2.900 kr.

70%

50%

40%

40%

30%

30%

Mikið úrval af sundfötum
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„Ég tala ekki ensku, bara frönsku.“

Senegalski raðhrækillinn El-Hadji Diouf, sem leikur með Bolton, var með svörin á reiðum 
höndum eftir að hann var ásakaður um að hafa hrækt á áhorfendur í leik Bolton og Birmingham 

á þriðjudagskvöldið. Þetta er ekki í fyrsta eða annað skiptið sem Diouf hrækir á leikmenn eða 
áhorfendur og hann gat lítið sagt við enska fjölmiðla eftir leikinn.sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI Tímabilið fór ekki vel af
stað hjá Heiðari og honum gekk
ákaflega illa að skora. Hann hafði
aðeins skorað eitt mark í deildinni
þar til hann skoraði tvö mörk
gegn Derby 16. október síðast-
liðinn. Síðan hefur Heiðar farið
mikinn með liði Watford en hann
er alls búinn að skora 13 mörk í
vetur. 

Frammistaða hans hefur vakið
athygli á Englandi og síðustu daga
hefur hann verið orðaður við 
1. deildarlið West Ham og úr-

valsdeildarlið Charlton, sem 
Hermann Hreiðarsson leikur með.

„Ég hef heyrt af þessum áhuga
í blöðunum en sjálfur hef ég ekki
heyrt neitt og veit ekki hvaðan
þetta kemur,“ sagði Heiðar í sam-
tali við Fréttablaðið í gær. 

„Ég veit ekkert hvort eitthvað
sé til í þessu en það væri óneitan-
lega gaman ef það væri áhugi á
mér.“

Heiðar spilaði með Watford í
úrvalsdeildinni er hann fyrst
gekk til liðs við félagið árið 2000.

Eftir að Watford féll úr úrvals-
deildinni hefur Heiðar nokkrum
sinnum verið orðaður við lið í úr-
valsdeildinni en hingað til hefur
lítið alvara verið á bak við þær
sögusagnir. Frammistaða Heiðars
í vetur gæti þó fleytt honum aftur
í deild þeirra bestu á Englandi og
hann neitar því ekki að þangað
væri gaman að komast á ný.

„Auðvitað dreymir mann um
að leika í úrvalsdeild. Annað væri
alveg galið. Annars er ég ekki að
missa neinn svefn yfir þessum

Dreymir um úrvalsdeild
Breskir fjölmiðlar hafa greint frá því síðustu daga að enska úrvalsdeildarfé-
lagið Charlton hafi áhuga á Heiðari Helgusyni. Heiðar segist ekkert hafa
heyrt frá félaginu en neitar því ekki að hugurinn stefni í úrvalsdeildina.



HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 
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sögusögnum. Ég einbeiti mér bara
að því að spila áfram vel og skora
fyrir Watford. Svo kemur bara í
ljós hvort það skilar mér ein-
hverju,“ sagði Heiðar sem á átján
mánuði eftir af samningi sínum
við félagið. Hann þakkar góðu
gengi í vetur því að hann sé loks-
ins orðin laus við meiðsli.

„Ég hef verið að burðast með
meiðsli í tvö ár og er loksins orð-
inn 100%. Fyrir vikið líður mér
vel og það spillir ekki fyrir að 
liðið hefur verið að spila ágætlega
og ég hef verið að fá færi sem
mér hefur gengið ágætlega að
nýta,“ sagði Heiðar Helguson.

henry@frettabladid.is

■ ■ LEIKIR

� 19.15 Haukar og Fjölnir mætast í
Intersportdeild í körfu.

� 19.15 KFÍ og Njarðvík mætast í
Intersportdeild í körfu.

� 19.15 Keflavík og Tindastóll
mætast í Intersportdeild í körfu.

� 19.15 KR og Hamar/Selfoss
mætast í Intersportdeildinni.

� 19.15 ÍR og Skallagrímur mætast í
Intersportdeild í körfu.

� 19.15 Snæfell og Grindavík
mætast í Intersportdeild í körfu.

� 21.15 Haukar og ÍS mætast í 1.
deild kvenna í körfu.

FIMMTUDAGUR 6. janúar 2005

HVAÐ ERT ÞÚ AÐ ÞENJA ÞIG? Rifrildi Heiðars og Olivers Kahn í leik Íslands og Þýska-
lands á Laugardalsvelli verður lengi í minnum haft. Heiðar las þýska markverðinum lífs-
línurnar við litla hrifningu hans. Fréttablaðið/E. Ól
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Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Námskeið í táknmáli hefjast 11. janúar.
Skráning og nánari upplýsingar

í síma 562-7702 eða anney@shh.is

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra
   www.shh.is

Viltu læra táknmál?

Búmm! Krassj!
Arrggh! Nei, við
erum ekki stödd
á stríðshrjáðu
svæði og ekki
heldur í miðri
teiknimynd. Við
erum í Reykja-
vík frá áramót-
um fram á

þrettándann. Búmmið er frá
tívolíbombu, krassjið líka en argið
kemur frá mér þegar ég vakna í
þriðja sinn upp um miðja nótt við
styrjaldarástand og sprengingar
sem glymja í fjöllum. Ég er ekki á
móti flugeldum. Ég elska skipu-
lagðar flugeldasýningar þar sem
fjöldi manns kemur saman og
horfir á ljósadýrðina á himninum.

En þegar himinninn er útbíaður í
púðurreyk og hávaða sem fela alla
fegurð hætta flugeldar að vera
fallegir og spennandi heldur ber
brjálæðið á gamlárskvöld bara
vott um stjórnlausa græðgi. Ég sá
viðtal við mann í sjónvarpinu rétt
fyrir áramót sem sýndi stoltur
fullan bílskúr af sprengiefni sem
hann hafði sankað að sér. Hann
sagðist vera flugeldafíkill og kvað
fjölskylduna skilningsríka varð-
andi áhugamál hans og kostnaðinn
við það sem hann sagði að hjá
flugeldafíklum gæti vel hlaupið 
á milljónum. Ég vona að þessi 
maður, sem á aukamilljón til að
sprengja í loft upp um áramótin,
hafi átt aðra til að gefa í söfnunina
vegna flóðanna í Indlandshafi. Án

þess að ég viti nokkuð um þennan
ágæta mann annað en kom fram í
fréttunum er alveg með ólíkind-
um að hver sem er geti farið og
keypt sér skotfæri fyrir milljónir
sem hann svo getur sprengt hvar
sem er og hvenær sem er í heila
viku. Í heila viku er veiðileyfi á
himininn, tunglið og stjörnurnar,
hlustir fólks, garða og geðheil-
brigði.

Máninn hátt á himni skín og
glottir tungl.. og ég skil það vel
því þetta hlýtur að vera alveg fá-
ránlegt frá því sjónarhorni. En... 
í kvöld er þrettándinn! Þessu lýk-
ur í kvöld. Á morgun verður aftur
bannað að sprengja flugelda
þangað til á sama tíma að ári.
Hjúkk! ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
BRYNHILDUR BJÖRNSDÓTTIR FAGNAR ÞRETTÁNDANUM

Glottir tungl
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Fyrirgefðu!
Ég gleymdi
mér aðeins í
gleðinni.

Og með 
mikilli gleði
sýni ég þér...

Palli, þegar þú varst yngri
talaðir þú út í eitt. 

Nú segir
þú næstum

aldrei
neitt.

Hættu nú
mamma. Ég er
alltaf að tala
við ykkur.

Oftast er það
bara svo lágt
að þið heyrið
aldrei í mér. 

Ha? 
Varstu að segja

eitthvað?

Tóm?
Nei. Full af 

forvitni.

Hannes,
stelpur

eru klár-
ari en

strákar.

Það er ekki
endilega
satt Solla.

Er það
ekki?

Nei! Sumar stelpur eru
klárari en strákar en 
sumir strákar eru klárari
en stelpur!

Oh...

Nú ertu
farin að

skilja þetta.

Nema 
stelpurnar
séu mömmur.



Skrifstofuvörur á tilboði í janúar
Ljósritunarpappír, bréfabindi, töflutúss og gatapokar

Mánudaga til fö
studaga

frá kl. 8:00 til 1
8:00

Laugardaga frá

kl. 10:00 til 1
4:00

Nýr opnunartími

 í verslun RV:

R
V

20
26

Mopak ljósritunarpappír
500 blöð í búnti

278.- m.vsk

Bréfabindi
A4 8cm kjölur

A4 5cm kjölur 148.- m.vsk

Töflutúss 2mm
4 lita sett

298.- m.vsk
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■ KVIKMYNDIR

■ SJÓNVARP

Dreitill er venjuleg léttmjólk sem hefur verið D-vítamínbætt.

Úr tveimur glösum af Dreitli fæst allt að helmingur af ráðlögðum 
dagskammti D-vítamíns.

D-vítamín er nauðsynlegt til að kalkið úr fæðunni nýtist sem skyldi.

Samkvæmt rannsóknum á mataræði er meðalneysla D-vítamíns 
undir ráðlögðum dagskammti í nær öllum aldurshópum. Kannanir 
hafa t.d. sýnt að íslensk ungmenni fá ekki nægilegt D-vítamín.

D-vítamínbætta léttmjólkin Dreitill var markaðssett fyrir 
fjórum árum eftir að Manneldisráð Íslands óskaði eftir því að 
léttmjólk væri D-vítamínbætt.

Dreitill er til í eins lítra og ¼ lítra umbúðum.

Dreitill lækkar í verði!

– fyrir alla fjölskylduna

Nú hefur heildsöluverð á Dreitli lækkað
– Dreitill kostar það sama og Léttmjólk og Nýmjólk
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Shrek 2 tekjuhæst
Teiknimyndin Shrek 2 var tekju-
hæsta mynd ársins í Bandaríkj-
unum á síðasta ári og jafnframt
sú þriðja tekjuhæsta í sögunni
þar í landi. Halaði hún inn 436
milljónir Bandaríkjadala, eða
um 27 milljarða króna.

Í öðru sæti var önnur fram-
haldsmynd, Spider-Man 2, sem
náði um 23 milljörðum í miða-
sölunni og rétt á eftir lenti The
Passion of the Christ í leik-
stjórn Mel Gibson. Teiknimynd-
in The Incredibles hafnaði í
fjórða sæti með um 15 millj-
arða króna og skammt undan
varð Harry Potter og fanginn
frá Azkaban. ■

SHREK 2 Teiknimyndin Shrek 2 var gríð-
arlega vinsæl á síðasta ári.

