
● laus við stjörnustæla og mont

Alvaro Calvi:

▲

SÍÐA 42

Hitti Giorgo
Armani

● félagið er 77 ára í dag

Slysavarnafélag Íslands:

▲
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Stofnað eftir
hörmungar

● kjörstaðir opnaðir á morgun

Kosið í Írak:

▲

SÍÐA 12

Ekki endastöð 
heldur upphaf
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LAUGARDAGURLAUGARDAGUR

TÓNLEIKAR Í SALNUM Alina
Dubik mezzósópran og Jónas Ingimund-
arson píanóleikari flytja söngva slavn-
eskra tónskálda í Salnum í Kópavogi.
Tónleikarnir hefjast klukkan 16.

DAGURINN Í DAG

29. janúar 2005 – 27. tölublað – 5. árgangur

UMDEILDUR AÐALFUNDUR Heimild-
ir herma að verið sé að skapa bakland fyrir
Pál Magnússon varaþingmann í Kópavogi.
Hann sé á leið í bæjarpólitíkina. Skondin
umræða, segir eiginkona Páls.  Sjá síðu 2

SAMBANDSLAUST Á SÚÐAVÍK
Það er ekki á valdi Símans að koma í veg
fyrir snjóflóð, að sögn Evu Magnúsdóttur,
upplýsingafulltrúa fyrirtækisins. Þetta kom
fram í svari Símans við fyrirspurn Ómars M.
Jónssonar, bæjarstjóra í Súðavík. Sjá síðu 2

SKEYTTI EKKI UM LÍF STÚLKU
Maður hefur verið dæmdur í eins og hálfs
árs fangelsi fyrir að hafa ekki komið ungri
stúlku í bráðri lífshættu til hjálpar. Stúlkan
lést vegna banvænar kókaíns- og e-töflu
eitrunar. Sjá síðu 4

LEKI FORDÆMDUR Utanríkismála-
nefnd fordæmir harðlega að trúnaðarupp-
lýsingar frá fundum nefndarinnar um Íraks-
málið hafi komist í hendur Fréttablaðsins.
Sjá síðu 6

Kvikmyndir 38
Tónlist 34
Leikhús 34

Myndlist 34
Íþróttir 30
Sjónvarp 40

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

VARÐSKIP Georg Lárusson, forstjóri
Landhelgisgæslunnar, vill að nýtt
varðskip verði leigt en ekki keypt.
Hann telur óskynsamlegt að verja
þremur milljörðum króna til
kaupa á nýju skipi og segir betri
kost að greiða 150 milljónir króna
í leigu á ári. Þá telur hann óþarft
að nýtt varðskip verði sérhannað
fyrir Íslendinga, ekki þurfi annað
en að líta til norskra skipa sem
notuð eru við svipaðar aðstæður
og hér eru. Norska strandgæslan
rekur 24 skip en á aðeins þrjú. Hin
eru leigð.

Skipaleigu er háttað með svip-
uðum hætti og flugvélaleigu og
jafnvel rekstrarleigu bíla sem er
alþekkt meðal Íslendinga.

Georg segir ýmsa kosti fylgja
leigufyrirkomulaginu. „Í stað
þess að binda þrjá milljarða í eign
sem ónýtist smám saman gætum
við greitt ákveðið leigugjald. Það
ætti líka að leiða til skilvirkari
endurnýjunar á þessum tækjum.“

Georg Lárusson rennir hýru
auga til skipa á borð við þau sem
meðal annars eru notuð í Noregi,
Það eru millistór fjölnota skip
sem nýtast vel til allra verka sem
Landhelgisgæslan sinnir.

- sjá viðtal við Georg á síðu 24.

- bþs

KJARAMÁL Launamunur hefur auk-
ist mikið hér á landi miðað við
alþjóðlega Gini-stuðulinn sem
mælir tekjudreifingu. Kvarðinn
tekur gildi frá núll og upp í einn, en
því hærri sem hann er, því ójafnari
er dreifing tekna. Samkvæmt upp-
lýsingum frá fjármálaráðherra
hefur mismunur ráðstöfunartekna
hjóna og sambúðarfólks aukist úr
0,206 árið 1995 í 0,3 árið 2003. Það
telst mjög marktæk breyting. Út-
reikningur á stuðlinum byggist á
öllum tekjum en ekki einungis
launatekjum.

Sigurjón Þórðarsson, þingmaður
Frjálslyndra, beindi nýverið fyrir-
spurn til Geirs H. Haarde fjármála-
ráðherra um útreikning á stuðlin-
um, en hann hefur ekki verið gerð-
ur hér á landi síðan Þjóðhagsstofn-
un var lögð niður árið 2002. 

Sigurjón Þórðarson segir að
tekjumunur hér á landi sé greini-
lega að aukast mikið og hann eigi
enn eftir að aukast þegar boðaðar
skattalækkanir ríkisstjórnarinnar
komi til framkvæmda því þær
komi nánast eingöngu hinum efna-
meiri til góða. Hann segir tekju-

mun í nágrannaþjóðum stöðugan á
meðan hann aukist hér á landi.
„Tekjumunur fólks hefur lítið
verið í umræðunni upp á síðkastið
vegna þess að ríkisstjórnin hætti
þessum útreikningum,“ segir Sig-
urjón. „Þetta er grundvallarbreyt-
ing á þjóðfélaginu og í næstu kosn-
ingum verður þjóðin að taka af-
stöðu til þess hvort það sé í þessa
átt sem hún vill þróast.“ 

Pétur Blöndal, formaður efna-
hags- og viðskiptanefndar Alþing-
is, segir að ný starfsgrein hafi orð-
ið til með tilkomu og stækkun fjár-

málastofnana. Starfsfólk þar fái
greidd há laun og það kunni að
skýra þróun Gini-stuðulsins hér á
landi að hluta. „Annars hefði ég átt
von á öðru þar sem lægstu laun
hafa hækkað umfram önnur og það
hefði átt að minnka þennan mun.
En há laun í fjármálageiranum
virðast vega þetta upp.“

Talsmenn Alþýðusambandsins
höfðu ekki skoðað niðurstöðu fjár-
málaráðuneytisins þegar leitað var
eftir viðbrögðum í gærkvöld og
ekki náðist í Geir H. Haarde fjár-
málaráðherra. -ghg

Launamunurinn hefur
aldrei verið meiri

Samkvæmt útreikningum fjármálaráðuneytisins hefur launamunur aukist á undanförnum
árum. Niðurstaðan er samkvæmt staðli sem hefur ekki verið notaður hér á landi síðan Þjóðhags-

stofnun var lögð niður. Þingmaður stjórnarandstöðu óskaði eftir útreikningnum.

Besta afkomuár 
bankanna:

Hagnaðar-
met banka

VIÐSKIPTI Methagnaður var af
bönkunum í fyrra. Viðskiptabank-
arnir þrír högnuðust um tæpa 40
milljarða króna. Ef Straumur er
tekinn með er hagnaðurinn rúmir
46 milljarðar króna. 

Afkoma Landsbankans kom
verulega á óvart, en búist var við
slakri afkomu af síðasta fjórðungi
ársins vegna lækkandi hluta-
bréfaverðs. Landsbankinn skilaði
einum milljarði í hagnað, en spár
gerðu ráð fyrir allt að tveggja
milljarða tapi á fjórðungnum.

Arður til hluthafa þessara
skráðu banka fyrir árið í fyrra
nemur á tólfta milljarð króna.

sjá síðu 11

-hh

VONBRIGÐI HJÁ VIGGÓ OG LÆRISVEINUM HANS Viggó Sigurðsson landsliðsþjálfari og lærisveinar hans, Einar Hólmgeirsson og
Guðjón Valur Sigurðsson, voru að vonum svekktir eftir tapið gegn Rússum á HM í handbolta í Túnis í gær. Vonir íslenska liðsins um að
komast í milliriðil eru nú nánast úr sögunni. Sjá bls. 30-31

Helgi Þorsteinsson:

▲

Í MIÐJU BLAÐSINS

Bíll fyrir barnið
og golfsettið

●  bílar

Karlar 20-40 ára
Me›allestur dagblaða

Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallups nóvember 2004

MorgunblaðiðFréttablaðið

61%

33%

VEÐRIÐ Í DAG

ÞAÐ DREGUR ÚR VINDI NORÐAN-
LANDS Í DAG EN VERÐUR ÁFRAM
VINDASAMT ENGU AÐ SÍÐUR Það
hlýnar um tíma á landinu í dag. Sjá síðu 4

Kommablót í Neskaupstað

Kári Stefánsson gengur á hólm við
Hallgrím Helgason á ritvellinum

SÍÐUR 26 & 27

▲

Alþýðubandalagið lifir
enn fyrir austan

SÍÐA 28

▲

Af flísum og bjálkum
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NORSKT STRANDGÆSLUSKIP
Nýtt varðskip Landhelgisgæslunnar gæti

orðið svipað þessu.

Forstjóri Landhelgisgæslunnar um endurnýjun flotans:

Nýtt varðskip á rekstrarleigu
Hvassviðri:

Stormasamt
á landinu

VEÐUR Mjög hvasst var sums staðar
á Vestfjörðum í gær. Lögreglan bað
fólk um að vera ekki á ferli að nauð-
synjalausu en vindhviður mældust
yfir fjörutíu metrar á sekúndu á
Þverfjalli. Áð sögn lögreglu á Ísa-
firði í gærkvöld hafði kvöldið
reynst slysalaust.

Í gærkvöldi var einnig ofsaveður
á þjóðvegi eitt við Kvísker í Öræf-
um. Vindhviður mældust þar 44
metrar á sekúndu síðdegis. Að sögn
lögreglu urði engin óhöpp vegna
veðurs. -ghg
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Öryggiskröfur vegna kosninganna í Írak enn hertar:

Útgöngubann lengt og lokað fyrir umferð
ÍRAK, AP Á annan tug óbreyttra
borgara og íraskra lögreglumanna
létust í árásum uppreisnarmanna í
Írak í gær. Þá voru fimm banda-
rískir hermenn drepnir í þremur
árásum í Bagdad.

Uppreisnarmenn súnní-
múslima, sem hafa beðið fólk að
sniðganga kosningarnar á morgun,
hafa hótað hertum árásum og segja
að spjótunum verði beint að kjör-
stöðum. Vegna þessa á enn að auka
öryggiskröfur vegna kosninganna.
Útgöngubann hefur verið lengt og
landamærum landsins verður lok-
að, sem og flugvellinum í Bagdad.
Þá hefur enn ekki verið tilkynnt
hvar kjörstaðirnir eru.

Á kjördag verður lokað fyrir

bílaumferð óbreyttra borgara.
Stuðningsmenn hryðjuverka-

mannsins Abu Musab al-Zarqawi
sögðust í gær hafa myrt einn af
frambjóðendum á lista Iyad Allawi,
bráðabirgðaforsætisráðherra
landsins. Í gærkvöldi höfðu þær
fréttir ekki verið staðfestar en
mennirnir sögðust ætla að birta
myndir af morðinu á vefsíðu sinni.

Í gær kusu um 280 þúsund Írak-
ar búsettir utan heimalands síns
utankjörstaðar í fjórtán löndum. ■

Ekki á valdi Símans að koma í veg fyrir snjóflóð segir upplýsingafulltrúinn:

Sambandslaust í hættuástandi
FJARSKIPTI Það er ekki á valdi Sím-
ans að koma í veg fyrir snjóflóð,
að sögn Evu Magnúsdóttur, upp-
lýsingafulltrúa fyrirtækisins.
Þetta kom fram í svari Símans
við fyrirspurn Ómars M. Jóns-
sonar, bæjarstjóra í Súðavík, sem
hann sendi vegna þess að bærinn
varð algjörlega símasambands-
laus í óveðri 4. janúar síðastlið-
inn. Á sama tíma var ófært á
milli Súðavíkur og Ísafjarðar. 

Ómar segir að síminn sé mikil-
vægt öryggistæki í tilfellum sem
þessum þegar hættuástand skap-
ast. Sambandið rofnaði aðfara-
nótt 4. janúar og kom aftur á um
klukkan sex síðdegis. „Á þessum
tíma var mikilvægt að vera í
sambandi við almannavarna-
nefnd á Ísafirði. Einu samskiptin
sem við gátum haft voru í gegn-
um talstöð björgunarsveitarinn-
ar í bænum.“

Ómar sendi Símanum fyrir-
spurn vegna málsins og hann seg-
ir fyrirtækið hafa brugðist vel
við. „Þeir fullvissuðu okkur um
að þetta yrði skoðað af mikilli
alvöru. Þeir ætla að lágmarka lík-

urnar á því að þetta endurtaki sig
og það kemur til greina að skipta
farsíma- og talsímakerfunum á
milli fleiri stöðva. Þá heldur ann-
að áfram að virka þó hitt bili.“

– ghg

Páll ekki á leið
í bæjarmálin

43 konur skráðu sig í Freyju, félag framsóknarkvenna í Kópavogi, daginn fyrir
aðalfundinn. Heimildir herma að verið sé að skapa bakland fyrir Pál Magnús-

son. Hann sé á leið í bæjarpólitíkina. Skondin umræða segir eiginkona Páls.
STJÓRNMÁL Una María Óskarsdótt-
ir, fyrrum aðstoðarmaður Sivjar
Friðleifsdóttur, var felld úr stjórn
Freyju, félags framsóknarkvenna
í Kópavogi, á aðalfundi á fimmtu-
dagskvöld. Una var varaformaður
félagsins.

43 konur höfðu skráð sig í
félagið fyrr um daginn með að-
stoð Aðalheiðar Sigursveinsdótt-
ur. Aðalheiður er kona Páls Magn-
ússonar, aðstoðarmanns Valgerð-
ar Sverrisdóttur viðskipta- og
iðnaðarráðherra.

Lögmæti fundarins hefur verið
dregið í efa. Sigurður Eyþórsson,
framkvæmdastjóri Framsóknar-
flokksins, segir að á fram-
kvæmdastjórnarfundi flokksins í
gær hafi verið ákveðið að vísa
málinu til laganefndar hans. 

Gagnrýnt hefur verið að
félagskonur hafi ekki vitað um
fjölgunina í félaginu. Konur hafi
skráð sig sem ekki séu með heim-
ilisfang í Kópavogi. Meðal þeirra
sé Edda Björg Hákonardóttir, eig-
inkona Árna Magnússonar félags-
málaráðherra, bróður Páls, sem
búsett sé í Hveragerði.

Aðalheiður segir konurnar
hafa farið að lögum Framsóknar-
flokksins. Ekkert mæli gegn því
að Edda skrái sig í félagið. Aðal-
heiður meti stuðning hennar mik-
ils.

Heimildarmenn segja að með
innkomu kvennanna í félagið sé
stuðningsmönnum Páls Magnús-
sonar fjölgað verulega. Þrjú félög
starfi í Kópavogi. Þau kjósi full-

trúa inn í fulltrúaráð, sem raði á
prófkjörslista og ráði leikreglum
hans. Stefnan sé tekin á að Páll
Magnússon leiði Framsókn í
næstu bæjarstjórnarkosningum.

Aðalheiður segir umræðuna
skondna. „Ég hef ekki heyrt að
Páll sé á leiðinni í framboð í Kópa-
vogi. Hann hefur verið á vett-
vangi landsmálanna en hann er og

verður gríðarlega sterkur í Kópa-
vogi.“

Aðalheiður segir markmiðið
hafa verið að koma Sigurbjörgu
Vilmundardóttur, fyrrum ungliða
Framsóknarflokkins, sem settist í
bæjarstjórn Kópavogs við fráfall
Sigurðar Geirdal, að sem fulltrúa
Freyju í næstu bæjarstjórnar-
kosningum. gag@frettabladid.is

RÓBERT MARSHALL
Vill starfa áfram sem formaður Blaða-
mannafélagsins. Aðalfundur er í vor.

Blaðamannafélag Íslands:

Staða for-
manns rædd

FUNDUR Stjórn Blaðamannafélags
Íslands hefur verið boðuð til fund-
ar á mánudag til að ræða stöðu
mála eftir að formaður félagsins
sagði upp starfi sínu á Stöð 2 eftir
að fréttastofa stöðvarinnar dró til
baka og baðst afsökunar á frétt
hans. Róbert lýsti því yfir að hann
hygðist áfram gegn formennsku í
Blaðamannafélaginu. Arna
Schram varaformaður sagðist
ekki geta svarað því hvort Róbert
nyti trausts til þess enda hefði
stjórnin ekki hist. Fundur hefði
verið boðaður til að ræða málið á
mánudag. - ás

ÍTALIR FASTIR Í SKAFLI Átta Ítalir
og einn Íslendingur festu bifreið
sína í skafli við Berserkjahraun í
umdæmi lögreglunnar í Stykkis-
hólmi. Hún fékk hjálparbeiðni
frá fólkinu um hálf fjögur í gær.
Björgunarsveitin Berserkir var
kölluð til og kom fólkinu úr skafl-
inum um hálfri stund síðar.
Ferðamennirnir voru á fáfarinni
leið sem er ófær. Ætluðu Ítalarn-
ir að kvikmynda landslagið. 

HRATT KEYRT Á KÁRAHNJÚKUM
Fjórir voru teknir fyrir of hraðan
akstur á Kárahnjúkasvæðinu
fyrir hádegi í gær. Sá sem hrað-
ast ók var á 120 km hraða. Níutíu
kílómetra hraðahámark er á veg-
inum upp að Kárahnjúkum.

NÝR FORSTJÓRI Hildur Dungal
lögfræðingur hefur verið skipuð í
embætti forstjóra Útlendinga-
stofnunar frá og með 1. febrúar.
Það er Björn Bjarnason dóms-
málaráðherra sem skipar í stöð-
una.Hildur er 33 ára og tekur við
embættinu af Georg Kr. Lárus-
syni.

Vinnumálastofnun:

15 leyfi til
viðbótar

VINNUMARKAÐUR Vinnumálastofn-
un gaf í gær út 15 atvinnuleyfi til
viðbótar við þau 24 sem gefin
voru út fyrr í vikunni. Leyfin eru
einkum gefin út fyrir Kínverja og
Pakistana sem munu starfa hjá
Impregilo á Kárahnjúkum. 

Í næstu viku verður fundur
með fulltrúum Impregilo til að
fara yfir umsóknir frá fólki á EES-
svæðinu og framhaldið metið.

Þá hafa verið gefin út nokkur
atvinnuleyfi fyrir önnur fyrirtæki,
m.a. í þjónustugeiranum. - ghs

SPURNING DAGSINS
Árni, er verið að grafa undan
þér?

„Nei, en það hefur skapast tækifæri til
að nota þessa ágætu fjölmiðlamenn til
að grafa sjálf göngin til Eyja.“

Fréttastofa Stöðvar 2 flutti viðtal við upplýsinga-
fulltrúa verktakafyrirtækisins NCC sem sagði að
Árni Johnsen færi með rangt mál þegar hann full-
yrti að fyrirtækið hefði metið kostnað við gerð
jarðganga til Vestmannaeyja.

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

■ STJÓRNSÝSLA

UNA MARÍA ÓSKARSDÓTTIR
Var varaformaður Freyju en féll úr stjórn fé-
lagsins. Lögmæti fundarins verður kannað.

AÐALHEIÐUR SIGURSVEINSDÓTTIR
Kona Páls Magnússonar segir markmið

kvennanna ekki að koma Páli í bæjarmálin.

Síminn:

Samningar
voru felldir

KJARAMÁL Símsmiðir og rafeinda-
virkjar hjá Símanum hafa fellt
kjarasamninga sem Rafiðnaðar-
sambandið gerðu við fyrirtækið.
Á kjörskrá voru 250 manns en 133
greiddu atkvæði. Rúmlega helm-
ingur þeirra, eða 71, greiddi
atkvæði gegn samningnum en 61
félagsmaður samþykkti hann.

Guðmundur Gunnarsson, for-
maður Rafiðnaðarsambandsins,
segir að símsmiðir hafi verið
óánægðir með samninginn. Þeir
hafi sett ákveðin grundvallarskil-
yrði sem hafi ekki verið uppfyllt.
Hann segir að búið sé að boða til
samningafundar með Símanum á
mánudagsmorgun.

- ghg

HERMAÐUR FYLGIST MEÐ UMFERÐ
Bandarískur hermaður fylgist með um-
ferð við Kirkuk í Írak. Öryggisgæsla verð-
ur enn hert í dag og á morgun.

SÚÐAVÍK
Bærinn varð símasambandslaus í óveðri í byrjun mánaðar. Ófært var til Ísafjarðar og einu

samskiptin við umheiminn fóru fram í gegnum talstöð.
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Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund
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Dönsk króna

Norsk króna
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94,30 94,86
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Heimild: Seðlabanki Íslands

SALA

111,25-0,22%
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Þingsályktunartillaga:

Efling vegagerðar með veggjöldum
SAMGÖNGUR Gerð verður úttekt á
kostum til að auka fjárfestingar í
vegagerð með veggjöldum ef
þingsályktunartillaga Einars K.
Guðfinnssonar og Halldórs
Blöndal, þingmanna Sjálfstæðis-
flokksins, verður samþykkt.

Í greinargerð með tillögunni
segir að Íslendingar verji líklega
hlutfallslega meira fé í vegagerð
en flestar aðrar þjóðir. Sam-
kvæmt samgönguáætlun 2003 til
2014 eigi að verja tæpum 72 millj-
örðum króna til málaflokksins. Þó
sé ljóst að þörf sé á frekari upp-
byggingu og að tugi milljarða
króna vanti til að uppfylla allar
óskir. 

Þingmennirnir nefna að það

tíðkist víða erlendis að nota veg-
gjald við gerð stórra og dýrra
samgöngumannvirkja. Hér hafi
slíkum kostum hins vegar lítið
verið beitt. Því þurfi að hyggja að
því hvar megi koma við frekari

veggjöldum til að stuðla að auk-
inni vegagerð í landinu. Verði til-
lagan samþykkt verður sam-
gönguráðherra falið að gera út-
tekt á möguleikum í þeim efnum. 

– ghg

Skeytti ekki um
líf ungrar stúlku

Maður hefur verið dæmdur í eins og hálfs árs fangelsi fyrir að hafa ekki kom-
ið ungri stúlku í bráðri lífshættu til hjálpar. Alvarlegt brot sem ber vott um

skeytingarleysi gagnvart lífi stúlkunnar, segir í dómnum.
DÓMSMÁL Ríflega 32 ára Reykvík-
ingur hefur verið dæmdur í 18
mánaða óskilorðsbundið fangelsi
fyrir að hafa ekki komið stúlku
sem var í bráðri lífshættu vegna
fíkniefnaneyslu til hjálpar. Stúlk-
an lést mánudagskvöldið 25.
ágúst í íbúð við Lindargötu 12.

Áður en stúlkan lést höfðu
maðurinn og stúlkan bæði verið
við fíkniefnaneyslu í íbúðinni frá
því snemma að morgni mánudags
og fram eftir degi. Maðurinn bar
því við fyrir dómi að eftir klukk-

an fjögur síðdeg-
is hefði hann far-
ið í annað hús að
sækja hass. Þeg-
ar hann hefði
komið til baka
fimmtán mínút-
um síðar hefði
stúlkan verið í
krampakasti eftir
að hafa sprautað
sig með fíkniefn-
um. Maðurinn
sagðist hafa sett
hendur sínar und-
ir handarkrika
stúlkunnar og
gengið með hana

um gólf. Síðan hefði hann tvisvar
sett hana í kalda sturtu og lagt
hana í rúm inni í svefnherbergi.
Þar hefði hún skolfið í krampa og
verið með froðu í báðum munn-
vikum. Maðurinn sagðist hafa
beitt blástursaðferð og hjarta-
hnoði áður en hann hringdi í
Neyðarlínuna um klukkan 20.30. 

Þegar lögreglan kom á vett-

vang lá stúlkan nakin í rúminu
með breitt upp að vanga. Lög-
reglan segir að húð stúlkunnar
hafi verið orðin gul að lit, köld
viðkomu og enginn púls fundist.

Í krufningarskýrslu kemur
fram að stúlkan hafi látist vegna
banvænnar kókaíns- og e-töflu
eitrunar. Í skýrslunni kemur
einnig fram að hugsanlegt hafi
verið að stúlkan hefði lifað eitr-
unina af, hefði henni verið strax
komið undir læknishendur. Fyrir
dómi sagðist maðurinn ekki vera
ábyrgur gerða sinna umræddan
dag því hann hefði verið í losti
vegna þess sem komið hefði fyrir
stúlkuna og undir áhrifum bæði
áfengis og fíkniefna. Í niðurstöðu
dómsins segir að framferði
mannsins þennan umrædda dag
beri vott um skeytingarleysi
hans gagnvart lífi ungrar stúlku
sem í ástandi sínu hafi verið hon-
um að öllu leyti háð um líf sitt.
„Er hér um alvarlegt brot að
ræða,“ segir í dómnum.

Frá því árið 1993 hefur maður-
inn nokkrum sinnum verið
dæmdur fyrir auðgunar- og fíkni-
efnabrot. Síðast gekkst hann
undir dómssátt vegna fíkniefna-
brots í apríl árið 2003.

trausti@frettabladid.is

CONDOLEEZZA RICE
Rice heimsækir átta Evrópulönd í næstu viku.

Bandaríkin:

Rice til
Palestínu

BANDARÍKIN, AP Fyrsta opinbera
heimsókn Condoleezza Rice sem
utanríkisráðherra Bandaríkjanna
verður til Mið-Austurlanda. Hátt-
settir menn innan ráðuneytisins
segja að vegna batnandi sam-
skipta Ísraela og Palestínumanna
vilji Rice leggja áherslu á að
koma friðarviðræðum á skrið.

Ariel Sharon, forsætisráðherra
Ísraels, hefur hrósað Mahmoud
Abbas, forseta Palestínu, fyrir að
ná að semja um vopnahlé við öfga-
menn og banna almenningi að
bera vopn. ■

,, Lögregl-
an segir að
húð
stúlkunnar
hafi verið
orðin gul
að lit, köld
viðkomu og
enginn púls
fundist.

Í HÆSTARÉTTI
Aðgangur nýbúa að lögfræðingum hér á

landi verður greiðari hér eftir.

Nýbúar:

Listi á níu
tungumálum

LÖGMENNSKA Aðgengi nýbúa á Ís-
landi að lögmönnum hefur batnað
mikið eftir að Lögmannafélag Ís-
lands þýddi lögmannalista á
heimasíðu sinni á sex ný tungu-
mál. Áður var listinn einungis á ís-
lensku, ensku og dönsku en hefur
nú verið þýddur á þýsku, frönsku,
spænsku, serbnesku, taílensku og
pólsku.

Með listanum gefst almenningi
kostur á að leita að lögmönnum
eftir ákveðnum málaflokkum sem
þeir sérhæfa sig í. Vefslóðin á
heimasíðu Lögmannafélagsins er
www.lmfi.is. ■

Höfðabakka 1 - sími 587 50 70

Stór humar
og risarækjur

opið laugardaga frá 10-14.30

Súr hvalur
Harðfiskur að vestan

og hákarl frá Bjarnarhöfn

Evrópa:

Kúariða í geit
BRETLAND Evrópskir vísindamenn
hafa staðfest að í fyrsta skiptið
hafi Creutzfeldt-Jakob sjúkdóm-
urinn (kúariða) greinst í geit. BBC
greinir frá þessu.

Þetta mun vera í fyrsta skiptið
sem veikin finnst í öðrum dýrum í
kúm. Sjúkdómurinn var greindur
í geit sem slátrað var í Frakklandi
árið 2002. Vísindamenn segja
mjög slæmt að sjúkdómurinn hafi
nú greinst í annarri dýrategund
sem maðurinn leggur sér til
munns.

Meira en hundrað manns hafa
látist af Creutzfeldt-Jakob sjúk-
dómnum. ■

Hæstiréttur:

Höggvið á
launahnút

DÓMSMÁL Hæstiréttur sneri dómi
héraðsdóms á fimmtudag og gerir
fyrirtækinu Umhverfisrannsókn-
um að greiða VSÓ ráðgjöf um 130
þúsund krónur. 

Umhverfisrannsóknir unnu við
skýrslugerð um Norðlingaöldu-
veitu og kröfðust um 2,6 milljóna
í greiðslu fyrir. VSÓ ráðgjöf hafði
greitt rúma 1,5 milljón og átti
samkvæmt dómi héraðsdóms að
greiða upp skuld sína. 

Í dómi Hæstaréttar segir að í
óundirrituðum samningi milli
fyrirtækjanna hafi ekki verið
samið um alla þá vinnu sem reidd
var af hendi. - gag

Samtök iðnaðarins:

Vilja stöðva
„Iceland“

VIÐSKIPTI Samtök iðnaðarins hafa
ákveðið að senda inn athugasemdir
til bresku einkaleyfastofunnar og
Evrópusambandsins vegna áforma
verslunarkeðjunnar Iceland Foods í
Bretlandi um að skrá vörumerkið
Iceland í fjölmörgum vöruflokkum
í Bretlandi og innan ESB.

Telja samtökin að áformin stang-
ist á við viðskiptahagsmuni ís-
lenskra fyrirtækja. Utanríkisráðu-
neytið hefur mótmælt umsóknun-
um og telur þær trufla markaðs-
starf íslenskra fyrirtækja og kynn-
ingarstarf á vegum ríkisstjórnar-
innar. Fleiri hagsmunasamtök
hyggjast gera athugasemdir. ■

VIÐ LINDARGÖTU
Ljóst þykir að stúlkan hafi verið í losti í

þrjá til fjóra klukkutíma áður en hringt var
í Neyðarlínuna.

VIÐ HVALFJARÐARGÖNG
Eina umferðarmannvirkið á landinu þar sem krafist er veggjalds.
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KLÓRGAS Fjórir eigendur fyrir-
tækja í Vesturvör 30b í Kópavogi
hafa afhent bæjaryfirvöldum
skrifleg mótmæli vegna klórfram-
leiðslu Mjallar Friggjar í húsinu á
móti.

Í bréfi eigandanna til bæjar-
yfirvalda stendur: „Við eigendurn-
ir að Vesturvör 30b í Kópavogi lýs-
um andstöðu okkar á að eigendur í
Vesturvör 30c geti verið með efna-
verksmiðju í okkar nálægð.“

Eyjólfur Bergþórsson, einn eig-
endanna fjögurra að Vesturvör
30b, segir þá ekkert hafa á móti
fyrirtækinu sem slíku. Þar starfi
gott fólk.

Þeir lýsi þó furðu sinni á því að
Mjöll Frigg fái óáreitt að starf-

rækja efnaverksmiðju á staðnum. 
Eigandi Mjallar Friggjar hefur

sótt um bráðabirgðaleyfi til um-
hverfisráðuneytisins til klórfram-
leiðslu næstu sex mánuðina. Um-
hverfisráðuneytið bíður upplýs-
inga frá Umhverfisstofnun og
Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar-
og Kópavogssvæðis.

Eyjólfur segir ekki hvarfla að
sér að fyrirtækinu verði leyft að
vera með efnablöndun á svæðinu.

- gag

Skíðasvæði landsins:

Ört minnkandi snjór
SKÍÐI Í hlýindunum undanfarna
daga hefur snjó tekið verulega
upp á flestum skíðasvæðum
landsins. Töluverður vindur er í
veðurkortum helgarinnar og
getur brugðið til beggja vona með
opnun. Að sögn starfsmanns í Blá-
fjöllum er þar þó enn nægur snjór
og ef veður leyfir verður svæðið
opið um helgina. 

Skíðasvæðinu í Hlíðarfjalli við
Akureyri hefur verið lokað vegna
hlýinda og snjóleysis. „Það verður
lokað að minnsta kosti í viku, jafn-
vel lengur ef veðurfarslegar
aðstæður verða okkur óhagstæð-

ar,“ segir Guðmundur Karl Jóns-
son, staðarhaldari í Hlíðarfjalli.

Snjórinn á skíðasvæði Ísfirð-
inga hefur minnkað verulega en
stefnt er á að hafa þar opið frá kl.
11 til 17 um helgina.

Nægur snjór er á tveimur efri
skíðasvæðum Siglfirðinga. Að
sögn starfsmanns svæðisins er
veðurútlitið ekki gott á Norður-
landi um helgina og því óvíst að
hægt verði að hafa svæðið opið.
Sömu sögu er að segja frá Dalvík.

Ef veður leyfir verður skíða-
svæðið í Oddsskarði opið frá
klukkan 12 til 17 um helgina.

Nægur snjór er í sólskinbrautinni
og stefnt á að opna stóru lyftuna
um eða eftir helgina. - kk

ÍRAKSMÁLIÐ „Allir nefndarmenn
utanríkismálanefndar voru sam-
mála því að fordæma þennan leka
og líta hann mjög alvarlegum aug-
um,“ segir Steingrímur J. Sigfús-
son, formaður Vinstri grænna.

Utanríkismálanefnd samþykkti
á fundi sínum í gær að hætt yrði að
dreifa fundargerðum nefndarinnar
heldur yrðu þær einungis aðgengi-
legar til aflestrar á fundum nefnd-
arinnar. Ástæðan er sögð vera
fréttaskýring í Fréttablaðinu föstu-
daginn 21. janúar síðastliðinn þar
sem skýrt var frá orðaskiptum á
fundum nefndarinnar 19. febrúar
og 21. mars 2003.

„Þetta er í annað sinn á skömm-
um tíma sem upp hafa komið tilvik
sem varða meðferð trúnaðarupp-
lýsinga. Því er ástæða fyrir utan-
ríkismálanefnd að taka þessi mál

mjög föstum tökum,“ segir í bókun
frá utanríkismálanefnd í gær.

Samkvæmt lögum um þingsköp
Alþingis og áralangri venju um
þagnarskyldu nefndarinnar er allt
það sem fram fer á fundum nefnd-
arinnar trúnaðarmál nema annað sé
tekið fram.

„Utanríkismálanefnd átelur
harðlega þann trúnaðarbrest sem
átt hefur sér stað með því að trún-
aðarupplýsingar virðast hafa kom-
ist í hendur óviðkomandi aðila.
Nefndin beinir því til formanna
þingflokka á Alþingi að þeir taki
málið upp á fundi með þingmönn-
um sínum og brýni fyrir þeim þau
lagaákvæði sem um meðferð trún-
aðargagna gilda og nauðsyn þess að
virða trúnað. Að gefnu tilefni bend-
ir utanríkismálanefnd á að brot af
þessu tagi getur varðað refsingu

samkvæmt almennum hegningar-
lögum,“ segir í bókuninni. 

Stjórnarandstaðan lagði fram
formlega beiðni um það á fundinum
í gær að trúnaði af ummælum Hall-
dórs Ásgrímssonar forsætisráð-
herra í utanríkismálanefnd er vörð-
uðu Íraksmálið yrði aflétt. „Við höf-
um jafnframt áhuga á að ræða við
Eirík Tómasson lagaprófessor, sem
vann greinargerð fyrir ríkisstjórn-
ina um lögmæti ákvörðunarinnar
um stuðninginn við Íraksstríðið.
Við viljum vita hvort ríkisstjórnin
hafi sýnt honum meiri gögn en ut-
anríkismálanefnd fær aðgang að í
málinu. Þá hef ég sérstakan áhuga á
að ræða við hann um hvernig hann
getur tjáð sig um samráðsskyldu
við utanríkismálanefnd án þess að
hafa fundargerðir undir höndum,“
segir Steingrímur. sda@frettabladid.is

Ísfirðingar:

Vilja af 
mölinni

SAMGÖNGUR Tólf til fjórtán ár tekur
að setja bundið slitlag á leiðina
milli Ísafjarðar og Reykjavíkur, sé
miðað við samgönguáætlun stjórn-
valda, segir Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ. 

„Um tuttugu prósent af leiðinni
eru ekki með bundnu slitlagi,“
segir Halldór. Auka þurfi fjárveit-
ingar til samgöngumála og nýta
ætti hluta söluhagnaðar Símans til
þess.

„Það vantar virkilega sátt um
að veita meira fjármagni í sam-
göngumál svo hægt sé að klára
vegaframkvæmdirnar á styttri
tíma,“ segir Halldór. - gag

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

Fylgist þú með HM í hand-
bolta?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefurðu sótt um launahækkun
í vetur?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

38%

62%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

 
TIL MÖGULEGRAR
FRAMTÍÐAR 
Í ÍTÖLSKUM SAMTÍMA ARKITEKTÚR

FÚTÚRISMA
FRÁ

KlinK&BanK er samstarfsverkefni Landsbanka Íslands og Gallerí Kling&Bang
SKÍÐASVÆÐIÐ Í HLÍÐARFJALLI

Búið er að loka skíðasvæðinu þangað til
aðstæður til skíðaiðkunar lagast.
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MARGIR ÖLVAÐIR UNDIR STÝRI
Fjórir ökumenn voru teknir grun-
aðir um ölvun við akstur í Reykja-
vík aðfaranótt föstudags. Lögregl-
an segir það heldur mikið á
fimmtudagskvöldi. Fólkið hafi ver-
ið tekið vítt og breitt um borgina.

BRÆLA Á MIÐUNUM Fáir bátar
voru á sjó í gær. Tilkynningar-
skylda skipa skráði 151 bát á há-
degi. Að meðaltali hafa um 300 bát-

ar verið á sjó á þessum tíma í janú-
ar, mest rúmlega 420. Fæstir hafa
þeir verið nítján en það var á ný-
ársdag.

HRAÐAKSTUR UNDIR HAFNAR-
FJALLI Ungur ökumaður, fæddur
1983, var tekinn á 146 kílómetra
hraða undir Hafnarfjalli á finntu-
dag. Lögreglan í Borgarnesi segir
aðstæður hafa verið mjög slæmar,
myrkur og slæmt skyggni.

MJÖLL FRIGG Í KÓPAVOGI Eigendurnir
að Vesturvör 30b á móti Mjöll Frigg vilja
ekki starfa við hlið efnaverksmiðju.

Eigendur fyrirtækja í Vesturvör 30b í Kópavogi:

Vilja efnablöndun Mjallar Friggjar burt

FRÁ FYRSTA FUNDI UTANRÍKISMÁLANEFNDAR EFTIR ÁKVÖRÐUNINA VIÐ STUÐNINGINN VIÐ ÍRAKSSTRÍÐIÐ
Fundargerðir nefndarinnar eru jafnframt merktar sem trúnaðarmál og dreift til tiltekins hóps manna, sem er 32 einstaklingar. Þagnar-
skyldan gildir um alla sem fá trúnaðargögn afhent og felst meðal annars í því að þeir mega ekki miðla upplýsingum til annarra, hvorki

þingmanna eða óviðkomandi aðila.

Fordæmir lekann
Utanríkismálanefnd fordæmir að trúnaðarupplýsingar um Íraksmálið hafi

komist í hendur Fréttablaðsins. Hætt verður að dreifa fundargerðum. Stjórnar-
andstaðan fer fram á að trúnaði verði aflétt af ummælum forsætisráðherra.



Tilboðið gildir út febrúar 2005.

2.490
Verð:

BÚNAÐURINN

Miðað við 12
mánaða bindingu

kr.

Tilboð á
búnaði fyrir

þráðlaust
Internet

ADSL reikningurinn þinn kemur
þér aldrei framar á óvart!

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

14
7

8
6

Veldu úr nýjum áskriftarleiðum fyrir Internet um ADSL hjá Símanum þar sem reikningurinn
þinn fer aldrei yfir ákveðna hámarksupphæð en þú getur notað netið eins og þú vilt.*

Núverandi ADSL áskrifendur Símans ganga sjálfkrafa inn í nýju þjónustuna.

Síminn býður þráðlausan endabúnað á tilboðsverði til þeirra sem hann þurfa. 
Í öllum áskriftarleiðum er innifalin fyrirtaks vörn gegn vírusum og ruslpósti.

Kynntu þér málið á siminn.is

Bylting í
Internetþjónustu

*Kynntu þér nánar skilmála á siminn.is
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Bæjarstjóri Garðabæjar segir sérsamninga tækifæri til framþróunar:

Hyggst semja á ný við kennara
SVEITARSTJÓRNARMÁL Garðabær ætl-
ar að sérsníða kjarasamning fyrir
grunnskólakennara sem koma til
með að vinna í Sjálandsskóla. 

Ásdís Halla Bragadóttir bæjar-
stjóri segir nýtt ákvæði í kjara-
samningi Kennarasambandsins og
sveitarfélaga gefa ráðrúm til breyt-
inganna. Sérsamningurinn sé til-
raun til að fara nýjar leiðir í kjara-
málum starfsfólks Garðabæjar.

„Sú reynsla verður að hjálpa
okkur í að meta hvaða framtíðar-
skref við tökum,“ segir Ásdís.
Hvort gefa eigi öðru starfsfólki
Garðabæjar tækifæri til að leggja
sitt mat á sérsamninga og hvort
það hafi áhuga á að fara í tilrauna-

samstarf með sveitarfélaginu.
Ásdís segir ekki hafa komið til tals
hjá bæjarstjórninni að enda sam-
starf við launanefnd sveitarfélag-
anna, sem semur um kjör starfs-
manna þeirra. Garðabær hafi stutt
þá kjarasamninga sem launa-
nefndin hafi gert. 

„En okkur finnst hins vegar
spennandi að prófa nýjar leiðir.
Sérstaklega í þessum skóla sem
leggur áherslu á einstaklingsmiðað
nám og mikinn sveigjanleika,“ 
segir Ásdís. - gag

Alþingi og heimilisofbeldi:

Mikið rætt en lítið gert
HEIMILISOFBELDI Allar líkur eru á því
að frumvarp Kolbrúnar Halldórs-
dóttur, þingmanns Vinstri grænna,
um að auka valdheimildir lögreglu
til að fjarlægja ofbeldismenn af
heimilum sínum dagi upp í allsherj-
arnefnd í annað sinn, þrátt fyrir að
um þennan málaflokk virðist ríkja
þverpólitísk sátt. 

Fréttablaðið ræddi við fimm
stjórnarþingmenn sem fæstir
mundu eftir málinu eða efnis-
atriðum þess, meðal annars þeir
sem sátu í allsherjarnefnd sem
hafði málið til umfjöllunar 
og treysti enginn sér til þess 
að taka efnislega afstöðu 

gagnvart þessu frumvarpi 
sem slíku. Flestir sögðust þó 
hlynntir því að bæta réttar-stöðu
fórnarlamba heimilisofbeldis. 

Kolbrún Halldórsdóttir segir að
meðferð þessa máls sé einkennandi
fyrir það áhugaleysi sem gæti gagn-
vart frumvörpum þingmanna
stjórnarandstöð-unnar, þrátt fyrir
að um þau ríki þverpólitísk sátt og
séu þau frekar látin daga uppi í
nefndum.

Ágúst Ólafur Ágústsson, þing-
maður Samfylkingarinnar, tekur
undir þetta og segir áhugaleysi
stjórnarþingmanna á þessum mála-
flokki undarlegt. - bs

Deilt um túlkun 
Halldórs á 1441
Stjórnarandstæðingar telja Halldór Ásgrímsson rangtúlka lykilályktun 

öryggisráðsins með því að segja að hún snúist um að velta Saddam. 
Aðstoðarmaður Halldórs segir orð hans mistúlkuð.

STJÓRNMÁL Halldór Ásgrímsson
forsætisráðherra gerði harða hríð
að Össuri Skarphéðinssyni, for-
manni Samfylkingarinnar, á Al-
þingi á dögunum og sakaði hann
um vanþekkingu: 

„Man háttvirtur þingmaður
það ekki að ályktun 1441 var sam-
þykkt í öryggisráðinu í nóvember
2002? Man hann ekki eftir því að
byggður var upp mikill þrýsting-
ur á Saddam Hussein að hann færi
frá völdum sem allar þjóðir stóðu
að, meðal annars Þjóðverjar?....
Það var verið að byggja upp mik-
inn þrýsting þessa mánuði og það
voru allir að vonast eftir því að sá
þrýstingur yrði til þess að
Saddam Hussein færi frá völd-
um.“

Þórunn Sveinbjarnardóttir,
þingmaður Samfylkingarinnar,
segir ekki hægt að skilja þessi orð
Halldórs á annan veg en hann telji
að ályktun 1441 fjalli um að koma
Saddam frá völdum. „Eins og allir
vita laut 1441 að því að leita af sér
allan grun um tilvist gereyðingar-
vopna í Írak. Til þess að hefja inn-
rás með samþykki Sameinuðu
þjóðanna hefði þurft að sam-
þykkja aðra ályktun í öryggisráð-
inu.“

Ekki náðist í Halldór Ásgríms-
son vegna málsins en aðstoðar-
maður hans, Björn Ingi Hrafns-
son, segir að Halldór hafi alls ekki
verið að vísa til álykt-unar 1441
þegar hann hafi 
nefnt þrýsting um að „Saddam
Hussein færi frá völdum“. Hins
vegar stendur eftir að hugsun ráð-
herrans hvað þetta varðar er
mjög óljós og vandséð er að það
fáist staðist að Þjóðverjar hafi
tekið þátt í að mynda þrýsting á
að Saddam léti af völdum. 

Eitt er þó víst, að engin gereyð-

ingarvopn hafa fundist í Írak. Þá
girðir stofnsáttmáli Sameinuðu
þjóðanna fyrir að aðildarríki reki
ríkisstjórn annars ríkis frá völd-
um í umboði samtakanna enda
væri þar með fullveldi ríkis rofið.

Í ályktun 1441, sem samþykkt

var í nóvember 2002, var Írökum
hótað „alvarlegum afleiðingum“
ef þeir leyfðu ekki aðgang vopna-
eftirlitsmanna og er ályktunin eitt
helsta þrætueplið í alþjóðastjórn-
málum samtímans.

a.snaevarr@frettabladid.is

ÁSDÍS HALLA BRAGADÓTTIR
Bæjarstjóri Garðabæjar segir sérsniðna

kjarasamninga kennara Sjálandsskóla, leið til
að leyfa sérstöðu starfa að njóta sín betur.
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MINNISVARÐI UM HEIMILISOFBELDI
Kolbrún Halldórsdóttir segir áhugaleysi
ríkja gagnvart þessum málaflokki þrátt 

fyrir þverpólitíska sátt.

ÖSSUR OG HALLDÓR
Halldór vændi Össur um vanþekkingu í utanríkismálum og túlkaði ályktun 1441

á frumlegan hátt.
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Ný bjórframleiðsla:

Fjármögnun hefst í febrúar
SKAGAFJÖRÐUR Undirbúningi bjór-
framleiðslu í Skagafirði hefur
miðað vel áleiðis og er stefnt að
því að bjórframleiðsla hefjist
þar í haust. Viðskipta- og rekstr-
aráætlun liggur fyrir og verður
kynningarbæklingur sendur til
fjárfesta í febrúar.

Gert er ráð fyrir að 145 millj-
ónir þurfi til að koma brugg-
húsinu í gang, 95 milljónir í
hlutafé sem skipt verður milli
einstaklinga og fagfjárfesta og
50 milljónir í lánum. 

Leitað hefur verið tilboða í
vélar, tæki, flutninga og hráefni. 

Vilhjálmur Baldursson,
stjórnarformaður Brugghússins
ehf., segir að stefnt sé að því að

ná sjö prósentum af íslenska
markaðnum. Markaðurinn í heild
veltir um 1,6 milljörðum króna.
65 prósent þeirrar upphæðar eru
innlend framleiðsla og afgangur-
inn innflutningur og er því stefnt
að veltu upp á 112-115 milljónir
króna.

Uppskrift að bjórnum liggur
ekki fyrir en vonast er eftir 
samstarfi við lítil brugghús 
á Norðurlöndunum; í Noregi,
Danmörku eða jafnvel 100 ára
gamalt brugghús í Færeyjum.

- ghs

Umhverfisvernd við Akureyri:

Krossanesborgir friðlýstar
UMHVERFIÐ Sigríður Anna Þórðar-
dóttir umhverfisráðherra und-
irritaði í gær auglýsingu um
friðlýsingu Krossanesborga við
Akureyri. Markmiðið er að
vernda svæðið og auka gildi
þess til útivistar fyrir almenn-
ing, náttúruskoðunar og
fræðslu. Svæðið er mikilvægur
varpstaður fjölda fuglategunda,
búsvæði sjaldgæfra plöntuteg-
unda og þar eru ýmsar sérstæð-
ar jarðmyndanir. 

Á svæðinu var um tíma kot-
býlið Lónsgerði og enn sést
móta fyrir húsatóftunum.
Einnig er hægt að sjá ummerki
um vatnsveituskurð sem gerður
var um aldamótin 1900 og fyrsti
akvegur í norður frá Akureyri,
lagður 1907, liggur um svæðið.
Er það nánast eini búturinn sem
enn er eftir af þeim vegi. Á tím-
um síðari heimsstyrjaldar voru

hermannabraggar á svæðinu,
byssuhreiður og gaddavírs-
flækjugirðingar og sjá má leifar
af þeim stríðsmannvirkjum.

Ætlunin er að laga aðkomuna
að svæðinu á næstunni, merkja
gönguleiðir og bæta aðstöðu fyrir
vettvangsnám. - kk

Hafa stjórnvöld
sofið á verðinum?

Félagsmálaráðherra vill reyna til þrautar að leysa deiluna við Impregilo og
segir að starfshópur eigi að fjalla um stöðu erlendra starfsmannaleiga. For-

maður Samfylkingarinnar telur að stjórnvöld hafi sofið á verðinum.
ALÞINGI Össur Skarphéðinsson, for-
maður Samfylkingarinnar, telur að
stjórnvöld hafi sofið á verðinum og
ekki sinnt ítrekuðum kröfum
verkalýðshreyfingar og stjórnar-
andstöðu um að grípa í taumana og
setja lög og reglur um starfs-
mannaleigur meðan alþjóðleg stór-
fyrirtæki á borð við Impregilo hafi
stundað félagsleg undirboð og
grafið undan samfélagsgerðinni. 

Þetta kom fram í utandag-
skrárumræðu á Alþingi í gær um
félagsleg undirboð á vinnumarkaði
en Össur var málshefjandi þeirrar
umræðu.

Össur gagnrýndi einnig stjórn-
völd fyrir að hafa ekki tryggt að
lögum um iðnréttindi væri fylgt
við Kárahnjúka þar sem óbreyttir
starfsmenn gengju í störf iðnaðar-
manna svo að hundruðum skipti.
Þá hefðu þau ekki enn tryggt að
skattskylda væri
hér á landi. Að-

stæður hér væru gróðrarstía fyrir
starfsmannaleigur. 

Heilu íbúðablokkirnar væru
byggðar með því að greiða fimmt-
ung af eðlilegum kostnaði. 

Miskinn væri margs konar, til
dæmis rýrari samkeppnishæfi
starfsmanna og fyrirtækja auk
þess sem samfélagið tapaði skatt-
tekjum og ætti erfiðara með að
standa undir velferðarkerfinu. 

Árni Magnússon félagsmála-
ráðherra svaraði því til að það
væri áhyggjuefni ef ekki væru
greidd laun í samræmi við kjara-
samninga. Lög eigi að tryggja að
það sé gert óháð þjóðerni. 
Deilan geti farið fyrir félagsdóm
og komist dómurinn að þeirri nið-
urstöðu að samningur hafi verið
brotinn sé undanþága til vinnu-
stöðvunar.

Ráðherra vill viðhalda því
vinnumarkaðskerfi sem hér er og
láta reyna á málið til þrautar innan
þess en mælir gegn opinberri 
eftirlitsnefnd. Starfshópur hafi
fengið það hlutverk að fjalla um
stöðu erlendra starfsmannaleiga
og hann líti meðal annars til ann-
arra landa. ghs@frettabladid.is

ÖSSUR 
SKARPHÉÐINS-

SON

ÁRNI
MAGNÚSSON

KRISTJÁN ÞÓR JÚLÍUSSON OG SIGRÍÐUR ANNA ÞÓRÐARDÓTTIR
Undirritunin fór fram á Krossanesborgum og auk ráðherra fluttu þar stutt ávörp bæjar-

stjórinn á Akureyri og forstöðumaður náttúruverndarsviðs Umhverfisstofnunar.
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VILHJÁLMUR BALDURSSON
Stjórnarformaður Brugghússins ehf. 
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MESTA HÆKKUN

ICEX-15   3.655

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 351
Velta: 7.083 milljónir

+0,75%

MESTA LÆKKUN

vidskipti@frettabladid.is

Actavis 41,10 -0,96% ... Atorka 5,95
+2,59% ... Bakkavör 25,10 +0,80% ... Burðarás 12,85 +0,78% ... Flug-
leiðir 13,45 +1,13% ... Íslandsbanki 11,50 +1,77% ... KB banki 497,50 -
0,30% ... Kögun 46,50 – ... Landsbankinn 14,00 +6,06% ... Marel 53,20
-0,56% ... Medcare 5,85 – ... Og fjarskipti 3,40 +1,49% ... Samherji
11,25 -0,88% ... Straumur 10,15 +1,50% ... Össur 82,00 +0,61%

Landsbankinn 6,06%
Atorka 2,59%
Síminn 2,50%

Austurbakki -4,05%
Hampiðjan -1,69%
Actavis -0,96%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

nánar á visir.is
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Reykjavík • Kópavogi • Akureyri
Selfoss • Reykjanesbær

www.blomaval.is

499 kr.
Heilsársseríur

útsala

fimmtudag-sunnudagsVerðsprengja

10 ltr.
gróður-
mold

249 kr.

40%40%

799 kr.
10 túlipanar

Orkideur

afsláttur af öllum 
pottaplöntum

999 kr.
Breyting hjá
Íslandsbanka
Björn Björnsson, aðstoðarfor-
stjóri Íslandsbanka, hefur óskað
eftir því að láta af störfum af
heilsufarsástæðum. Björn hefur
verið einn af forystumönnum
bankans frá því að hann var stofn-
aður. Hann var áður bankastjóri
Alþýðubankans, sem var einn
þeirra banka sem stóðu að stofnun
Íslandsbanka.

Bjarni Ármannsson, forstjóri
Íslandsbanka, segir Björn hafa
verið lykilmann í uppbyggingu
bankans. „Hann hefur átt stóran
þátt í að móta þann fyrirtækja-
brag sem einkennist af heilindum
og fagmennsku.“

Björn hefur stýrt lánaeftirliti
og lögfræðisviði og munu þeir
þættir nú heyra undir Tómas
Kristjánsson, framkvæmdastjóra
fjármálasviðs. Þá mun starfs-
mannasvið heyra undir Bjarna
Ármannsson, forstjóra bankans. 

- hh

Sexföldun
hagnaðar

Hagnaður fjárfestingarfélagsins
Atorku nam tæpum 2,9 milljörð-
um króna í fyrra, sem er um
sexfalt meiri hagnaður en árið
áður. Hagnaður fjórða ársfjórð-
ungs var 419
milljónir króna. 

Forsvarsmenn
félagsins telja
rekstrarárangur á
fjórða ársfjórð-
ungi góðan þegar
litið sé til þess að
hlutabréfamark-
aður á Íslandi
lækkaði verulega
á fjórðungnum.
Afkomuna þakka
þeir fyrirtækja-
verkefnum.

Atorka hefur
fjárfest nokkuð á
erlendum mörk-
uðum að undanförnu, en helstu
eignir fyrirtækisins hér á landi
eru Jarðboranir og lyfjafyrirtæk-
ið Líf. 

- hh

Kaupir í
Flugleiðum

Baugur tvöfaldaði hlut sinn í
Flugleiðum í gær úr rúmum
þremur prósentum í rúm sex pró-
sent. Seljandi bréfanna var Ís-
landsbanki.

Bréf Flugleiða hafa hækkað
mikið frá áramótum og segir
Skarphéðinn Berg Steinarsson,
framkvæmdastjóri hjá Baugi, að
menn hafi trú á því sem félagið sé
að gera. Baugur átti um tíma 
stóran hlut í félaginu sem var
seldur á síðasta ári.

Flugleiðir keyptu í vikunni
flugvélar fyrir 40 milljarða króna
og hyggst fyrirtækið efla þá starf-
semi sem lýtur að viðskiptum með
flugvélar. Gengi bréfa Flugleiða
hefur hækkað um rúm 36 prósent
frá áramótum. - hh

Hagnaður viðskiptabankanna
þriggja á síðasta ári nam tæpum
fjörutíu milljörðum króna. Lands-
bankinn og Íslandsbanki birtu upp-
gjör sín í gær og voru þau yfir vænt-
ingum greiningardeilda. Landsbank-
inn kom meira á óvart og var hagn-
aður hans tæpum þremur milljörðum
meiri en spáð var. 

Hagnaður Íslandsbanka á fjórða
ársfjórðungi nam 1,3 milljörðum og
hagnaður ársins nam 11,4 milljörðum

króna. Tap varð af tryggingastarf-
semi hjá Íslandsbanka upp á rúmar
650 milljónir á fjórða ársfjórðungi.
Hagnaður Landsbankans á fjórða
ársfjórðungi nam rúmum milljarði
og varð hagnaður ársins 12,7 millj-
arðar króna. 

KB banki hagnaðist um 15,8 millj-
arða og er því samanlagður hagnaður
bankanna tæpir fjörutíu milljarðar.
Íslandsbanki greiðir hluthöfum sín-
um hæstan arð, 4,5 milljarða króna,
auk þess sem starfsfólk bankans fær
207 þúsund krónur í kaupauka vegna
afkomunnar. Landsbankinn greiðir
1,6 milljarða og KB banki 3,3 millj-
arða króna til hluthafa. - hh

Hagnaðurinn fjörutíu milljarðar
Afkoma bankanna var gríðarlega góð á síðasta ári. 
KB banki setti Íslandsmet og hinir eru ekki langt undan.

HAGNAÐUR Í MILLJÖRÐUM KRÓNA:
KB banki 15,8
Íslandsbanki 11,4
Landsbankinn 12,7
Samtals 39,9

FRÁBÆRT ÁR
Það er létt yfir stjórnendum viðskiptabank-
anna, en hagnaður þeirra hefur aldrei verið

meiri, var tæpir 40 milljarðar króna.
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SEXFALDUR
HAGNAÐUR

Gott ár er að baki
hjá Styrmi Þór

Bragasyni, fram-
kvæmdastjóra

Atorku. Hagnaður
félagsins

sexfaldaðist.
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K osningarnar í Írak sem
haldnar verða á morgun
leysa ekki þann vanda sem

Írakar standa frammi fyrir. Reynd-
ar er sú hætta jafnvel fyrir hendi
að þær muni gera illt verra þó ekki
skuli gert lítið úr því að þær kunni
að vera hluti, og reyndar upphaf,
ferlis sem leiðir til friðsamlegrar
sambúðar í Írak í stað þeirrar óald-
ar sem nú ríkir.

Kosningar á stríðssvæði
Írak verður ekki lýst öðruvísi en
sem stríðssvæði undanfarin miss-
eri. Óöldin færist í aukana og and-
stæðingar kosninganna gera allt
sem í þeirra valdi stendur til að
koma í veg fyrir að þær fari frið-
samlega fram.

Ástandið er sérstaklega slæmt í
Bagdad. Í síðustu viku voru gerðar
sjö bílsprengjuárásir, 37 sprengjur
voru sprengdar í vegaköntum og 
52 árásir gerðar af vígamönnum
vopnuðum hríðskotarifflum eða
sprengjuvörpum. Samanlagt tæp-
lega hundrað árásir á einni viku og
bílsprengjuárásirnar einar sér kost-
uðu 60 manns lífið og 150 slösuðust
samkvæmt samantekt The New
York Times. Síðustu daga hafa árás-
irnar haldið áfram og kostað tugi
manna lífið í Bagdad einni og sér.

Kosningarnar nauðsynlegar
Við þessar kringumstæður er ekki
óeðlilegt að menn velti því fyrir
sér hvort það sé yfir höfuð verj-
andi að kosningar fari fram.

„Ef maður hugsar sér Írak sem
þrjú ríki í einu gæti maður sagt að
tvö af þremur væru reiðubúin 
fyrir kosningar, en hið þriðja ekki,“
segir Dr. Philip Robins við St. 

Anthony's College í Oxford há-
skóla, sérfræðingur í stjórnmálum
Mið-Austurlanda. „Á svæðum
Kúrda og sjía má búast við vel
heppnuðum kosningum með mikilli
kjörsókn og lýðræðislega kjörnum
fulltrúum. Þetta er gott þar sem
það veitir kerfinu sem á að semja
stjórnarskrá, það er að segja að
draga upp reglur til frambúðar,
lögmæti. En að sjálfsögðu þýðir
það, að ástandið á svæðum súnnía
er hvergi nærri nógu gott og að út-
koman þar verður óásættanleg.“

„Ætti að fresta kosningunum?“
spyr Robins og svarar sjálfur neit-
andi. „Með því væri verið að refsa
80 prósentum landsmanna. Að auki
væri verið að verðlauna ofbeldis-
verk með því og þar með yrði það
hvatning til frekari ofbeldisverka í
stjórnmálalífi landsins.“ 

Hvað með súnnía?
Líkt og Robins bendir á leikur
mestur vafi á þátttöku súnní-
múslima í kosningunum. Hvort
tveggja hafa ýmsir áhrifamenn í
þeirra röðum hvatt til þess að þeir
hunsi kosningarnar og eins er óöld-
in mest á þeim svæðum þar sem
þeir eru fjölmennastir. Því er 
hættan einna mest fyrir þá að taka
þátt í kosningunum og hætta er á
lítilli kjörsókn.

Verði þessi raunin eins og allt
bendir til verða menn að gera upp
við sig hvort súnníar eigi að verða
af málsvörum sínum á stjórnlaga-
þinginu eða hvort koma eigi til
móts við þá með öðrum hætti. Bæði
Robins og Magnús Þorkell Bern-
harðsson, sagnfræðingur við Willi-
ams College í Massachusetts og
sérfræðingur í sögu Mið-Austur-
landa, eru sammála um að koma
verði til móts við súnní-múslima 
ef friður á að komast á.

„Ef margir súnníar hafa ekki
tekið þátt í kosningunum og ljóst er
að aðeins nokkrir hópar innan
Íraks hafa tekið þátt í þeim er hægt
að ímynda sér nokkrar lausnir,“
segir Magnús Þorkell og bendir á
að taka megi frá nokkur sæti innan

þingsins fyrir súnníana sem taka
ekki þátt í kosningunum „og stuðla
þannig að því að þetta nýja þing,
nýja ferli, lýsi vilja þjóðarinnar“.

„Það má alls ekki líta á þessar
kosningar sem endastöð heldur
upphaf ákveðins ferlis,“ segir
Magnús, eftir sé að skrifa stjórnar-
skrá, kveða á um stöðu Bandaríkja-
hers og semja um auðæfi landsins.

„Stóra málið snýst um hvað
skuli gera við súnní-araba,“ segir
Robins. „Vonin er sú að þeir taki
þátt í lýðræðisþróuninni þegar þeir
sjá að þeir hafa ekki neitunarvald
yfir því hvernig stjórnmálin þró-
ast. Það ætti að reyna að nýju að
tryggja þátttöku þeirra í stjórn-
málakerfinu.“

Hættur fylgja sambandsríki
Ein af hugmyndunum sem hafa
verið settar fram um framtíðar-
skipulag Íraks er að það verði
sambandsríki þar sem einstakir
landshlutar ráða miklu um eigin
mál og sérstaklega er kveðið á 
um fyrirkomulag sameiginlegra
mála. Kúrdar eru sérstaklega
fylgjandi þessu en meiri and-
stöðu gætir meðal sjía og súnnía.
Magnús Þorkell hefur efasemdir
um að þetta stjórnarform reynist
vel í Írak.

„Ef maður metur þetta út frá
sögu Íraka hafa þeir reynslu af
miðstýrðu valdi en sambandsríki
er algjörlega óþekkt fyrirbæri,“
segir Magnús. „Ég held að eins og
sakir standa núna sé það frekar
neikvæð þróun af því að það leggur
frekar áherslu á það sem skilur á
milli en það semlandsmenn eiga
sameiginlegt.“ Því kunni sam-
bandsríki að auka á sundrun og
kemur þar að stærstu ógninni sem
Írakar standa frammi fyrir, hætt-
unni á borgarastríði.

Getur farið sömu 
leið og Líbanon
Áhrif trúarleiðtoga hafa aukist
mjög frá falli Saddams Hussein og
skipting landsmanna eftir þjóðar-
brotum hefur orðið meira áberandi
en áður. Takist ekki vel upp við
kosningarnar og stjórnlagaferlið í
framhaldi þess er hætta á því að
borgarastríð brjótist út sem lætur
óöldina til þessa líta út eins og til-
tölulega rólegt tímabil.

„Ég held að þetta komi til með
að verða mjög táknræn stund fyrir
framtíð þjóðarinnar hvernig sem
fer,“ segir Magnús Þorkell um
kosningarnar. „Ef ofbeldi einkenn-
ir kosningarnar og næstu vikur þar
á eftir gæti það verið ákveðin vís-
bending um það sem er fram undan
fyrir þjóðina. Ef þetta fer tiltölu-
lega friðsamlega fram, sem mér
finnst ákaflega ólíklegt eins og 
sakir standa, er það kannski 
ákveðin von.“

Magnús segir eina hættuna vera
þá að sjíar, sem hingað til hafa
haldið sig til hlés þrátt fyrir árásir
súnnía, láti til skarar skríðar ef
þeim finnst staða þeirra ekki jafn
sterk eftir kosningar og fyrir þær.
Taki þeir upp vopn og svari víga-
mönnum úr röðum súnnía geti nið-
urstaðan orðið blóðugt borgara-
stríð sem minni um margt á borg-
arastríðið í Líbanon á áttunda og
níunda áratug síðustu aldar.