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

Þrjátíu skólar um allt land munu á
næstu dögum og mánuðum takast
á í Gettu betur – spurningakeppni
framhaldsskólanna. „Í ár taka
þátt tveir skólar sem ekki hafa
tekið þátt áður. Þetta eru Stýri-
mannaskólinn og Fjölbrautaskóli
Snæfellinga í Grundarfirði.
Keppnin er í beinni útsendingum í
útvarpinu og sjónvarpinu og fer í
sjónvarpið þann 9. febrúar. Þætt-
irnir verða sýndir á miðvikudög-
um og það er nýmæli að allir
þættirnir verða í beinum útsend-
ingum. Skólarnir sem taka þátt
þurfa að fullnægja ákveðnum
skilyrðum. Keppendur mega ekki
hafa lokið stúdentsprófi og verða
að vera á ákveðnum aldri,“ segir
dagskrárgerðarmaðurinn Andrés
Indriðason sem hefur umsjón með
keppninni. Eins og í fyrra er Stef-
án Pálsson dómari og spurninga-
höfundur, Logi Bergmann Eiðsson

er spyrill og Steinunn Vala Sigfús-
dóttir er stigavörður. ■

FYRRI UMFERÐ 
10. - 14. janúar

Iðnskólinn í Hafnarfirði - ML 
FVA - Iðnskólinn í Reykjavík.

Borgarholtsskóli - MA
MK - Kvennó

Hvanneyri, bændadeild - MÍ
ME - Stýrimannaskólinn

MR - FV.
MS - VMA

Frh.sk. á Laugum - Frh.sk. á Húsavík.
Verkm.sk. Austurlands - Frh.sk. í A-Skafta-

fellssýslu
Hraðbraut - FÁ

Verzló - FSu
Flensborg - Fjölbrautaskóli Snæfellinga. 

FG - FB
MH - FS

Síðari umferð verður 
18., 19. og 20. janúar. 

Gettu betur 
hefst á mánudag



„So this is the new year / and I have no resolutions
for self assigned penance / for problems with easy solutions“

- Hljómsveitin Death Cab for Cutie söng um nýársdag á síðustu plötu sinni 

Transatlantism sem endaði á listanum yfir bestu uppgötvanir síðasta árs í Fréttablaðinu.
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Í spilaranum hjá ritstjórninni

The Futureheads: The Futureheads, Hot Chip: Coming On
Strong, Pinback: Summer in Abbadon, Cex: Maryland
Mansions og Jan Mayen: Home of the Free Indeed.

MODEST
MOUSE
Tróna á
toppnum eftir
árið 2004 með
lagið „Float
On“.

[ ÁRSLISTI Xins 977 ]
BESTU LÖGIN 2004

MODEST MOUSE 
FLOAT ON

KORN 
Y’ALL WANT A SINGLE

THE KILLERS 
MR. BRIGHTSIDE

FRANZ FERDINAND 
TAKE ME OUT

BEASTIE BOYS 
CH CHECK IT OUT

MINUS 
ANGEL IN DISGUISE

INCUBUS 
MEGALOMANIAC

LOSTPROPHETS 
LAST TRAIN HOME

SNOW PATROL 
RUN

VELVET REVOLVER 
FALL TO PIECES

BLINK 182 
MISS YOU

HIVES 
WALK IDIOT WALK

DÁÐADRENGIR 
BARA SMÁ

MÍNUS 
NICE BOYS

THE DARKNESS 
LOVE IS ONLY A FEELING

JET 
COLD HARD BITCH

SLIPKNOT 
DUALITY

PAPA ROACH 
GETTING AWAY WITH MURDER

JAN MAYEN 
ON A MISSION

STROKES 
REPTILIA

* Listanum er raðað af umsjónar-
mönnum stöðvarinnar
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19

20

Síðumúla 13
Opið 10 - 18
Sími 568-2870

ÚTSALA ÚTSALA

50 – 80 %
Ótrúlega lágt verð

Dæmi um verð:
Áður Núna

Mohair peysa 6.000.- 1.900.-
Riffluð peysa 6.500.- 1.900.-
Rennd peysa 5.900.- 1.900.-
Rúllukragapeysa 6.200.- 1.900.-
Vafin peysa 4.800.- 1.900.-
Satín toppur 5.300.- 1.900.-
Bolur m/perlum 6.600.- 1.900.-
Bolur m/áprentun 3.700.- 900.-
Skyrta 4.000.- 1.800.-
Viskósblússa 4.700.- 900.-
Hettupeysa 4.900.- 1.900
Sítt pils 6.300.- 900.-
Flauelsjakki 6.400.- 1.900.-
Dömujakki 6.500.- 1.900.-
Vatteruð úlpa 6.800.- 2.900.-
Íþróttagalli 8.900.- 2.900.-
Leðurbuxur 11.200.- 2.900.-
Kvartbuxur 4.900.- 900.-
Dömubuxur 5.800.- 900.-
Og margt margt fleira

5 690691 200008
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Aðeins 599 kr.
Aðeins 599 kr.

Sigurbjörg og Guðrún fundu 

góða leið til betra lífs 

65 kílóum65 kílóum
Ä°ààtÜ|Ä°ààtÜ|

Bjó til engla
- úr Sveppa, Audda og Pétri

Flutti til Íslands til 
að leika í Latabæ

Að grennast með 

réttu hugarfari!
Að grennast með 

réttu hugarfari!

Heilsuátak
fræga fólksins

Sjötugur og á 
fullu í ræktinni

Sjö daga kúr

sem virkarSjö daga kúr

sem virkar

00 Vikan01.
tbl.'05-1  

17.12.2004 
 11:51  Pag

e 1

ný og fersk í hverri viku

Aðeins 599 kr.

Náðu í eintak á næsta sölustað

Útgáfusamningur í jólagjöf
Hljómsveitin Tender-
foot tryggði sér útgáfu-
samning við One Little
Indian rétt fyrir jól. 
Enn ein íslenska sveitin
sem kemst yfir þrösk-
uldinn, en hvaða sveit
er þetta eiginlega?
Liðsmenn Tenderfoot fengu góða
jólagjöf í ár þegar þeir bættust í
hóp íslenskra tónlistarmanna sem
eru á málum hjá erlendri plötuút-
gáfu. Það var fyrirtækið One
Little Indian, sem hefur séð um
útgáfu platna Sykurmolanna og
svo Bjarkar á erlendri grundu,
sem tryggði sér útgáfuréttinn á
plötum sveitarinnar næstu árin.

Það hafði legið lengi í loftinu
að Tenderfoot myndu ná samningi
úti, enda hefur þeim gengið allt í
haginn frá því að hljómsveitin
spilaði fyrst á Iceland Airwaves-
hátíðinni í hittifyrra. Þeir tónleik-
ar tryggðu sveitinni för til New
York þar sem hún kom fram á
nokkrum af álitlegri tónleikastöð-
um stórborgarinnar. Þessi vel-
gengni Tenderfoot er engin
heppni, og vel verðskulduð enda
berstrípaðir tónar sveitarinnar
með eindæmum fallegir. Flutning-
ur og tjáning eru svo í hæsta
gæðaflokki.

Í viðtali í skurðgröfunni
Hallgrímur trommuleikari, eða
Grímsi eins og hann er kallaður,
var að stjórna skurðgröfu í vinnu
sinni þegar Fréttablaðið hringdi.
Hann drap á vélinni og gaf sér
nokkrar mínútur til þess að
spjalla við blaðamann.

„Konni gítarleikari og Kalli
söngvari og gítarleikari voru sam-
an í hjómsveitinni Útópíu. Þegar
sú sveit hætti, árið 2002, ákváðu
þeir að fara að dunda sér saman.
Þeir byrjuðu inni í stofu hjá
Konna, bara með kassagítara,“
segir Grímsi og það ætti því ekki
að vera fjarri lagi að kalla tónlist

þeirra stofukassagítarsrokk. „Síð-
an hafði Konni samband við mig
og ég bættist í hópinn. Hann býr í
kjallaraíbúð og þess vegna gátum
við ekki verið með neinn míkra-
fón eða magnara. Ég mætti með
lítið trommusett sem að sonur
minn á af því að það mátti ekki
vera neinn hávaði. Þess vegna
notaði ég burstana. Þannig þróað-
ist stíll sveitarinnar.“

Kalli og Konni voru búnir að
safna upp nokkrum lögum áður,
en þegar Grímsi bættist í hópinn
opnuðust allar flóðgáttir og ný lög
fæddust nánast á hverri æfingu.
Á fyrstu tónleikunum var sveitin
tríó en ári eftir stofnun hennar
bættist bassaleikarinn Helgi í
hópinn. Hann fór og verslaði sér
kontrabassa til þess að fullkomna
hljóm sveitarinnar.

„Við vorum alveg í heilt ár í
stofunni. Fyrstu tónleikarnir voru
á litlum stöðum eins og Kaffi Vín
og Sirkús. Svo spiluðum við á

Listasafni Reykjavíkur á Air-
waves í hittifyrra. Þar sá okkur
ljósmyndari sem starfar líka sem
bókari á stöðum í New York. Hann
vildi endilega fá okkur út og við
fórum.“

Kósý og heimilisleg stemning
Tenderfoot komst fyrst á plast
þegar hún tók þátt á safnplötunni
Sándtékk sem kom út í nóvember
2003. Þar eru lögin Country og
While This River Flows. Það fyrra
endaði einnig á nýju breiðskífunni
þeirra, en það seinna hefur ein-
ungis heyrst þar.

Á þeirri safnplötu kristallaðist
órafmögnuð „americana“ sena,
sem Tenderfoot hefur leitt frá
upphafi.

„Einhver hluti af þessum sveit-
um eru kunningjar okkar og vinir.
Margir þeirra hafa verið bara 
einir með gítarinn lengi. Okkur
finnst mjög notarlegt að vera
svona á rólegu nótunum. Stilltum

meira að segja upp kertaljósum
og teppum á útgáfutónleikunum
til þess að gera hluti meira heim-
ilislegri og kósý. Þannig hefur það
nefnilega verið á æfingum, þar er
meira að segja hundur á vappi,
sjónvarpið í gangi, kaffi á könn-
unni og allir sitja í sófum með
hljóðfærin sín, nema ég. Við höf-
um aldrei verið með hið týpíska
æfingahúsnæði.“

Hjólin byrjuðu svo almenni-
lega að snúast hjá sveitinni þegar
Árni Benediktson, umboðsmaður
Leaves, bauð fram þjónustu sína
eftir að hafa séð til sveitarinnar á
tónleikum.

Frumraun sveitarinnar, sem
kom út hér fyrir jól og ber nafn
sveitarinnar, fær útgáfu í Evrópu
og Japan í næsta mánuði. Sveitin
heldur út í kjölfarið til þess að
fylgja útgáfunni eftir. Fylgist
með, því lauflétt ganga Tender-
foot er rétt að byrja.

biggi@frettabladid.is

TENDERFOOT Hljómsveitin Tenderfoot hefur skrifað undir samning við útgáfufyrirtækið One Little Indian, sem hefur meðal annars gefið
út plötur Sykurmolanna og Bjarkar.