„Fólk er nú allt í einu orðið sjíar
eða Kúrdar eða súnní-arabar. Það
er ekki beint nútímaleg leið til að
skipta fólki upp í þjóðríki,“ segir
Magnús og segir þetta minna á 
Líbanon. „Allt í einu, árið 1975, var
fólk ekki lengur sameinað um hug-
takið Líbanon heldur fór það að
leggja ríkari áherslu á þá mismun-
andi aðstöðu sem það var í,“ segir
hann og tekur fram að skipting
Íraks í sambandsríki gæti einnig
leitt til þessarar þróunar, það óttist
margir sjíar og súnníar.

„Það er ekki hægt að útiloka
annað ástand eins og það sem varð
raunin í Líbanon,“ segir Robins
sem segir sjálfstæðisviðleitni
Kúrda og myndun klerkastjórnar
sjía eldfimustu þróun mála sem
Írak og nágrannaríkin standa
frammi fyrir. ■

Ekki endastöð heldur upphaf
Kosningarnar í Írak á sunnudag kunna að skapa sátt um uppbyggingu
stjórnkerfis landsins. Þó eru margar hættur fyrir hendi og eftirleikur
kosninganna getur leitt til enn verra ástands en nú ríkir í landinu.

BRYNJÓLFUR ÞÓR GUÐMUNDSSON
BLAÐAMAÐUR

FRÉTTASKÝRING
FRAMTÍÐIN Í ÍRAK
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Hagfræðiprófessorarnir Ágúst Ein-
arsson og Þorvaldur Gylfason hafa
nýlega gert grein fyrir athyglis-
verðum rannsóknum sínum á
tveimur ólíkum sviðum: Ágúst með
bók sinni „Hagræn áhrif tónlistar“,
og Þorvaldur með háskólafyrir-
lestri sínum um „Gangráða hag-
vaxtar“. Með bók sinni ryður Ágúst
brautina hér á landi fyrir þá grein
hagfræðinnar sem kölluð hefur 
verið menningarhagfræði og hefur
verið að þróast á síðustu fjórum
áratugum. Þar er verið að fjalla um
beitingu hagfræðinnar á fram-
leiðslu, dreifingu og neyslu á menn-
ingarlegum vörum og þjónustu.

Nokkrir áratugir eru síðan að sú
skoðun tók að ryðja sér til rúms hér
á landi að bókvitið verði látið í ask-
ana, hvað sem líður spakmælum
fyrri tíðar manna. En með því er þó
oftast átt við að nú geti menn með
löngu námi sérhæft sig í einhverj-
um þeim greinum, sem geri okkur
kleift að auka framleiðslu á áþreif-
anlegum gæðum, sem síðan megi
selja innanlands og utan. Eftir sem
áður hafa margir talið að listir
hverskonar séu bara baggi á þjóð-
félaginu og þeir sem þær stunda
styrkþegar á almannaframfæri,
iðja þeirra niðurgreidd af þraut-
píndum skattgreiðendum, og þeim
oft skipað á bekk með atvinnu-
greinum sem haldið er uppi með
stórfelldum niðurgreiðslum þegar í
ljós kemur að þær geta ekki með
nokkru móti borið sig af eigin
rammleik.

Þannig verður frjálshyggju-
mönnum tíðrætt um hversu órétt-
látt það sé að starfsemi Sinfóníu-
hljómsveitar, Þjóðleikhúss og óperu
sé stórlega niðurgreidd til hagsbóta
fyrir menningarsnobba í stað þess
að láta það lið borga fyrir þessa
áráttu sína sjálft.

Ágúst sýnir hins vegar fram á
það í bók sinni, að hlutfallslegt
framlag menningar til landsfram-
leiðslu hér á landi sé um 4%,
þrisvar sinnum meiri en t.d. land-
búnaðar annars vegar og ál- og 
kísiljárnsframleiðslu hinsvegar.
Þegar kemur að fjölda starfsmanna

í einstökum atvinnugreinum leiðir
hann í ljós að í menningarstarfsemi
starfa um 5.000 manns, álíka og við
fiskveiðar og litlu færri en í land-
búnaði, hótel- og veitingarekstri eða
í fjármálaþjónustu. Menningin er
með öðrum orðum blómleg atvinnu-
grein, sem skapar mikil – og oft var-
anleg – verðmæti, auk þeirrar
nautnar, sem hún veitir öllum þegn-
um samfélagsins.

Þorvaldur Gylfason er á nokkuð

öðrum slóðum í sínum rannsóknum.
Ásamt erlendum samstarfsmönn-
um hefur hann leitast við að greina
það sem hann kallar „gangráða 
hagvaxtar“, þ.e.a.s. finna hvað valdi
því að sum hagkerfi ná sér á strik
og síðan á flug með örum hagvexti
meðan önnur halda áfram að hjakka
á botninum eða miðar jafnvel aftur-
ábak. Hér er ekki rúm til annars en
að stikla á stóru um þetta víðfeðma
efni.

Ýmsir þættir eru gamalkunnir
og óumdeildir. Til þarf fjármagn,
sem fengið er með sparnaði innan-
lands – eða utan, ef flutt er inn er-
lent fjármagn. Útflutningur vöru og
þjónustu er þýðingarmikill. En það
sem virðist gera gæfumuninn er þó
hvort við bætast gangráðar af öðr-
um toga. Þar ber fyrst að nefna
menntun og mannauð. Þá lýðræði,
virkt lýðræði og félagsauð. Og loks
fjölhæfni í atvinnulífinu. Allt helst
þetta þó í hendur, þannig að erfitt er
að segja hvað kemur fyrst heldur
leiðir hvað af öðru.

Menntun er að sjálfsögðu
ómissandi undirstaða virks lýðræð-
is og hornsteinn fjölhæfni í atvinnu-
lífinu. Þjóðir með einhæfa atvinnu-
vegi, hvort sem það er landbúnaður

og sjávarútvegur eða til dæmis
vinnsla olíu eða annarra náttúru-
auðlinda úr iðrum jarðar vanrækja
oft menntun þegna sinna, telja hana
óþarfa og lúxus, sem ekki eigi er-
indi við aðra en þá sem tilheyra fá-
mennri og auðugri yfirstétt. Nátt-
úruauðlindagnægð verður því oft til
að veikja lýðræðið og draga of-
stopafulla einræðisseggi að stjórn-
vellinum, þar sem þeir fá aðstöðu til
að moka þjóðarauðnum í eigin vasa.

Þótt þeir séu til sem telja ein-
ræði flokks eða fámennrar yfir-
stéttarklíku fljótfarnari leið til vel-
megunar sýnir reynslan þó ótvírætt
að lýðræði hefur þar yfirburði, því
meiri því virkara sem lýðræðið er.
Þekkingarstig þjóðar, mannauður-
inn, skiptir miklu máli, en það gerir
ekki síður félagsauðurinn. Með því
er átt við öll þau tengsl – önnur 
en efnahagsleg – sem tengja ein-
staklingana og hópa þjóðfélagsins 
saman. Því þéttriðnari sem sá vefur
er, því meiri líkur eru á að hagkerf-
ið endurnýi sig, eflist innan frá með
fjölbreyttum hætti og stækki með
útrás.

Því miður eru ráðamenn þessa
lands fastir í fornfálegum hug-
myndum um „þjóðlega atvinnu-
vegi“ sem skylda ríkisins sé að hlúa
sérstaklega að, jafnframt því sem
ríkisbáknið Landsvirkjun, þenur sig
yfir hálendið og stefnir að álveri í
hverjum firði. Þeir virðast enga trú
hafa á vaxtarmöguleikum frjáls
hagkerfis og getu til að skapa ný og
fjölbreytt störf án handleiðslu ríkis-
valdsins. Og það sem verra er.
Menntakerfið er að staðna í höndum
þeirra, heilbrigðiskerfið hjakkar í
sama farinu og lýðræðið er bælt og
bugað af ofvöxnu og hrokafullu rík-
isvaldi. Þannig eru bremsurnar sett-
ar á sjálfa gangráða hagvaxtarins
og lífskjör framtíðarinnar lækkuð.

Hér þarf að taka til hendi og
fyrsta skrefið er að lýðurinn fái
möguleika á að setja þeim, sem með
stjórn landsins fara í hans umboði,
stjórnarskrá sem setji valdi þeirra
skorður við hæfi, en veiti einstakl-
ingunum vaxtarmegn og frelsi til
orða og athafna. ■

Þ eir sem fara um Austurland um þessar mundir verða áþreifan-
lega varir við þau breyttu viðhorf sem þar eru vegna stórfram-
kvæmdanna eystra. Þetta á einkum við um Egilsstaði og ná-

grenni og svo Fjarðabyggð. Áhrifanna verður líka vart þegar sunnar
dregur vegna jarðganganna sem verið er að gera á milli Reyðar-
fjarðar og Fáskrúðsfjarðar. Göngin munu þegar fram í sækir hafa
mikil áhrif á byggðirnar bæði sunnan og norðan þeirra og tengja Hér-
aðið betur við Suðurfirðina. Þetta verður allt orðið eitt atvinnusvæði
áður en við er litið, ekki aðeins í kringum álver Alcoa á Reyðarfirði
heldur varðandi ýmsa aðra starfsemi í þessum landshluta.

Að undanförnu hafa birst margar fréttir og ljósmyndir í Frétta-
blaðinu frá Kárahnjúkum, af Héraði og úr Fjarðabyggð, eftir ferð
blaðamanns og ljósmyndara blaðsins um svæðið. Athygli manna 
hefur sem eðlilegt er mjög beinst að vinnusvæðinu umhverfis Kára-
hnjúka. Þar hefur á undanförnum mánuðum víða verið pottur brot-
inn, en svo virðist sem loksins nú séu að komast á eðlileg samskipti
milli verkalýðsforystunnar og hins umdeilda ítalska verktakafyrir-
tækis Impregilo. Heimsókn forystumanna þeirra og fulltrúa alþjóða-
verkamannasambandsins á virkjunarsvæðið fyrir rúmri viku ætlar
að marka þáttaskil – og sannarlega tími til kominn. Íslenskur vetur í
öllu sínu veldi hefur væntanlega skerpt skilning gestanna á aðstæð-
um starfsmanna við Kárahnjúka. 

Deilurnar við Kárahnjúka hafa varpað skugga á það sem er að 
gerast í byggðarlögunum á Héraði og í Fjarðabyggð. Þar er allt 
annað hljóð í fólki en fyrir nokkrum misserum. Dæmi um það er að
bylting hefur orðið í fasteignasölu á Austurlandi. Hilmar Gunnlaugs-
son fasteignasali sagði í viðtali við Fréttablaðið af þessu tilefni:
„Markaðurinn er orðinn eðlilegur. Fasteignaverð hér er ágætt. Menn
geta nú byggt til að selja án þess að tapa á því. Verðmyndunin er 
orðin eðlileg“. Síðar í viðtalinu sagði Hilmar: „Það er svo stutt síðan
markaðurinn var lélegur, að það er kannski ákveðin vantrú ríkjandi.
Það tekur tíma að venjast þessum breytingum“.

En það er ekki aðeins að ýmis þjónustustarfsemi hafi tekið kipp
heldur hefur orðið bylting í flugsamgöngum. Nú eru farnar margar
ferðir á dag til og frá Egilsstöðum, og þannig njóta allir Aust-
firðingar og þeir sem eiga leið austur stórframkvæmdanna. Sama er
að segja um samgöngur á landi. Það eru ekki mörg ár síðan slæmar
vegasamgöngur um fjallgarðana milli Mývatnssveitar og Héraðs
komu í veg fyrir eðlilegar samgöngur á landi milli landshluta. Nú eru
komnir þarna uppbyggðir vegir, sem haldið er opnum hvernig sem
viðrar. 

Þegar undirbúningur að stórframkvæmdunum eystra stóð sem
hæst vöktu Vestfirðingar athygli á einhæfu atvinnulífi í þeirra lands-
hluta, en jafnframt að þeir hefðu ekki áhuga á stóriðju. Nú þegar 
góður skriður er kominn á Kárahnjúkavirkjun og undirbúningur að
álverinu á Reyðarfirði að komast á skrið er rétt að ráðamenn beini
augum sínum að Vestfjarðakjálkanum. Þar þarf að tryggja búsetu og
blómlegar byggðir, ekki síður en í öðrum landshlutum. Vestfirðingar
sjálfir verða líka að hafa frumkvæði um hvað skuli gert. ■

29. janúar 2005 LAUGARDAGUR

SJÓNARMIÐ
KÁRI JÓNASSON

Bylting hefur orðið í fasteignasölu á Austurlandi.

Uppgangur og 
bjartsýni eystra

ORÐRÉTT

Hættulegur staður.
Að mínu mati er fólk nánast
rænt borgaralegum réttindum
sínum og sjálfræði þegar það
flyst á öldrunarstofnun.
Sigríður I. Daníelsdóttir þroskaþjálfi.

Morgunblaðið 28. janúar.

Eða bara rangt?
Síðast sagði ég að Langa trúlof-
unin væri eina myndin á
frönsku kvikmyndahátíðinni
sem sýnd væri með íslenskum
texta. Það er bull.
Silja Aðalsteinsdóttir bókmennta-
fræðingur.

Viðskiptablaðið 28. janúar.

Annar hættulegur staður.
Í martröðum mínum dreymir
mig að ég týnist í IKEA, ráfi þar
um ganga í eilífri leit að út-
gangi sem aldrei finnst.
Jónas Haraldsson ritstjóri.

Viðskiptablaðið 28. janúar.

Meira af þessu!
Feitt sætabrauð án samvisku-
bits.
Fyrirsögn lesendabréfs frá Ólafi Sig-
urðssyni.

Morgunblaðið 28. janúar.

En hver er galdurinn?
Framsóknarflokkurinn er flokk-

ur sem enginn kýs en er samt
alltaf í stjórn.
Dr. Gunni.

DV 28. janúar.

Aga-legt.
Í stuttu máli sagt skortir aga á
héraðsdómurum. Þeir leika
lausum hala. Einn þeirra sagði
mér, að hann hefði sýknað verk-
taka af hraðakstri, af því að
hann teldi verktaka vera í svo
miklum önnum, að það væri
ekki hægt að ætlast til, að þeir
væru á ferðinni á löglegum há-
markshraða eða undir honum.
Jónas Kristjánsson fyrrverandi 
ritstjóri.

DV 28. janúar.

FRÁ DEGI TIL DAGS

Deilurnar við Kárahnjúka hafa varpað skugga á 
það sem er að gerast í byggðarlögunum á Héraði

og í Fjarðabyggð. Þar er allt annað hljóð í fólki en fyrir
nokkrum misserum.
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Menning og mannauður

Stirðleikar
Á kaffihúsunum er talað um aukinn
stirðleika í sambúð stjórnarflokkanna.
Tilefnið er meint kúvending sjálfstæðis-
manna varðandi umsókn Íslands um
sæti í Öryggisráðinu. Um er að ræða
sérstakt hugðarefni Halldórs Ásgríms-
sonar og hefur tugum milljóna af al-
mannafé þegar verið varið til verkefnis-
ins. Skrif í vefrit Framsóknar benda til
þess að þeir séu gramir sjálfstæðis-
mönnum vegna þessa og hugsi þeim
þegjandi þörfina. Það vekur upp þá
spurningu hvort þeir láti til mótvægis
sverfa til stáls í öðrum ágreiningsmálum
eins og til dæmis spurningunni um
hvort grunnnetið eigi að fylgja Síman-
um. Einnig kynnu þeir að tefja eða
stöðva væntanleg skólamálafrumvörp
menntamálaráðherra.

Framsóknarhjartað
Hákon Skúlason, vefstjóri hjá Framsókn,
fjallar um Sunnudagsþáttinn á Skjá ein-
um í pistli á suf.is og staðsetur umsjónar-
mennina pólitískt. Auðvelt er að afgreiða
Illuga Gunnarsson og Ólaf Teit Guðnason
og Katrín Jakobsdóttir er varaformaður
VG. En hvað með Guðmund Steingríms-
son? Hákon talar um hann sem „hlut-
lausan R-listamann“ en bendir á að hann
sé sonur Steingríms Hermannssonar fyrr-
verandi formanns Framsóknarflokksins.
„Framsóknarmenn binda vonir
um það að framsóknarhjartað
flytjist frá föður til sonar og
Guðmundir styðji málefna-
lega það sem Framsókarflokk-
urinn stendur fyrir“, skrifar Há-
kon. Hlutleysi er greinilega ekki
hátt skrifað í Framsókn.

Ekki í fyrsta sinn
Ítalska fyrirtækið Impregilo er ekki fyrsti
útlendi verktakinn við virkjunarfram-
kvæmdir hér á landi sem veldur ólgu.
Eldri menn í röðum atvinnurekenda og
verkalýðsforingja minnast þess að á átt-
unda áratugnum var hér júgóslavneskur
verktaki við Sigölduvirkjun, Energoprojekt,
sem gerði Vinnuveitendasambandi Ís-
lands, fyrirrennara Samtaka atvinnulífsins,
mjög gramt í geði. Ástæðan var sú að
verktakinn greiddi mun hærri laun en þá
tíðkuðust og olli það vandræðum annars
staðar á vinnumarkaði. Þá lét hann
heimamenn njóta forgangsréttar til starfa
með nokkuð einstrengingslegum hætti. 

Klausa hér í gær um blogg Össurar
Skarphéðinssonar var ranglega merkt

stöfunum sme; átti að vera gm.
gm@frettabladid.is
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Gildir til 1. febrúar eða á meðan birgðir endast.

•  Transmeta TM-8600 1Ghz
•  256 MB DDR 333 vinnsluminni
•  Combo CDRW skrifari og DVD lesari
•  XGI XP5 128 bita skjástýring allt að 32 MB
•  Hitachi 40 GB harður diskur
•  5,1-Ch hljóðkort
•  14“ XGA 1024x768 TFT skjár
•  10/100/1000 GB netkort 
•  Þráðlaust netkort 802,11 b/g
•  USB 2,0 8cell Li-Ion rafhlaða
•  Öflug veiruvörn með Lyklapétri fylgir frítt 

í 90 daga

G-532

•  Intel Celeron 2,4 Ghz örgjörvi
•  128 MB DDR vinnsluminni
•  52x geisladrif
•  Intel extreme skjástýring
•  40 GB harður diskur 7200RPM
•  6-Ch hljóðkort
•  10/100 netkort
•  Multimedia lyklaborð og Logitech optical mús
•  Windows XP-Home stýrikerfi
•  Open Office ritvinnsluhugbúnaður
•  Öflug veiruvörn með Lyklapétri fylgir frítt í 90 daga
• 6XUSB 2,0

69.990kr

14.999kr

Internet-PC

Eingöngu fáanleg í Smáralind

Fáanlegt í Smáralind, Kringlu,
Spöng og á Akureyri.

Eingöngu fáanleg í Smáralind

NET
TENGI

2.299kr

3ja ára

á vélbúnaði

ÁBYRGÐ

3ja ára

á vélbúnaði

ÁBYRGÐ

USB

69.980kr

17“ LCD

NÝTT útlit



Þann 10. september síðastliðið
haust var kveðinn upp dómur í
Héraðsdómi Norðurlands eystra á
hendur ökumanni sem hafði sam-
kvæmt ákæru sýslumanns ekið
samfellt í sjö daga annars vegar
og níu daga hins vegar án þess að
taka sér hvíld eins og honum ber
að gera samkvæmt reglugerð um
aksturs- og hvíldartíma o.fl. í inn-
anlandsflutningum og við flutning
innan Evrópska efnahagssvæðis-
ins. Ökumaðurinn var dæmdur til
greiðslu sektar auk þess sem allur
sakarkostnaður féll á hann. Þessi
dómsniðurstaða í fyrrgreindu
máli er vægast sagt afar furðuleg.
Áður hafði ökumaður verið sýkn-
aður í Héraðsdómi Reykjaness og
gengur því norðlenski dómarinn
þvert á niðurstöðu hans. Ekki get
ég, undirritaður, lesið annað en
það úr þessum niðurstöðum og
reyndar fleirum sem ég tíni hér
til en að dómarar séu á engan hátt
vissir um hvernig þeir eigi að
dæma í þessum málum og niður-
stöður þeirra því handahófs-
kenndar þó ekki sé nú meira sagt. 

Fyrir nokkru var ökumaður
stöðvaður fyrir of hraðan akstur í
Vestur-Húnavatnssýslu og honum
gefið að sök að hafa ekið á 108 km
hraða. Í bifreið þess sem stöðvað-
ur var, er ökuriti sem skráir öku-
hraða bifreiðar á ökuritaskífur og
sýndu þær að hann ók á 98 km
hraða. Afhenti hann lögreglunni
þessar skífur máli sínu til stuðn-
ings og var það ljóst að þarna var
ósamræmi á hraðamælingu bif-
reiðar sem nam 10 km. Ökumað-
urinn sem stöðvaður var af lög-
reglu vildi að sjálfsögðu ekki við-
urkenna mælingu lögreglunnar
og taldi sig réttilega hafa verið á
98 km hraða og ákvað að láta
reyna á þetta fyrir dómstólum.
Það er skemmst frá því að segja
að dómari Héraðsdóms Norður-
lands vestra taldi að ökuriti bif-
reiðarinnar væri ekki áreiðanlegt
mælitæki og dæmdi hann sekan

um hraðaakstur og auk sektar
lenti á honum allur sakarkostnað-
ur. Nokkru seinna, í umdæmi hér-
aðsdómara Vestfjarða, voru tveir
ökumenn stöðvaðir fyrir of hrað-
an akstur. Í þeirri mælingu lög-
reglunnar reyndist einnig mis-
munur á hraðamælingu lögreglu
og bifreiða sem mældar voru, en í
þeim var einnig ökuriti sem
skráði hraða bifreiða á ökurita-
skífur með sama hætti og að
framan er lýst. 

Ökumenn í báðum þessum til-
vikum voru sýknaðir á þeirri for-
sendu að ekki væri hægt að alhæfa
um að mælingar lögreglunnar
væru réttari en mælingar bifreið-
anna. Þarna var aftur um að ræða
mismun á mælingu lögreglu og
ökurita bifreiða og lét vestfirski
dómarinn ökumennina njóta
vafans. Enn eitt málið kom upp á
Austfjörðum fyrir nokkrum árum
þar sem lögregla og eftirlitsmaður

Vegagerðarinnar gerðu upptækar
ökuritaskífur hjá ökumanni og
báru á hann þær sakir að hafa ekið
of hratt, en ekki var um hraðamæl-
ingu af hálfu lögreglunnar að
ræða. Vísuðu þeir eingöngu á 
þessar ökuritaskífur bifreiðarinn-
ar þar sem sjáanlega var um að
ræða akstur fyrir ofan leyfilegan
hámarkshraða. Ökumaður þeirrar
bifreiðar fékk sektarboð fyrir of
hraðan akstur og stuðst var við
ökuritaskífurnar sem áður höfðu
verið gerðar upptækar sem fyrr
sagði. Ákvað hann að mótmæla
þessu og hugðist láta reyna á þetta
fyrir dómstólum. Spurðist hann
nánar fyrir um það hjá fulltrúa
sýslumannsins á Seyðisfirði sem
hafði sent út sektarboðið, hvort
þetta gæti á nokkurn hátt staðist.
Þar kom fram að um brot væri að
ræða og á þeirri forsendu hefðu
þeir sent út sektarboðið og ráð-
lögðu honum eindregið að láta ekki
reyna á þetta fyrir dómstólum
heldur greiða þá sekt sem upp
hafði verið sett, sem hann og því
miður gerði. 

Það skal tekið fram að það geta
verið fjölmargar ástæður fyrir
því að ökuritaskífur sýna of hrað-
an akstur bifreiðar, t.d. ef bifreið-
in spólar í snjó eða hálku, kemur
það fram á ökuritaskífunni sem
sýnir miklu meiri hraða en bif-
reiðin er raunverulega á; mis-
stórir eða of litlir hjólbarðar geta
einnig breytt skráningu á hraða,
en ekki er ástæða til þess að telja
þær upp hér. Miðað við það sem er
upp talið hér að framan og eftir
þessa tvo dóma Héraðsdóms
Norðurlands eystra og Héraðs-
dóms Norðurlands vestra er ljóst
að ökumenn geta á engan hátt átt-
að sig á fyrrnefndum reglum og
er ósamræmi í dómum eins og að
framan er lýst algerlega óþolandi.
Nauðsynlegt er að setja skýrari
reglur um þessi mál.

Höfundur er formaður Bifreiða-
stjórafélagsins Sleipnis.

Eldri borgari, sem nýtur einungis
lífeyris frá almannatryggingum
en hefur engan lífeyri úr lífeyris-
sjóði, kom að máli við við mig og
sagði: Það er ekki rétt, að við sem
höfum engan lífeyri úr lífeyris-
sjóði, fáum 100 þús. kr. á mánuði
frá Tryggingastofnun ríkisins. Ég
fæ ekkert úr lífeyrissjóði en fæ
þó ekki nema 79.400 kr. frá Trygg-
ingastofnun ríkisins í ellilífeyri,
tekjutryggingu og tekjutrygging-
arauka fyrir skatta. (Hækkaði lít-
illega um áramót). Og hann rétti
mér launaseðil Tryggingastofnun-
ar þessu til áréttingar. Og þetta
var vissulega rétt. Hér er um
kvæntan mann að ræða og því
fékk hann ekki heimilisuppbót.
Einungis þeir sem eru einhleypir
fá heimilisuppbót, í kringum 18
þús kr. á mánuði. Ég hef einkum í
greinum mínum fjallað um ein-
hleypa ellilífeyrisþega þar eð að-
stæður þeirra eru yfirleitt mjög
erfiðar. Þeir geta komist í rúmar
100 þús. kr. á mánuði frá almanna-
tryggingum með heimilisuppbót.
Þetta er ekki stór hópur bótaþega.

En víkjum aftur að eldri 
borgaranum, sem kom að máli við
mig. Hvernig á hann að lifa af
rúmum 79 þús. kr. á mánuði? Af
þeirri fjárhæð verður hann að
greiða allan framfærslukostnað,
matvæli, fatnað, síma, tekju-
skatta, rafmagn, hita, húsnæðis-
kostnað, fasteignaskatta, rekstur
á bíl o.fl. Að vísu er húsnæðis-

kostnaður, rafmagn, hiti og sími
sameiginlegur fyrir hann og konu
hans. En þetta dugar hvergi nærri
til framfærslu enda langt undir
þeim framfærslueyri, sem Hag-
stofa Íslands telur, að fólk þurfi
sér til framfærslu. (Samkvæmt
neyslu-könnun Hagstofunnar
nema meðaltalsútgjöld einstakl-
ings 161 þús. kr. á mánuði fyrir
utan skatta.).

Ég tel, að þegar í stað eigi að
hætta öllum skerðingum vegna
sambýlis og hjónabands og vegna
tekna maka. Það á ekki að fella
niður heimilisuppbót, þegar ellilíf-
eyrisþegi, sem búið hefur einn, fer
í sambýli eða í hjónaband. Þessar
uppbætur eiga að haldast. Og það
á ekki að skerða tekjutryggingar-
auka eins og gert er. Ellilífeyrir er
svo lágur að hann þolir engar
skerðingar.Það liggur einnig fyrir
Hæstaréttardómur um það, að
óheimilt sé að skerða bætur vegna
tekna maka. Dómurinn grundvall-
aðist m.a. á því, að hver maður
væri sjálfstæður einstaklingur og
vegna jafnréttisákvæða stjórnar-
skrárinnar væri óheimilt að
skerða örorku- eða ellilífeyri 
einstaklings vegna tekna maka.
Ég tel, að vegna dóms þessa séu
allar skerðingar óheimilar. En rík-
isstjórnin komst samt að þeirri
niðurstöðu, að hún gæti haldið
áfram skerðingum að hluta til!
Þess vegna er tekjutrygging
vegna tekna maka áfram skert að
hluta. Mér er til efs, að það stand-
ist lög og stjórnarskrá. Og þó laga-
ákvæði segi, að einungis eigi að
greiða heimilisuppbót til ein-
hleypra ellilífeyrisþega tel ég það
fráleitt, þar eð það byggir á göml-
um hugsunarhætti um að hver ein-
staklingur sé ekki alveg sjálfstæð-
ur og því megi skerða bætur hans,
ef hann er í hjónabandi eða í sam-
búð. Þetta verður að leiðrétta. ■
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K aup Flugleiða á tíu nýjum
Boeing vélum fyrir 40
milljarða króna hafa 

vakið mikla athygli. Ætlunin er
að leigja vélarnar utanlands
þannig að þær verða ekki í för-
um hér á landi. Kaupin byggja á
gömlum samningi við Boeing
og eru mjög hagstæð fyrir
Flugleiðir. Hagnaður af þess-
um viðskiptum getur orðið
umtalsverður, hlaupið á
nokkrum milljörðum.

Maðurinn á bak við þessi
viðskipti er stjórnarfor-
maður félagsins, Hannes
Smárason, sem á undan-
förnum misserum hefur
orðið æ meira áberandi í
íslensku viðskiptalífi.
Nafn hans heyrðist fyrst í
tengslum við fyrirtæki
Kára Stefánssonar, Íslenska
erfðagreiningu, en þar var
Hannes í nokkur ár aðstoðar-
forstjóri og hægri hönd Kára
í öllum stórum ákvörðunum.

Hannes er 37 ára gamall,
fæddur 1967. Að loknu stúd-
entsprófi fór hann í verkfræði-
nám í hinum virta MIT-háskóla
í Bandaríkjunum. Hann klár-
aði námið en verkfræðin
fangaði ekki hug hans. Fór
hann til starfa hjá ráðgjafar-
fyrirtækinu McKinsey & Co.
í Boston sem er eitt þekktasta
fyrirtæki á sínu sviði í heimin-
um. Þar var Hannes í fimm ár. Í
Boston kynntist hann Kára Stef-
ánssyni en þeir léku saman
körfubolta. Þegar Íslensk erfða-
greining varð að veruleika réð
Kári Hannes til starfa og áttu
þeir áfallalaust samstarf í sjö ár.
En Hannes hafði áhuga á að

spreyta sig frekar í viðskiptalíf-
inu og varð úr að hann réðst í að
kaupa stóran hlut í Flugleiðum

með þáverandi tengdaföður sín-
um, Jóni Helga Guðmundssyni,
sem yfirleitt er kenndur við

Byko. Þeir fjárfestu einnig víðar,
svo sem í Gildingu og Kaupási.

Mál þróuðust þannig í kjölfar
skilnaðar að Hannes eignaðist
hlut tengdaföður síns í Flugleið-
um og er nú orðinn sá maður

sem ræður ferðinni í fyrirtæk-
inu. Í dag er hann starfandi
stjórnarformaður og vera
má að hann ákveði að verða
forstjóri fyrirtækisins inn-
an skamms. Raunar er rætt
um að ráða tvo forstjóra,
annan að eignarhaldsfélag-
inu Flugleiðum og hinn að
Icelandair sem hefur með
daglegan flugrekstur að
gera.

Hannesi er lýst sem
mjög áræðnum manni en
glöggum á tölur og vand-
virkum í fjárfestingum.

Þótt hann teljist vel efnaður
á íslenskan mælikvarða seg-
ist hann ekki láta peningana
stýra lífi sínu eða samskipt-
um við annað fólk. Hann
virkar hógvær og yfirvegað-

ur í samtölum. Í viðtali sem
birtist hér í blaðinu fyrir
stuttu kom fram að vinnu-
dagur hans er langur. Hann fer
snemma á fætur og gengur
seint til náða. Um miðjan dag
reynir hann að komast í lík-
amsrækt en fyrir utan vinn-
una eru það íþróttir og veiðar
sem eiga hug hans. Hann segist
ekki hafa neinn áhuga á því að
verða „opinber persóna“ og hef-
ur ekki orð á sér fyrir að berast
á eða trana sér í sviðsljósið. En
með jafn athafnasömum manni
er fylgst og kastljós fjölmiðla á
eftir að fylgja honum hvort sem
honum er það ljúft eða leitt. ■

Eftir þessa tvo dóma
Héraðsdóms Norð-

urlands eystra og Héraðs-
dóms Norðurlands vestra er
ljóst að ökumenn geta á
engan hátt áttað sig á fyrr-
nefndum reglum og er
ósamræmi í dómum eins og
að framan er lýst algerlega
óþolandi.

ÓSKAR STEFÁNSSON 
BIFREIÐASTJÓRI  

UMRÆÐAN
HVÍLDARTÍMI 
ÖKUMANNA

,,

Handahófskenndir dómar

Leiðréttum kjör aldraðra

BJÖRGVIN GUÐMUNDSSON 

UMRÆÐAN
KJÖR
ELLILÍFEYRISÞEGA

MAÐUR VIKUNNAR

Áræðinn og talnaglöggur
HANNES SMÁRASON

STJÓRNARFORMAÐUR FLUGLEIÐA
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Sendu SMS skeytið Sendu SMS skeytið JA ABF á númerið  á númerið 1900 og þú gætir unnið.  og þú gætir unnið. Sendu SMS skeytið JA ABF á númerið 1900 og þú gætir unnið. Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið

Golden Globe
VERÐLAUN3
tilnefningar til
BAFTA verðlauna

 Vinningar eru:
Miðar á myndina • DVD myndir

geisladiskar og margt fleira. 
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Veltupunktar til viðbótar
Auk tvöfaldra punkta fá Vildarkortshafar Visa

og Icelandair alltaf veltupunkta aukalega.

14 stöðvar





Raforkureiði
Óhamingju Framsóknar verður flest að vopni.
Strandir hafa löngum þótt öruggt vígi flokks-
ins en útlit er fyrir að það sé að breytast ef
marka má skoðanakönnun á vefsíðunni
strandir.is. Þar kvarta menn sáran yfir 40%
hækkun á raforku.
Spurningarnar eru með nokkuð öðrum hætti
en tíðkast fyrir sunnan en þær tala sínu máli
og sama gildir um svörin:
Framsóknarflokkurinn? 
Hef aldrei kosið Framsókn 28,1%.
Áfram Kristinn! 27,8%. Styð Fram-
sókn aldrei framar 12,2%. Áfram
Halldór! 9,9%. Styð flokkinn
minn við súrt og sætt 9,1%.
Áfram Valgerður! 1,1%.
Slæmt að hafa fjórðung af
fylgi Framsóknar í Reykjavík
en Valgerður er jú ekki úr
þessu kjördæmi.

Bræður munu berjast
Spunalæknar Framsóknarflokksins, Björn Ingi
Hrafnsson, Pétur Gunnarsson og Stein-
grímur Ólafsson, hafa gripið til vopna gegn
blaðamannastéttinni og sýnist ýmsum þeir
vera formanni sínum engir skapbetrungar.

Eitt sinn stóð skrifað bræður munu
berjast og má það til sanns vegar
færa í erjum spunastofu Framsókn-
ar gegn blaðamönnum. Spunastof-
an er skipuð þekktum fjölmiðlung-
um: Björn Ingi var ungur munstr-

aður háseti á Eintaki af Gunnari
Smára Egilssyni, forstjóra 365,
sem nú stýrir Stöð 2 og útgáfu
Fréttablaðsins og DV, Pétur var
fréttastjóri Fréttablaðsins og
Steingrímur einn helsti frétta-
haukur Stöðvar 2. Tímarnir
breytast og mennirnir með.

Undarleg málalok
Litið er á yfirlýsingu forsætisráðherra eftir þá
Steingrím Ólafsson og Björn Inga Hrafnsson
sem einhverja harkalegustu árás á blaða-
mannastéttina í heild sem sést hefur í langan
tíma. Sú undarlega staða virðist nú vera kom-
in upp að Þórólfur Árnason verði eina fórnar-
lamb olíumálsins og
Róbert Marshall
eina fórnarlamb
Íraksmálsins....
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M erði Árnasyni, alþingis-
manni Samfylkingarinn-
ar, er vandi á höndum.

Vinir hans til margra ára – ef ekki
áratuga – Össur Skarphéðinsson
og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
munu næstu fjóra mánuði takast á
um pólitískt líf eða dauða. Mörður
hefur átt frumkvæði að því að fá
landsfundi flokksins flýtt enn
meir en orðið er og segir að jafn-
vel þótt kosningabaráttan yrði
stytt um mánuð væri það til vinn-
andi: „Það yrði á hvorugt þeirra
hallað“. Mörður hefur enn ekki
gert upp hug sinn og segist ekki
munu gera það fyrr en nær muni
draga.

Margar Samfylkingarfjöl-
skyldur eru klofnar í afstöðu
sinni. Og allir eru sammála um að
sá klofningur eigi eftir að aukast. 

Mörður bendir á að þarna sé
tekin mjög tilfinningaleg afstaða:
„Það er mjög erfitt að sjá ákveðna
hópa fylkja sér undir merki 
frambjóðendanna eftir tilteknum
straumum, aldri, kyni, búsetu og
alls ekki eftir því hvar menn voru
í gömlu flokkunum.“

Óskar Guðmundsson blaða-
maður er sérfróður um málefni
vinstrihreyfingarinnar og hann
talar um klofning við eldhúsborð-
ið. Hann bendir á úr hve líku um-
hverfi Ingibjörg Sólrún og Össur
séu sprottin og á þá ekki aðeins
við að makar þeirra Árný og 
Hjörleifur Sveinbjörnsbörn séu
systkini: „Þau voru bæði leiðtogar
róttækra stúdenta og hafa meira
eða minna verið í sömu kreðsum
þótt þau hafi ekki orðið flokks-
systkini fyrr en tiltölulega ný-
lega.“

Það er ekkert nýtt í íslenskum
stjórnmálum að boðið sé fram á
móti sitjandi formanni í stjórn-
málaflokki. Langoftast hefur það
gerst í Alþýðuflokknum og oft var
það varaformaður sem hjólaði í

formann sinn þótt ekki væri það
regla. Þannig steypti Kjartan Jó-
hannsson Benedikt Gröndal, Jón
Baldvin Kjartani og Jóhanna Sig-
urðardóttir reyndi að leika sama
leikinn við Jón Baldvin, að ekki sé
minnst á uppgjör Hannibals Valdi-
marssonar og Stefáns Jóhanns
Stefánssonar og svo Hannibals og
Haraldar Guðmundssonar.

Í hinum helsta forvera Sam-
fylkingarinnar, Sósíalistaflokki,
og síðar Alþýðubandalagi tíðkað-
ist ekki að bítast um formanns-
embætti. „Formaður mátti bara
sitja tvö kjörtímabil í Alþýðu-
bandalaginu og það leysti vandann
að hluta,“ segir Óskar Guðmunds-
son, höfundur sögu Alþýðubanda-
lagsins. Engu að síður varð Ólafur
Ragnar Grímsson formaður eftir
hatramma baráttu gegn Sigríði
Stefánsdóttur – fulltrúa „flokks-
eigendaklíkunnar“ – og Margrét
Frímannsdóttir arftaki hans eftir
afdrifaríkan kosningasigur gegn
Steingrími J. Sigfússyni. Þetta
kom ekki upp á af eðlilegum
ástæðum í formannslausum
Kvennalista

Kosningin á milli Össurar og
Ingibjargar Sólrúnar er hins 
vegar fyrsta kosning á milli for-
manns og varaformanns í íslensk-
um stjórnmálaflokki í hálfan 
annan áratug. 

Óskar Guðmundsson bendir á
að ekki sé jafn langsótt og ætla
mætti að bera þessar kosningar
saman: „Davíð Oddsson og Þor-
steinn Pálsson voru vinir og komu
úr sama hópi í flokknum, rétt eins
og Össur og Ingibjörg Sólrún.“

Og raunar er það ekki einsdæmi
að kosið sé á milli venslaðra vina
og nægir að horfa til Danmerkur.
Þar vék Poul Nyrup Rasmussen
ekki aðeins úr leiðtogasæti jafnað-
armanna fyrir Mogens Lykketoft
heldur vék einnig fyrir honum í
hjónarúminu því Lykketoft tók
saman við fyrri konu forvera síns.
Lykketoft á nú á brattann að sækja
í kosningabaráttunni í Danmörku,
sem stendur aðeins í mánuð. Bar-
áttan í Samfylkingunni mun að
óbreyttu standa í fjóra mánuði og
þar er ást við innbyrðis jafnt í fjöl-
skyldu sem stjórnmálaflokki.

a.snaevarr@frettabladid.is

stjornmal@frettabladid.is

Úr bakherberginu...

Víglína þvert yfir
eldhúsborðið

Svilfólkið Össur Skarphéðinsson og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir háir sitt
fyrsta einvígi í formannskosningu Samfylkingarinnar í kvöld á Akureyri.

Mikill ótti er við átök í flokknum á næstu mánuðum.

nánar á visir.is

VIKA Í PÓLITÍK
ÁRNI SNÆVARR SKRIFAR

UMMÆLI VIKUNNAR,, UMMÆLI VIKUNNAR

,,

„Á Alþingi er Össur í essinu sínu, fastagestur í kvöldfrétt-
unum, standandi í ræðustól þingsins, stórsöngvaralegur í
fasi, ryðjandi út úr sér stóryrðum um ríkisstjórn og ráð-
herra meðan forseti Alþingis leikur undir á bjölluna sína.“ 
Pétur Gunnarsson, skrifstofustjóri þingflokks Framsóknar-

flokksins, Tímanum 21. janúar 2005.

„Yuschenko stakk verulega í stúf við mannfjöldann í Evrópu-
ráðinu því hann er ennþá áberandi grænn í framan...“

Siv Friðleifsdóttir á heimasíðu sinni 25. janúar 2005.

MIRALE
Grensásvegi 8
108 Reykjavík
sími: 517 1020

Opið:
mán. - föstud. 11-18
laugard. 11-15

Útsölulok
Síðasti dagur útsölunnar, allt að 50% aflsáttur.

Þegar fingurinn
bendir á tunglið....
Guðni Ágústsson kveikti mikla elda á dögunum þegar hann endurtók gömul
ummæli sín um að Davíð og Halldór hefðu einir tekið ákvörðun um að setja Ís-
land á lista hinna vígfúsu þjóða. Málið vakti athygli enda allt hey í harðindum
á fréttaþyrstum íslenskum fjölmiðlum á sunnudögum. Hvort spunalæknar Hall-
dórs Ásgrímssonar ráðlögðu honum að reyna að slökkva þennan sinueld með
bensínbrúsa á mánudegi veit ég ekki. Hitt er víst að yfirlýsing hans daginn eft-
ir var klaufaleg og virtist þjóna þeim tilgangi einum að slá Guðna Ágústsson
utan undir og vekur það vissulega spurningar um hvort ótti varaformannsins við
mótframboð á væntanlegu flokksþingi eigi við rök að styðjast. 

Hins vegar er ljóst að Halldóri hefur enn einu sinni mistekist að hafa stjórn
á atburðarásinni. Yfirlýsingar hans og röksemdafærsla um Íraks-stríðið er nán-
ast óskiljanleg og sumt fær alls ekki staðist. Sá sem þessi orð skrifar kvittar að
vísu ekki upp á allan fréttaflutning um þetta mál og sýnist fleiri en framsóknar-
menn ekki sjá skóginn fyrir trjánum, svo fastir sem menn eru í formsatriðum og
dagsetningum.

Svo uppteknir sem Halldór og félagar eru í átökum sínum við fjölmiðlamenn
yfirsést þeim að það er enginn reykur án elds. Eins og yfirlýsti friðarsinninn
Guðni Ágústsson benti á í viðtali við Fréttablaðið á dögunum barðist hálfur
Framsóknarflokkurinn um áratugaskeið gegn veru bandaríska hersins á Kefla-
víkurflugvelli. Og það á þeim tíma sem Bandaríkin voru sannarlega útvörður
lýðræðis, réttarríkis og mannréttinda í heiminum. Nú eru breyttir tímar og hver
læs maður veit að Bandaríkjastjórn treður mannréttindi fótum jafnt heima fyr-
ir sem erlendis, fangelsar fólk án dóms og laga og stundar blygðunarlaust pynt-
ingar í Írak í stríði sem háð er í nafni vígfúsra þjóða, þar á meðal okkar Íslend-
inga.

Íslendingar hafa skömm á George Bush og utanríkisstefnu hans. Það eru ekki
orð höfuðóvina Halldórs Ásgrímssonar í íslenskri blaðamannastétt heldur vara-
formanns hans Guðna Ágústssonar. Íslenskum blaðamönnum verður á í mess-
unni eins og öðrum: Errare humanum est og því miður hefur einn af okkar betri
fréttamönnum ákveðið að taka pokann sinn uggandi um að eiga sér annars
ekki viðreisnar von í því gjörningaveðri sem seiðkarlar Halldórs Ásgrímssonar
hafa hótað að magna upp gegn honum og vinnuveitendum hans. 

En í þessu Íraksmáli ættu spunalæknar Halldórs að hafa hugfast (þótt hon-
um sé kannski ekki viðbjargandi úr því sem komið er): Þegar fingurinn bendir
á tunglið horfir fíflið á fingurinn. Íslenskir fjölmiðlar eru ekki vandamál Halldórs
í Íraksmálinu, heldur óútskýrður viðsnúningur hans átjánda mars þar sem hann
gerbreytti áratugagamalli stefnu flokks síns í utanríkismálum á einni nóttu og
misbauð kjósendum sínum með því að ganga til liðs við þá sem reyna að grafa
undan Sameinuðu þjóðunum.

Fjölmiðlar eru aðeins að spyrja þeirra spurninga sem 84% íslensku þjóðar-
innar og 80% kjósenda Framsóknarflokksins spyrja sjálf sig: hvernig gat Halldór
tekið svo örlagaríka ákvörðun í hugsunarleysi og hvers vegna reynir hann að
kæfa alla umræðu og gagnrýni með hroka, hótunum og dónaskap? Halldór get-
ur horft á fingurinn benda á tunglið eins lengi og honum sýnist og lamið á ís-
lenskum blaðamönnum með til-
styrk gamalla félaga þeirra. En
Halldór Ásgrímsson og spuna-
læknar hans ættu ekki að hrósa
sigri þótt þeir hafi fengið Marshall-
aðstoð. Það kemur dagur eftir
þennan dag.

HELMINGUR FRAMSÓKNAR-
FLOKKSINS BARÐIST 

GEGN HERNUM
Hér sést Hjálmar Árnason 

ganga gegn hernum.

INGIBJÖRG OG ÖSSUR
Ekki aðeins fjölskyldur þeirra tveggja heldur margra annarra klofna í formannskjörinu.





Í dag er 77 ára afmæli Slysavarna-
félags Íslands, sem stofnað var í
Reykjavík 29. janúar árið 1928
árum síðan. Félagið heitir í dag
Slysavarnafélagið Landsbjörg eftir
sameiningu við björgunarsveitir
Landsbjargar árið 1999. Fyrsti for-
maður félagsins var Guðmundur
Björnsson landlæknir. 

„Félagið var stofnað í kjölfar
mikillar umræðu í landinu, 
sérstaklega um sjóslys,“ segir 
Þorsteinn Þorkelsson, fjármála-
stjóri hjá Slysavarnafélaginu
Landsbjörgu, en hann er að auki fé-
lagi í Björgunarsveitinni Ársæli í
Reykjavík og sagnfræðimenntaður.
„Það voru ákveðnir menn sem
nefna mætti forkólfa í málinu, svo
sem Oddur V. Gíslason í Grindavík.
Hann gaf út slysavarnablað sem
nefndist Sæbjörg og beitti sér fyrir
slysavörnum til sjós.“ 

Þá segir Þorsteinn að mann-
skæð sjóslys í aprílmánuði árið
1906 hafi orðið til þess að umræða
um slysavarnir jókst til muna.
„Það var ekki síst fyrir Ingólfs-
slysið við Viðey þar sem Reykvík-
ingar þurftu að horfa upp á menn
farast án þess að geta komið þeim
til hjálpar,“ segir hann, en kútter
Ingólfur fórst eftir að hafa kastað
akkeri við Viðey vegna þess að
ófært var inn í Reykjavíkurhöfn.
Gríðarlegir brimskaflar gengu yfir

skipið og tíndu menn útbyrðis einn
af öðrum þannig að öll 20 manna
áhöfn skipsins fórst. „Þá sáu menn
að til þyrfti að vera búnaður til að
koma mönnum til bjargar og var
þá helst horft til svokallaðs flug-
línutækis, þar sem skotið er línu
með björgunarstól.“ Samfélags-
umræða um nauðsyn þess að koma
á fót samtökum sem héldu utan um
slysavarnarmál skilaði sér svo að

lokum með stofnun Slysavarna-
félags Íslands. „Á Alþingi var lagt
fram frumvarp til laga um lög 
félagsins og greinargerð um þau,“
segir Þorsteinn og bætir við að þá-
verandi landlæknir, sem varð
fyrsti formaður félagsins, hafi 
verið í forsvari undirbúnings-
nefndar um stofnun félagsins.
„Þetta er auðvitað hörkusaga sem
sjálfsagt væri efni í heila bók.“ ■
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ALEXANDER SERGEJEVITS 
PÚSKÍN (1799-1837)

lést þennan dag.

Stofnað eftir hörmungar
TÍMAMÓT: SLYSAVARNAFÉLAG ÍSLANDS STOFNAÐ

„Sælan er fólgin í glasi fullu af 
tei og sykurmola í munni.“

- Púskín var eitt ástsælasta ljóðskáld Rússa og af mörgum
talinn upphafsmaður rússneskra nútímabókmennta. Hann
skoraði ástmann eiginkonu sinnar á hólm. Báðir særðust

og skáldið lést tveimur dögum síðar.

timamot@frettabladid.is

AFMÆLI

Hallgrímur Snorra-
son hagstofustjóri er
58 ára í dag.

Stefán Ólafsson pró-
fessor er 54 ára í dag.

Eðvarð Þór Eðvarðs-
son sundmaður er
38 ára í dag.

Arnar Guðlaugsson knattspyrnuþjálfari
er 37 ára í dag.

Kolbrún Hauksdóttir, sem er 22 ára í
dag, tekur á móti gestum á Glaumbar
klukkan níu í kvöld.

ÞORSTEINN ÞORKELSSON Þorsteinn er fjármálastjóri hjá Slysavarnafélaginu Lands-
björgu auk þess að vera félagi í Björgunarsveitinni Ársæli í Reykjavík.

Austurríska skíðakonan Ulrike
Maier, tvöfaldur heimsmeistari í
bruni, fórst þennan dag árið
1994 í skíðakeppni sem haldin
var í Þýskalandi. Ulrike, sem var
aðeins 26 ára gömul, hafði ráð-
gert að láta af keppni í lok
keppnistímabilsins, en afréð að
keppa þennan dag þrátt fyrir
slæmar aðstæður í von um að
krækja í nokkur stig í keppninni
um heimsmeistaratitilinn. 
Milljónir manna sáu hörmulegt slysið í beinni 
útsendingu í sjónvarpi.
Ulrike hálsbrotnaði eftir að hafa kastast út af
brautinni í Garmisch-Partenkirchen á um 105
kílómetra hraða. Talið er að henni hafi hlekkst á
eftir að hafa lent í kafla á brautinni með mjúkum

snjó. Hún missti vald á
öðru skíðinu, missti af sér
hjálminn á ísuðum snjón-
um, rak höfuðið harkalega
í uppistöðu fyrir millitíma-
tökutæki og rann síðan á
bakinu niður hlíðina. 
Reyndar voru lífgunartil-
raunir á staðnum en hún
var svo flutt með þyrlu á
sjúkrahús nærri München.
Þremur klukkustundum

eftir slysið var Ulrike Maier úrskurðuð látin. Áður
en keppnin hófst hafði skíðakonan í útvarpsviðtali
gagnrýnt aðstæður í Garmisch-Partenkirchen og
taldi brautina hættulega vegna ísingar og svells. Í
viðtalinu sagði hún að laga þyrfti brautina ef ekki
ætti illa að fara. 

29. JANÚAR 1994 Ulrike Maier

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1820 Georg III konungur Breta

andast geðsjúkur í
Windsor-kastala, en í valda-
tíð hans voru gerðar bylt-
ingar bæði í Frakklandi og
Ameríku.

1905 Verulegt tjón verður í
Krýsuvík vegna stórs jarð-
skjálfta með upptök við
Kleifarvatn.

1942 Bandarísku strandgæslu-
skipi sökkt undan Garð-
skaga. Íslensk skip bjarga
85 mönnum en 28 farast.

1949 Bretar viðurkenna nýtt ríki
Ísraels.

1959 95 farast þegar danska far-
þegaskipið Hans Hedtoft
ferst við strönd Grænlands
eftir árekstur við ísjaka.

1961 Körfuknattleikssamband 
Íslands stofnað.

1996 La Fenice, 204 ára gamalt
óperuhús í Feneyjum á
Ítalíu, brennur til grunna.

Milljónir sáu banaslys í beinni

Núna um helgina stendur Fugla-
vernd í annað sinn fyrir al-
mennri garðfuglaskoðun og
hvetur landsmenn til að taka
þátt. Markmiðið er að fá sem
flesta til þess að skoða fugla í
görðum sínum og vekja áhuga á
fuglaskoðun og hversu auðvelt
það er að stunda hana. Hliðar-
markmið er svo að afla upplýs-
inga um fugla í görðum lands-
manna, hvaða tegundir eru til
staðar og í hve miklu magni. Á
vef félagsins kemur þó fram að
staðið hafi verið fyrir garð-
fuglaskoðun frá árinu 1994 en
þær hafi félagsmenn annast.

Í fyrra stóð Fuglavernd fyrir
garðfuglaskoðun dagana 24. og
25. janúar. „Þátttaka var ágæt,
fylgst var með fuglum á 40 
athugunarstöðum. Í garðfugla-
skoðun 2004 sáust 13 fuglateg-
undir og alls 3.640 fuglar. Snjó-
tittlingur sást í flestum görðum
og var jafnframt langalgengasti
fuglinn, alls sáust 2293. Starar
sáust víða í fyrra og enn fremur
skógarþrestir,“ segir í tilkynn-
ingu félagsins. Þar kemur jafn-
framt fram að Konunglega

breska fuglaverndarfélagið,
RSPB, hafi staðið fyrir garð-
fuglaskoðun allt frá árinu 1979
og að hún sé mjög vinsæl á Bret-
landi. Þar munu síðast hafa 
tekið þátt yfir 400 þúsund
manns. Fuglaskoðun fer líka
fram í Bretlandi núna um 
helgina, en upplýsingar um hana 
er að finna á vefslóðinni:
rspb.org.uk/birdwatch/index.-
asp. Nánari upplýsingar um
garðfuglaskoðunina hér heima
er hins vegar að finna á vef
Fuglaverndar, fuglavernd.is. ■

FÆDDUST ÞENNAN DAG

1688 Emanuel Swedenborg, heimspek-
ingur

1737 Thomas Paine, rit-
höfundur

1860 Anton Tsjekov, 
leikritaskáld

1863 Frederick Delius, tónskáld

1939 Germaine Greer,
femínisti og rithöfundur

1940 Katharine Ross, leikkona
1945 Tom Selleck, leikari 

1947 David Byron,
söngvari Uriah Heep

1949 Tommy Ramone, trommari í
Ramones

1954 Oprah Winfrey, leikkona og sjón-
varpsþáttastjórnandi

1970 Heather Graham,
leikkona

1975 Sara Gilbert, leikkona

Allir hvattir til
fuglaskoðunar

SKÓGARÞRÖSTUR Skógarþrestir sáust
víða í görðum landsmanna í garðfugla-
skoðuninni í fyrra.

ANDLÁT

Guðrún Helgadóttir, áður Hvassaleiti
20, Reykjavík, dvalar- og hjúkrunarheim-
ilinu Grund, lést fimmtudaginn 6. janúar.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Aðalsteinn Gíslason, kennari, Kjarrhólma
14, Kópavogi, lést fimmtudaginn 13. janúar.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Hákon Jónsson, frá Brettingsstöðum í
Laxárdal, lést á Húsavík þriðjudaginn 25.
janúar.

Kristján Ísfeld, Jaðri, Hrútafirði, lést
þriðjudaginn 25. janúar.

Hjalti Guðmundsson, Bæ, Árneshreppi,
lést miðvikudaginn 26. janúar.

JARÐARFARIR

11.00 Christian Patt, Malic, GR., Sviss,
verður jarðsunginn frá Masans-
kirkju í Chur í Sviss.

13.00 Guðrún Brynjólfsdóttir, frá Akur-
ey í Vestur-Landeyjum, Njálsgerði
15, Hvolsvelli, verður jarðsungin
frá Akureyjarkirkju.

13.30 Steinunn Sveinbjörnsdóttir, frá
Vegamótum, Dalvík, verður jarð-
sungin frá Dalvíkurkirkju.

14.00 Björn Kristjánsson, frá Mikla-
holtsseli, verður jarðsunginn frá
Fáskrúðarbakkakirkju.

14.00 Elín Loftsdóttir, Hásteinsvegi 64,
Vestmannaeyjum, verður jarð-
sungin frá Landakirkju í Vest-
mannaeyjum.

14.00 Elísabet Kristjánsdóttir Hrepp-
hólum, Hrunamannahreppi, verð-
ur jarðsungin frá Hrepphólakirkju.

14.00 Guðríður Friðgeirsdóttir, Nausti,
Stöðvarfirði, verður jarðsungin frá
Stöðvarfjarðarkirkju.

14.00 Haraldur Magnússon, Fjarðavegi
12, Þórshöfn, verður jarðsunginn
frá Þórshafnarkirkju.

14.00 Hákon Salvarsson, bóndi frá
Reykjarfirði, verður jarðsunginn
frá Ísafjarðarkirkju.

14.00 Hörður Hermóðsson, Mánagötu
16, Reyðarfirði, verður jarðsung-
inn frá Reyðarfjarðarkirkju.

14.00 Jens Karvel Hjartarson, frá
Kýrunnarstöðum, Engihjalla 11,
verður jarðsunginn frá Hvamms-
kirkju í Dölum.

14.00 Karl Þórðarson, Háeyrarvöllum
44, Eyrarbakka, verður jarðsung-
inn frá Eyrarbakkakirkju.

14.00 Steinþór Benediktsson, bóndi,
Kálfafelli, Suðursveit, verður jarð-
sunginn frá Kálfafellsstaðarkirkju.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur
samhug, hlýju og styrk við andlát og útför eginmanns
míns, föður okkar og bróður, 

Jóhanns Ásmundssonar
safnstjóra, Minjasafns Egils Ólafssonar að Hnjóti.

Sérstakar þakkir til krabbameinsdeildar 11E og líknardeildar LSH,
Kópavogi.

Magnea Einarsdóttir

Árni Klemensson
Einar D. Klemensson Hildur S. Guðmundsdóttir
Jenný Ásmundsdóttir Guðmundur Benediktsson
Hildur Ásmundsdóttir Gylfi Jónsson
Grétar Ásmundsson Kristin Jóhannesdóttir

Elskulegur eiginmaður minn,

Hjalti Guðmundsson
Bæ, Árneshreppi, 

lést á Landspítalanum við Hringbraut, miðvikudaginn 26. janúar.

F.h. ættingja,

Guðbjörg Þorsteinsdóttir.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli, andlát og jarðarfarir í smáletursdálkinn
hér á síðunni má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í síma 550 5000.
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Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 5 

Flokkar & fjöldi

Bílar & farartæki 309 stk.

Keypt & selt 43 stk.

Þjónusta 39 stk.

Heilsa 9 stk.

Skólar & námskeið 4 stk.

Heimilið 11 stk.

Tómstundir & ferðir 9 stk.

Húsnæði 44 stk.

Atvinna 24 stk.

Tilkynningar 4 stk.

Góðan dag!
Í dag er laugardagurinn 29. jan., 

29. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 10.16 13.41 17.06
AKUREYRI 10.15 13.26 16.37

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Helgi Þorsteinsson fjárfestir hefur átt
mikinn fjölda bíla.

Helgi Þorsteinsson fjárfestir hefur átt mikinn
fjölda bíla. Hann segir ástæðuna aðallega þá
að hann sé óákveðinn og vilji prófa sem 
flestar týpur. Síðast skipti hann út BMW-inum
sínum fyrir Grand Cheroke-jeppling árgerð
2000. Helgi á von á syni, sem áætlað er að
komi í heiminn 3. febrúar, og honum fannst að
BMW-inn yrði of lítill fyrir allt sem fylgir litlu
barni að ógleymdu golfsettinu. Hann þver-
tekur þó skellihlæjandi fyrir að hann sé að
fara í barneignafrí til að spila golf.

„Ég er búinn að eiga jeppann í þrjá mán-
uði og ætla að halda í hann.Ég hef átt bílana
mína að meðaltali í ár og aldrei nema einn í
einu. En ég er mjög ánægður með þennan
bíl, þetta er svona þægilegur og rúmgóður

borgarjeppi sem ég mun örugglega eiga
eitthvað áfram.“ 

Helgi segist vera með bílaáhugann í gen-
unum en hann grúskar ekki í vélum bílanna
sinna. „Ég nostra samt við þá og bóna til
dæmis einu sinni í viku.“ Af öllum bílum
Helga finnst honum BMW-inn standa upp
úr. „Það var eðalbíll og í miklu uppáhaldi.
En ég get alltaf eignast annan seinna. Nú
gengur allt út á soninn sem ég hlakka of-
boðslega til að eignast.“ 

En er bíll góð fjárfesting? Fjárfestirinn
hugsar sig ekki um í sekúndubrot og svarar
með einföldu nei-i. 

Fyrir utan bílaáhugann á golfið hug
Helga allan. „Ég er búinn að vera í golfi 
í sex ár og bakterían er komin til að vera.
Já, ég hef farið í holu í höggi,“ segir hann
og hlær. „En það voru engin vitni svo það
trúir mér enginn.“ ■

Bíll sem rúmar bæði
barnið og golfsettið

bilar@frettabladid.is

Toyota Avenis með 2.0 lítra
dísilvél var kosinn fjölskyldubíll
ársins 2005 af
tímaritinu
WhatCar?
Dóm-
nefndinni
þótti bíllinn skara fram úr
vegna aksturseiginleika sinna,
lítillar eldsneytiseyðslu og út-
blásturs ásamt góðum búnaði.
Öryggi bílsins þótti einnig til
fyrirmyndar en Avensis er bú-
inn fram- og hliðarloftpúðum
fyrir ökumann og farþega til
viðbótar við loftpúðagardínur
og sérhannaðan loftpúða fyrir
hné ökumanns.

Renault var á síðasta ári
söluhæsta bílmerki Vestur-
Evrópu þriðja árið í röð, með
10,3% hlutdeild af heildarsölu
fólksbíla. Ef litið er til einstakra
landa, þá var Renault sölu-
hæsta merkið í Frakklandi,

Hollandi, Belgíu, Portúgal og á
Spáni, annað söluhæsta í
Hollandi og það þriðja sölu-

hæsta á Bretlandi og í
Austurríki. Í Þýskalandi
reyndist Renault síðan

vera söluhæsta innflutta
bílmerkið.

Subaru eigendur í Hollandi
eru ánægðastir með bíla sína.
Nýlega var gerð könnun í
Hollandi á ánægju eigenda
með bílana sína. Könnunin
náði til 77 bílategunda og 35
bílaframleiðenda. Alls voru

24.000 bíleigendur
spurðir og komu

niðurstöð-
urnar ekki á
óvart. Í
flokki milli-

stórra bíla sigraði Subaru
Impreza og í flokki jepplinga
bar Subaru Forester sigurorð úr
býtum

Helgi hefur átt um það bil 20 bíla og nostrað við þá alla. 

Smáauglýsingar
á 995 kr. 
visir.is

LIGGUR Í LOFTINU
í bílum

FASTEIGNIR HEIMILI HEILSA HÚS NÁM FERÐIR MATUR BÍLAR ATVINNA FJÁRMÁL TILBOÐ o.fl.

Þú getur pantað
smáauglýsingar á

www.visir.is

KRÍLIN
Blómin inni í
kirkjunni eru

handa þeim sem
eru lasnir eftir

predikunina!

Discovery bíll ársins
BLS. 2

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Smíðaár 2000 3.3m x 1.3m. Létt, þétt
og góð. Verð 200 þús. Sími 863 4344.



Loft í dekkin
Best er að setja loft í dekkin á bensínstöðvum. Þú skalt leggja bílnum þannig að slangan nái vel til
allra dekkja. Notaðu loftþrýstimæli til að sjá hversu mikið loft fer í dekkin og gakktu úr skugga um
að jafnmikið loft sé í þeim öllum. Ef þú kannt ekki að lesa á mælinn eða veist ekki hversu mikið
loft á að vera í dekkjunum skaltu fá aðstoð frá starfsmanni á bensínstöðinni.[ ]

Bíldshöfða 18 • 110 Rvk
Sími 567 6020 • Fax 567 6012
opið mán. - fös. kl. 8.00 - 18.00
www.abvarahlutir.is • ab@abvarahlutir.is

Bifreiðastillingin ehf. • Smiðjuvegi 40d • Sími 557 6400

Vissir þú að 90% af sjálfskiptingum 
bila vegna hitavandamála?
Láttu skipta um olíu og síu á sjálfskiptingunni. 
Sjálfskiptingar, stillingar og alhliða viðgerðir.

B O S S A V E R M I R
Er kalt í bílnum?