NICK CAVE & THE BAD SEEDS 
Abbatoir Blues/The Lyre of Orpheus

THE LIBERTINES 
The Libertines

MORRISSEY 
You are the quarry 

WILCO 
A Ghost is born

KEANE 
Hopes and fears 

BONNIE PRINCE BILLY 
Greatest palace music

LORETTA LYNN 
Van Lear Rose 

LEONARD COHEN 
Dear Heather

9.FRANZ FERDINAND 
Franz Ferdinand

THE STREETS 
A grand don't come for free

U2
to dismantle an atomic bomb

BRIAN WILSON 
Smile

OLLABELLE 
Ollabelle

DURAN DURAN 
Astronaut

ROBBIE WILLIAMS 
Greatest Hits

TOM WAITS 
Real gone

MODEST MOUSE 
Good news for people who love bad news

RYAN ADAMS 
Love is hell

RONAN KEATING 
10 years of hits

20. R.E.M. 
Around The Sun
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Umsjón: BIRGIR ÖRN STEINARSSON.
biggi@frettabladid.is

Rapparinn Sage Francis gefur út
nýja breiðskífu þann 8. febrúar.
Hún kemur til með að heita A
Healthy Distrust og verður dreift
víðsvegar um heim af Epitaph út-
gáfunni, sem er m.a. með Tom
Waits á sínum snærum.

Fyrsta smáskífan af plötunni
verður lagið Sea Lion sem er dúett
með Íslandsvininum Will Oldham
sem flestir þekkja betur sem
Bonnie Prince Billy. Lagið var
samið af þeim báðum.

Oldham er ekki eini gesturinn
á nýju plötunni en þar koma
einnig við sögu Joe Beats, Dan-
germouse, Alias, Sixtoo, Reani-
mator, Daddy Key, Controller 7 og
Varick Pyr.

Francis hefur ekki látið heyra í
sér frá því að hann gaf út eina
bestu plötu ársins 2002, Personal
Journals, og því bíða grúskarar
með mikilli eftirvæntingu eftir
nýja gripnum. ■

Bandaríska poppsöngkonan Gwen
Stefani heimtaði að fá að vinna með
bresku sveitinni New Order á nýju
plötu sinni. Fyrst þegar hún nálgað-
ist sveitina um að semja lag fyrir
sig á plötuna afþökkuðu þeir þar
sem þeir voru í miðjum klíðum að
semja lög á sína eigin plötu og vildu
halda bestu lögunum fyrir sig.
Stúlkan samdi þá sjálf lagið The
Real Thing þeim til heiðurs í svip-
uðum stíl og þeir eru þekktir fyrir.
Svo þrýsti hún á sveitina til þess að
spila á laginu sem þeir svo gerðu.

Á fyrstu sólóplötu Gwen Stef-
ani, sem heitir Love Angel Music
Baby, koma margir þekktir gestir
við sögu. Þar má nefna The Neptu-
nes, Andre 3000, Dr. Dre og Eve.

Aðdáendur New Order geta
svo átt von á nýrri breiðskífu síð-
ar á þessu ári. ■

SAGE FRANCIS Rapparinn gefur út nýja
breiðskífu í byrjun næsta mánaðar. 

Nýtt frá Sage 
Francis í febrúar

Heimtaði samstarf við New Order

[ ÁRSLISTI RÁSAR 2 ]
BESTU ERLENDU PLÖTURNAR  2004

1

2

3

4

5

6

11

12-15

9-10

9-10

7-8

7-8

12-15

12-15

12-15

16-19

16-19

16-19

16-19

20

NICK CAVE Lét til sýn taka á Rás 2 á
síðasta ári. Plata hans og The Bad
Seeds, Abbatoir Blues/The Lyre of
Orpheus er í efsta sæti á lista
útvarpsstöðvarinnar yfir erlendar plötur
ársins 2004. 
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Egill Sæbjörnsson myndlistar-
maður er einn þeirra sem á verk
á sýningunni Ný íslensk mynd-
list, sem nú stendur yfir í Lista-
safni Íslands. 

Í dag klukkan þrjú mætir 
Egill í safnið og kemur fram í
tengslum við listaverk sitt, You
Take All My Time. Egill setur
upp kúrekahattinn, tekur sér
gítar í hönd og syngur nokkur
lög og undir kyrja nokkrir búsk-
menn á tjaldi. 

Á sunnudaginn gefst síðan
tækifæri til að heyra Egil ræða
um verk sín á sýningunni í

Listasafni Íslands. Minnt skal á
að sýningargestir í Listasafn-
inu geta sagt frá eigin reynslu
af listaverkunum á sýningunni
með því að senda SMS-skilaboð
í sérstök símanúmer, sem
fylgja hverju verki sýningar-
innar.

Egill hefur greinilega í nógu
að snúast þessa dagana, því á
laugardaginn opnar hann sýn-
inguna Herra Píanó og frú
Haugur í Gallerí 101 að Hverfis-
götu 18a. Þar sýnir hann verk
sem minnir að sumu leyti á verk
hans í Listasafninu. 

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

3 4    5 6   7    8     9
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■ LISTSÝNING

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 
10-18 mánudaga og þriðjudaga,

10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudaga

Miðasölusími 568 8000
midasala@borgarleikhus.is

Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

Börn 12 ára og yngri fá frítt
í Borgarleikhúsið í fylgd fullorðinna

LEIKHÚSVEISLA FYRIR HÓPA

- UPPSKRIFT AÐ SKEMMTILEGU KVÖLDI - 
Kl 18:00 Gleðistund í forsal - veitingasalan opin

Kl 18:30 Kynnisferð um leikhúsið
- kynning á verki kvöldsins

Kl 19:00 Matseðill kvöldsins
Kl 20:00 Leiksýning kvöldsins

NÆRING FYRIR SÁL OG LÍKAMA - BÓKIÐ Í TÍMA

STÓRA SVIÐ
HÍBÝLI VINDANNA 

leikgerð Bjarna Jónssonar á vesturfara-
sögu Böðvars Guðmundssonar

Aðalæfing í kvöld kl 20 - UPPSELT
Frumsýning fö 7/1 kl 20 - UPPSELT
Lau 8/1 kl 20 - gul kort - UPPSELT
Su 9/1 kl 20 - aukasýning - UPPSELT
Lau 15/1 kl 20 - rauð kort - UPPSELT
Su 16/1 kl 20 - græn kort
Fö 21/1 kl 20 - blá kort
Lau 22/1 kl 20 - UPPSELT
Lau 29/1 kl 20
Su 30/1 kl 20

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau
Fö 14/1 kl 20, Su 23/1 kl 20

LÍNA LANGSOKKUR 
e. Astrid Lindgren
Su 9/1 kl 14, Su 16/1 kl 14, Su 23/1 kl 14
Su 30/1 kl 14

kNÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ
BELGÍSKA KONGÓ 

e. Braga Ólafsson
Gríman fyrir besta leik í aðalhlutverki
Fö 7/1 kl 20
Fö 14/1 kl 20
Su 16/1 kl 20

AUSA eftir Lee Hall og
STÓLARNIR eftir Ionesco

Í samstarfi við LA
Lau 8/1 kl 20, Su 9/1 kl 20, Fi 13/1 kl 20, 
Lau 15/1 kl 20

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Fö 14/1 kl 20
Fi 20/1 kl 20

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR
eftir Agnar Jón Egilsson

Í samstarfi við TÓBÍAS

Frumsýning Su 16/1 kl 20

Lau 22/1 kl 20, Fi 27/1 kl 20, Su 30/1 kl 20

Tosca
eftir Puccini Frumsýning 11. febrúar

Frumsýning fös. 11. feb. kl. 20.00 - UPPSELT - 2 sýning. sun. 13. feb. kl. 19.00
3. sýning fös. 18. feb. kl. 20.00 - 4. sýning sun. 20. feb. kl. 19.00 - FÁAR SÝNINGAR

www.opera.is    midasala@opera.is     Sími miðasölu: 511 4200 

Miðasalan er opin kl. 14-18 virka daga, kl. 13-18 lau. og sun. og fram að sýningu sýningardaga. Símasala kl. 10-18 virka daga.

Miðasala á Netinu: www.opera.is

KRINGLUKRÁIN UM HELGINA

• Fjölbreyttur sérréttamatseðill
   öll kvöld vikunnar
• Tilboðsmatseðill 
   fyrir Leikhúsgesti
• Hópamatseðill
• Sérsalur fyrir hópa
Borðapantanir í síma  568-0878 www.kringlukrain.is

Unglingahljómsveitin

POPS
alla helgina

VERK EGILS Í LISTASAFNINU Egill Sæ-
björnsson treður upp í Listasafni Íslands í
dag.

Egill í Listasafninu

■ ■ TÓNLEIKAR

� 12.15 Þórunn Stefánsdóttir söng-
kona syngur gospellög, söng-
leikjalög og aríur á hádegistón-
leikum í Tónlistarskóla Garðabæj-
ar. Agnes Löve skólastjóri leikur
með á píanó.

� 19.30 Ingveldur Ýr Jónsdóttir
syngur einsöng á nýárstónleikum
Sinfóníuhljómsveitar Íslands í
Háskólabíói. Stjórnandi er Mich-
ael Dittrich.

� 22.00 KK-Sextett, Kristján Hreins-
son skáld, Pops, Svanfríður,
Björgvin Gísla, Diddi fiðla, Para-
dís, Mezzoforte, Start, Bjartmar
Guðlaugsson, Garg, Sálin hans
Jóns míns og Páll Rósinkrans
koma fram á minningartónleikum
í Broadway um Pétur W. Krist-
jánsson. Kynnar verða Þorgeir
Ástvaldsson, Hermann Gunnars-
son og Gunnlaugur Helgason.

■ ■ SKEMMTANIR

� 22.30 Dúettinn Sessý og Sjonni
heldur tónleika á Café Victor í
Hafnarstræti.

■ ■ SÝNINGAR

� 15.00 Egill Sæbjörnsson kemur
fram í Listasafni Íslands í tengsl-
um við verkið You Take All My
Time á sýningunni Ný íslensk
myndlist.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki síð-
ar en sólarhring fyrir birtingu.



33FIMMTUDAGUR 6. janúar 2005

■ TÓNLEIKAR

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

458 8000
Nýtt símanúmer
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Hin nýja bygging hýsir aðalskrifstofur fyrirtækisins á Íslandi, Landflutninga-Samskip
og Jóna Transport. Samskip þakka viðskiptavinum sínum þolinmæði og skilning
meðan á flutningum stóð og hlakka til samstarfs á nýju ári í nýju húsi.

eru flutt í nýjar höfuðstöðvar við Kjalarvog

Háskólabíó er komið í hátíðar-
búning eins og jafnan á þessum
árstíma í tilefni af Vínartónleik-
um Sinfóníuhljómsveitar Ís-
lands. Réttara væri þó kannski
að segja felubúning, því starfs-
fólk Sinfóníuhljómsveitar Ís-
lands hefur reynt eftir bestu
getu að fela sælgætissöluna og
annað sem minnir á bíórekstur í
Háskólabíói.

Prúðbúnir tónleikagestir
gengu inn á rauðum dregli í
gærkvöld þegar fyrstu tónleik-
arnir voru haldnir. Alls verða
Vínartónleikarnir í ár haldnir
fjórum sinnum og er nánast
uppselt öll kvöldin, sem þýðir að
um það bil fjögur þúsund manns
leggi leið sína í 
Háskólabíó þetta árið til að
hlýða á létta og töfrandi Vínar-
tóna leika um salinn.