Sætisáklæði í bílinn með hita 
Aðeins 4.900 kr

Klettháls 9 • s: 587 5547 • www.ag-car.is/motorsport

Fæst einnig hjá
Bónstöðinni,

Njarðarnesi 1,
Akureyri

Skemmtilegur bæði í sveit og borg
Ekið á Hyundai Santa Fe V6 EM.

Hyundai Santa Fe í nýrri út-
færslu er glæsilegur og lipur
bíll. Hann er skemmtilegur
hvort heldur sem er í amstri
dagsins innanbæjar eða í
þyngri færð. 

Sókn jepplinganna á markað hér á
landi virðist ekki vera á undan-
haldi. Engan skyldi undra það í
landi þar sem bílaeign er með því
mesta sem gerist og brugðið getur
til beggja vona með færð stóran
hluta árs.

Hyundai Santa Fe var strax vel
tekið þegar hann kom á markað
árið 1998 en í þessum mánuði var
breytt útgáfa kynnt hjá B&L. Á
síðasta ári eignaðist Santa Fe
minni bróður, Tucson, en stóri
bróðirinn, Terracan er fullvaxinn
jeppi. Útlitið á nýja Santa Fe 

bílnum hefur þróast lítilsháttar en
aðalbreytingin felst tvímælalaust
í nýjum aldrifsbúnaði þar sem
aldrifið er sívirkt og lagar sig að
breyttum akstursaðstæðum. 

Santa Fe er einstaklega að-
gengilegur bíll. Þar er allt á sínum
stað þar sem maður býst við því.
Bíllinn er rúmgóður og þægilegur
en um leið lipur og skemmtilegur
í akstri. Farangursrýmið er að-
gengilegt og möguleikar á niður-
fellingu á aftursætum til að
stækka rýmið góðir. Sætin ganga
þó ekki alveg niður þannig að
gólfið verði slétt í skottinu. Far-
angursrýmið er hægt að opna á
tvo vegu, með því að opna aftur-
hlerann allan eða eingöngu aftur-
rúðuna.

Hyundai Santa Fe V6 var ekið
bæði á lítið ruddum vegi og í
slabbinu í borginni. Óhætt er að
segja að bíllinn hafi staðið sig vel

í snjónum, sigldi yfir skafla, ef
þeir voru ekki þeim mun stærri
og virkaði einstaklega stöðugur
og öruggur. Þegar í borgina var
komið reyndist hann meðfæri-
legur í þröngum götum og ágætt
að leggja honum í stæði.

Lítill hlutur eins og hiti í fram-
sætum gerir bílinn líka notalegri
en ella þegar komið er út á köld-
um vetrarmorgni. Furðulegt má í
raun teljast að hiti í sætum sé
ekki staðalbúnaður í fleiri bílum
en raun ber vitni hér á okkar
kalda landi.

Segja má að í Hyundai Santa
Fe fari saman ljómandi ferðabíll,
bæði sumar og vetur, þægilegur
bíll til daglegra nota fyrir hina
klassísku vísitölufjölskyldu með
góðu rými fyrir bílstjóra og far-
þega, ágætum geymsluhirslum og
aðgengilegu farangursrými.

steinunn@frettabladid.is
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HESTÖFL VERÐ

Santa Fe 2,4 EM 145 2.690.000 (beinskiptur)

Santa Fe 2,0 CRDI EM 112 2.990.000 (sjálfskiptur)

Santa Fe 2,0 CRDI Lux 112 3.390.000 (sjálfskiptur)

Santa Fe 2,7 V6 EM 173 2.930.000 (sjálfskiptur)

Santa Fe 2,7 V6 Lux 173 3.330.000 (sjálfskiptur)

Land Rover Discovery 3 var
valinn bíll ársins 2005 af tíma-
ritinu WhatCar? Í niðurstöðum
dómnefndar kom meðal annars
fram að hann hefði verið próf-
aður við erfiðustu akstursað-
stæður og í svo miklum halla að
nánast hefði verið um láréttan
vegg að ræða. Einnig var tekið
fram að jeppinn þykir gæddur
einstökum aksturseiginleikum
og nýja drifkerfinu Terrain
Response var sérstaklega hamp-
að, meðal annars fyrir hversu
notendavænt það er. ■

REYNSLUAKSTUR

Discovery 3 bíll ársins 2005
WhatCar valdi bíl ársins í síðustu viku.

Dómnefnd WhatCar þykir Discovery 3 vel heppnuð blanda af
skemmtilegum akstursbíl og jeppa með mikla torfæruhæfni.
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Skoda Octavia hefur sópað að sér verð-
launum um allan heim.

Ný Octavia 
slær í gegn
Octavian safnar
viðurkenningum.

Bíllinn var einnig útnefndur bíll
ársins 2004 í Serbíu og Svart-
fjallalandi. Enn fremur hlaut
bíllinn Gullna stýrið í sínum
flokki í Þýskalandi undir lok 
síðasta árs og Ítalir völdu hann 
fallegasta bíl ársins 2004.

Hekla setti nýtt sölumet á
Skoda bifreiðum í fyrra. Alls
voru seldir 673 nýir Skoda bílar
og var markaðshlutdeild Skoda
5,5 prósent, eða 37 prósenta
söluaukning frá árinu á undan.
Söluhæsti Skoda bíllinn var
Skoda Octavia og hann var þriðji
söluhæsti bíllinn á markaðnum
þegar allar gerðir eru skoðaðar.
Tvisvar sinnum á síðasta ári var
Skoda Octavia söluhæsti bíllinn
á markaðnum, bæði í júlí og nóv-
ember. Nýjasta rósin í hnappa-
gatið eru svo verðlaun hins virta
bílatímarits WhatCar? en þar
var hann kosinn besti fjöl-
skyldusmábíllinn fyrir árið
2005. Hans helsti kostur þykir
hversu mikil gæði fást miðað við
verð.

Nýi Skoda Octavia er stærri,
lengri, beiðari, öruggari og bet-
ur búinn en fyrirrennarinn. Nýr
Octavia verður boðinn með ýms-
um gerðum – bensín- og dísil-
véla – og verður strax fáanlegur
sjálfskiptur. 

Eldri gerð Skoda Octavia
verður áfram í boði í Terno út-
færslu. Sá bíll er vel búinn og á
frábæru verði. Octavia Terno
fæst einnig áfram í fjórhjóla-
drifinni Combi útfærslu. Á ár-
inu 2004 var markaðshlutdeild
Skoda 5,5% og í janúar á þessu
ári hefur salan rúmlega tvö-
faldast frá því á sama tíma 
fyrir ári. ■

Scania R-sería
Hekla kynnir til sögunnar nýja gerð af vörubílum. 
Í R-seríunni er að finna margar
nýjungar. Umhverfi ökumanns
er nýtt, nýir mælar í löngu eða
stuttu mælaborði, ný stjórntæki
á mælaborði og á stýrishjóli 
og ný sæti. Loftræstikerfi er 
sjálfvirkt og miðstöð endur-
bætt. Gólfið er 145 millimetrum
lægra og hirslur eru hagnýtar. Í
Topline gerðinni er búið að færa
efri kojuna aftar. Framendi á
stýrishúsi er nýr en hann var
endurhannaður til að undir-
strika einkenni Scania. 

Hægt er að velja um 16 lítra
500 og 580 hestafla V8-vélar, 12
lítra sex strokka línuvél 420 og
470 hestafla, 12 lítra 420 hestafla

Euro 4 vél, 11 lítra sex strokka
línuvél 340 og 380 hestafla og 9
lítra fimm strokka línuvél 230,
270 og 310 hestafla. 
Opticruse gírskiptikerfið hefur
verið endurbætt og gefur nú
hraðari og enn nákvæmari skipt-
ingar. Í bílnum er bæði hraða-
stillir eða cruise controle og
mótorbremsa. Kúpling er varin
með því að rafeindastýring
fylgist með snúningshraða vélar-
innar. Rafeindastýrð kæli-vifta
er fáanleg sem aukabúnaður.

Rafkerfi er með CAn-rás.
Bíllinn er með ABS, EBS og ESP.
Hægt er að fá bílinn í léttari
dráttarbíls útgáfu með púðaloft-

fjöðrun að aftan. Grindin er létt-
ari og dráttarstóll er léttbyggð-
ur. Þróuð loftpressa með fjög-
urra rása öryggisloka, loft-
þurrkun og þrýstingsjöfnun er
sambyggð í einfalda einingu. 

Á neðri örmum stýrishjóls
eru stýrihnappar fyrir hraða-
stilli og hnappur fyrir motor-
bremsu. Ökuljós eru fáanleg
með xenon-ljósum sem auka-
búnaður frá og með gerðum
með V8-vél. Útvarp og miðstöð
er hægt að stilla frá kojunni.
ELC, rafeindastýrð hæðarstill-
ing, og nýtt stýrishús með háu
þaki, Highline. ■

Umboð: Hekla.

Verðlaun: Vörubíll ársins 2005 á 
alþjóðlegu atvinnubílasýningunni 
í Hannover 2004.

Flokkur: 16 tonna bílar og yfir.

Bush
á kádilják
Nýju kjörtímabili fylgir nýr bíll.

Innsetning George W. Bush í ann-
að sinn í embætti forseta Banda-
ríkjanna fór fram með viðhlítandi
hátíðahöldum og samkvæmt öll-
um kúnstarinnar reglum. 

Á nýju kjörtímabili þarf ýmis-
legt að endurnýja og athygli vakti
að forsetinn ók í nýjum og glæsi-
legum forsetabíl. Um er að ræða
langan og mikinn Cadillac DTS,
svartan að lit. Um borð í bifreið-
inni er allt til alls, leðursæti, sjón-
varp og sími sem áreiðanlega má
stilla á samtal við starfsbróður-
inn Putin forseta í Moskvu, þótt
kalda stríðið sé liðið. ■
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ALLT Á EINUM STAÐALLT Á EINUM STAÐ
• HEILSÁRSDEKK

• OLÍS SMURSTÖÐ

• BÓN OG ÞVOTTUR

• HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA

• NAGLADEKK

• RAFGEYMAÞJÓNUSTA

• BREMSUKLOSSAR

• PÚSTÞJÓNUSTA
SBD, SÆTÚNI 4, SÍMI 562 6066

Öryggis-
hurðir

B Í LB Í L S K Ú R SS K Ú R S
OG IÐNAÐAROG IÐNAÐAR HH UU RÐ IRÐ I RR

Smíðað
eftir máli

Hurðir til
á lager

Eldvarnar-
hurðir

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

Aukin ökuréttindi
Nú er rétti tíminn til að afla sér nýrra atvinnumöguleika !

Kennt er á leigu-, vöru- og hópferðabifreið,
  einnig vörubifreið með eftirvagni.

Skólinn býður uppá nútíma kennsluaðstöðu og reynda kennara.
Innritun alla miðvikudaga, áfangakerfi.

Einnig eru í boði námskeið í vistakstri fyrir einstaklinga
og hópa.

Sími 567-0300
Þarabakka 3  109 Reykjavík
Netfang mjodd@bilprof.is

www.bilprof.is

Áfram veginn
Einar Elí Magnússon kemst leiðar sinnar.

Mannbroddar vs. mismunadrif
Í sjónvarpsþættinum Jing Jang var í vikunni sýnt þegar annar þátta-
stjórnandinn hélt bíl kyrrstæðum með „hand“afli. Hann var vopnaður
mannbroddum til fóta, stóð á svelli og hélt í afturstuðara bílsins. Bílstjór-
inn átti að reyna að taka af stað en sá á broddunum átti að reyna að halda
honum. Sem hann og gerði. Bíllinn spólaði og spólaði og því meira sem
bílstjórinn gaf inn, því meiri hetja varð sá á broddunum í mínum augum.
Að vísu hefði verið erfiðara að halda bílnum ef honum hefði verið gefið
lítið inn og kúplingin snuðuð til að dekkin misstu ekki grip – en þegar
karlmenn og vélar koma saman er alltaf flottara að þenja’nn.

Það vakti óskipta athygli hins þáttastjórnandans að bíllinn spólaði að-
eins á einu hjóli og á hrópum hans mátti skilja að honum þætti það setja
óvænt strik í reikninginn, félaga hans í hag.

En af hverju sneri bíllinn bara einu dekki? 
Ímyndum okkur bíl sem er að taka beygju. Það er augljóst að dekkið

sem er innar í beygjunni fer hægar en það sem er utar. Ef dekkin væru
föst hvort á sínum enda á sama öxlinum mundi eitthvað brotna. Þess í
stað er mismunadrif á milli öxlanna sem fara út í hjól sem sér um að
dreifa aflinu til hjólanna en leyfir þeim samt að snúast á mismunandi
hraða.

Af því að það er aldrei nákvæmlega sami þunginn á báðum drifhjólun-
um er örlítið léttara að snúa öðru þeirra. Í þessu tilfelli byrjaði það hjól
að snúast, mismunadrifið hélt að bíllinn væri í beygju og minnkaði aflið
til hins hjólsins. 

Það sama gerist oft í snjóakstri og öðrum torfærum. Maður situr 
fastur og spólar og bíllinn hefur ekki einu sinni fyrir því að snúa öllum
hjólum! Svekkjandi.

Með driflæsingu má gera leikinn auðveldari. Hún er staðalbúnaður í
sumum bílum en er oft sett í jeppa eftir á. Þá getur bílstjórinn læst mis-
munadrifinu föstu tímabundið og hjólin fá jafnmikið afl og snúast jafn-
hratt. Það er stórhættulegt í beygjum þar sem ytra hjólið þarf að fara
hraðar, en mjög þægilegt í torfærum að geta látið öll hjól snúast og koma
bílnum örugglega áfram. Jafnvel þótt einhver hangi í afturstuðaranum á
mannbroddum. ■

Hentar við kaup og sölu bifreiða
Frumherji býður upp á tölvustýrt og nákvæmt próf á dempurum bifreiða við ástandsskoðun.

Bifreiðaskoðun Frumherja við
Hestháls býður viðskiptavinum 
sínum upp á ástandsskoðun bif-
reiða, sem hentar sérstaklega þeim
sem standa í kaupum eða sölu á bif-
reiðum. „Við ástandsskoðun er 
bifreiðin meðal annars prufukeyrð
og tekin í gegnum fjöldann allan af
prófum sem gefa nákvæma mynd
af ástandi hennar. Og nákvæm
skýrsla er gefin í lok skoðunar-
innar,“ segir Svanberg Sigurgeirs-
son þjónustustjóri ökutækjasviðs
Frumherja.

Eitt af þeim prófum sem bifreið-
in fer í gegnum er prófun á demp-
urum þar sem henni er ekið yfir
sérstakan búnað með skynjara sem
er tölvutengdur og sýnir niðurstöð-
urnar á stórum tölvuskjá. „Á skján-
um sjáum við samstundis hvert
ástand demparanna er. Þar kemur
meðal annars fram hversu góðar
festingarnar eru og hversu mikill
stífleikinn er,“ segir Svanberg.

Tölvan sem notuð er til að prófa
demparana les einnig og metur upp-

lýsingar úr öðrum prófum. Þar á
meðal hvað varðar stefnu dekkj-
anna og ástand á bremsum. 

„Tækið höfum við notað í ein
fjögur ár og mest er það notað við
ástandsskoðun, en það er ekki í 
lögum um bifreiðaskoðun að
demparana eigi að keyra í gegnum
eins nákvæmt próf og þetta er,“
segir Svanberg. 

Ástandsskoðun er hægt að panta
hvenær sem er hjá Frumherja og
kostar hver skoðun 5.200 kr. 

kristineva@frettabladid.is

Svanberg Sigurgeirsson þjónustustjóri
ökutækjasviðs Frumherja hf. stendur
við tölvuna sem sýnir niðurstöður úr
demparaprófi.

Bifreiðinni er ekið yfir sérstakan búnað sem sker úr um ástand demparanna. 
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Ford Mondeo Ghia, skrd. 02/’03, e.
14.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.090.000 kr. Tilboð 1.790.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

Ford Focus Trend station, skrd. 11/’02,
e. 27.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.540.000 kr. Tilboð 1.440.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

Citroen C3, skrd. 09/’02, e. 52.000 km,
1400cc, beinskiptur. Ásett verð
1.120.000 kr. Tilboð 940.000 kr. 100%
lán. S. 515 7000.

Daihatsu Gran Move, skrd. 06/’00, e.
55.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. Tilboð 690.000 kr.
100% lán. 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
590.000 kr. m/vsk. S. 515 7000.

Hyundai Accent, skrd. 08/’99, e.
100.000 km, 1500cc, bensín, beinskipt-
ur. Ásett verð 550.000 kr. 100% lán. S.
515 7000.

Renault Laguna RT. Skrd. 09/1996, e.
135.000 km. 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 570.000 kr. Tilboð 399.000 kr.
100% lán. 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. 100% lán. S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia, skrd. 10/02, e.
59.000 km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.980.000 kr. Tilboð 1.690.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

MMC Space Star, skrd. 03/’00, e.
113.000 km, 1300cc, beinskiptur. Ásett
verð 750.000 kr. Tilboð 590.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Opel Corsa, skrd. 06/’99, e. 113.000
km. 1200cc, bensín, beinskiptur. Ásett
verð 550.000 kr. Tilboð 399.000 kr.
100% lán. 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.
100% lán. 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.
100% lán. 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.
100% lán. 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
3.890.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Ford Focus Ghia, skrd. 09/’99, e. 74.000
km, 1600cc, bensín, beinskiptur. Ásett
verð 890.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Subaru Legacy GL skrd. 9/’99 e.
85.000 km, 2000 cc bensín, sjálfskipt-
ur. Ásett verð 1.250.000 kr. Tilboð
1.150.000 kr. 100 % lán. S. 515 7000.

Daihatsu Gran Move skrd. 02/’00 e.
63.000 km , 1600 cc , Beinskiptur. Ásett
verð 770.000 kr. Tilboð 660.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Hyundai Elantra skrd. 12/’99 e.
101.000 km, 1600 cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 760.000 kr. Tilboð 590.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Renault Megane skr. 8/’99 e. 106.000
km, 1600 cc, beinskiptur. Ásett verð
790.000 kr. Tilboð 690.000 kr. 100 %
lán. S. 515 7000.

Audi A4 Avant, skrd. 08/’02, e. 41.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
2.750.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Ford Focus Ambiente, skrd. 05/’00, e.
92.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 850.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Ford Focus Trend station, skrd. 09/’03,
e. 27.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.640.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Ford Fiesta Ambiente, skrd. 11/’01, e.
45.000 km, 1250cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. Tilboð 680.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Renault Megane, skrd. 09/’00, e.
72.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 940.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Ford Focus Trend, skrd. 03/’03, e.
29.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.460.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Ford Focus Trend, skrd. 01/’03, e.
37.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.520.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Nissan Almera, skrd. 06/’00, e. 65.000
km, 1800cc, beinskiptur. Ásett verð
940.000 kr. Tilboð 790.000 kr. 100%
lán. S. 515 7000.

Opel Vectra station, skrd. 03/’99, e.
82.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 970.000 kr. Tilboð 690.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Renault Megane, skrd. 05/’00, e.
101.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 890.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Mazda Demio, skrd. 02/’01, e. 71.000
km, 1300cc, beinskiptur. Ásett verð
720.000 kr. Tilboð 590.000 kr. 100%
lán. S. 515 7000.

Hyundai Starex 4x4 Diesel, skrd.
12/’99, e. 160.000 km, 2500cc, bein-
skiptur. Ásettt verð 1.220.000 kr. 100%
lán. S. 515 7000.

Renault Clio, skrd. 08/’98, e. 101.000
km, 1200cc, beinskiptur. Ásett verð
480.000 kr. Tilboð 380.000 kr. 100%
lán. S. 515 7000.

Honda CRV, skrd. 07/’98, e. 140.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.150.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Ford Focus H/S station, skrd. 11/’00, e.
80.000 km, beinskiptur. Ásett verð
1.120.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Hyundai H-1, 7-manna, skrd. 01/’99, e.
91.000 km, 2400cc, beinskiptur. Ásett
verð 940.000 kr. Tilboð 840.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Subaru Legacy GL, skrd. 06/’97, e.
119.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 890.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Daihatsu Siriron 4x4, skrd.10/’01, e.
65.000 km, 1300cc 16v, sjálfskiptur.
Ásett verð 970.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

MMC Lancer GLXi station, skrd. 08/’97,
e. 131.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 590.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

VW Golf 4Motion station, skrd. 09/’03,
e. 29.000 km, 2000cc, beinskiptur.
Ásett verð 2.070.000 kr. 100% lán. S.
515 7000.

Isuzu Trooper, skrd. 07/’98, e. 198.000
km, diesel, beinskiptur. Ásett verð
1.340.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Toyota Landcr. 100 VX TDI. Ek. 131 þ.
km. Nýsk. 9/’00. Leður, lúga, TEMS.
Verð kr. 4. 790.000. Til sýnis og sölu
Bílasölu Reykjavíkur. Bíldshöfði 10. S.
587 8888, www.br.is

VW Passat 1800 Turbo. Ek. 57 þ. km.
Nýsk. 7/2001. Sjálfsk. Verð kr.
1830.000. Til sýnis og sölu Bílasölu
Reykjavíkur. Bíldshöfði 10. S. 587 8888,
www.br.is

M. Benz ML 320. Ek. 46 þ. km. Nýskr.
2001. V. 3950 þ. Ath. skipti á ódýrari. Til
sýnis og sölu á Bílasala Reykjavíkur.
Bíldshöfði 10. Sími 587 8888,
www.br.is

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.bilasalarvk.is

Nissan X-Trail Elegance 02/’02, ssk, ek.
28.000 Fallegur bíll. Verð. 2.550.000.
Bílasalan Bílás. Þjóðbraut 1 Akranesi
Sími. 431 2622. www.bilas.is

Bílasalan Bílás
Þjóðbraut 1, 300 Akranes

Sími: 431 2622
www.bilasolur.is/bilas/

Isuzu Trooper 3.0 TD 35” breyttur, árg.
8/’99, ek. 94 þús., beinskiptur. V. 1.950
þús. Sími 551 7171.

Honda Accord Comfort, árg. 5/’03, ek.
14 þús., beinskiptur. V. 1.890 þús. Sími
551 7171.

Honda Crv Advance, árg. 11/’03, ek. 16
þús., sjálfskiptur. V. 2.750 þús. Sími 551
7171.

Hyundai Matrix GLS, árg. 3/’03, ek. 33
þús., sjálfskiptur. V. 1.390 þús. Sími 551
7171.

Jeep Grand Limited 4,7, árg. 5/’00, ek.
84 þús., sjálfskiptur, m. öllu. V. 2.990
þús. Sími 551 7171.

Honda Hrv Smart, árg. 6/’03, ek. 49
þús., beinskiptur. V. 1.590 þús. Sími 551
7171.

Kia Clarus Stw, árg. 4/’03, ek. 49 þús.,
beinskiptur. V. 950 þús. Sími 551 7171.

Land Rover Freelander, árg. 5/’99, ek.
80 þús., beinskiptur. V. 1.290 þús. Sími
551 7171.

Mazda 323 GLX, árg. 7/’00, ek. 71 þús.,
sjálfskiptur. V. 890 þús. Sími 551 7171.

Honda Civic 1,5 V-tec, árg. 2/’99, ek.
130 þús., beinsk., topplúga. V. 650 þús.
Sími 551 7171.

Nissan Primera Elegance, árg. 1/’00, ek.
54 þús., sjálfskiptur. V. 1.080 þús. Sími
551 7171.

Opel Frontera 4x4, árg. 7/’97, ek. 122
þús., beinskiptur. V. 690 þús. Sími 551
7171.

Peugeot 206 XS 1,6, árg. 5/’02, ek. 44
þús., beinsk., topplúga. V. 1.150 þús.
Sími 551 7171.
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Plymouth Breeze, árg. 10/’97, ek. 55
þús., sjálfskiptur. V. 590 þús. Sími 551
7171.

Suzuki Ignis 4x4, árg. 12/’03, ek. 23
þús., beinskiptur. V. 1.290 þús. Sími 551
7171.

Skoda Fabia Comfort Stw, árg. 6/’01,
ek. 55 þús., beinskiptur, topplúga. V.
930 þús. Sími 551 7171.

Toyota Avensis VVTI 1,8, árg. 10/01, ek.
91 þús., vél ekinn 8 þús. V. 1.390 þús.
sími 551 7171.

Suzuki Jimny 4x4, árg. 10/’98, ek. 52
þús., sjálfskiptur. V. 750 þús. Tilboð 580
þús. Sími 551 7171.

VW Passat 4motion Stw, árg. 3/’00, ek.
120 þús., beinskiptur. V. 1.130 þús. Sími
551 7171.

Peugeot 406 Stw, árg. 5/’03, ek. 12
þús., beinskiptur, 7 manna. V. 1.790
þús. Sími 551 7171.

Aðalbílasalan
Grensásvegi 11, 108 Reykjavík

Sími: 551 7171
www.abs.is

Dodge Durango SLT New, árg. 2004, ek.
2 þús. km. 7 manna, sjálfsk., heilsársd.,
álfelgur, litað gler og fl. Verð 4.600 þús.
Ath skipti á ód.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Daewoo Musso Grand Lux E-23, nýsk.
8-2001 ek. 65 þ. Sjálfsk., sídrif 31”. V.
2250 þ. 100% lán. Ath. skipti. Uppl. í s.
897 7345.

Ford Econoline XLT 350 7,3 TD 2001, ek.
72 þ. 15 manna. V. 3350 þ. Lán 1400 þ.
Ath. skipti. Uppl. í s. 897 7345.

Dodge Grand Caravan 3.3 6-2002, ek.
100 þ. 7 manna fallegur bíll. V. 2350 þ.
100% lán. Ath. skipti. Uppl. í s. 897
7345.

OPEL OMEGA 2.5 DISEL toppurin fyrir
leiguaksturinn ek 180þ ný skipting vel
búinn bíll í topp lagi v 1550þ ath skipti
lán ca.1050 20á mán uppl 897 7345

Nýja bílahöllin
Funahöfða 1, 112 Rvk.

Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

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

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Innflutningur á notuðum og
nýjum bifreiðum frá Þýska-

landi.www.bilasolur.is/magn-
usson

Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI, árg.
09/2003. Ek. 39.900 km. Dísel, 2500cc.
109 Hö, 5 gíra, ABS, vökvastýri, hátt
þak, lengri gerð, viðareinangrun,
Intercooler, túrbína, 3 manna. Verð
2.900.000 m/ vsk. Ágúst s. 862 2000, E
-mail magnusson@internet.is

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000 

Ford Escort ‘97 sendibíll, 2ja dyra, ný-
skoðaður, ek. 160.000. Verð 145.000.
Sími 891 8881.

Toyota Carina E, ‘97, 1800cc, 4 dyra,
sjálfsk., ekinn 137 þ. RS-508. Verð 550
þús. S. 893 8285.

Econoline 7,3 turbo, dísil, ekinn
150.000 km., 11 manna, áhvílandi
1400 þúsund í 5 ár, verð 1.690.000
þúsund. Ýmis skipti skoðuð. Sími 893
0462.

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

‘94 Pontiac Firebird V6, ek. 51 þús. míl-
ur, sjálfsk, loftkæling, auka felgur og
dekk. 650 þ. Kiddi S. 616 1548.

Tilboð. VW Golf Syncro 4WD ‘98.
Ek.114, 5 d., bsk., ABS. V. 650 (ásett
744). Uppl. jgj@simnet.is, s. 896 8989.

Til sölu BMW X 5 sport. Árgerð 2004.
Ek. 7 þús. Nýskráður 11/2004. Næsta
skoðun 2006. Verð 6,7 millj. Skipti ekki.
Bensín knúinn. Skráður 5 manna. Sjálf-
skiptur, 3000cc slagrými. 5 dyra. 4 sum-
ardekk. Uppl. í s. 699 5008.

Honda CRV 11/2001 ek. 39.700 km.
Bensín, sjálfskiptur. Uppl. í síma 862
2157.

Ford Focus station 08/’99. Ekinn 107
þús. m/dráttarkúlu. Uppl. í s. 893 0888.

BMW 320i árg. ‘99 bsk., ek. 142 þ. Innfl.
2004, fullk. þjónustubók, 17” álfelg.,
topplúga ofl. Verð 1.990 þ. S. 691 0636.

Til sölu Opel Astra station ‘97, ek. 125
þús., sk. ‘05, dráttarkúla. Verð 390 þús.
eða í skiptum fyrir tjaldvagn. S. 869
4943.

Benz C280 AMG Sport, árg ‘95, ek. 166
þús. Ssk., topplúga, ABS, spólvörn, 17”
AMG álfelgur o.m.fl. Toppeintak. Verð
1650 þ. Skipti á ódýrari. Guðni s. 860
2442.

BMW 523 IA, árg. 2/1996, ek. 115 þ.
km. Leður, glerlúga, ssk., 17 álfelgur ofl.
Verð 1.490.000. Uppl. í síma 897 6661.

Dodge Caravan 3300. Sport. Árg. 2002.
Ekinn 99 þ. km. Ssk., 7 manna ofl. Verð
2.190.000. Upplýsingar í síma 897
6661.

Honda Accord EXi 2,0 ‘93, sjálfsk.,
geislasp., álfelgur, fallegur bíll á 290 þ.
kr. stgr. Uppl. í s 891 7121.

Til sölu Subaru Impresa wrx station árg.
2003. Ekinn 18 þús. Upplýsingar í síma
894 2255.

Athugið get útvegað
Allar gerðir af bílum frá Ameríku þar á
meðal Dodge (benz) Sprinter, árgerðir
2005 bæði vörubílum og fólksbílum.
Uppl. í s. 899 3004.

Ford Focus ‘04, blár, sjálfsk. Ekinn
11.800, 1350 þús. áhv. Uppl. í síma 897
9641.

Toyota Corolla 1988 til sölu í ágætu
ástandi kr. 80.000. Upplýsingar í síma
691 8567.

Renault 19 árg. 1995, sjálfskiptur,
keyrður 88 þús. km. Verð 290-350 þús.
Upplýsingar í síma 869 7136.

Til sölu MMC Lancer árg. ‘89, uppgerð
vél sem er ekinn 45 þús. km. Bíll í góðu
standi. Verð 75 þús. Uppl. í s. 864 7088.

Subaru Justy ‘88 módel. Keyrður aðeins
166 þús. Selst á 25 þús. S. 694 8523.

Musso ‘98 2,9 TD ek. 213 þ. Vel með
farinn. Í topp lagi. 2 dekkjagangar. Uppl.
í s. 663 5808.

Engin útborgun!
Nemandi vill framselja bílasamning, á
frábærum bíl, Hyundai Getz, árg ‘03, á
aðeins 14 þús á mánuði. Bein sala
kemur til greina. Uppl. í s. 893 0878.

Til sölu Hunday H-100 vsk bíll árg. ‘95,
ek. 105 þús. Verð kr. 300 þús. Uppl. í
síma 892 5587 & 561 8306.

Til sölu Nissan King cab árg. ‘91. Verð
200 þús. Uppl. í s. 897 6302 og 426
9500.

Pontiac Grand Prix
Árg. ‘91 til sölu. Ekinn 170 þús. Verð
200 þús. Uppl. í s. 846 5985.

Til sölu Opel Vectra árg. ‘92, ek. 160
þús. Sjálfs. Mjög vel með farinn. Uppl. í
s. 553 2385, 864 2385 og 554 2628.

Volvo 460 GL ‘93 sjálfskiptur, skoðaður,
vel með farinn. Uppl. í s. 847 6111.

Dodge Caravan ‘91. Upptekin vél og
skipting, ek. ca 60 á á vél, dráttarkúla,
vel með farinn. V. 190 þús. stgr. S. 861
2327.

Til sölu Mitsubishi L200 4wd, árg. ‘88.
Nýsk og fl. Ekinn 95 þús. mílur. Verð
230 þús. Uppl. í s. 866 8838 & 864
8838.

Nissan 100 NX ‘91, beinsk., 1600 vél,
sk. ‘06, sumardekk á álfelgum. Verð 135
þús. Uppl. í s. 864 9650.

Nissan Sunny árg. ‘95, ek. 220.000, 3ja
dyra. Aukadekk á felgum. CD. Verð
200.000. Tilboð 190.000. S. 892 8585.

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

Renault 19 vel með farinn, einn eig-
andi, ek. 170 þ. Tilboð 140 þ. Uppl. í s.
699 3008 milli 18 og 20.

Til sölu MMC Pajero stuttur, bensín, árg.
1985. Ekinn 223.000. Uppl. í síma 854
0943.

Mazda 323 árg. ‘95. Ekinn 95 þús. Þjón-
ustubók, nýleg tímareim og púst. Verð
275 þús. Uppl. s. 694 2361.

Til sölu Volvo 940 GL station. árgerð
1991. Upplýsingar í síma 664 0370.

Daihatsu Applause ‘90. Sk. ‘06. V. 90
þús. S. 698 7600.

Til sölu húsbíll og snjósleði, hvoru-
tveggja í algjörum sérflokki. Upplýsing-
ar í síma 892 3793.

Civic ‘89, 3ja dyra, CD, topplúga, álfelg-
ur. Þarfnast viðhalds. Verð ca. 60 þús.
kr. S. 823 3738.

Til sölu Ford Probe ‘93. Þarfnast smá
lagfæringar. Verð 199 þús. Uppl. í s. 896
2991.

Benz 190E ‘84, í góðu standi, til sölu.
Skiptum á jeppa eða snjósleða. Uppl. í
s. 863 1428 Magnús.

Renault Clio ‘92, sk. ‘06, ek. 144 þ. með
vsk. Grind, ný tímar. Lítur vel út. Verð
130 þ. S. 899 5110.

Til sölu Honda Civic ‘88 ek. 182 þ.
Þarfnast smá lagfæringar en vélin er ný-
yfirfarin og gengur mjög vel. Verðhug-
mynd ca. 50 þ. Uppl. í s. 896 6977.

Til sölu MMC L300 4x4 árgerð ‘88. 8
manna, skoðaður ‘06. Góður bíll, verð
250 þ. Upplýsingar í s. 893 8329.

Mitsubishi Galant ‘91 til sölu, bíllinn er
á nýlegum nagladekkjum og með
skoðun ‘05. Sími 699 1343.

Corolla 1300 ‘94 3ja dyra. Ek. 170 þús.
V. dekk, cd. Lítur vel út. 230 þús. S. 659
9666, Þórður.

VW Golf ‘95 ek. 140 þús. Ný vél, ný
tímareim. Sumardekk fylgja. Verð 200
þús. stgr. Uppl. í s. 698 1631.

Til sölu MMC Lancer ‘93. Boddý mjög
gott, en heddpakkning farin. Ath. skipti
dýrari/ódýrari. Verðtilboð. Uppl. í s. 822
3619.

Golf árg. ‘91, sk. ‘05, verð 100 þús.
Uppl. í s. 694 9405.

Daihatsu Charade ‘91 í góðu lagi til
sölu. Verð 80 þús. Uppl. í s. 555 4116.

Volvo 244 ‘88. Mjög góður bíll. Tilboð
óskast. Uppl. í s. 844 1262.

2 fyrir 1. MMC L300 árg. ‘91. Annar fylg-
ir með í varahluti. Sími 846 4518.

Til sölu Subaru Legacy 2.2, ‘91, ssk.,
sumardekk á felgum, sk. ‘06. Uppl. í s.
555 3135, Hilmir.

MMC Galant 2.0 ssk! Fallegur og góður
bíll. Ný tímareim + vatnsdæla og margt
fleira. Nótur fylgja. Upplýsingar í síma
820 0747.

Hundai Accent 1,5 árg. ‘97, 5 dyra,
skoðaður ‘06. V. 320 þ. Tilboð 200 þ. S.
659 9696.

VW Polo árg. ‘96, ek. 144 þ. Álfelgur,
góð dekk, góður bíll. V. 380 þ. Tilboð
260 þ. stgr. S. 659 9696.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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BMW 316i, árg. ‘93, svart., e.170 þ.,
toppstandi, snyrtilegur. Verð 380 þ. S.
664 1002.

Opel Astra GL stw, árg. ‘95 til sölu. Mik-
ið endurnýjaður, nýleg vetrar- og sum-
ardekk, ek. 140 þús. Skoðaður ‘06. Gott
eintak. Verð 300 þús. Uppl. í síma 860
7975.

VW Golf station 4x4 árg. ‘96 ek. 159
þús. Dráttarkrókur, skíðabogar, glæný
vetrardekk. Nýskoðaður án aths. Verð
490 þús. stgr. Uppl. í síma 698 0410.

Toyota Carina, árg. ‘95, ssk., 2,0. Ekinn
146 þús., ný skoðaður. Verð 460 þús.
Uppl. í s. 896 6366.

VW Vento GL ‘93. Ek. 11.9000. Sjálfsk.
Snyrtil. konubíll. Verð 290.000. Sími
862 6857.

Corolla 1,3 xli ek.142 þús. Ásett 400, til-
boð óskast. Sumar og vetrard. S. 695
3786.

Nissan Almera 1600 árg. ‘96, ssk., ek.
130 þús. Listaverð 390 þús. Selst hæst-
bjóðanda um helgina. S. 693 8422.

Láttu skynsemina ráða!
Traustur bíll á góðu verði VW Vento ‘98,
ek. 85 þús. V. 490 þús. Uppl. í s. 897
7317.

Til sölu Subaru Legacy árg. 1993. Ekinn
226.000. Verð 390.000. Tilboð
340.000. Sími 892 8585.

Toyota Landcr. 86, dísel sjálfsk. á mæli
sk. ‘05, örlítið tjónaður, 300 þ. S. 856
7453.

Corolla XLi ‘96. e. 133 þ. Bíll í topp-
standi. Sumardekk, vetrardekk, CD. V.
490 þús. Uppl. í s. 822 7057.

Polo ‘96, ek. 115 þ. Spoiler, kastarar,
CD, álfelgur, stelpubíll. 400 þ. Uppl. í s.
694 7846.

Ford Escort 1600, station, árg. ‘96, ek.
100 þús. Verð 399 þús. Einnig Pajero,
langur, 3000 vél, árg. ‘92. Verð 450 þús.
Uppl. í s. 699 4513.

Nissan Almera GTi árg. ‘97, ek. 114 þús.
Sporttípa. Verð 500 þús. Uppl. í síma
846 0004.

499 þ. stgr. Nissan Almera árgerð ‘97,
ekinn 85 þ. sjálfskiptur, sumar og vetr-
ardekk. S. 898 2544.

Til sölu Nissan Micra árg. ‘95, ek. 103
þús. nýsk. vel útilítandi, sumardekk á
felgum fylgja. Verð 280 þús. Uppl. í s.
895 9530 og 551 0644.

Ford Eurostar 1994
Ford Eurostar 1994, ekinn 222 þús. km.
7 manna, góður sem vinnubíll. Uppl. í s.
897 1700.

Toyota Hilux Double cab. Árgerð ‘89.
Dísel. 33” breyttur. S. 862 4374.

Tilboð vegna brottflutnings, tilvalinn fyr-
ir skólann, Golf GL 1600, árg.’97, dökk-
grænn, ek. 150 þús, ný kúpling. Tilboð
320 þús. Uppl. í síma 899 5594.

Hyundai Accent árg. 12/’99. Ekinn 96
þús. 3ja dyra. Yfirtaka á láni 380 þús. 11
þús. á mán. Sími 849 9202.

Mitsubishi Galant ‘97. 2.0 . Sjálfskiptur,
reyklaus. Ekinn 154 þús. Verð 850 þús.
Uppl. í s. 866 9151.

Austin Mini Cooper 1300 ‘92. Ekinn 80
þús., svartur. Viðarmælaborð og leður-
sæti. Verð 570 þús. Uppl. í s. 662 3811.

Til sölu ssk. Renault Megane árg. 2000,
ek. 61 þús. Verð 970 þús. Uppl. í s. 695
3164.

Dekurbílar
Hyundai Elentra ‘03/98. Station. Ssk.,
upphækkaður, spoiler, fjarst. samlæ.,
ekinn aðeins 78 þús. Álfelgur, 2 dekkja-
gangar. Toppviðhald, ástand og útlit
mjög gott. Sk. ‘06. Verð aðeins 550 þús.
Á sama stað er Elantra 0500. Ekinn að-
eins 38 þús. Einn með öllu. Uppl. í s.
565 8602 & 863 9305.

Nissan Almera ‘98, sjálfsk., ekinn 73 þ.
S. 897 1078.

Volkswagen Polo 1.4 comfortline, árg.
2000, ek. 95.000 km. Upplýsingar í
síma 661 5797, Pétur.

Glæsilegur VW Golf 1600 árg. 2000 ek.
54 þ. Verð 950 þ. (ekki umsemjanlegt).
S. 664 8120.

Til sölu Nizzan Diesel pallbíll, árg. 1995.
Bíll í toppst. Verð 870 þ. Uppl. í síma
897 1945.

Tilboð 650 þús. stgr.
Góður bíll. Primera ‘99, sk. ‘05, ek. 75
þ., tímareim, heilsársdekk, beinsk., eng-
in skipti. S. 847 4644.

Toyota Corolla 1600 station, árg. ‘98,
ssk., ek. 117 þús., ný tímareim, ný heils-
ársdekk. Verð 690 þ., áhv. 550 þ., afb.
19 þ. á mán. Fæst fyrir 100 þ. út + yfir-
taka á láni. Á sama stað er MMC Lancer
GLXi station, ssk., rafmagn í öllu, drátt-
arkrókur. Verð 620 þús. Áhv.480 þús.,
afb., 18 þús. á mán. Fæst fyrir 100 þús.
út + yfirtaka á láni. Uppl. í síma 864
6012.

Kia Grand Sportage árg. ‘99, ek. 72.500
km. Beinsk. Áhv. 310 þ. V. 770 þ. S. 843
9343 og 553 2920.

Til sölu Galloper 09.’98. Beinsk., disel,
ekinn 135 þús. Dekk 32’’. Skipti dýr-
ari/ódýrari. Verð 990 þús. Uppl. í s. 822
3619.

Toyota Yaris ‘01. CD, rafmgnsrúður,
samlitur, ekinn 60 þús. Verð 860 þús.
Uppl. í s. 867 7604.

Opel Omega ‘98 Turbo Diesel. 5 cyl,
2500 cc. Ek. 175 þús. Öflugur bíll. Verð
800 þús. ATH. Listaverð 1120 þús. Sími
893 4171 eftir hádegi.

Til sölu Toyota Corolla Liftback Terra,
árg. ‘99, 5 dyra, 5 gíra, Vél 1300 cc, ek-
inn 92 þús., Saml., rafm. í framr. og fl.
Bíll í toppstandi. Verð 680 þús. Uppl. í s.
897 7030.

Nissan Primera árg. 1997 ssk., ek. 89 þ.
km. Verð 650 þús. S. 846 1755.

Toyota Corolla ‘99. Ekinn 72 þús. Verð
620 þús. stgr. Uppl. í síma 868 4190.

Skoda Octavia ‘98 ekinn 127.000 km.
Verð 600.000 kr. Uppl. í s. 691 2463.

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

Til sölu VW Golf 1.4l, árg. ‘99, bsk., ek.
76 þús. Verð 790 þús. stgr. Lán 640 þús.
S. 856 7453.

Toyota Corolla Touring 96.4x4 ek. 110
þ. Nýtt tímar., demp. 2 dekkjagangar á
álf. Verð 590.000. Sími 554 6527 & 692
7845.

Einstakt tækifæri. Opel Astra 1300 ár-
gerð 2000. Góður bíll. Ásett verð
850.000. Tilboðsverð 680.000. Uppl. í
síma 617 7540.

Til sölu VW Golf árg. 98 ek. 116 þús. Ný
nagla og sumardekk, bsk., sk., ‘05, cd
og topplúga, áhv. 500 þús. Verð 700
þús. stgr. Uppl. í s. 423 7885 & 862
2215.

Toyota Carina station ‘97. Ek. aðeins
90000. CD, sumar/naglad o.fl. Kr.
650.000. Uppl. í s. 898 8427.

Toyota Corolla G6 árgerð ‘99, ekinn 120
þús., CD, 15” álfelgur. Uppl. í síma 860
2075.

Lancer GLX des. ‘99. 1 eig., ek. 88 þ.
km. Álf., aukadekk, CD. S. 897 4098.

V.W. Polo 1,4, comfortline, árg. 2000,
ekinn 32 þús., ný nagladekk, spoiler,
þjónustubók. Ásett verð 765 þús., áhv.
490 þús., afb. 13.700 á mán. Uppl. í s.
690 1021.

Pontiac Trans Am ‘94. Svartur, T/toppur.
Verð 950 þús. Uppl. í s. 898 6952.

Toyota Corolla ‘99. Ekinn 96 þús., topp-
viðhald frá upphafi, 1600 vél, beinskipt-
ur. Verð 700 þús. Uppl. í s. 698 3515.

Opel Omega ‘96. Sjálfskiptur bíll í topp
standi. Uppl. í s. 892 5577.

Golf 1.6 ‘99, 5 d., 5 g. V. 690 þ. Sk.
08/’05, grár. Skipti?? kasmir.hugi.is/AFX
s. 821 0626.

Skoda Octavia station ‘00. Skoð. ‘06.
Dráttarkúla, ljósgrár, einn eig., reyklaus,
listaverð 880 þús. Sími 696 2100.

Flottur þessi! Skoda Octavia RS Turbo
árg. ‘01, ekinn 66 þús, 180 hö, leður, 2
spoilerar, ljósarammar, dökkar rúður og
margt fl. Uppl. í síma 866 3587.

Volvo S40 2,0 árg. ‘00, ek. 77 þ. Mjög
vel með farinn bíll. V. 1.450 þ. S. 699
3177.

VW Golf Highline ssk. ek. 40 þ. V. 1550
áhvíl. 1150. Ath. skipti. S. 840 4947.

Flottur frúarbíll
VW Golf highline ‘02, ek. 36 þ. Þjón-
ustubók, reyklaus. Ásett verð 1.490 þ. S.
893 2854.

Frábær fjölskyldubíll Dodge Caravan
árg. ‘01 áhv. 1,7 m. kr. (andvirði 2,3
m.kr.). Tilboð óskast. Fystur kemur fyrst-
ur fær. S. 660 7707.

Til sölu Kia clarus stw 2003, keyrður
50.000. Góður bíll með dráttarkrók.
Ekkert út, áhv. lán. Afborgun 23.000 á
mán. Tveir dekkjagangar á álfelgum.
Upplýsingar í síma 896 0436 og 892
5421.

Kia Carnival V6 árg. 2001 ek. 92 þús. 7
manna, álf. cd. rafm. í rúð., læs., sætum,
spegl., toppl. Verð 1250 þús., áhv. ca
820 þús. Uppl. í s. 660 1572.

Plymouth Grand Voyager ‘99, ekinn 111
þús. mílur. Skoðaður ‘05. Bíll í mjög
góðu ástandi, vetrar og sumardekk.
Áhvílandi 700 þús. Ásett verð 1600 þús.
Tilboð 1500 þús. Skipti á ódýrari. S. 867
3414.

VW Passat 1600 árg. ‘00 ekinn 55 þús.
CD, álfelgur. Verð 1100 þús. stgr. Uppl. í
s. 893 7876 & 862 7876.

Subaru Legacy ‘00, leðurklæddur, ekinn
88 þús. Verð 1.430 þús. Uppl. í síma
896 6676.

Suzuki Grand Vitara, árg. ‘01, ek. 55 þ.,
vél v6 2500cc, litað gler, kúla, spolier,
kæling, armstólar, samlæsingar, cd,
hraðastillir, bogar og ný loftbóludekk.
Verð 1880 þ., engin skipti. Uppl. í s. 892
4656.

Toyota Corolla Station 1,6 wti., ek. 10
þús., árg. 07/’04, ekkert áhv., kostar nýr
2,2 milj., tilboð 1,7 milj. S. 822 4167.

Honda Accord 2,0i steingrár, álfelgur,
sumar og vetradekk, skráður 09/’03, ek.
aðeins 11 þús. Verð 1.990 þús. Uppl. í
s. 897 7317.

Til sölu silfurgrá Nissan Almera Luxury
‘02. Topplúga, spoiler, álfelgur, filmur og
cd magasín. S. 862 8619.

Mitsubishi Pajero 3200 GLS árg. 2000
til sölu. Gullsanseraður með sv. leður-
sætum, óbreyttur, ekinn 105 þús. Uppl.
í síma 660 3818.

Audi A6 Quattra 2,7 Turbo 4x4 2001
með öllum hugsanlegum aukabúnaði.
Ekinn 80.000 km. Listaverð 3,9. Tilboð
3,5 millj. S. 861 4414.

Dodge Durango SLT+ árg. 2000. 5.9L
m. gjörsamlega öllu! Ekinn 88 þ. km. Ný
nagladekk + sumard. Innfl. nýr af jöfri
12/’99. Verð 2.500 þ., áhv. 1.400 þ. 39
mán. Uppl. í s. 452 2832, 891 9432 &
898 2832.

Audi A6 Allroad 2,7T 2001 ek. 50 þús.
mil. 4x4 ABS, ESP, steptron. Xeon ljós,
toppl., loftkæling, hraðastillir, leður,
rafm. í öllu, bose hljóðkerfi, hiti í öllum
sætum og stýri, rafm. og minni í sætum,
hækka/lækka loftpúðafjöðrun ofl. ofl.
Bíll f. allar aðstæður! Listaverð 4,4. Mjög
gott stgr. verð! Ath. skipti. S. 660 8262.

Til sölu Dodge Durango limited, árg.
‘04, ek. 17 þús. Verð 4,9 m. Ath. skipti á
ódýrari. Uppl. í s. 825 1246.

Frábær dekurbíll, Subaru station, ssk.,
árg. ‘04. Ekinn um 10 þús. km. Sími 862
8750 & 432 4300.

Góður bíll (ekki Opel) óskast í skiptum
fyrir lítið notaðan 4 manna SoftTub
heitan pott. Verðhugmynd 200-220
þúsund. Uppl. í síma 8978066

Óska eftir að kaupa Toyotu Corollu XLI,
árg ‘96 eða ‘97. Uppl. í s. 869 9766.

Óska eftir bíl, helst japönskum á 100-
150 þús. Uppl. í s. 692 2481.

Óska e. lítið ek. og vel með förnum bíl
með góðum stgr. afslætti á 200-500 þ.
S. 587 0002 & 695 2902.

Óska e. lítið ek. og vel með förnum bíl
með góðum staðgr. afsl. á 200-500 þ.
S. 587 0002 & 695 2902.

30-70 þús. kr. bíll óskast, má þarfnast
smá lagf. Ekki eldri en ‘92. S. 864 9296.

Bílar óskast langt undir gangverði. Árg.
‘98 eða nýrri. Mega þarfnast hverskyns
lagfæringar. Uppl. í s. 822 4167.

Óska eftir skutbíl 4x4, Legacy eða
Passat, ‘99-’01. Er með Legacy ‘96 í
skipti. Uppl. í s. 894 5215.

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.
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Grand Cherokee ‘99, innfl. ‘01, ekki
tjónabíll, keyptur af B&L Mjög vel búinn
. Ek. 60þ.m. 6 cyl, Aksturstalva, leður-
innr. Rafm. Overdr. Hitec skipting, lítil-
lega upphækkaður, vindskeið, álfelgur
o.fl. o.fl. Verð kr. 1.980þ. Gott eintak.
Uppl. í s. 662 0030.

MMC Pajero skráður 12/’93, ekinn 181
þús., v6 3000, sjálfskiptur, 7 manna,
topplúga, dráttarkúla, ofl. Verð 7000
þús. Góður stg. Afsl. Skipti á ódýrari.
Uppl. í s. 663 0485.

Ford Explorer “Highclass” 1996, 4.0 6
cyl. Innfl. frá Þýskalandi 2000. Vel með
farinn, reyklaus jeppi. Leður klæddur,
sóllúga. Einn m/öllu. Verð 1.190 þ. Til-
boð 990 þ. Uppl. í s. 891 9293.

Pajero 2,8 Tdi árg. ‘98 ekinn 150 þ. 38”
dekk, læst drif og margt fleira. Topp bíll
- Tilbúinn á fjöll. Verð 2,8 M.kr. Uppl. í
síma 898 6561.

Nissan Patrol árg. 1994, 36” breyttur, 3”
púst, intercooler, ek. 139 þús., góður
bíll. Uppl. í síma 840 4090 & 897 8082.

Jeep Wrangler árg. ‘92 ekinn 87.900
mílur. 32” dekk. Fallegur bíll. Uppl. í s.
694 7715.

Til sölu Pajero 2,8, diesel turbo
intercooler árg. ‘96, 7 manna, sjálfskipt-
ur, 10” álfelgur, 33” dekk, topplúga, ek.
230 þús. Verð 1200 þús. áhv. 880 þús.
S. 894 6553 Már.

Toyota Landcruiser stuttur, bensín ‘88,
33” dekk, sumard. á felg., rafd. r., nmt,
CD spil og fleira. Tilboð. S. 893 8713.

Til sölu Toyota Landcruiser VX 90 árg.
‘97 díesel, sjálfskiptur, leður, topplúga,
8 manna, ný 33” dekk ek. 170.000 km.
Lítur vel út. Verð 2.190.000, ath. skipti.
Uppl. í s. 861 2736.

Til sölu Ford F250 XLT Lariat ‘87, 4x4 6,9
ltr. dísel, sjálfskiptur, ryðlaus, mikið end-
urnýjaður. Mjög góður vinnubíll. Tilboð
óskast. Uppl. í síma 693 6913 Jón.

LandCruiser 90 VX, diesel, árg. ‘00, ek-
inn 97 þús., ssk. 8 manna, 33” breyting.
Aukasæti, krókur ofl. Toppeintak. Ný-
kominn úr 90 þús. km. skoðun, ný
dekk. Engin skipti. S. 693 7307.

LandCruiser 90 GS ‘00, ek. 98 þ., gyllt-
ur, ssk., 8 manna, 35” breyttur, er á 33”,
millikælir og tölvukubbur, reyklaus, 1
eigandi, toppeintak. Verð 2850 þús.
stgr. S. 899 2509.

Toyota 4Runner 1990, USA-týpa. Vetrar-
/sumardekk. Mjög gott eintak. 290 þús.
stgr. S. 893 0496.

Chevrolet Trailblazer LT 2003. 7 manna.
Hlaðinn aukabúnaði, leðurkl. Uppl. í s.
616 1811. Bíll í sérflokki.

Toyota Hi-Lux X-cap. Sjálfsk., 3l. V6,
bensín, árg ‘89, ekinn 182 þús. Ný 36”,
nýsk. Tilboð 370 þús. Uppl. í s. 867
2309.

Suzuki Vitara JLX 1,6 árg. 2000. Mjög
fallegt og gott eintak. Ek. 92 þ. km. Verð
1.090 þús. Uppl. í s. 568 5309 eða 822
0161.

Til sölu Ford Bronco árg. ‘94, einn með
nánast öllu, 44”, loftlæstur, úrhleyping-
arbúnaður, loftpúðar, túrbó, intercooler,
2 beinar innspýtingar o.fl. ofl. Verð
1.590 þús. Uppl. í síma 896 6676.

Til sölu Nissan Terrano árg. ‘96 ekinn
130 þús. 35” breyttur. Uppl. í s. 897
4737.

Til sölu Toyota Rav4 nýskr. 06/’03, ek.
38 þús., sjálfsk., upphækkaður, spoiler,
filmur í rúðum, dráttarbeisli. Verð 2.650
þús. Uppl. í s. 847 7264& 869 8515.

Toyota 4Runner ‘91, breyttur 38”, er á
36” dekkjum. Uppl. í s. 893 4681.

F-150 Ford árg. 2001, ek. 63 þús. Skipti
möguleg. Elli s. 663 0014.

Toyota Land Cruiser 80 VX 44’’, Bensín,
4.5 215 hestöfl, ssk., GPS Hraðastillir,
leðuráklæði, talstöð, þjófavörn, milligír,
búið að færa afturhásingu spiltengi að
framan og aftan drullutjakksfestingar.
Fallegur og vel breyttur bíll, mjög góð
44” dekk S. 899 0577 .

Suzuki Jimny, 33” breyttur, er á 32”. ek.
86 þús. CD, bsk. Skemmtilegt leikfang
og ódýr í rekstri. Ásett verð 850 þús. Til-
boð óskast. S. 690 6747.

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

Til sölu Nissan Patrol Luxury ‘03, ek. 39
þús., einn eigandi. Ýmis aukabúnaður.
Verð 3695 þús. stgr. Uppl. í s. 695 5125.

Til sölu Rav4 1800,beins,20.000
km,ÁRG 2003,S:5571540,6944414,TIL-
BOÐ.1850 stgr.

Vönduð pakkatilboð fyrir flesta jeppa.
Jeppaplast.is Dvergshöfða 27. S. 868
0377.

Til sölu Ford Explorer árg. ‘92 skoðaður
‘05. Uppl. í s. 844 6570.

Toyota 4Runner V6 ‘90, ekinn 220 þús,
33”dekk 36”brettakantar, ágætis bíll fyr-
ir ágætis verð. Uppl. í s. 864 6969.

Toyota 4Runner V6 árg. ‘90, ekinn 220
þús. 33” dekk, fínn bíll á góðu verði.
Uppl. í síma 864 6969.

Til sölu Land Cruiser 90 árg. ‘97, 35”, ek.
169 þús., dísel, áhv. lán 900 þús. Verð
1.850 þús. Uppl. í s. 698 9873.

Ford Ranger Pick-up árg. ‘92 ekinn 40
þús. Nýsk. ‘06. Verð 250 þús. S. 892
8511.

Til sölu Huyndai H 100, árg. ‘97, ek. 107
þús. Verð 190 þús. Uppl. í s. 825 7651.

Til sölu Renault Express ‘94, í góðu lagi.
Verð 150 þús. Uppl. í s. 897 8631.

Man árg. 2000, 26.464 og VSS malar-
vagn til sölu. Ek. 168.000. Retarder, fær-
anlegur stóll. VSS Malarvagn, ‘99 árg. á
loftpúðum. Góð dekk á vagni og bíl. S.
451 3294 & 868 1918, Elli.

Útvegum vörubíla, vagna, tæki og vara-
hluti erl. frá. Heiði Vélahlutir S. 534
3441.

Til sölu Fiat Dukato 18. Vél 2,8. Det-
hleffs. Einn með öllum aukahlutum.
Uppl. í s. 899 5189.

Til sölu húsbíll, m/ vaski, eldavél, ísskáp
og fl. Nýinnréttaður. Þarfnast sprautun-
ar á ytra byrði. Verð 1,5m. Uppl. í s. 896
3132 og 561 2725.

Hymer 494 Háþekja 2004, sýningar-
húsbíll frá Evró. Lítill og nettur. Verð
4.950.000.- Tilboðsverð 4.600.000.-
Bakkmyndavél, rafmagnsþrep ogfl. Til
sýnis hjá Evró um helgina. Evró Skeif-
unni s. 533-1414 www.evro.is

McLouis Glen 5.97m long lágþekja, ár-
gerð 2004. 2.0 lítra vélbúnaður Fiat Tur-
bo Diesel, Markísa, Sólarsella og fl.
Ásett verð 4.000.000.- Til sýnis hjá Evró
um helgina. Evró Skeifunni s. 533-1414
www.evro.is

Adria Stargo 670SP, Mercedes Benz
313cdi. Spólvörn og splittað afturdrif,
ekinn 3.300 km. Stór hleðsludyr að aft-
an, markísa fortjaldshliðar. DVD/Sjón-
varp ogfl. Verð 7.850.000 - til sýnis hjá
Evró um helgina. Evró Skeifunni s. 533-
1414 www.evro.is

Einn með öllu
Fiat LMC árg. ‘91, ek. 75 þús., í mjög
góðu standi, lítur vel út að innan sem
utan. Ásett verð 2.600 þús. Uppl. í s.
696 9695.

Sem nýr húsbíll, árg. 2004. Clipper70 til
sölu. Ek. 10 þ. km. Aukahl. V. 3850 þús.
S. 869 3912.

Til sölu KTM 520 EXC, árg. 2001 og
Yamaha PW80, bæði hjólin í topp-
standi. Sími 664 0370.

Óska eftir hjóli á góðu verði, má þarfn-
ast lagfæringar. Uppl. í síma 846 0004.

Til sölu Honda Magna 750, svart/króm,
árg. ‘83, sk. ‘05. Uppl. í s. 869 1122.

Til sölu Honda CRF 450 árg. ‘03, hlaðið
aukahlutum, lítið notað, vel með farið.
Stgr. verð 590 þús. S. 695 7757.

Til sölu Honda CR 250 árg. ‘02. Gott
hjól á góðu verði. Sími 849 0565.

Til sölu nýtt Sumoto fjórhjól. Vél 110 ST.
Verð 130 þús. Uppl. í s. 898 1360.

Skidoo MX Formula 1 ‘92 ekinn 6.000
km, langur ferðasleði, mjög vel með
farinn. Tilvalinn fyrir fjölskylduna. Verð
175 þús. S. 820 3363.

Útsala. Artic Cat Pantera 1000cc,
tveggja manna 174 hestöfl, árgerð
2000, lítið ekinn með GPS og fullt af
auka hlutum. Verð 520 þ. S. 898 5732.

Smíðaár 2000 3.3m x 1.3m. Létt, þétt
og góð. Verð 200 þús. Sími 863 4344.

Yamaha RX1. Er m/bakkgír og 136” og
40 mm. belti. Ek. 1300 km. Árg. ‘03. At-
huga skipti. Uppl. í s. 466 3122 & 893
6132.

Ski Doo MXZ Renegade 800, árg. ‘02,
Mikið af aukahlutum. Uppl. í s. 862
6456.

Til sölu Skidoo Mach 1, árg. ‘95. Verð
230 þús. Uppl. í s. 869 6107.

AC Thundercat 900 árgerð ‘96. Belti 40
mm. Verðhugmynd 320.000. S. 862
9555.

Til sölu Yamaha ET340P árg. ‘88, með
bilaða vél. Tilboð óskast. Uppl. í s. 893
7398.

Polaris XC 700 ‘98 til sölu. Verð 290
þús. Uppl. í síma 867 3110.

Til sölu ný tveggja sleða opin kerra.
Stærð 2,50 x 3,50 m. Verð aðeins 150
þús. Uppl. í síma 896 0399.

Polaris Indy 500, ek. 3000 þús. km.
Með töskum og grind. Selst á 150 þús.
Uppl. í s. 896 0399.

Fleetwood / Coleman Redwood 9 fet,
árgerð 2000. Með ísskáp, fortjaldi. Verð
690 þús kr. Til sýnis hjá Evró Skeifunni.
Landsins mesta úrval ferðatækja á ein-
um stað! Evró Skeifunni s. 533-1414
www.evro.is

Glæsileg, nýuppgerð, tveggja sleða
vélsleðakerra til sölu L. 3,0m, B. 2,4m.
Tilboð: 200.000 kr. S. 862 0812.

Vantar kerru, má þarfnast viðgerðar.
Uppl. í s. 567 2490 eða 892 6175.

Til sölu yfirbyggð vélsleðakerra, 1,30 x
3,10, með sturtu. Uppl. í s. 823 3302 og
482 2604.

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

4,6 tonn FERMEC 150 beltagrafa. Árg.
‘98. Notuð aðeins 2300 vinnust. 4
skóflur, 40-60-90 cm og 140 cm til-
tskófla fylgja. Vél í góðu standi. Uppl.
Ræsir hf sími 540 5452.

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

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

“Toppbox” stórt, tilvalið fyrir stóra skíða-
fjölskyldu. Toppbogar fyrir jeppa fylgja.
Verð 55 þús. S. 820 3363.

4 góð negld vetrardekk 185/65R14 á
Volvo felgum, 15 þús. Uppl. í s. 698
3990.

Aukahlutir í bíla

Bátar

Vinnuvélar

Kerrur

Tjaldvagnar

Vélsleðar

Fjórhjól

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Sendibílar

Pallbílar

Jeppar
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Til sölu 5 gata álfelgur og michelin dekk
16” undir Toyota Avensis. Verð 60.000.
Uppl. í s. 897 3326.

Til sölu 16” Goodyear Ultragrip. Lítið
slitin vetrard. á felgum 5*100 undan
VW Golf með koppum . S. 896 2992.

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

Okkur vantar flugvél
Flugklúbbinn Lágflug vantar 2/4 sæta
flugvél til kaups v/ fjölgunar í félaginu.
Uppl. í s. 892 5011-Snorri og s. 820
1005.

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

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.

Vél 4,2TD í Toy Landcr. 92-94 skipting,
gírkassi driflæsingar, boddyhlutir, inn-
rétting og m.fl. S. 824 8004.

Er að rífa Trooper árg. ‘99 & Opel Astra
árg. ‘97. Bílaverkstæði Birgis Guðnason-
ar Ólafsfirði, sími 893 7203.

Er að rífa Hondu Accord árgerð 95. Til-
boð óskast í varahluti. Sími 691 1069.

Vantar a. ljós bílstjóramegin, einnig v.
hurð á Hondu Civic ‘98 3ja dyra, ásamt
öðru. S. 869 2200 Ólafur. Galant ‘93 til
sölu með bilaða skiptingu, á 150 þús.
Fallegur. S. 869 2200.

Til sölu varahlutir úr MMC Pajero. Uppl.
í síma 854 0943.