Þessi aðsókn er þó hreint
ekkert eindæmi heldur fastur
liður í byrjun hvers árs. Ekkert
lát er greinilega á vinsældum
Vínartónleika Sinfóníunnar.

„Ég held að þetta sé bara góð
upplyfting í skammdeginu. Jólin
og áramótin eru búin og þá er
gaman að gera eitthvað
skemmtilegt í framhaldinu,“
segir Ingveldur Ýr Jónsdóttir
sópransöngkona þegar hún er
spurð hvort hún kunni einhverja
skýringu á þessum vinsældum
Vínartónlistarinnar. 

„Þetta er skemmtileg hefð
sem hefur myndast út um allan
heim. Vínarfílharmónían er
alltaf með sína tónleika á þess-
um árstíma og þetta hefur smit-
að út frá sér.“

Ingveldur er einsöngvari tón-
leikanna í ár, en á sínum tíma
lærði hún söng í Vínarborg og
þekkir því vel til þessarar tón-
listar. Stjórnandi hljómsveitar-
innar er Michael Dittrich, sem
er sjálfur Vínarbúi og hefur yf-
irburðaþekkingu á tónlist þeirra
Strauss-feðga og annarra Vínar-
tónskálda sem ómissandi er að
leika verk eftir á Vínartónleik-
um.

„Við hljómsveitin skiptumst á
um að spila Vínarvalsa og
syngja Vínarljóð. Hljómsveitin
spilar líka mikið af forleikjum
úr óperettum svo syng ég arí-

urnar úr þeim. Þetta verður
mjög létt og skemmtileg dag-
skrá eins og alltaf.“

Sjálf setur Ingveldur Ýr með
ótvíræðum hætti mark sitt á
tónleikana með líflegri sviðs-
framkomu og ýmsum óvæntum
uppákomum, auk þess sem hún
hefur að hluta valið lög á efnis-
skrána. ■

INGVELDUR ÝR Hún er einsöngvari á
Vínartónleikum Sinfóníunnar þetta árið.

Skemmtileg hefð 
í skammdeginu



Brian Wilson, fyrrum forsprakki
The Beach Boys, er miður sín 
eftir að tilkynning barst um að
Svíans Markus Sandlund, sem

spilaði á selló á plötu hans Smile!,
væri saknað úr flóðunum í Asíu.

Sandlund var í fríi í Taílandi
þegar hamfarirnar urðu 26. janúar
og hefur ekkert spurst til hans síð-
an. „Við biðjum fyrir þeim sem fór-
ust og fjölskyldum þeirra. Einnig
vona ég að þið biðjið fyrir því að
Markus snúi aftur heill á húfi,“
sagði Wilson í yfirlýsingu sinni. ■
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FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

Sýnd kl. 8 og 10.30

Sýnd kl. 5.30 m/ísl. tali 
Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.20 m/ensku tali

MBL HHH  HHH  Algjört augnayndi! 
FBL  Hressir ræningjar!
Kvikmyndir.com HHHHHH

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15 

HHHHHHHHHH
Mbl

Nýársmyndin 2005

Sama Bridget. Glæný dagbók.

Nýársmyndin 2005

HHHHHHHHHH
Mbl

Sýnd kl. 6, 8 og 10.40
Sýnd í LÚXUS VIP kl. 8 & 10.40

Ein stærsta opnun frá upphafi 
í des í USA.

MBL HHH  HHH  Algjört augnayndi! 
FBL  Hressir ræningjar!
Kvikmyndir.com HHHHHH

Sýnd kl. 3.30 & 5.30     m/íslensku tali
Sýnd kl. 5.30, 8 & 10.30   m/ensku tali

POLAR EXPRESS  SÝND KL. 5.30 & 8   m/ísl. taliSURVIVING CHRISTMAS  SÝND KL. 4 & 8.30
POLAR EXPRESS  SÝND KL. 10.30     m/ens. tali

Sýnd kl. 6, 8.40 og 10.30    Sýnd í LÚXUS VIP kl. 3.30

Sýnd kl. 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10
Sýnd í LÚXUS kl. 5, 7 og 9

"séríslenskt
Fönn, fönn,
fönn!"
HHHHHH
SV Mbl

"...bráðvel
heppnuð
skemmtun,
grín og fjör..."

Sýnd kl. 8 & 10                          B.i. 14

Sýnd kl. 4 og 6       Sýnd kl. 10.15        B.i. 14Sýnd kl. 5.45 og 8        

Yfir 17.000 áhorfendur

Yfir 20.000 gestir

Yfir 20.000 gestir

HHHHHH
kvikmyndir.com

■ TÓNLIST

■ TÓNLIST

Háskólabíó vi› Hagatorg  I  Sími 545 2500  I  sinfonia@sinfonia.is  I  www.sinfonia.is

               Ef að líkum lætur verða miðar á hina sívinsælu 
Vínartónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands ófáanlegir innan skamms. 
Enda ekki von, Vínartónleikarnir eru ávallt hátíðlegir og skemmti- 
legir og í ár eru gestir Sinfóníunnar ekki af verri endanum: 
Ingveldur Ýr Jónsdóttir, mezzósópran-söngkonan fjölhæfa og þýski 
Strauss-sérfræðingurinn og hljómsveitarstjórinn Michael Dittrich.

Örfá sæti laus

Hljómsveitarstjóri ::: Michael Dittrich
Einsöngvari ::: Ingveldur Ýr Jónsdóttir

HÁSKÓLABÍÓI Í KVÖLD, FIMMTUDAGSKVÖLD KL. 19.30 –  ÖRFÁ SÆTI LAUS
 FÖSTUDAGINN  7. JANÚAR KL. 19.30 –  UPPSELT
 LAUGARDAGINN  8. JANÚAR KL. 17.00 –  ÖRFÁ SÆTI LAUS

Græn tónleikaröð #3

Kennt þri., fim. og lau.
Reiðskólinn Þyrill

Næstu námskeið byrja 11. janúar
Fyrir börn kl. 16.30

Fullorðnir byrjendur kl. 18.30
Fullorðnir framhald kl. 17.30

REIÐSKÓLINN ÞYRILL

Uppl. og 
skráning 

í síma
896 1248 

Sellóleikara Wilsons saknað

Bandaríski dúettinn Nina Sky
verður aðalnúmerið á Shockwave-
kvöldi FM 957 sem verður haldið á
skemmtistaðnum Broadway á
laugardagskvöld.

Dúettinn, sem samanstendur af
hinum eineggja tvíburasystrum
Natalie og Nicole Albino frá New
York, sló í gegn með slagaranum
Move Your Body sem hefur náð
mikilli útvarpsspilun í heiminum.
Nýverið gáfu þær út samnefnda
plötu sem hefur notið töluverðra
vinsælda. Platan er nokkurs konar
blanda af r&b tónlist, hip hop og
sígildu rokki; eitthvað sem allir
ættu að geta haft gaman af.

Nicole lærði á sínum tíma að

spila sem plötusnúður af föður
sínum. Á svipuðum tíma lærði hún
á gítar og trommur og er því sann-
arlega fjölhæfur tónlistarmaður.
Þær systur hafa verið ákaflega
uppteknar undanfarið við tón-
leikahald. „Við höfum ferðast 
mikið og spilað úti um allt. Við
komum frá Evrópu í síðustu viku.
Við spiluðum í Belgíu, Þýskalandi
og Hollandi. Við höfum eiginlega
verið alls staðar,“ sagði Nicole í
spjalli við Fréttablaðið.

Nina Sky og fylgdarlið þeirra
kemur hingað til lands á morgun.
Nicole segist vera spennt fyrir því
að syngja hér á landi og vonast til
að íslenskir áhorfendur verði í

góðu stuði á Broadway. „Við höf-
um fengið mjög góðar viðtökur á
tónleikum okkar og það hafa
margir komið að sjá okkur. Ég lofa
góðri stemningu á Íslandi og
hlakka mikið til,“ sagði hún. 

Hinn heimsþekkti DMC-plötu-
snúður DJ Peter Parker frá New
York mun sýna listir sínar bæði á
undan og á eftir Nina Sky en til að
hita upp fyrir hann mun DJ
Rampage þeyta skífum. Aðrir hip
hop-listamenn sem koma fram á
Shockwave-kvöldinu eru Opee,
Anna og hljómsveitin Hæsta 
hendin. Miðasala á tónleikana fer
fram í verslunum Skífunnar og á
concert.is. freyr@frettabladid.is

Klósettpappír
á uppboði
Klósettpappírsrúlla sem Bítlarnir
neituðu að nota hefur nú verið sett á
uppboð á Ebay. Upphafsverðið er
40.000 pund. Bítlarnir hunsuðu 
klósettrúlluna þegar þeir tóku upp í
Abbey Road stúdíóinu vegna þess
að þeim þótti pappírinn „of harður
og glansandi“. Einnig þótti þeim
viðbjóðslegt að á hvert pappírsblað
hafði verið stimplað „EMI LTD.“.

Með pappírnum fylgir bréf sem
er skrifað af fyrrverandi umboðs-
manninum Ken Townsend og á því
segir: „Flest gekk eins og í sögu hjá
Bítlunum í Abbey Road stúdíóinu –
nema þessi klósettrúlla sem þeir
kvörtuðu yfir að væri of hörð og
glansandi. Einnig þótti þeim það til
skammar að á hverju blaði væri
stimplað „EMI LTD.“. Rúllan var
fjarlægð eins og skot og hlutirnir
gengu mun betur eftir það.“ ■

NINA SKY
Dúettinn Nina Sky hefur
slegið í gegn undanfarið

með laginu Move 
Your Body.

Alls staðar nema á Íslandi

■ TÓNLIST
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Nýársmyndin 2005

Sýnd kl. 7.30 og 10.15

Sýnd kl. 5 og 10.15

Sýnd kl. 5                    m/íslensku tali
Sýnd kl. 5, 7.30 & 10       m/ensku tali

HHHHHHHHHH
Mbl

HHHHHH
kvikmyndir.com

MBL HHH  HHH  Algjört augnayndi! 
FBL  Hressir ræningjar!
Kvikmyndir.com HHHHHH

Sýnd kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.15  b.i. 16

Sýnd kl. 4, og 6 m/ísl. tal Sýnd kl. 10.15                 b.i. 16

VAMPÍRUBANINN BLADE ER MÆTTUR 
AFTUR HÆTTULEGRI EN NOKKRU SINNI FYRR

"séríslenskt
Fönn, fönn,
fönn!"

"...bráðvel heppnuð
skemmtun, grín 

og fjör..."

HHHHHH
ÓHT Rás 2

Alls ekki við hæfi viðkvæmra
Stranglega bönnuð innan 16 ára

"séríslenskt
Fönn, fönn,
fönn!"

"...bráðvel heppnuð
skemmtun, grín 

og fjör..."

HHHHHH
ÓHT Rás 2

Sýnd kl. 6, 8 og 10  

VAMPÍRUBANINN BLADE ER MÆTTUR 
AFTUR HÆTTULEGRI EN NOKKRU SINNI FYRR

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15 b.i. 14

Hann er á toppnum...
og allir á eftir honum

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30        b.i. 16

Sýnd kl. 10Sýnd kl. 8              b.i. 16 Sýnd kl. 6

Yfir 17.000 áhorfendur
Yfir 17.000 áhorfendur

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10  

Yfir 20.000 gestir

Ein stærsta opnun frá upphafi 
í des í USA.