Túrbínur, varahl. & viðg.þj. Vélaviðg., all-
ar almennar viðgerðir. Sérpöntunarþj.
Varahl. í flestar gerðir bíla og vinnuvéla.
Túrbo ehf. s. 544 2004.

Lagerútsala
Bolir 990-1490. kr, gallabuxur 1990. kr,
brjóstahaldarar 990. kr, undirfatasett
1990. kr. Og margt fleira á frábæru
verði. COS Glæsibæ. S. 588 5575.

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

Bílskúrshurðaþjónusta. Bílsk.hurðir og
mótorar, varahl. - viðgerðir. S. 892
7285.

Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðar-
kvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.

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

Til sölu fataskápur með sjónvarpshillu
og kommóða. Uppl. í s. 698 3106 eða
696 4819.

Frystiskápur, tekkskenkur, bakaraofn og
grill með örbylgju og margt fl. Sími 616
9472.

Til sölu barnakerra 10 þús, barnarimla-
rúm án dýnu 8 þús, 2 stk. náttborð við
amerískt rúm 8 þús., 3 stk. kommóður
1000 þ., 2000 þ., 3000 þ. Eldhúseyja á
hjólum 5000 þ. Uppl. í s. 555 1039.

Glænýr leðurjakki til sölu. Mjög gott
leður, stærð 44-46, herrajakki. Verð
21.000. S. 662 5097.

Amerískur 3ja sæta sófi úr apaskinni,
160 cm nýlegur ískápur með frysti og fl.
Landrover Freelander árg. ‘01, svartur,
einn með öllu. Uppl. í s. 696 4147.

Til sölu 5 ára gömul Ariston þvottavél.
Selst á 15 þús. Uppl í s. 698 0317.

Til sölu ungbarnabílstóll, ömmustóll,
gjafapúði, svalavagn. S. 587 0002 &
695 2902.

Borðstofuborð og 6 stólar, nýtt áklæði á
stólum. Vegg og loftljós, búta-
saumsteppi á king size rúm, dömu og
herra svigskíði. S. 862 4713.

350 lítra sjávarfiskabúr til sölu vegna
flutninga. Á sama stað óskast tölvu-
skápur. Uppl. í s. 899 0226.

Til sölu ísskápur 175 cm með frystihólfi,
5 ára 28” sjónvarp, kringlótt eldhús-
borð, Emmaljunga barnakerra, Ikea
skrifborð, þrekhjól ofl. Uppl. í síma 695
1340.

20-35 fm notaðar húseiningar ásamt
110 fm húsi til flutnings. Uppl. gefur Jón
í síma 896 1415.

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

Óska eftir gamalli útihurð með glugga,
stærð ca. 90x200cm. Uppl. í s. 899
3199.

Óska eftir að kaupa súluborvél fyrir
borð eða gólf. Uppl. í s. 892 3356.

Óska eftir stórum Pioneer útvarps-
magnara og kraftmagnara árg. ca. ‘70-
’80, má þarfnast viðgerðar. Uppl. í s.
698 1885.

Óska eftir geymslugám eða vinnuskúr á
hóflegu verði. Hringið í síma 894 7016.

Myndvarpi, í góðu ástandi, óskast gef-
ins eða á vægu verði. S:862-0812

Til sölu 1 og 1/2 árs ísskápur m/frysti
140 cm. Vandaður og vel með farinn. S.
898 2868.

Harmonika til sölu, Frontalini ítölsk, 80
bassa. Verð 50 þús. Uppl. í s. 581 3792.

Gott píanó til sölu. Tegund Nordica.
Verð 110 þús. Uppl. í s. 867 7882.

Píanó til sölu. Uppl. í s. 553 5054. eftir
kl. 19.

Antíkpíanó til sölu. Uppl. í s. 895 8180.

Bjarni Sigurðarson, gítarleikari Mínuss,
býður upp á einkatíma í gítarleik. Skrán-
ing í jesuschristbobby@hotmail.com

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

Appel PowerBook 1,5 GHz. 512 ram.
DVD brennari. 3ja mán. gömul. 215
þús. Sími 662 2040.

Glæný Medion M6 330 laptop. 15”
Skjár 256 MB RAM 40 GB diskur Intel
Celeron M 330 1.4GH listaverð
120.000, sel hana undir því verði. S.
899 7652.

20-35 fm notaðar húseiningar ásamt
110 fm húsi til flutnings. Uppl. gefur Jón
í síma 896 1415.

Telwia 170/1 suðuvél, til sölu á góðu
verði. Einnig Telwin plasma 40 skurðar-
vél. Uppl. í s. 894 8602.

Óska eftir að kaupa súluborvél fyrir
borð eða gólf. Uppl. í s. 892 3356.

Til sölu loftpressa ný og ónotuð. Fram-
leiðir 510 l. á mínútu með 200 l. kút.
Verð 75 þús. án vsk. Uppl. í s. 862 5727.

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.

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

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

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru s. 699 3301.

Tek að mér heimilisþrif. Er vandvirk og
áræðanleg. Hef reynslu. S. 847 2277 &
553 5548

Felli, snyrti og klippi tré og runna. Besti
tíminn. Uppl. í s. 698 1215 Halldór.

Bókhald-Vsk. & launauppgjör- Ársupp-
gjör-Skattframtöl. Ódýr og góð þjón-
usta. Sími 692 6910.

Traustur aðili óskar eftir verkefni fyrir
meðalstóran sendibíl. Samstarf eða
gerast meðeigandi kemur vel til greina.
S. 891 7585.

Málari, tek að mér smærri verk. Eyjólfur.
S. 867 4325.

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.

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.

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múr-
viðg. -húsakl. - öll málningarvinna - há-
þrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.).

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Byggingameistari
Byggingafélag getur bætt við sig verk-
efnum. Úti sem inni. Tilboð eða tíma-
vinna. Upplýsingar í síma 845 3374.

Múrvinna.
Flísalagnir, múrviðgerðir, almenn múr-
vinna, flotlagnir, múrklæðning. Fljót og
góð þjónusta. Múrklæðning ehf. S. 848
2576.

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennsl-
islögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

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

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. Sími 693
9221. www.tolvuvaktin.is

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

Nokkrir Dell-þjónar ásamt öðrum vél-
búnaði seljast á góðu verði. Sjá
http://tolvur.vortex.is S. 525 4036 og
893 4595.

Heimahús & Fyrirtæki. Tölvuviðgerðir,
uppfærslur, virushreinsanir, netkerfi og
ADSL ráðgjöf. Kem samdægurs 24t
þjónusta alla daga. S. 699 8315.

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

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

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. Einka-
tímar 847 7596, Hanna. S. 908 6040.
Frá kl. 13 til 01.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

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

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

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

Til leigu hljóðkerfi og myndvarpi fyrir
allar skemmtanir + 5 m. hljómsveit, 3
m. tríó og trúbadora. Þrælvant fólk að
skemmta þér og þínum. S. 866 6386
J.Magg og fender57@simnet.is

Fermingarveislur
Eigum lausa daga í veitingasal fyrir
fermingarveislur. Upplýsingar í síma
892 2899.

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum, nýsmíði viðgerðir og við-
hald. Uppl. í s. 894 0031.

Byggingarverktaki
Með langa reynslu af byggingarstarf-
semi, getur bætt við sig verkefnum.
Uppl. í s. 897 7258.

Trésmíði
Tökum að okkur glugga og hurðasmíði
ásamt ísetningu og einnig milliveggja
uppsetningar. Tilboð eða tímavinna.
Uppl. í s. 696 6686 Helgi, 863 3707 Jón
og 892 8413 Sveinn.

Trésmíði

Veisluþjónusta

Skemmtanir

Spádómar

Innrömmun

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

Tek að mér að breyta
opnum eldstæðum, sem
ekki eru að virka nógu

vel.
-Hanna einnig nýja arna frá grunni.

Áralöng reynsla.
- Einnig alhliða innanhúss og nytja-

hlutahönnun.
-Helgi K. Pálsson. Innanhússar-

arkitekt
s. 555 2235 - 695 3521.
hpalsson@centrum.is

Ráðgjöf

Fjármál

Bókhald

Garðyrkja

Ræstingar

Hreingerningar

Verslun

Vélar og verkfæri

Til bygginga

Tölvur

Hljómtæki

Hljóðfæri

Heimilistæki

Óskast keypt

Til sölu

Viðgerðir

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu

og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós,
kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir,
handbremsubarkar, vatnsdælur, öx-

ulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,

spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir
Toyota. Eingöngu ný vara.

Opið frá 08.00-18.00 mánudaga-
föstudaga. Betri vara, betra

verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
18

Rafstilling ehf. Dugguvogi
23

Startarar. Alternatorar. Nýir hlutir,
skipti hlutir, viðgerðir áratuga

reynsla. Hröð þjónusta, mikið úrval.
Sími 581 4991, GSM 663 4942.

Varahlutir

Flug

Hjólbarðar



10
SMÁAUGLÝSINGAR

Pípulagnaviðgerðir sími
897 3656

Pípulagnaviðgerðir á öllu höfuðborg-
arsvæðinu. Uppl. í s. 897 3656.

Myndbandaþjónusta. CD-DVD-VHS-
fjölföldun, tökur-klippingar-prentun á
diska. o.m.f.l. Jenna film s. 896 3785.

Betri heilsa og frábær líðan. Herbalife.
Ásdís, 845 2028.

Viltu léttast? Auka orku? ShapeWorks er
lausnin. www.321.is s. 577 2777.

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

Fit - Pilates
Alhliða styrktaræfingar sem þjálfa djúp-
vöðva líkamans og gefa flatan kvið.
Komdu í prufutíma. Uppl. í s. 896 2300
og á www.einka.is

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.

Nuddbekkur til sölu, 70 cm breiður,
með tösku. S. 863 0180. Nálastungur
Íslands ehf.

Nudd og heilun
Tek fólk í nudd og heilun. Get einnig
tekið að mér námskeið í heilun. Er
meistari. S. 697 8602.

Postulínsmálun
Ný námskeið eru að hefjast. Dag- og
kvöldtímar. Aðeins 4 nemendur í einu.
Nánari upplýsingar í síma 821 6016.

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

Ævar Friðriksson. Kenni allan daginn.
Toyota Avensis 2004. Tek í akstursmat
og hjálpa við endurtökupróf. S. 863
7493 og 557 2493.

Til sölu ódýr húsgögn Queen size rúm,
ísskápur, 18 fjala svefnsófi, kommóða
og antík glerskápur. Uppl. í s. 690 1999.

Nýlegt Habitatborð til sölu, 90x90cm
og stækkanl. í 160cm. Ljóst og mjög vel
með farið. V. 13.000 kr. Uppl. í s. 698
6747.

Vandað hjónarúm til sölu, 2x2 m,
ásamt náttborðum, kollum og
kommóðu á hagstæðum kjörum. Sími
581 2687 & 847 2374.

Gott 3+2+1 tau-sófasett & 3 lítil gler-
borð til sölu. Uppl. í s. 863 9491.

Þorrablót d.i.f.!
Nú er komið að því, laugard. kv., 5 feb.
næstk. Við fjölmennum í Fjörukránni,
Hafn., borðhald hefst kl 20. Þátt., óskast
skráð í síma 897 0022, 824 1716 og
894 1152.

Orgel, djúpur stóll, kommóða og ör-
bylgjuofn fæst gefins. Eldhúsborð með
stólum, ruggustóll og tveir biðstofustól-
ar fást fyrir lítinn pening. S. 891 9869.

50% afsláttur af öllum vörum. Róbert
Bangsi ...og unglingarnir Hlíðasmára 12,
Hverafold 1-3 og Firði Hafnarfirði. Sími
555 6688.

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

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

Fallegur og ljúfur 3ja ára hreinræktaður
Dobermann hundur með ættarbók frá
HRFÍ til sölu. Aðeins vanir hundaeig-
endur með góða aðstöðu koma til
greina. Áhugasamir sendi tölvupóst á
netfangið dobermanhundur@hot-
mail.com.

Eins árs Border colly/Cocker spaniel
blendingur fæst gefins. Einstaklega ljúf-
ur og góður. Uppl. í síma 692 1463.

Ferð fyrir kvenfélög
“Sæluvika í Svartaskógi” Litlir hópar - lif-
andi ferðir. Ferðaskrifstofan Ísafold, s.
544 8866. Sjá nánar: www.isafoldtra-
vel.is

www.ferðalangur.net Nýr, skemmtileg-
ur vefur í bloggstíl fyrir fólk í ferðahug.

Frönsk sveitasæla
Stórglæsilegt hús í hjarta Frakklands til
leigu fyrir stóra fjölskyldu eða hópa í
Búrgúndí. Stutt í frábær vínsvæði og
besta útsölumarkað með merkjavöru í
Frakklandi. Golfvöllur, tennisvöllur,
vatnasport o.fl. í næsta nágrenni. Get-
um útvegað frábæran kokk á viðráðan-
legu verði. Nánari upplýsingar: myllani-
burgundy.tk eða s. 554 4035.

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

Lax og silungur
Yfir 40 Lax og silungsveiðiár í Öllum
verðflokkum. Frekari upplýsingar Lax-á
ehf. S. 557 6100 veidileyfi@lax-a.is
www.lax-a.is

Glæsileg 5 hesta kerra til sölu. Tilb.til að
taka 3ja hesta kerru upp í á verðinu
200-300 þ. Uppl. í s. 895 5772.

Vegna sérstakra aðstæðna eru nokkur
tamningatrippi til sölu á góðu verði.
Uppl. í s. 663 2780.

Hestar til sölu. 3 hryssur, 1 jörp, 1 rauð-
belsótt, 1 brúnskjótt og brúnn hestur.
Vel ættuð, tamin og skemmtileg hross.
Uppl. í s. 865 0286

Herbergi á svæði 109 til leigu, fullbúið
húsgögnum. Allur búnaður í eldhúsi,
þvottavél, stöð 2 og Sýn. Uppl. í síma
895 8677.

Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á á www.leigu-
listinn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600.

2ja herbergja 60 fm íbúð á 2. hæð með
húsgögnum til leigu í vesturbænum.
Leigutími 6 mánuðir frá 1. febrúar. Upp-
lýsingar í síma 661 0292.

Herb. 10 fm. til leigu í Kóp. við Foss-
vogsdal. Aðgangur að sameiginlegu sal-
erni, tengi fyrir síma, internet og tv, verð
18 þús. mán. Uppl. í s. 691 8253.

Herbergi til leigu á svæði 107, stutt í Há-
skólann. Uppl. í s. 824 3022.

Risherbergi í Hlíðunum til leigu. Að-
gangur að salerni, frábært fyrir náms-
mann eða einstakling. Uppl. í síma 864
6501.

3ja herb. 65 fm íbúð til leigu á 1. hæð,
í Keflavík. Með geymslu, ísskáp, þvotta-
vél. Verð 55 þús. á mán. + tryggingavíx-
ill. Langtímaleiga. Uppl. í s. 866 1992.

Til leigu 2ja herbergja 50 fm íbúð á
jarðhæð í Seljahverfi. 52 þús. per. mán-
uð. Uppl. í s. 699 1964 & 564 2566.

Til leigu mjög góð 3ja herb. 68 fm íbúð
á svæði 105. Laus í feb. Reykleysi og
reglusemi áskilið. Verðtilboð ásamt
nafni, kt. og öðrum uppl. sem máli
skipta sendist á huldaf@ismennt.is

Til leigu gott 137 fm full innréttað skrif-
stofuhúsnæði í lyftuhúsi við Skipholt.
Móttaka, 5-6 herbergi, lítil kaffistofa,
bílastæði og möguleiki á minna plássi
(70 fm.) Guðlaugur s. 896 0747.

Gott herb. nál. HÍ til leigu. Aðg. að eld-
húsi, baði og þvottaaðst. Sérinngangur.
Uppl. í s. 821 2617.

Hugguleg c.a. 45 fm íbúð til leigu á
svæði 105. S. 897 8597.

90 fm 3ja herb. íb. á jarðhæð nálægt
Borgarspítalanum til leigu. Tilboð send-
ist til Fbl. fyrir 5. feb. merkt “Reyklaus”

Mjög flott herb. til leigu í Kóp. Aðgang-
ur að eldhúsi, þvottavél, WC. Reyklaus
íbúð. S. 899 2582.

Stórglæsileg 2ja herbergja íbúð með
innbúi á svæði 107 til leigu frá 14. feb.
Leigutími samkomulag. Uppl. í s. 862
6672.

Til leigu góð 2ja herb. íbúð á sv. 104, frír
hiti. Laus 1. feb. Uppl. í s. 699 5805.

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

Einst. stúdíóíbúð í miðb. með húsg. til
leigu í 3- X mán. 60 þ. m. öllu. F. fr. 2
mán. Laus. S. 893 1610.

Til leigu góð stúdíóíbúð á sv. 104. Sér-
inngangur. Einnig til leigu forstofuher-
bergi m/sér baðherbergi. Reyklaust.
Laust strax. Uppl. í s. 898 5256.

3ja herb. íbúð til leigu á besta stað í
vesturbænum. 90 fm, mjög falleg, tvær
svalir. S. 820 2702.

Herb. á sv. 105, búið húsgögnum. allt í
eldhúsi, þvottavél, Stöð 2, Sýn. S. 895
2138.

2ja herb. íbúð á jarðhæð í einbýli, hverfi
109. Leigist skilvísu, reykl. og reglus.
fólki. S. 846 3751.

Ný 4ra herb. 96 fm. íbúð í lyftuhúsi á 2.
hæð í Grafarholtinu ásamt stæði í bíla-
geymslu. 100 þús. á mán. með hús-
sjóði. Verður laus í kringum ágúst og
möguleiki á leigu í 2 ár. Uppl. í s. 820
6543

3ja herb. íbúð
Til leigu 3ja herb. íbúð á svæði 110 fyr-
ir 80 þús. á mánuði, hiti er innifalinn.
Trygging 240.000. Langtímaleiga. Reyk-
ingar og gæludýr er bannað. Upplýsing-
ar í síma 696 6720.

Meðleigjandi óskast í 115 fm 4ra herb.
íbúð á sv. 104. Uppl. í síma 868 5099.

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

3ja herb. íbúð í Árbæ. 86 fm. Rúmgóð
íbúð á jarðhæð. Leigist með hita og raf-
magni. Leiga 85 þús. S. 847 8276.

Til leigu stúdíóíbúð í 101 Nýlega stand-
sett, 32 fm. hlíleg íbúð Sér inngnagur,
parkett, rúmgott baðherbergi með
sturtu. Leiga 55 þús. á mánuði með
raf.m., hita og hússjóð. Uppl. síma: 896-
4411

Hjón með 2 börn óska eftir 4ra herb.
eða stærri íbúð til leigu á höfuðborgar-
sv. Langtímaleiga. 100% skilvísi og góð
meðmæli. Uppl. í s. 565 7412 og 698
1885.

Óska eftir að leiga 3ja-4ra herbergja
íbúð í Kópavogi, gjarnan í vesturbæn-
um í rólegu umhverfi. Er með fjárhags-
lega góðan bakgrunn. Sími 660 6590.

Óskum eftir íbúð 3ja-4ra herbergja í ca.
6 mán., helst á svæði 112. Reglusemi
og skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í s.
897 1918.

Laugavegur-miðbær
Leitum eftir litlum veitingastað, kaffiter-
íu eða húsnæði undir slíka starfsemi.
Uppl. í s. 892 7799.

Par með barn óskar eftir 3ja til 4ja herb.
íbúð, rúmgóðri og snyrtilegri. Helst á
svæði 101, 104, 105. Frá og með mán-
aðarm. 1 mars. Skilvísum greiðslum og
reglusemi heitið. Uppl. í síma 691
5536.

Til sölu mjög sterkbyggt 12 fm veiði-
hús/sumarhús. Húsið er tilbúið að utan
til flutnings, en fokhelt að innan. Ver-
öndin er 6 fm og auðvelt að stækka
húsið sem að því nemur. Til sýnis við
Bakkastíg í Rvk. Uppl. í síma 863 1424
Gunnar. Ásett verð 790 þús./ tilb.

Sumarbústaður m. heitum potti til leigu
í nágr. Flúða. Uppl. í s. 486 6683, 898
6683 Guðbjörg.

Félagasamtök vantar orlofshús til leigu
fyrir félagsmenn sína á tímabilinu 17.
júní -12. ágúst. Áhugasamir sendi upp-
lýsingar á netfangið tr@trnet.is eða
bréflega á Þjónustuskrifstofu iðnfélaga,
Borgartúni 30, 105 Reykjavík, merkt or-
lof TR.

Tónlistarþróunarmiðstöðin
Æfingarhúsnæði á heimsmælikvarða.
Æfingarhúsnæði fást á leigu og fjölnota
salur. Sími 824 3001 & 824 3002.

Til leigu er 300 m. iðnaðar-, lager, - eða
verslunarhúsnæði við Súðarvog. Góðar
innkeyrsludyr. Uppl. í s. 894 6828 &
894 6838.

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

Iðnaðarhúsnæði
Til leigu 56 fm iðnaðarhúsnæði með
háum innkeyrsludyrum í Hafnarfirði.
Uppl. í s. 690 7880.

Til leigu 24 m2 geymslubílskúr (upphit-
aður) á svæði 105. Uppl. í síma 552
0488.

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

Íbúð til leigu í Barcelona og Menorka.
Sími 899 5863.

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

Veitingarhúsið Lækjarbrekka getur bætt
við sig matreiðslu -og framreiðslunem-
um (þjónanemum) ásamt vönu starfs-
fólki í sal í kvöld- og helgarvinnu. Uppl.
á staðnum milli kl. 14-17 alla daga eða
í síma 551 4430.

Íslenska fjölskyldu í Noregi vantar nú
þegar aðstoð við tamningu og þjálfun
hesta, ásamt störf því tengdu. Um er að
ræða 3 mán. Sími 0047 41120410,
post@fagbygg.no

Hársnyrtir/hárskeri óskast. Uppl. í s. 552
1144.

Veitingahúsavinna
Helgar- og næturvinna. Viljum ráða
starfsmann í vaktstjórastöðu um helgar.
Aðeins fólk með reynslu kemur til
greina. Uppl. aðeins veittar á staðnum
frá kl. 10-16. Kringlukráin.

Leikskólinn Vinagerði, Langagerði 1
vantar leikskólakennara eða starfs-
mann, með reynslu eða áhuga á að
vinna með börnum, í hlutastarf sem
fyrst. Áhugasamir geta haft samband
við Díönu Leikskólastjóra í síma 553
8085 eða sent tölvupóst á vina-
gerdi@simnet.is.

Réttingamaður
eða maður vanur bílaréttingum óskast
sem fyrst. Einnig bifvélavirkja eða mann
vanan bílaviðgerðum. Uppl. í s. 561
1190 & 899 2190.

Pizza Höllin JL Húsinu
óskar eftir að ráða starfsfólk í hlutastörf
; í afgreiðslu, bílstjóra og bakara. Um-
sóknareyðublöð á staðnum.

Óska eftir starfskrafti vönum vinnuvéla-
viðgerðum. Þarf að geta starfað sjálf-
stætt. Uppl. í s. 691 3822.

Skoðaðu málið! http://aloegel.tk Fann-
ey B. Frostad. Sjálfst. söluráðgjafi Volare

Ice in a bucket,
Smáralind, óska eftir að ráða starfskraft
í almenn verslunarstörf sem og aðstoð-
ar verslunarstjóra. Upplýsingar veittar á
staðnum, ekki í síma.

Bílstjóri
Óska eftir vönum Trailerbílstjóra með
ABR réttindi fyrir tankaflutning. Þarf að
geta hafið störf 1. apríl. Upplýsingar gef-
ur Stefán í síma 892 8210.

Matreiðslumann vantar í mötuneyti
lögreglunnar. Laun samkvæmt kjara-
samningum Eflingar. Vaktavinna. S. 898
3435.

Fiskvinnsla
Óskum eftir fólki í fiskvinnslu. Uppl. í s.
895 9143.

Trésmíði
Óska að ráða smiði vana verkstæðis-
vinnu. Uppl. síma 564 3444 eða tre-
x@itn.is

28 ára vélstjóri óskar eftir starfi. Er með
VS3- réttindi. Sími 865 5217.

49 ára karlmaður leitar að atvinnu. Van-
ur starfsmannastjórn, sölu á húsgögn-
um og lagervinnu. Allt kemur til greina.
Sími 694 2098.

32 ára maður óskar eftir vinnu. Meira-
próf og reynsla af akstri ásamt öðru. S.
863 1730.

Ungur maður, vanur pípulögnum óskar
eftir vinnu. Áhugasamir hafi samband
við Gunnar í síma 849 4858.

Óskað eftir vitni að árekstri við gatna-
mót Skeiðholts/Þverholts! Umferðaró-
happ varð þar um kl. 18.15 þann
8.1.2005. Upplýsingar vel þegnar í síma
866 7246.

Einmana karlmaður
Einmana karlmaður um áttrætt óskar
eftir að kynnast konu með félagsskap í
huga. 70-75 ára. Áhugasamar leggi
nafn og símanr. inn hjá Fbl, Skaftahlíð
24 eða á smaar@frettabladid.is merkt
góður efnahagur.

Ég er 55 ára kk. reglus. Ég óska eftir að
kynnast konu með náin kynni í huga.
Þær sem hafa áhuga hringi í s. 820
3247.

Einkamál

Ýmislegt

Atvinna óskast

Vegna frábærs árangurs
og mikilla eftirspurna á

ShapeWorks-kerfinu
frá Herbalife.

Vantar okkur dreifingaraðila
STRAX um allt land.

Nánari upplýsingar á:
www.icygroup.com eða í síma
670-6060. María, Guðrún og

Halldór.

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

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

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

Atvinna í boði

Gisting

Bílskúr

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Fyrir ferðamenn

Ferðalög

Dýrahald

Barnavörur

Gefins

Antík

Húsgögn

Ökukennsla

Handíðir.
Ullarþæfing með merinóull
Kennari: Inge Marie Regnar

frá Danmörku
1. 22. - 24. feb., kl. 8:30 - 13:00
2. 22. - 24. feb., kl. 15:00 -19:30

3. 26. - 27. feb., kl. 9:00 -16:00 Fram-
haldsnámskeið:

4. 25. feb., kl. 9:00 - 17:30
5. 28. feb., kl. 13:30 - 22:00

Leðursaumur Kennari: Anna Gunn-
arsdóttir frá Akureyri Leðurfrágangur
á þæfðum munum Hattar: Kennari:

Helga Rún Pálsdóttir
1. 7. - 10. feb., kl. 18:30 - 22:00

2. 12. - 13. feb., kl. 10:00 - 16:00
Nánari upplýsingar á heimasíðu:

www.handidir.is Netf: hs@heimsnet.is
Uppl. í síma 616 6973

Námskeið

Nudd

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.

Sími 897 6613. Gísli Steingríms-
son. Löggiltur pípulagningar-

meistari.

Viðgerðir



Mjódd

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

Er að leita að...
Mjög stór kaupendalisti að eignum í Seljahverfi, sérstaklega stærri eignir.

Rað/par/hæð í Kópavogi, skipti möguleg á stórglæsilegu einbýlishúsi í Seljahverfi.

Stórt einbýlishús í Seljahverfi með a.m.k 5 svefnherbergjum og bílskúr, skipti möguleg á minna einbýlishúsi í Seljahverfi.

Einbýlishús með a.m.k. 5 svefnherbergi og tvöföldum bílskúr, skipti á stórglæsilegu einbýli í Seljahverfi.

Einbýli/rað/par með a.m.k. 4 svefnherbergjum á rólegum stað í barnvænu hverfi, helst Víkur-, Staðar-, og Borgarhverfi.  Skipti möguleg
á rúmlega 200 fm. efri sérhæð í Foldahverfi.

Húsnæði sem þarfnast endurbóta, staðsetning opin.

Einbýli eða raðhús í Hafnarfirði (Hlíðahverfi eða Ásland), a.m.k. 3 svefnherbergi á bilinu 20-26 milljónir.   Skipti möguleg á 3ja herbergja
íbúð í Hlíðahverfi í Hafnarfirði.

Lítið endaraðhús/einbýli, 100-140 fm með bílskúr, staðsetning opin, helst lengra komið en fokhelt.

Sérhæð í 101 eða 107, a.m.k 3 svefnherbergi, 20-25 milljónir, skipti möguleg á minni íbúð á Melunum.

2ja-3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérgarði og sérinngangi í Grafarvogi, helst með bílskúr, skipti möguleg á 4ra herbergja íbúð
á jarðhæð með sérgarði í Foldahverfi.

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

Sölufulltrúi • Sími: 863 0402

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

Frítt verðmat vegna íbúðasölu

Fagljósmyndari tekur myndir af eigninni

Ítarleg eignamappa fyrir hverja eign

Ég held opið hús í upphafi sölumeðferðar

Ég sýni allar eignir

Enginn kostnaður nema eignin seljist

Virk eftirfylgni vegna allra fyrirspurna
varðandi eignina

Fullur aðgangur að kaupendaþjónustunni

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

Ásdís Ósk er styrktaraðili
SOS barnaþorpa

www.sos.is

Opið hús í Berg, Borgarbyggð
109 Rvk, í dag kl. 14:00–16:00

Ásdís Ósk tekur á móti gestum í dag kl. 14:00 – 16:00

60m2 bústaður með 40m2 svefnlofti Pottur fylgir bústaðnum

Eldhús og stofa: Eldhús og stofa er
opið rými, L-laga innrétting, efri og
neðri skápar, hellur, ofn, örbylgjuofn,
ísskápur, frystir og uppþvottavél.Bústaðurinn: Stendur á eignarlóð með byggingarrétti fyrir öðrum

bústað, allt innbú fylgir með, 40m2. Svefnloft yfir bústaðnum, steypt-
ur kjallari undir bústaðnum.
Stærð bústaðar 60 m2, svefnloft: 40 m2.
Verð: 17.800.000.-

Heitur pottur: Pottur með skjól-
girðingu er við pottinn, einnig er
pallur í kringum bústaðinn.

Eldhús og stofa er opið rými

36
1.

0
0

2A

Fallegur sumarbústaður á kyrrlátum stað á bökkum Norðurár

Einstakt tækifæri til að eignast jörð á einum fallegasta staðnum á landinu

Lögbýli á 125 ha jörð (upp að fjallsbrún), ræktað land er
16,3 ha, ásamt útihúsum í Svarfaðardal, 8 km. frá Dalvík

Einbýli á tveimur hæðum Efri hæð

Umhverfi: Stórglæsilegt útsýni
er í allar áttir.  Stutt til Akureyrar
og 4-5 klst. akstur frá Reykjavík.

Húsið: Þarfnast endurbóta að utan og á neðri hæð að hluta. Húsið
stendur rétt við golfvöllinn í Svarfaðardal og því frábært tækifæri
fyrir golfara.
Stærð einbýlishúss: 193,7m2. Ræktað land: 16,3 ha
Verð: 17.500.000.-

Efri hæð: Flest gólf eru með gólffjölum,
3 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og
stofa á efri hæð.  Alls eru 8 svefnherbergi
og 1 stofa í húsinu og mjög auðvelt að
útbúa 2 íbúðir í húsinu.

Svarfaðardalur

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma 863-0402
eða email: asdis@remax.is

Keyrt frá Baulu yfir Norðurá að afleggjaranum upp að Varmalandi. Þaðan 50 metra og þá stendur til hægri
Staðholt. Keyrt niður, og á hægri hönd er Staðholtskirkja og bústaðurinn er næsta hús fyrir neðan hana.
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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

BÁSBRYGGJA 
RAÐHÚS 38,9 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, löggiltur fasteignasali

NJARÐVÍKURBRAUT Í INNRI NJARÐVÍK
EINBÝLISHÚS 24 MILLJ. 

• 282 fm á tveimur hæðum
• 4.svefnherb. á efri hæð
• Rúmgóð stofa og borðstofa
• Efri hæðin er í útleigu
• Neðri hæðin er m/bráðabirgða innréttingum
• Fallegur staður 

✆ 892-2506 Kari Kort sölufulltríu 

GRASHAGI - EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ 
SELFOSS 17,3 MILLJ.  

• 163 fm m/bílskúr 
• 3.svefnherb. + 2.stofur
• Fallegur arinn í stofu
• Stórt bjart eldhús
• Stór bílskúr m/rafm. og hita
• Gróinn garður 

✆ 892-2506 Kári Kort sölufulltrúi 

AUÐVELD KAUP - 190 VOGAR
HAFNARGATA 8,3 MILLJ.  

• Efri sérhæð í 2ja íbúða húsi.
• Rólegt hverfi
• Stutt í skóla
• Fallegt umhverfi.
• Hátt brunabótamat
• Auðveld kaup

✆ 821 4404 Kristján Axelsson, sölufulltrúi 

RANGÁRSEL - 109 REYKJAVÍK 
ATVINNUHÚSNÆÐI              11,4 - 18,5 M.  