■ FÓLK■ LEIKHÚS

kr. 49.990 
* Flug og hótel án nafns, Zell am
See/Schuttdorf, með morgunverði.

29. janúar. Vikuferð. Netverð. 

kr. 29.990 
Flugsæti til Salzburg, 29. janúar. Netverð.

Heimsferðir bjóða til skíðaveislu í einum vinsælasta skíðabæ Austurrísku alpanna,

Zell am See. Beint leiguflug til Salzburg og aðeins um klst. akstur til Zell. Í boði

eru góð þriggja og fjögurra stjörnu hótel í hjarta Zell, rétt við skíðalyfturnar,

veitingastaði, verslanir og kvöldlífið. Frábær aðstaða fyrir skíðamenn. 56 lyftur og

allar tegundir af brekkum, eftir óskum og getu hvers og eins, snjóbretti og göngu-

skíði ekki undanskilin. 

Skíðaveisla 
í Austurríki

Flug og hótel í viku
frá aðeins kr. 49.990 *

Árlega eru veittir ellefu námsstyrkir til virkra 
viðskiptavina Námunnar, námsmannaþjónustu 
Landsbankans. 

Styrkirnir skiptast þannig:
• 3 styrkir til framhaldsskóla- og iðnnáms á Íslandi, 
 100.000 kr. hver

• 3 styrkir til háskólanáms á Íslandi (Ba/Bs/Ma/Phd), 
 200.000 kr. hver

• 3 styrkir til háskólanáms erlendis (Ba/Bs/Ma/Phd), 
 300.000 kr. hver

• 2 styrkir til listnáms, 200.000 kr. hvor
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Námsstyrkir til Námufélaga

Umsóknarfrestur vegna úthlutunar námsstyrkja 
er til 11. febrúar 2005

Allar nánari upplýsingar 
er að finna á

www. landsbanki.is og þar má 
einnig nálgast skráningarblað 
sem nauðsynlegt er að fylgi

hverri umsókn.

Umsóknum skal skilað í næsta 
útibú Landsbankans,

merktum: Námsstyrkir,
Markaðsdeild,

Sölu- og markaðssvið, 
Landsbankinn,

Austurstræti 11,
155 Reykjavík.

Fyrrum Atomic Kitten stjarnan
Natasha Hamilton hefur eignast
sitt annað barn. Söngkonan er yfir
sig ánægð af syni númer tvö sem
hefur verið nefndur Harry. 

Natasha tilkynnti óléttuna í
júní í fyrra og sagði: „Ég var him-
inlifandi þegar ég komst að því að
ég væri ólétt. Sonur minn, Josh, er
svo spenntur að eignast lítinn
bróður eða litla systur til þess að
leika sér með.“ Faðir Harrys,
Gavin Hatcher, bætti við: „Ég er
svo hamingjusamur, ég elska 

Natöshu og Josh meira en nokkuð
annað.“

Fyrrum hljómsveitarmeðlimir
Natöshu, Jenny Frost og Liz
McLarnon voru einnig mjög
ánægðar með fréttirnar. Natasha
sagðist nýlega hlakka til þess að
eyða meiri tíma með fjölskyld-
unni eftir að Atomic Kitten lögðu
upp laupana. ■

Leikfélag Menntaskólans í Hamra-
hlíð frumsýndi skömmu fyrir ára-
mót leikritið Martröð á jólanótt
sem er byggt á brúðumyndinni The
Nightmare Before Christmas eftir
leikstjórann Tim Burton.

Að sögn Katrínar Björgvins-
dóttur sem situr í stjórn leikfé-
lags MH voru viðbrögðin mjög
góð við frumsýningu leikritsins.
Æfingar hófust í nóvember og
voru þær mjög stífar. Fjölmargir
nemendur koma að leikritinu.
Næstum þrjátíu manns eru í leik-
hópnum sjálfum og enn fleiri
starfa í kringum hann. Leikstjóri
er Oddur Bjarni Þorkelsson, sem
er nýútskrifaður úr breskum
listaskóla og starfar hjá Borgar-
leikhúsinu. Honum til aðstoðar er
Margrét Sverrisdóttir.

Þrjár sýningar eru eftir af
Martröð á jólanótt og verður sú
næsta fjórtánda janúar í Loftkast-
alanum. ■

NATASHA HAMILTON Fyrrverandi með-
limur hljómsveitarinnar Atomic Kitten, er

himinlifandi með sinn annan son. 

Atomic Kitten 
stjarnan fæddi son

MARTRÖÐ Á JÓLANÓTT Leikfélag MH
frumsýndi á dögunum leikritið Martröð á
jólanótt sem er byggt á brúðumyndinni
The Nightmare Before Christmas.

MH sýnir 
Martröð á jólanótt



Það er ekki mjög langt síðan
Skjár einn var besta afþreying-
arsjónvarpsstöðin á markaðnum.
Það var nánast hægt að bóka það
að hægt væri að detta inn í
þokkalegan spennuþátt öll kvöld
vikunnar. Þriðjudagskvöldin
voru að vísu undantekning þar
sem þar hafði verið lögð undar-
lega leiðinleg mjúk lína með
Judging Amy og álíka óþverra.
Hin kvöldin voru nokkuð örugg
með úrvali spennuþátta; þrjár
gerðir af Law&Order, tvær af
CSI og alls konar góðgæti inn á
milli. Þar fyrir utan voru þolan-
legir gamanþættir sýndir inn á
milli. Þeir voru þó allir brenndir
því sama marki að fjalla um
heimska, feita eða ófríða hvíta

karla sem áttu óvenjufagrar og
undirgefnar eiginkonur. Hall-
ærislegt en stundum fyndið.
Skjár einn hefur algerlega
brugðist mér sem tímaþjófur
undanfarið og þeim fer fækk-
andi innantómu og leiðinlegu
kvöldstundunum sem þessi stöð
bjargar. Það blóðugasta við þetta
er svo að þessi breyting á eðli
stöðvarinnar kostaði formúgu og
til þess að hún mætti ganga í
gegn án þess að sliga stöðina
þurfti Síminn að koma til með
væna peningaslummu.
Það er nefnilega bölvaður enski
boltinn sem er að rústa Skján-
um. Það virðist engu breyta
hvenær maður stillir á Skjá einn
alltaf skulu einhverjir leppalúð-

ar á stuttbuxum vera að eltast
við leðurtuðru. Þetta efni er 
eftirsótt í ákveðnum kreðsum en
á ekkert erindi í almennt afþrey-
ingarsjónvarp. Það þarf engan
snilling til þess að sjá að íþróttir
eru best geymdar á sérstökum
sjónvarpsstöðvum sem sinna
þeim málaflokki eingöngu og
þjónusta þá sem þetta efni
kunna að meta almennilega. 
Ofsatrúarfólk hefur sínar sér-
stöku stöðvar, Ómega, og erlend-
ar fyrirmyndir hennar. Meira að
segja RÚV hefur fyrir löngu
gefist upp á að halda úti sunnu-
dagshugvekjum. Trúarlegt efni
er betur geymt annars staðar og
sömu sögu er að segja af boltan-
um. ■
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VIÐ TÆKIÐ
ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON FINNUR FÓTBOLTA Í SJÓNVARPI FLEST TIL FORÁTTU.

Sjónvarpssjúklingur felldur í vítateigi

16.45 Íþróttakvöld 17.05 Leiðarljós 17.50
Táknmálsfréttir 18.00 Stundin okkar 

SKJÁREINN

12.00 Neighbours 12.25 Í fínu formi 12.40 Jag
(22:25) (e) 13.25 Lífsaugað (e) 14.05 The
Block 2 (7:26) (e) 14.50 Miss Match (13:17)
(e) 15.35 Bernie Mac 2 (13:22) (e) 16.00
Barnatími Stöðvar 2 (Svampur, Með Afa,
Vélakrílin, Vaskir Vagnar, Ljósvakar, Leirkarlarnir,
Dvergurinn Rauðgrani) 17.53 Neighbours 18.18
Ísland í dag

SJÓNVARPIÐ

BÍÓRÁSIN

20.50

Scrubs. Gamanþáttaröð um læknanemann J.D.
Dorian en hann lendir í furðulegustu hlutum á
hverjum degi.

▼

Gaman

20:50

Touch of Frost: Mistake Identity. Seinni hluti
myndarinnar þar sem Jack Frost glímir við erfitt
mál.

▼

Framhald

21:30

The Simple Life 2. Paris Hilton og Nicole Richie
eru mættar aftur og vilja læra að lifa eins og
venjulegt fólk.

▼

Raunveru-
leiki

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beautiful
9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey 10.20 Ís-
land í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 The Simpsons 14 (18:22) (e) (Simpson

fjölskyldan) Það er aldrei lognmolla á
heimili Simpson-fjölskyldunnar. 

20.00 Jag (21:24) (Tribunal) Harmon Rabb er
fremstur í flokki í lögfræðingasveit
flotans. Harm og félagar glíma við erf-
ið mál eins og morð, föðurlandssvik
og hryðjuverk.

20.50 Touch of Frost: Mistake Ident (2:2)
(Lögregluforinginn Jack Frost)

22.05 Hustle (5:6) (Svikahrappar) Bragðaref-
urinn Mickey Stone er laus úr fangelsi.
Hann hefur lítið lært af vistinni í grjót-
inu og er fljótur að hóa í gömlu
glæpafélagana. Mickey er auðvitað
með pottþétta ráðagerð í huga og nú
skal krækt í skjótfengið fé. Bönnuð
börnum.

23.00 WW3 0.25 Crossing Jordan 3 (13:13) (e)
(Bönnuð börnum) 1.05 The Fly (Stranglega
bönnuð börnum) 2.40 Fréttir og Ísland í dag
4.00 Ísland í bítið (e) 5.35 Tónlistarmyndbönd
frá Popp TíVí 

23.15 Af fingrum fram 0.00 Kastljósið 0.20
Dagskrárlok

18.30 Fræknir ferðalangar (20:26) 
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.00 Kveðja frá Ríkisútvarpinu Markús Örn

Antonsson útvarpsstjóri flytur ára-
mótakveðju Ríkisútvarpsins frá
Skriðuklaustri í Fljótsdal. 

20.50 Nýgræðingar (64:68)
21.15 Launráð (61:66) (Alias III)
22.00 Tíufréttir
22.20 Kantaraborgarsögur (6:6) (The Canter-

bury Tales) Breskur myndaflokkur þar
sem hinn þekkti sagnabálkur eftir
Geoffrey Chaucer er færður í nútíma-
búning. Þátturinn í kvöld heitir Saga
málafærslumannsins. Þar segir frá afar
trúaðri konu frá Nígeríu sem leitar
hælis á Englandi og verður ástfangin
af sjávarfornleifafræðingi í Chatham.
Aðalhlutverk leika Nikki Amuka-Bird
og Andrew Lincoln. Atriði í þáttunum
eru ekki við hæfi barna. 

17.30 Þrumuskot – ensku mörkin (e) 

23.30 The Bachelorette (e) 0.15 Helena af
Tróju (e) 1.05 Óstöðvandi tónlist 

18.30 Fólk – með Sirrý (e) 
19.30 According to Jim (e) Ekkert virðist liggja

vel fyrir Jim en þrátt fyrir það hefur
honum á undraverðan hátt tekist að
koma sér upp glæsilegri konu og
myndarlegum börnum.

20.00 Malcolm In the Middle – lokaþáttur 
20.30 The Drew Carey Show Bandarískir gam-

anþættir um Drew Carey. Kate, Lewis
og Oswald leita að Drew. Þau komast
að því að hann er á hæli.

21.00 Baby Bob Walter reynir að fá einn af
sínum skrítnari skjólstæðingum til að
halda ræðu á góðgerðasamkomu sem
Madeline heldur til stuðnings geð-
heilsu.

21.30 NÝTT – The Simple Life 2 
22.00 CSI: Miami Blaðamaður verður vitni að

morði á vini sínum í hverfi í Miami
þar sem mikið er um eiturlyfjasala og
fíkla.

22.45 Jay Leno 

8.00 The Naked Gun 10.00 The Muppet
Christmas Carol 12.00 Mr. Baseball 14.00 A
View From the Top 16.00 The Naked Gun 18.00
The Muppet Christmas Carol 20.00 Poltergeist 2
(Bönnuð börnum) 22.00 Alien 3 (Bönnuð börn-
um) 0.00 Children of the Corn 5 (Bönnuð börn-
um) 2.00 Poltergeist 2 (Bönnuð börnum) 4.00
Alien 3 (Bönnuð börnum)

OMEGA

19.30 Í leit að vegi Drottins 20.00 Kvöld-
ljós 21.00 Um trúna og tilveruna  (e) 21.30
Joyce Meyer 22.00 700 klúbburinn 22.30
Joyce Meyer 23.00 Fréttir frá CBN 0.00
Kvöldljós (e) 1.00 Nætursjónvarp

AKSJÓN

7.15 Korter 18.15 Kortér 20.30 Andlit bæjar-
ins. Þráinn Brjánsson ræðir við Ragnar Hólm
21.00 Níubíó. Shadrach 23.15 Korter 

▼

▼

▼

Skógarhlí› 18 •105 Reykjavík
Sími 595 1000 • Fax 595 1001
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Glæsilegar sérferðir 

• Göngur
• Siglingar
• Ævintýri
• Náttúra
• Menning
... og svo 
ótalmargt fleira

Heimsferðir kynna nú glæsilegt úrval sérferða sinna fyrir árið 2005. 
Þú getur valið um fjölda spennandi ferða með reyndum fararstjórum 
Heimsferða. Þeir kynna þér nýja sýn á lönd og þjóðir og tækifæri til að 
upplifa menningu og fegurð heillandi áfangastaða með nýjum hætti.

Þú getur sótt bæklinginn á skrifstofu okkar, 
til umboðsmanna eða fengið hann sendan.

Sérferðaáætlun Heimsferða
- spennandi ferðavalkostir á nýju ári!
Upphaf ferðar Nætur Sérferð

 19. maí 7 Ævintýri í Portoroz
 26. maí 7 Cinque Terre - gönguferð
 2. júní 14 Perlur Króatíu - norður
 4. júní 7 Dónárdrottningarnar, Vín-Bratislava-Budapest 
 16. júní 14 Sumar í Tírol
 16. júní 14 Lúxussigling um Miðjarðarhafið
 23. júní 14 Sumar í Slóveníu
 30. júní 7 Ævintýri á ítölsku riveríunni
 7. júlí 7 Dólómítarnir - gönguferð
 21. júlí 7 Ævintýri í Toscana
 28. júlí 7 Ævintýri við Gardavatn 
 28. júlí 14 Perlur Ítalíu 
 28. júlí 14 Sigling á Dóná 
 12. ágúst 13 Ævintýrasigling á Rín og Mósel
 25. ágúst 14 Fjögurra landa sýn, Ítalía-Austurríki-Slóvenía-Króatía 
 27. ágúst 8 Lúxussigling um Eystrasaltið
 1. sept. 14 Korsíka og ítalska rivíeran
 8. sept. 7 Slóvenía - gönguferð
 8. sept. 14 Perlur Króatíu - suður 
 15. sept. 7 Cinque Terre - gönguferð
 15. sept. 14 Lúxussigling til Svartahafsins
 15. sept. 14 Lúxussigling um Miðjarðarhafið
 21. okt. 17 Perlur Kína

SKY NEWS

10.00 SKY News Today 13.00 News on the Hour 17.00 Live
at Five 19.00 News on the Hour 19.30 SKY News 20.00
News on the Hour 21.00 Nine O'clock News 21.30 SKY News
22.00 SKY News at Ten 22.30 SKY News 23.00 News on the
Hour 0.30 CBS News 1.00 News on the Hour 5.30 CBS
News

CNN INTERNATIONAL

8.00 Business International 9.00 Larry King 10.00 World
News 10.30 World Sport 11.00 Business International 12.00
World News Asia 13.00 World News 13.30 World Report
14.00 World News Asia 15.00 World News 15.30 World Sport
16.00 Your World Today 19.30 World Business Today 20.00
World News Europe 20.30 World Business Today 21.00 World
News Europe 21.30 World Sport 22.00 Business International
23.00 Insight 23.30 World Sport 0.00 CNN Today 
2.00 Larry King Live 3.00 Newsnight with Aaron Brown 4.00
Insight 4.30 World Report

EUROSPORT 

7.30 Rally: Rally Raid Dakar 8.00 Ski Jumping: World Cup
Bischofshofen Austria 9.00 Nordic Combined Skiing: World
Cup Schonach Germany 11.15 Rally: Rally Raid Dakar 11.45
Biathlon: World Cup Oberhof Germany 12.15 Nordic
Combined Skiing: World Cup Schonach Germany 13.00 Biat-
hlon: World Cup Oberhof Germany 14.45 Tennis: Tennis Stor-
ies 15.00 Tennis: ATP Tournament Doha Qatar 16.30 Biathlon:
World Cup Oberhof Germany 18.00 Ski Jumping: World Cup
Bischofshofen Austria 19.30 Boxing 21.30 Rally: Rally Raid
Dakar 22.15 Ski Jumping: World Cup Bischofshofen Austria
23.15 News: Eurosportnews Report 23.30 Biathlon: World
Cup Oberhof Germany 0.00 Rally: Rally Raid Dakar

BBC PRIME

7.00 Zingalong 7.15 Tikkabilla 7.35 Blue Peter Flies the

World 8.00 The Best 8.30 Ready Steady Cook 9.15 Big
Strong Boys in the Sun 9.45 Trading Up in the Sun 10.15
Bargain Hunt 10.45 The Weakest Link Special 11.30 Diet Tri-
als 12.00 EastEnders 12.30 Passport to the Sun 13.00
Animal Hospital 13.30 Teletubbies 13.55 Tweenies 14.15 Bits
& Bobs 14.30 Zingalong 14.45 Tikkabilla 15.05 Blue Peter
Flies the World 15.30 The Weakest Link Special 16.15 Big
Strong Boys in the Sun 16.45 Bargain Hunt 17.15 Ready
Steady Cook 18.00 Diet Trials 18.30 EastEnders 19.00 Keep-
ing up Appearances 19.30 Yes Minister 20.00 Daniel Deronda
20.50 Marie Antoinette 21.40 Mastermind 22.10 Liquid As-
sets: Madonna's Millions 22.40 Popcorn 23.30 Ruby Wax
Meets 0.00 Great Railway Journeys of the World 1.00 The
Making of a Continent 2.00 The Physical World 2.30 Using
Mathematics 3.00 Trouble At the Top 3.40 Personal Passions
4.00 Follow Me 4.15 Follow Me 4.30 Kids English Zone

NATIONAL GEOGRAPHIC

16.00 Shadow of the Red Giants 17.00 Battlefront: Battle of
Stalingrad 17.30 Battlefront: Battle of Dieppe 18.00 Egypt
Detectives: Mystery of the Pharaoh's Stone 18.30 Tales of the
Living Dead: Skull and Crossbones 19.00 Totally Wild 19.30
Monkey Business 20.00 Shadow of the Red Giants 21.00
Built for the Kill: Killer Canines 22.00 Snake Killers: Honey
Badgers of the Kalahari 23.00 Battlefront: Battle of the Bulge
23.30 Battlefront: North Africa 0.00 Built for the Kill: Killer
Canines 1.00 Snake Killers: Honey Badgers of the Kalahari

ANIMAL PLANET 

16.00 The Planet's Funniest Animals 16.30 Amazing Animal
Videos 17.00 Young and Wild 17.30 That's My Baby 18.00
Monkey Business 18.30 Big Cat Diary 19.00 Untamed Earth
20.00 Flying Fox Fairytale 21.00 Venom ER 22.00 The Natural
World 23.00 Pet Rescue 23.30 Breed all About It 0.00 Animal
Doctor 0.30 Emergency Vets 1.00 Untamed Earth 2.00
Flying Fox Fairytale 3.00 Venom ER 4.00 The Planet's
Funniest Animals 4.30 Amazing Animal Videos

DISCOVERY CHANNEL

16.00 Hooked on Fishing 16.30 Rex Hunt Fishing Adventures
17.00 Mystery of the Three Kings 18.00 Wheeler Dealers
18.30 A Racing Car is Born 19.00 Mythbusters 20.00 For-
ensic Detectives 21.00 FBI Files 22.00 FBI Files 23.00 For-
ensic Detectives 0.00 First World War 1.00 Gladiators of
World War II 2.00 Hooked on Fishing 2.30 Rex Hunt Fishing
Adventures 3.00 Mystery of the Three Kings 4.00 Xtreme
Martial Arts

MTV

9.00 Top 10 at Ten 10.00 Just See MTV 12.00 MTV Jammed
12.30 Fanography 13.00 Movie House 13.30 The Shady
Family Invade Europe 14.00 SpongeBob SquarePants 14.30
Just See MTV 15.00 Making the Video 16.00 Dismissed
16.30 Zane Meets Eminem 17.00 Becoming 17.30 Making
the Video 18.00 The Base Chart 19.00 Newlyweds 19.30
Globally Dismissed 20.00 Boiling Points 20.30 Jackass 21.00
Top 10 at Ten 22.00 Superock 0.00 Just See MTV

VH1

9.00 Then & Now 9.30 VH1 Classic 10.00 REM Top 10 11.00
Smells Like the 90s 11.30 So 80's 12.00 VH1 Hits 16.00 So
80s 17.00 VH1 Viewer's Jukebox 18.00 Smells Like the 90s
19.00 VH1 Classic 19.30 Then & Now 20.00 Hot Babes, Ugly
Guys All Access 21.00 Surviving Nugent 22.00 VH1 Rocks
22.30 Flipside

CARTOON NETWORK
7.30 The Grim Adventures of Billy & Mandy 7.55 Courage

the Cowardly Dog 8.20 Scooby-Doo 8.45 Spaced Out 9.10
Dexter's Laboratory 9.35 Johnny Bravo 10.00 The Addams
Family 10.25 The Jetsons 10.50 The Flintstones 11.15 Loo-
ney Tunes 11.40 Tom and Jerry 12.05 Scooby-Doo 12.30
Spaced Out 12.55 Courage the Cowardly Dog 13.20 Samurai

ERLENDAR STÖÐVAR

VILL ANNAST
DÓTTUR SÍNA OG
BÖRN SRI ER
HANN LOSNAR
ÚR FANGELSI

– hefur þú séð D– hefur þú séð DV í dag?V í dag?
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SÝN

19:20 

Ítalski boltinn. Hér er bein útsending frá leik
Lazio og Roma en þessi tvö lið berjast hat-
rammlega í ítölsku deildinni.

▼

Íþróttir

23.15 World’s Strongest Man 

18.30 The World Football Show 18.55 Inside
the US PGA Tour 2005 

19.20 Ítalski boltinn (Lazio - Roma) Bein
útsending frá leik Lazio og Roma.

21.30 NFL-tilþrif Svipmyndir úr leikjum helg-
arinnar í ameríska fótboltanum.

22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-
viðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina en kapp-
arnir eru Arnar Björnsson, Hörður
Magnússon, Guðjón Guðmundsson
og Þorsteinn Gunnarsson.

22.30 David Letterman Það er bara einn Dav-
id Letterman og hann er konungur
spjallþáttanna. Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

16.00 Sjáðu 16.30 Jing Jang 17.15 Olíssport
17.45 David Letterman 

POPP TÍVÍ

7.00 Jing Jang 7.40 Meiri músík 17.00 Jing
Jang 18.00 17 7 (e) 19.00 Íslenski popp list-
inn 21.00 Idol Extra (e) 22.00 Fréttir 22.03
Jing Jang 22.40 Sjáðu (e) 23.00 Meiri músík 
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▼

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4

13.05 Hamingjuleitin  14.03 Útvarpssagan,
Blindingsleikur 14.30 Seiður og hélog 15.03
Fallegast á fóninn 16.13 Hlaupanótan 17.03
Víðsjá

18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 19.00 Vit-
inn 19.27 Sinfóníutónleikar 21.55 Orð
kvöldsins 22.15 Útvarpsleikhúsið: Englabörn
23.25 Jólin dönsuð út

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.45 Poppland 16.10 Annáll Dægurmálaút-
varp Rásar 2

18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 20.00 Út-
varp Samfés 21.00 Konsert með Vinum
Dóra 22.10 Óskalög sjúklinga 0.10 Glefsur

1.03 Ljúfir næturtónar 2.03 Næturtónar

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.03 Lauf-
skálinn 9.40 Úr Gráskinnu 9.50 Morgunleik-
fimi 10.13 Norrænt 11.03 Samfélagið í nær-
mynd

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

09.03 Ólafur Hannibalsson 10.03 Símatími
(Umsj. Arnþrúður Karlsd.) 11.03 Arnþrúður
Karlsdóttir

12.25 Endurflutt 13.00 Íþróttafréttir 13.05 End-
urflutt 14.03 Gústaf Níelsson 15.03 Þorgrímur
Gestsson 16.03 Viðskiptaþátturinn 

17.05 Heil og sæl (Einar Karl/Hulda) 18.00
Tölvur og tækni (endurflutt) 20.00 Endurflutn-
ingur frá liðnum degi 

Ripley og félagar eru mættir aftur í
þriðju myndinni um illkvittnu geimver-
una. Eftir að Ripley flýr frá geimveru-
plánetunni með Newt og Hick brot-
lendir hún á Fiorina 161. Fiorina er
fangelsispláneta og þar er fangelsi
starfrækt. En því miður lifa Newt og
Hicks ekki brotlendinguna af en óvel-
kominn gestur gerir það. Vopn eru
ekki leyfð í fangelsinu og hjálp er víðs

fjarri. Fangarnir verða því að lifa af
hvernig sem þeir geta. Gesturinn sem
lifði af hjá Ripley reynist vera geimvera
sem byrjar að drepa fangana einn af
öðrum og þá hefst martröðin fyrir al-
vöru.
Meðal leikenda eru Sigourney Weaver,
Charles Dutton, Charles Dance og Paul
McGann.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Bíórásin kl. 22.00ALIEN 3

Svar:Laura úr kvikmyndinni Very
Bad Things frá árinu 1998.

„You left a dead prostitute alone in the desert?“

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Ripley er mætt aftur og berst við geim-
verur.

Jack 13.45 Johnny Bravo 14.10 Ed, Edd n Eddy 14.35
Codename: Kids Next Door 15.00 Dexter's Laboratory 15.25
The Cramp Twins 15.50 The Powerpuff Girls 16.15 Megas XLR
16.40 Samurai Jack 17.05 Tom and Jerry 17.30 Scooby-Doo
17.55 The Flintstones 18.20 Looney Tunes 18.45 Wacky
Races

FOX KIDS

7.15 Magic School Bus 7.40 Tiny Planets 7.50 Little Wizards
8.15 Three Little Ghosts 8.45 Sylvanian Families 9.10 Happy
Ness 9.35 Bad Dog 9.50 Three Friends and Jerry I 10.05
Dennis 10.30 Life With Louie 10.55 Inspector Gadget 11.20
Gadget and Gadgetinis 11.45 Black Hole High 12.10 Lizzie
Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro 13.25 Moville My-
steries 13.50 Pokémon 14.15 Digimon I 14.40 Spider-Man
15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies

MGM MOVIE CHANNEL

7.45 He's My Girl 9.30 Caveman 11.00 Taras Bulba 13.05 El-
ectra Glide in Blue 14.55 Swamp Thing 16.30 Vigilante Force
18.00 Martin's Day 19.40 Mad Dog Coll 21.20 Dillinger 23.05
On the Run 0.15 Sketches 1.55 Double Trouble 3.20 Signs
of Life

TCM

20.00 Ice Station Zebra 22.25 Welcome to Hard Times 0.10
The Outrage 1.45 Travels with My Aunt 3.35 Murder at the
Gallop

HALLMARK

8.00 Ivana Trump's For Love Alone 9.45 Is There Life Out
There? 11.15 Early Edition 12.00 Mercy Mission: The Rescue
of Flight 771 13.45 Mr. Rock 'n' Roll: The Alan Freed Story
15.15 Ivana Trump's For Love Alone 17.00 Is There Life Out
There? 18.30 Early Edition 19.30 Law & Order III 20.30 On The
Beach 22.15 MacShayne: Final Roll of the Dice

Einkunn á imdb.com: 6,1.
af 10. mögulegum

Óvelkominn gestur
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Bergur Björnsson er titlaður
reikimeistari. Ekki vita allir hvað
það þýðir en Bergur hefur stund-
að þetta nærri aldarfjórðung og
haldið mörg námskeið í þessum
fræðum. „Reiki er ekki beinlínis
starf heldur lífsstíll. Þegar þú
lærir reiki þá ertu tengdur við
reikiorkuna og hún fer að hafa
áhrif á þig. Þú getur þá notað
hana bæði fyrir sjálfan þig og
aðra. Ég stend í þeirri meiningu
að við séum andlegar verur sem
höfum tekið okkur bólfestu í
mannlegum líkama. Í reiki eru
engar fjarlægðir og engir veggir.
Við getum sent reiki til mann-
eskju í annarri heimsálfu eins
auðveldlega og manneskju í
næsta herbergi. Reiki er ein teg-
und af heilun og tengist í raun-
inni öllum þeim sem vinna með
fólk. Þeir sem starfa við nudd,

jóga eða sjúkraþjálfun og hafa
lært reiki eru mun sterkari í sínu
starfi fyrir vikið.“

Aðspurður hvernig áhrifum
fólk verður fyrir á námskeiðun-
um segir hann: „Flestir finna 
fyrir því þegar þeim er sent
reiki. Þeir sem eru veikir fyrir
finna þó mest fyrir reikinu því þá
er það sterkast. Reikið tekur á
fyrirstöðu og losar um orku-
hnúta. Ef þú sendir reiki til
manneskju sem ekkert er að 
getur það virkað sem slökun eða
hugleiðsla. Ef hún er í andlegu
ójafnvægi eða stressuð þá róast
hún og henni líður betur. Það er
eins og þú sért kominn með fleiri
verkfæri til þess að leysa vanda-
málin og meiri orku til þess að
vinna með. Þannig verkar reikið
fyrir okkur sem höfum lært það.“ 

Á milli þess sem Bergur

stundar þetta fag keyrir hann
sendibíl. „Á tímabili var þetta
fullt starf og þá var ég að kenna

fólki reiki. Svo er eins og það sé
heldur lítill hluti af fólki sem
þetta höfðar til. Þegar ég er 
búinn að kenna þeim þá hafa hin-
ir sem eftir eru engan áhuga.
Mörgum finnst þetta vera bull.“ 

Bergur byrjaði að læra reiki
árið ‘89 en þá var fyrsta nám-
skeiðið haldið hérlendis. „Ég fór
svo til Ameríku og lærði meira og
varð meistari. Ég hef kennt mörg-
um reikimeisturum. Þetta er frek-
ar auðvelt að læra og námskeiðið
tekur aðeins tvo daga. Þar fær
fólk tilsögn um hvernig skal nota
reiki. Aðalatriðið er að fá vígslur
þar sem þú ert tengdur við ork-
una. Eftir það finnur þú fyrir því
að hún er til staðar. Reiki styrkir í
rauninni eiginleika þína og ef þú
hefur andlega hæfileika þá
styrkjast þeir eftir að þú lærir
reiki.“ hilda@frettabladid.is

Jólahátíð Rússnesku rétttrúnaðar-
kirkjunnar á Íslandi hefst í kvöld
með messu í Friðrikskapellu klukk-
an 23.00. Stendur hún yfir fram
yfir miðnætti, hugsanlega til 2.00.

Hátíð kirkjunnar miðast við at-
burðinn þegar vitringarnir þrír
sáu jólastjörnuna sem leiddi þá að
jötu Krists. Að sögn Ksenia Ólafs-
son, talsmanns rétttrúnaðarkirkj-
unnar á Íslandi, markar messan
upphaf jólanna og verða aðalhá-
tíðarhöldin á morgun. 

Meðlimum kirkjunnar hefur
fjölgað nokkuð hér á landi undan-
farið og eru þeir nú um 120.
Serbar og Úkraínumenn eru á
meðal þeirra sem mæta á mess-
una í kvöld. Auk þess mun íslensk-
ur kór syngja eins og undanfarin
ár og það að sjálfsögðu á rúss-
nesku.

Nýverið fékk rétttrúnaðarkirkj-
an vilyrði fyrir lóð undir nýja
kirkju í svonefndri Leynimýri í

Öskjuhlíð. „Það er yndislegur stað-
ur og mjög spennandi,“ segir
Ksenia. „Það kemur hingað prestur
í apríl og verður í því að skipuleggja

bygginguna. Ég vona að við getum
byrjað að byggja eftir eitt ár,“ segir
hún og óskar öllum gleðilegra jóla á
rússnesku: S Rozhdestvom! ■

BERGUR BJÖRNSSON REIKIMEISTARI Hefur stundað reiki síðan 1989 og kennt ófáum reikimeisturum fag sitt. 

AÐ MÍNU SKAPI
JÓN ODDUR HALLDÓRSSON, FRJÁLSÍÞRÓTTAMAÐUR OG SILFURHAFI Á ÓLYMPÍULEIKUM FATLAÐRA Í 100M HLAUPI

TÓNLISTIN Góður vinur vakti áhuga minn á
klassískri tónlist fyrir þremur árum síðan og
síðan hef ég nær eingöngu hlustað á hana
og keypt mér til eignar. Ég er einkar hrifinn
af Mozart, Tsjækovskíj, Bach og Beethoven,
en níunda sinfónía Beethovens er í miklu
uppáhaldi. Beethoven er svo kraftmikill. Ef
ég er í leiðu skapi verð ég strax léttari í lund
við að hlusta á tónlist hans. Klassísk tónlist
er tímalaus og maður fær aldrei leið á
henni.

BÓKIN Ég les mjög mikið og nýti bóka-
safnsskírteinið vel. Las Syni duftsins um jól-
in, en ég er nýbyrjaður á Arnaldi og ákvað
að byrja á byrjuninni. Bókin kom á óvart og
er spennandi lesning sem tekst á við sið-
ferðislegar spurningar sem voru í umræð-
unni á þeim tíma; hvort rétt eða rangt sé að

klóna menn. Annars les ég mest vísinda-
skáldskap og fantasíur í anda Hringadrótt-
inssögu.

BÍÓMYNDIN Ég verð að nefna The Passion
of Christ, þótt ég sé slappur trúmaður. Mér
þótti gaman að sjá leikstjóra fjalla um Krist
sjálfan en ekki boðskap hans. Það var
áhugavert að sjá hvernig Kristi leið og upp-
lifa þjáningar hans á píslargöngunni. Ég
varð ansi snortinn, enda grimmdin mikil, og
Gyðingar og Rómverjar sýndir í verulega
ljótu ljósi.

BORGIN Aþena; enda mikil söguborg. Eftir
að hafa skoðað gamlar rústir á Akrópólis-
hæðinni og hof Póseidons kom ég heim
með mikinn doðrant um gríska sögu og
goðafræði, og fékk mikinn áhuga á þessum

fræðum. Grikkir eru hressir og skemmti-
legir; alltaf tilbúnir að gera manni til geðs
og ganga lengra en skyldan býður. 

BÚÐIN Rúmfatalagerinn er bestur. Bæði
vinn ég þar og þeir eru aðalstyrktaraðilar
Íþróttasambands fatlaðra til margra ára.
Þetta er búð sem kann að styrkja gott mál-
efni, auk þess sem ég versla mjög mikið
þar.

VERKEFNIÐ Ég byrja í grunnnámi rafiðna í
Iðnskólanum á morgun og ætla síðan í raf-
eindavirkjann. Þá er Íslandsmót innanhúss
framundan og næsta sumar Evrópumeist-
aramót í Finnlandi þar sem ég þarf að verja
tvo titla, en ég er Evrópumeistari í 100m og
200m hlaupi. Það er því spennandi og
krefjandi ár framundan.

Klassísk tónlist, grísk goðafræði og þjáningar Krists

...fá þær hljómsveitir og lista-
menn sem halda styrktar- og
minningartónleika um Pétur W.
Kristjánsson tónlistarmann á
Broadway í kvöld. 

HRÓSIÐ

Lárétt: 2 vináttuvottur, 6 frá, 8 arinn, 9
skordýr, 11 tímamælir, 12 eldhúsáhöld,
14 geggjaða, 16 áttir, 17 ábreiða, 18
mjöl, 20 tveir eins, 21 kvísl.

Lóðrétt: 1 fara undir yfirborð vatns, 3
lausung plús l, 4 sorgbitnar, 5 vann eið,
7 farartæki, 10 reykja, 13 fataefni, 15
smjörlíki, 16 lítil, 19 í röð.

Lausn

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

Lárétt: 2koss,6af, 8stó,9fló,11úr,
12ausur, 14galna,16sv, 17lak,
18mél,20rr, 21álma.
Lóðrétt: 1kafa,3os,4stúrnar, 5sór, 
7flugvél, 10ósa,13ull,15akra,
16, smá, 19lm.

KSENIA ÓLAFSSON Ksenia Ólafsson er talsmaður Rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar á Íslandi.

S Rozhdestvom eða gleðileg jól

Hvað er reiki?
Ólíkt öðrum heilunaraðferðum er
reiki byggt á mannlegum orku-
stöðvum. Reiki leitar eftir reglu í
líkama þar sem orkan er komin í
ójafnvægi eða hefur stíflast. 

Reiki hefur nokkur grunnáhrif:
úr því næst alger slökun, eyði-
leggur allt sem lokar orkuna inni
og hreinsar líkamann. 
Í reiki staðsetur reikimeistarinn
hendurnar fyrir ofan þiggjand-
ann og þiggjandinn fær þá orku
sem hann þarfnast. Þiggjandinn
tekur því fullan þátt í heiluninni. 

BERGUR BJÖRNSSON REIKIMEISTARI: TENGIR FÓLK VIÐ REIKIORKU

Losar um orkuhnúta
�Smáauglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is
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Nammi í 
kaupbæti!
Öllum pöntunum hjá 
fyrirtækjaþjónustu 
Office 1 að upphæð 10.000 
eða meira fylgir sælgæti.

Janúartilboð

9,-

Bréfabindi
Plasthú›u› A4 bréfabindi,
52 og 85mm.
Fást í mörgum litum.

Ljósritunarpappír
A4 - 500 blö› í pakka 80 gr.
Rykfrír og mjög þéttur pappír sem 
tæknimennirnir mæla hiklaust me›. 
Vörrunúmer: 1601007010-OFF

1 pakki

299,-*
* ef þú kaupir 1 kassa

Hámark 40 möppur 
á mann!

9 kr.
Aðeins

Verð áður 29.900,-
19.900,-

Skrifborðsstóll
Eco skrifborðsstóll án arma.
Blár, svartur og rauður.

3 ára 
ábyrg›

Parkethjól

990 kr. settið

1 kassi

1.495,-

5 pakkar 

í kassa.

10.000
VERÐLÆKKUN!

 Vörun. HP Laserjet      Verð       

C7115A 1000W/1200/1220/3310/3320/3330 5.490,-
C4092A 1100/1100A/3200/3200M 5.390,-
C4127A  4000/4050/ 8.990,-
C4096A  2100/2200 series 8.990,-

Dufthylki

Blekhylki 
Bleksprautuprentari
HP Photosmart 7450
Hra›i (bls mín) 18 svart, 12 í lit
Kortalesari
Vörunúmer: Q3409A

9.990,-
Verð áður 14.990,-

12.900,-
Verð áður 17.900,-

Laserprentari
HP LaserJet 1010
Hra›i: 12 bls. á mín.
Vörunúmer: Q2460A

17.000
VERÐLÆKKUN!

HP svart blek nr. 45 
Vörunúmer: 51645AE 5.490,-
Verðdæmi

Eigum blek í allar gerðir prentara!

Ferðavél
NEC Versa M500E
Intel® Celeron® M330
L2 Cache: 512KB
256MB DDR SDRAM
15” TFT XGA skjár
1024 x 768 / 16 milljón litir
DVD/CD-RW drif 24x hraða
40 GB harður diskur

99.900,-
Verð áður 119.900,-

20.000VERÐLÆKKUN!

5.000
VERÐLÆKKUN!



SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099  Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is  
Dreifing: 515 7520 Auglýsinga- og markaðsdeild: 550 5010 – fax 550 2727, auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VI Ð S EG J U M F R É T T I R SM Á A U G L Ý S I N G AS Í M I N N E R 550 5000

Bílaólán
Ég hef aldrei átt bíl. Ég hef rekið

bíla og haft þá í minni umsjá en
ég hef aldrei raunverulega átt þá. Ég
hef yfirleitt tekið lán fyrir þeim og
bílalán núna í seinni tíð. Oftar en ekki
hafa bílarnir verið ónýtir áður en ég
hef náð að greiða upp lánið af þeim.
Oft hafa þessir bílar verið ónýtar
druslur frá upphafi, gamlir og út-
keyrðir. En ekki alltaf.

Ég hef nokkrum sinnum slysast til
að kaupa bílategundir sem hafa ekki
notið almennrar hylli. Ég hef meðal
annars átt Simca Talbot, Renault
Nevada og Mercury Topas. Þeir eiga
það allir sameiginlegt þessir bílar að
þeir hafa fært mér mikla óhamingju.
Ég keypti þessa bíla vegna þess að
þeir voru ódýrir miðað við útlit. Þeir
litu vel út og virtust í góðu lagi. Yfir-
leitt hefur líka bílasalinn mælt sterk-
lega með þessum bílum. Ég hef síðan
komist að því síðar að hann gerði það
fyrst og fremst til að losna við við-
komandi bíl í fangið á einhverjum
auðtrúa fáráðlingi eins og mér.

Þegar ég keypti Simca Talbotinn
hélt ég að ég væri heppnasti maður í
heimi. Mér leið eins og ég hefði unnið
í happdrætti. Bílasalinn fullyrti að ég
hefði dottið í lukkupott og gert bestu
bílakaup lífs míns. Mánuði seinna var
bíllinn orðinn að ryðhrúgu. Það var
eins og ég hefði keypt mér ís í hita-
bylgju. Bíllinn hreinlega bráðnaði
sundur í höndunum á mér. Ég komst
líka að því að nákvæmlega enginn
flutti inn varahluti fyrir Simca Tal-
bot. Það var því tilgangslaust að láta
gera við hann. Afturdempararnir
ryðguðu undan honum og hann var
fastur í fyrsta gír. Ég keyrði um bæ-
inn á 10-15 km. hraða með afturend-
ann hoppandi í allar áttir. Á endanum
hoppaði hann í sundur og ég fór með
hann á haugana.

Ég var enn þá að borga lánið af Tal-
botinum þegar ég keypti Topasinn.
Einhver hafði sagt mér að amerískir
bílar væru frábærir. Ég veit ekkert
um það, en Tópasinn bræddi úr sér
eftir nokkra mánuði en ekki fyrr en
ég var búinn að eyða meiru í viðgerð-
ir á honum en ég hafði keypt hann á.
Ég var heppinn að losna við hann mér
að kostnaðarlausu. Þá keypti ég
Nevöduna en sá bíll átti eftir að
græta mig.

Í dag á ég Fiat Weekend sem er bíll
sem enginn þekkir. Ég fékk hann á
mjög góðu verði. Ég skulda hann all-
an. Ef hann bregst mér þá skila ég
inn ökuskírteininu mínu og tek upp
rösklegar göngur.
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