• Verslunarhúsnæðið 131,1 m2 = 11,4
millj.
• Húsnæði m/ innréttingum = 18,5
millj.
• Plássið skiptist í verslun og baksvæði
• Góð aðkoma
• Góð bílastæði 
• Húsnæðið er til afh. við kaupsamning.

✆ 894-8090 Teitur Lárusson sölufulltrúi 

GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS TILBOÐ

Hrísholt-Garðabær  *363,3 fm
• 4 svefnherbergi
• 3 stofur
• Inni sundlaug
• Garðstofa
• 2 faldur bílskúr 

✆ 8972338 Kristinn R. Kjartansson

FALLEG TVÖ PARHÚS Í GRÓNU HVERFI
FURUGRUND, SELFOSSI 15,9 MILLJ.

• Heildarstærð 122 fm m/ bílskúr
• Á einni hæð 
• 2 svefnherb.
• Á góðum stað í grónu hverfi
• Afhent tilbúið undir tréverk
• Mögulegt er að fá annað húsið fokhelt að innan .

✆ 692-1010 Sigríður Hvönn , sölufulltrúi

FALLEGT ÚT Á GÓÐUM STAÐ 
HLÍÐARHJALLA , 200 KÓP 39,9 MILLJ.

• Heildarstærð 188,7 fm
• Bílskúr 29,0 fm .
• Rúmgóð stofa
• Mikið og falleg útsýni 
• Stutt í alla þjónustu
• 2 íbúðir 

✆ 692-1010 Sigríður Hvönn , sölufulltrúi 

FYRIR 60.ÁRA OG ELDRI - LAUS !!
EIÐISMÝRI , 2.H. SELTJ. 18,9 MILLJ.

• Íbúð 81,9 fm
• Lyfta
• 3.ja herbergja
• Stórar suðursvalir
• Tengi f.þvottavél á baði
• Mjög vel skipulögð íbúð

✆ 821-4400 Hrafnhildur Bridde, löggiltur fasteignasali 

UPPRUNNALEG ÍBÚÐ - VEL UM GENGIN 
TORFUFELL, 111 RVK 12,6 MILLJ.

• Heildarstærð 79,8 fm
• 3.rúmgóð herb .
• Rúmgóð stofa
• Mjög rúmgott eldhús
• Stutt í alla þjónustu og skóla
• Snyrtileg sameign 

✆ 692-1010 Sigríður Hvönn , sölufulltrúi

SJARMERANDI ÍBÚÐ Í GRÓNU HVERFI
ÓÐINSGATA , 101 RVK 13,9 MILLJ.

• Heildarstærð 63,3 fm
• Sérsmíðaðar kirsuberjainnréttingar 
• Beykiparket á gólfum
• 2 Herb
• Stutt í alla þjónustu 
• Á besta stað 

✆ 692-1010 Sigríður Hvönn , sölufulltrúi

GRANDASVÆÐIÐ-IÐNAÐAR-VERSLUNAR-
HÚSNÆÐI  FRÁBÆR STAÐSETNING

STÓR OG GÓÐ  LÓÐ

• Góðar innkeyrsludyr
• Klassa eign
• Flott verð

✆ 8972338 Kristinn Kjartansson

VEIÐIJÖRÐ/HESTABÚGARÐUR/FRÍSTUNDAPARADÍS
BÚJÖRÐ 30 MILLJ  

• 143,9fm íbúðarhús.24,1ha ræktað land,
• Aðeins 2,1/2 tíma akstur frá Rvk
• Húsakostur, fjárhús,hesthús,vélageymsla 
• Bakká rennur um landið þar er silungsveiði 
• Miklir úthagar og veiði á Tröllatunguheiði-
• Gæsir // Rjúpa // Silungur// Gott berjaland 

✆ 892-2506 Kári Kort  
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Dægurlagakeppni
á Króknum 2005

verður haldin í enda apríl. Höfundir laga skulu skila inn lagi
& texta fyrir 15. febrúar 2005 merkt „Dægurlagakeppni á

Króknum“. Pósthólf 48, 550 Sauðarkróki. 
Nánari uppl. gefnar í síma: 867-8206. Merkið lög með
nafni, símanúmeri og heimilisfangi í lokuðu umslagi.

Jöfnunarstyrkur til náms
- Umsóknarfrestur á vorönn 2005 er til 15. febrúar nk. -

Nemendur framhaldsskóla geta átt rétt á:

• Dvalarstyrk (verða að dvelja fjarri lögheimili og fjöl
skyldu sinni vegna náms).

• Styrk vegna skólaaksturs (sækja nám frá lögheimili og 
fjölskyldu fjarri skóla).

Upplýsingar og skráning umsókna vegna 
vorannar/sumarannar 2005 er á www.lin.is.

Lánasjóður íslenskra námsmanna
Námsstyrkjanefnd

Sýslumaðurinn á Húsavík

UPPBOÐ
Framhald uppboðs á eftirfarandi eignum verður háð á
þeim sjálfum, sem hér segir

Brúnagerði 1, neðri hæð, Húsavík, ásamt vélum og tækj-
um, þingl. eig. Meindýravarnir Íslands ehf, gerðarbeiðandi
Íslandsbanki hf, fimmtudaginn 3. febrúar 2005 kl. 11:30.

Hesthús í Traðargerði, Húsavík, fastanr. 215-3552, talinn
eig. Björn Sigtryggsson, gerðarbeiðandi Aðalsteinn Skarp-
héðinsson, fimmtudaginn 3. febrúar 2005 kl. 10:30.

Sýslumaðurinn á Húsavík,
25. janúar 2005.

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

- mest lesna blað landsins -

Með
Fréttablaðinu

alla
fimmtudaga

Vi› segjum fréttir



LAUGARDAGUR 29. janúar 2005

Það bar til tíðinda að upplag bókar
Magnúsar Þorkels Bernharðs-
sonar; Píslarvottar nútímans,
skyldi seljast upp um síðustu
helgi og bókin skjótast á topp vin-
sældalista íslensku bókaþjóðar-
innar. Í bókinni er fjallað um sögu
stjórnmála og trúarbragða í Íran
og Írak; eða þau málefni Mið-
Austurlanda sem eru helsta deilu-
efni heimsins um þessar mundir.

„Þetta er merkilegt því nú eru
bókaútsölur í gangi og margar af
vinsælustu jólabókunum á tilboði,
en engu að síður slær bók 
Magnúsar aðrar út,“ segir Páll
Valsson, útgáfustjóri skáldverka
og fræðirita hjá Eddu útgáfu.

„Þetta sýnir áhuga þjóðarinnar
sem tekur vel við sér þegar henni
býðst alvöru bók um málefni Mið-
Austurlanda.“

Píslarvottum nútímans var
dreift í búðir á föstudag fyrir viku
og seldist upp í flestum þeirra
áður en ný vika hófst. 

„Bókin var ekki hugsuð sem
metsölubók, en við vissum að
áhuginn væri mikill. Þannig 
var ein vinsælasta bókin í fyrra
Arabíukonur eftir Jóhönnu Krist-
jónsdóttur. En Magnús er virtur
og vinsæll fyrirlesari og maður
þóttist vita að hann ætti stóran
hóp sem tæki honum vel, enda
einn helsti sérfræðingur í málefn-

um Mið-Austurlanda í heiminum.“
Og þótt málefnin séu þung er

bókin aðgengileg. „Menn lesa
hana eins og reyfara, þótt þeir
finni að efnið er skrifað af mikilli
þekkingu og yfirsýn. Mér finnst
áhuginn vera hraustleikamerki á
þjóðinni og sýna að Íslendingar
eru móttækilegir fyrir góðri vöru.
Þetta er bók fyrir almenning á öll-
um aldri sem hefur áhuga á því
sem er að gerast í veröldinni. Og
óneitanlega gaman að gefa út bók
af háum standard um málefni sem
eru í brennidepli, enda erfitt að
setja punkt því málið er lifandi og
alltaf einhverjar kúvendingar.“

thordis@frettabladid.is

MAGNÚS ÞORKELL BERNHARÐSSON Bók hans Píslarvottar nútímans selst eins og heitar lummur og sýnir svo ekki verður um villst
að Íslendingar hafa mikinn áhuga á því að kynna sér málefni Mið-Austurlanda sem best.

Píslarvottar nútímans seljast vel



Engan þarf að undra að Georg
Kr. Lárusson hafi sótt um starf
forstjóra Landhelgisgæslunnar
þegar það var auglýst laust til
umsóknar fyrir tveimur mánuð-
um. Hann hefur nefnilega lengi
langað til að gegna því. „Land-
helgisgæslan hefur alltaf verið
mér ofarlega í huga og efst á
óskalistanum hvað framtíðar-
starf varðar. Skip, flugvélar og
annað slíkt hefur verið mitt
áhugamál alla ævi og ég hef
fylgst vel með starfsemi Land-
helgisgæslunnar í gegnum árin.
Ég er mjög ánægður og þá fyrst
og fremst með það mikla traust
sem mér er sýnt með því að fela
mér stjórnun þessarar stóru
stofnunar sem ég lít svo á að
gegni miklu hlutverki í íslensku
samfélagi sem á eftir að vaxa
enn frekar.“

Georg segir nýja starfið geró-
líkt hans gamla starfi hjá Útlend-
ingastofnun því þar á bæ hafi
flest mál krafist tafarlausrar úr-
lausnar en hjá Landhelgisgæsl-
unni séu viðfangsefnin stærri og
tímafrekari og frekar sé horft til
framtíðar. 

„Hér eru aðkallandi verkefni
sem eru fyrst og fremst þau að
horfa til breyttra tíma. Þó að lega
landsins hafi verið óbreytt frá
ómunatíð þá hefur veröldin í
kringum okkur breyst verulega
og Ísland færst nær öðrum þjóð-
um í öllum skilningi. Það má segja
að fyrr á árum hafi frumverkefni
Landhelgisgæslunnar verið að
vinna að útfærslu fiskveiðilög-
sögunnar og gæta þess að hér
væru ekki útlendingar að ólög-
legum veiðum og stela frá okkur
fiskinum.“

Eiturlyfjum smyglað inn og út
Enn er fiskveiðieftirlitið stór
partur af starfseminni og sömu-
leiðis björgun og leit, bæði á sjó
og landi. Georg segir hin nýju
verkefni lúta til dæmis að meng-
unarvörnum, smygli á eiturlyfj-
um og fólki og ekki hvað síst
hugsanlegri hryðjuverkaógn. „Þó
svo að sú ógn kunni ekki að bein-
ast að okkur þá er Ísland í miðju
Atlantshafinu og getur því verið
notað sem millilendingarstaður
fyrir vafasaman mannskap og
fyrir flutning á ýmsum ólög-
mætum varningi, svo sem eitur-
lyfjum til annarra landa.“ Hann
segir sögur á kreiki um að eitur-
lyfjum sé smyglað til landsins, þó
ekki til að koma á markað hér-
lendis. „Við höfum svo sem heyrt
sögur sem styðja að það kunni að
vera reyndin. Eiturlyf geta farið
hér í gegn, þeim skipað upp á 
Íslandi og þau flutt einhvern tíma
þegar vel hentar með einhvers-
konar leiðum frá landinu og yfir
til meginlandsins annað hvort í
vestri eða austri.“

Georg nefnir líka Schengen-
samstarfið og bendir á að ekki sé
nóg að gæta landleiðanna í Kefla-
vík og á Seyðisfirði. „Við höfum
merkt á síðustu árum að hér við
strendur landsins er sívaxandi
umferð bæði seglskúta og ýmissa
annarra farartækja sem vissulega
geta borið með sér ólöglegan
mannskap, efni og annað þvíum-
líkt.“

Varðskip á rekstrarleigu

Floti Landhelgisgæslunnar er
kominn til ára sinna og lengi 
hefur verið rætt um nauðsyn þess
að kaupa nýtt varðskip. Georg
tekur undir það að vissu leyti en
ekki öllu. Hann telur enga nauð-
syn á að kaupa nýtt skip en vill
þess í stað leigja það. 

„Það dylst engum að við höfum
ekki staðið okkur sem skyldi í
endurnýjun flotans og það liggur
fyrir að skipin eru sum hver á 
fertugs- og fimmtugsaldri. Það
sér hver maður í hendi sér að við
þurfum að taka okkur á í þessum
efnum og dómsmálaráðherra 
hefur sýnt þessu verkefni mikinn
áhuga. Þá er flugvélin komin til
ára sinna og það liggur ljóst fyrir
að við þurfum að endurnýja hana
innan tveggja ára.“

Georg telur óskynsamlegt að
festa kaup á nýjum tækjum enda
hægt að fara aðrar leiðir.“Við
þurfum að ráða yfir skipi sem við
getum stjórnað og stýrt og gert
við það það sem við viljum og við
þurfum að ráða yfir flugvél. En
við þurfum ekki að eiga þessar
græjur. Í stað þess að binda þrjá
milljarða í eign sem ónýtist smám
saman gætum við greitt ákveðið
leigugjald. Það ætti líka að leiða

til skilvirkari endurnýjunar á
þessum tækjum.“

Rekstrarleiga skipa hefur rutt
sér til rúms og til dæmis leigir
norska strandgæslan 21 af þeim 24
skipum sem hún hefur til umráða. 

Þarf ekki „íslenskt“ skip
„Það fylgir því átak og erfiði að
koma upp nýju skipi. Samkvæmt
síðustu útreikningum á skipi fyrir
Íslendinga myndi kosta þrjá millj-
arða að smíða skip. Við getum auð-
veldlega leigt skip þar sem við
borgum hugsanlega 150 milljónir
króna á ári í leigugjöld. Ef við 
ættum ótakmarkaða peninga væri
sjálfsagt sniðugt að láta smíða skip
en staðan er nú þannig að við 
eigum ekki ótakmarkaða peninga.“

Georg segir óþarfi að sérhanna
nýtt varðskip fyrir Íslendinga,
hægt sé að nota samskonar skip
og til dæmis Norðmennirnir noti.
„Ég lít svo á að öll sú vinna og 
allir þeir peningar sem hafa verið
lagðir í sérútbúið íslenskt skip sé
vitleysa. Við getum sótt þessa
þekkingu til annarra landa. Þetta
er svipað og að við Íslendingar
smíðum ekki bíla heldur látum við
duga að kaupa bíla frá öðrum
löndum því við teljum aðra hæfari
í þau mál.

Öll tæki sem hafa verið keypt
hingað frá 1926 hafa verið smíðuð
sérstaklega fyrir Ísland, bæði
skipin og flugvélin. Undantekn-
ingalaust hafa þessi tæki verið
keyrð alveg þangað til þau voru
búin. Þá erum við í vandræðum og
þurfum að setja mikla peninga,
milljarða núna ef við ætlum að
smíða skip, í fjárfestingu sem við
svo sitjum uppi með og reynum að
keyra í botn.“ 

Georg er bjartsýnn á að nýtt
varðskip fáist fyrr en síðar en
segir brýnast nú að endurnýja
flugvél Gæslunnar enda á síðasta
snúningi. Um leið vill Georg
skoða hvort ekki sé skynsam-
legt að sameina flugrekstur ríkis-
ins, það er, reka sameiginlega
flugkost Landhelgisgæslunnar og
Flugmálastjórnar.

Vopnaþjálfun efld
Varðskipin eru búin vopnum og
hópur starfsmanna Gæslunnar
hefur hlotið þjálfun í vopnaburði
enda löggæslumenn á hafinu. 
Georg segir mikilvægt að efla
menntun og þjálfun manna í ljósi
breyttrar heimsmyndar. „Þó svo
að við reiknum alls ekki með að
þurfa að eiga við hryðjuverka-
menn á hverjum degi þá er þetta

atriði sem við þurfum að horfa til
þegar horft er til heildarhags-
muna og öryggis ríkisins. Þó svo
að Íslendingar séu herlaus þjóð og
vopnlaus þjóð að meginstefnu til
verðum við að geta brugðist við
aðsteðjandi vá. Við getum ekki
verið algjörlega varnar- og bjarg-
arlaus og þó svo að raunveru-
leikinn verði vonandi aldrei
þannig að við þurfum að beita
þessum vopnum í miklum mæli þá
þurfum við engu að síður að eiga
þessi tæki og hafa þessa þjálfun.“ 

Önnur hlið á þessum peningi er
sprengjudeildin sem vaxið hefur
á síðustu árum. „Nú er svo komið
að sprengjudeildin okkar er talin
sú besta á Norðurlöndum. Við höf-
um gegnt veigamiklu hlutverki í
útlöndum til að kenna mönnum og
aðstoða við að eyða sprengjum.“
Við þau störf deildarinnar bætast
svo á bilinu 70 til 100 verkefni
innanlands þar sem sprengjur og
tundurdufl eru gerð óvirk.

Georg Lárusson er nýtekinn við
stýrinu í Landhelgisgæslunni en
hefur þegar brett upp ermar.
Margt er í bígerð og meðal annars
verða höfuðstöðvarnar fluttar í
Skógarhlíð í haust, en þær hafa
verið um áratuga skeið á Seljavegi.

bjorn@frettabladid.is
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Með uppbrettar ermar
Georg Kr. Lárusson er nýtekinn við forstjórastarfi Landhelgisgæslunnar. Hann segir brýnt að endurnýja skipa- og flugflota Gæsl-
unnar og vill fara nýjar leiðir í þeim efnum. Starfsemi Landhelgisgæslunnar hefur breyst í takt við annað í heiminum og ný verk-
efni blasa við. Sögur herma að eiturlyf séu flutt milli heimsálfa í gegnum Ísland.

GEORG KR. LÁRUSSON Í FLUGSKÝLI LANDHELGISGÆSLUNNAR „Við þurfum að ráða yfir skipi sem við getum stjórnað og stýrt og gert við það sem við viljum og við þurfum að
ráða yfir flugvél. En við þurfum ekki að eiga þessar græjur. Í stað þess að binda þrjá milljarða í eign sem ónýtist smám saman gætum við greitt ákveðið leigugjald. Það ætti líka að
leiða til skilvirkari endurnýjunar á þessum tækjum.“





Á síðustu tveimur til þremur
árum hefur orðið töluverð
breyting á pólitískri um-

ræðu á Íslandi. Hún er ómálefna-
legri, hvassari og persónulegri en
hún var og virðist sem flest sé
leyfilegt. Ég held að það megi
rekja þetta að nokkru leyti til
breytinga sem hafa orðið á rit-
stjórnarstefnu fjölmiðla í land-
inu. Á gamlársdag síðasta árs
birtist í Fréttablaðinu grein eftir
Hallgrím Helgason sem mér
finnst dæmigerð fyrir þessa
breytingu. Þetta var úttekt blaðs-
ins á atburðum ársins 2004. Mér
finnst eins og mér renni blóðið 
eilítið til skyldunnar vegna þess
að þegar greinin birtist var ég
einn af eigendum Fréttablaðsins.
Og ég var líka einn af eigendum
DV, sem nokkrum dögum síðar
lýsti því yfir að grein Hallgríms
væri besta úttektin á 2004 sem
boðið hefði verið uppá í fjölmiðl-
um. Það er býsna gott að vakna að
morgni glaður einfaldlega vegna
þess að maður er ekki lengur
meðal eigenda fjölmiðla. 

Geðveiki
Það er ljóst á áramótaúttekt Hall-
gríms Helgasonar að honum er
mikið í mun að sýna okkur sam-
löndum sínum fram á að ekki sé
allt sem sýnist. Það er í sjálfu sér
ekkert nýtt vegna þess að sem
myndlistarmaður og höfundur
skáldsagna hefur hann verið að
gera hið sama um árabil. Og ég
þekki mæta menn sem segja mér
að hann hafi skemmt þeim töluvert
með skrifum sínum. Sjálfum finnst
mér Hallgrímur búa að hæfileikum
sem rithöfundur þótt á köflum eigi
hann erfitt með að hemja sig, sem
er ekki endilega löstur á þeim sem
spinna sögur. Það er líka ljóst á ára-
mótaúttekt Hallgríms að honum er
lagnara að lýsa veruleika sem hann
smíðar að mestu sjálfur en þeim
sem við hin búum í. Önnur aðferð
við að segja hið sama er að veru-
leiki Hallgríms einkennist af því að
honum finnist allar skoðanir sem
stangast á við hans slæmar og að
þeir sem berjist fyrir þeim séu
vondir og jafnvel geðveikir. Geð-
veiki er orð sem hann notar oft í
greininni sinni og tengir við for-
sætisráðherra, sjálfsagt í þeirri
von að lesendur taki hann alvar-
lega og fari að líta svo á að maður-
inn sem þeir hafa kosið til þess að
leiða ríkisstjórn Íslands lengur en
nokkur annar maður í sögunni sé
ekki með öllum mjalla. Það er
nokkuð vinsæl aðferð þegar menn
eru á öndverðum meiði við ein-
hvern en treysta ekki þeim rök-
semdum sem þeir hafa á móti
manninum að lýsa því einfaldlega
yfir að hann sé galinn. Þetta er ein-
falt, með öllu ábyrgðarlaust og
grefur venjulega meira undan
þeim sem segir heldur en þeim
sem um er sagt. Oftast hefur þessi
yfirlýsing litlar formlegar afleið-
ingar fyrir þann sem gefur hana út
þótt Helgi Tómasson hafi á sínum
tíma glatað starfi sínu um stundar
sakir þegar hann gaf út yfirlýsing-
una um geðveilu Jónasar frá
Hriflu, enda var hann prófessor í
geðlækningum. Hallgrímur er hins
vegar listamaður og menn reikna
með því að hann sé að skálda eða
leika sér að nýjum og framandi
veruleika þegar hann lýsir menn
geðveika og því ekki ólíklegt að
honum verði fyrirgefið og þess
utan hefur hann ekkert starf sem
væri hægt að svifta hann í refsing-
arskyni. Ég yrði hins vegar ekki
hissa ef forseti Íslands sæmdi hann
stórriddarakrossi hinar íslensku
Fálkaorðu fyrir vikið, sérstaklega
vegna þess að hann fiktaði ekkert í
hárinu á honum á myndinni sem

fylgdi greininni umræddu. 
Það er ljóst af ofansögðu að

mér finnst greinin hans Hallgríms
honum ekki beinlínis til sóma. Í
henni ásakar hann Davíð Oddsson
bæði beint og óbeint um ofbeldi,
óbilgirni og skort á umburðarlyndi
fyrir skoðunum og vilja annarra
en gerir þetta hins vegar á þann
hátt að greinin er linnulaus yfir-
lýsing um óbilgirni Hallgríms og
skort á umburðarlyndi hans fyrir
skoðunum og vilja annarra. Lítum
nú á nokkur dæmi: 

Lítið lært af New York Times
Í byrjun greinarinnar segir 
Hallgrímur að Davíð sé raun-
veruleg drusla vegna þess að
hann hafi bent á þann möguleika
að forsetinn væri vanhæfur til
þess að taka afstöðu til fjölmiðla-
frumvarpsins vegna þess að 
dóttir hans væri starfsmaður fyr-
irtækis sem ætti töluvert undir
því komið hvernig það yrði af-
greitt. Þarna sýndi Hallgrímur að
þótt það megi vera að hann hafi
einhvern tíman opnað New York
Times, sem hann lofar síðar í
greinni, hefur hann lítið lært af
því. Ef það hefði verið forseti
Bandaríkjanna sem neitaði að
skrifa undir lög sem snertu sér-
staklega fyrirtæki sem afkvæmi
hans ynni hjá leikur enginn vafi á
að NYT hefði bent á mögulegan
hagsmunaárekstur og vanhæfi og
sama hefðu allir aðrir fjölmiðlar
þess ágæta lands gert. Og það var
sjálfsagt að benda á þetta og með
því kom Davíð með málefnalegt
framlag til umræðunnar um örlög
fjölmiðlafrumvarpsins. Hann var
ekki að djöflast á dóttur forsetans
einsog Hallgrímur heldur fram
og þessi umræða varpaði engum
skugga á hana. Ég er hins vegar
sammála forsetanum að hags-
munaáreksturinn hafi verið það
lítill, þótt hann væri til staðar, að
hann hefði ekki átt að gera hann
vanhæfan til þess að taka opin-
bera afstöðu í þessu máli. En það
voru greinilega ekki allir sam-
mála okkur og það er gott, þannig
á það að vera í frjálsu landi. Og
það er hætta á því að þær færu að
dreifa sér víða druslurnar ef allir
væru sem tjá sig opinberlega um
viðkvæm mál og eru á öndverð-
um meiði við Hallgrím.

Annað dæmi um það hvernig
Hallgrímur missti sjónar á kjarna
lýðræðisins eða tökin á sjálfum
sér er þegar hann fjargviðrast út
af því að Davíð og aðrir fulltrúar
ríkisstjórnarinnar hafi farið að
velta fyrir sér stjórnarskránni
þegar forsetinn nýtti sér í fyrsta
sinn í sögunni þann rétt sem 
honum er að öllum líkindum veitt-
ur af henni og neitaði að staðfesta
lög sem höfðu verið samþykkt af
Alþingi. Nú ætla ég ekki að tjá
skoðanir á því hvað stjórnar-
skráin segir um þetta mál vegna
þess að ég hef engar. Það er hins
vegar vel þess virði að velta því
fyrir sér hvað gerðist.

Um fjölmiðlana 
Baugur, sem er stórt og kraftmik-
ið fyrirtæki sem Davíð Oddson
hafði einhverra hluta vegna séð
ástæðu til þess að agnúast út í,
keypti meirihluta í Fréttablaðinu,
DV og Norðurljósum, sem átti
Stöð 2 og nokkrar útvarpsstöðvar.
Þetta þótti ýmsum, og þar á með-
al Davíð, fullmikil samþjöppun á
eignarhaldi fjölmiðla. Hann lýsti
áhyggjum sínum út af því að aðili
sem ætti þetta stóran hluta af ís-
lenskum fjölmiðlum gæti haft
óeðlilega mikil áhrif á skoðana-
myndun í samfélaginu. Varla var
hann búinn að tjá áhyggjur sínar
út af fjölmiðlasamsteypunni

stóru er hann réðist til atlögu
gegn henni eins og hann væri sér
ómeðvitaður um þá hættu sem
hann hafði þó gefið sem ástæðu
fyrir andstöðu sinni. Sú hætta
fólst meðal annars í því að svona
fjölmiðlasamsteypa gæti breytt
skoðunum samfélagsins á öllu
milli himins og jarðar og jafnvel
snúið því gegn vinsældatrölli
einsog honum sjálfum. Hann
ákvað að það væri þörf á löggjöf

um eignarhald fjölmiðla en í stað
þess að leita samráðs við stjórn-
arandstöðuna, sem er nokkuð víst
að hefði ekki bara samþykkt held-
ur viljað setja tiltölulega þröngan
lagalegan ramma utan um eignar-
hald fjölmiðla, þá ákvað Davíð að
fara einstigi í þessu máli. Ríkis-
stjórnin lagði fyrir Alþingi frum-
varp til laga sem fjallaði aðallega
um það hversu mikið menn
mættu eiga í fjölmiðlum. Málið
var flutt af töluverðri hörku og
það urðu miklar deilur um það í
samfélaginu og DV og Fréttablað-
ið birtu margar greinar um það á
degi hverjum, nær allar sneisa-
fullar af hvassri gagnrýni á frum-
varpið. Og ekki var sparað skít-
kastið í garð Davíðs og ríkis-
stjórnarinnar og má segja að í
umfjöllun sinni um þetta mál hafi
þessi tvö dagblöð brotið blað í
sögu íslenskrar blaðamennsku
með hlutdrægni og persónulegum
árásum. Að vísu hefur mér fund-
ist DV almennt vera sóðapappír
upp á síðkastið og brjóta margt
fleira en blöð í sögum. 

Er stjórnarskráin fullkomin?
Frumvarpið var samþykkt og lög-
in voru send forsetanum til stað-
festingar. Hann tók þá ákvörðun
að staðfesta þau ekki þótt slík
ákvörðun hefði aldrei áður verið

tekin í sögu lýðveldisins. Þótt ég
hefði á sínum tíma lítt mótaða
skoðun á þessari ákvörðun var
mér strax ljóst að hún hlaut að
vekja spurningar um túlkun hans
á stjórnarskránni, ákvörðun hans
að beita ákvæðinu eins og hann
skilur það og síðast en ekki síst
spurningar um það hvort stjórn-
arskráin í núverandi mynd þjóni
landsmönnum vel. Það eru til
dæmis þeir sem halda því fram að
ákvæði stjórnarskrárinnar sem
veitir forseta vald til þess að stað-
festa ekki lög hafi að öllum líkind-
um verið sett til þess að hann gæti
komið í veg fyrir stórslys einsog
að gráðugir þingmenn seldu Vest-
mannaeyjar en varla til þess að
koma í veg fyrir lög sem fjalla um
málefni á borð við eignarhald fjöl-
miðla. Andstæðingar fjölmiðla-
frumvarpsins héldu því margir
fram að eignarhald á fjölmiðlum
skipti ekki máli vegna þess að það
hefði engin áhrif á ritstjórn
þeirra. Samkvæmt skoðunum
þeirra var forsetinn að kippa
þingræðinu úr sambandi vegna
heldur lítilvægs málefnis. Er
nema von að þessi ákvörðun vekti
spurningar. Hér var forsetinn að
grípa inn í starf Alþingis á póli-
tískan hátt og það ber að hafa í
huga að hér var ekki um að ræða
fyrsta skiptið sem Ólafur Ragnar
Grímsson skipti sér af pólitík.
Hann var atvinnupólitíkus um
áratugaskeið og var meirihluta
þess tíma ötull talsmaður stjórn-
málaflokks sem var hatramur
andstæðingur núverandi stjórnar-
flokka, stjórnmálaflokks sem var
oftast lítill og óvinsæll. Sú stað-
reynd fór ekki framhjá mér vegna
þess að faðir minn var þingmaður
fyrir þennan smáa og óvinsæla
stjórnmálaflokk. Það var því ekki
óeðlilegt að ákvörðun forsetans
vekti þá spurningu í huga Davíðs
og annarra hvort hann hefði tekið
þessa ákvörðun vegna pólitískra
skoðana sem héldu honum inni á
þingi um langan tíma. Og svo eru
það menn einsog Bragi Kristjóns-
son bóksali sem halda því fram að
forsetinn sé svo hégómagjarn að
hann hafi tekið þessa ákvörðun til
þess eins að koma sér í sviðs-
ljósið. Það finnst mér heldur ljót
skoðun þótt ekki sé loku fyrir það
skotið að hún sé rétt. Sjálfum
finnst mér líklegast að forsetinn
hafi gert þetta vegna þess að 
honum þótti málið mikilvægt og
að hann var á móti því.

Eignarhald á fjölmiðlum 
Án tillits til þess hvaða skoðun
menn hafa á því að forsetinn nýtti
sér réttinn til þess að skrifa ekki
undir lögin þá var þetta í fyrsta
sinn sem rétturinn var nýttur og

það hefði verið illa komið fyrir 
Íslandi ef þeir þingmenn sem
samþykktu lögin hefðu ekki séð
ástæðu til þess að velta því fyrir
sér hvað væri að gerast og spyrja
spurninga um réttmæti þess. Það
var verið að máta þetta ákvæði
við íslenska þjóðarsál. Og hvernig
passaði það? Það er erfitt að segja
vegna þess að fjölmiðlafrum-
varpið var svo óvinsælt að það er
ómögulegt að gera sér grein fyrir
því hvort menn tóku afstöðu á
móti því og voru reiðubúnir að
fórna öllu, meðal annars þingræð-
inu, til þess að losna við það eða
vegna þess að þeir voru raunveru-
lega fylgjandi því að forsetinn
hefði nýtt sér ákvæðið umrædda.
Það er svo önnur spurning hvers
vegna fjölmiðlafrumvarpið var
svona óvinsælt. Ein ástæðan er
vafalaust sú að frumvarpið var
meingallað, önnur að Davíð rak
málið af óbilgirni og smekkleysi
og sú þriðja sem vegur ekki
minnst er sá linnulausi áróður
sem ákveðnir fjölmiðlar ráku
gegn frumvarpinu. Þetta var
áróður af því magni og þunga að
hann hefði sjálfsagt nægt til að
breyta fjalli og er í sjálfum sér
ástæða þess að sett séu lög um
fjölmiðla á Íslandi í þeim tilgangi
að koma í veg fyrir að þeir beygli
heimsmynd þjóðarinnar til þess
að þjóna þröngum hagsmunum
fárra. Ég er hins vegar ekki viss
um að besta leiðin til þess liggi í
gegnum takmörkun á eignarhaldi.

Davíð og Jón Ásgeir 
Þriðja dæmið um vegvillu Hall-
gríms er að finna þar sem hann
lýsir aðkomu Halldórs Ásgríms-
sonar að fjölmiðlamálinu. Sjálf-
stæðisflokkurinn og Framsóknar-
flokkurinn eru búnir að vera sam-
an í stjórn á níunda ár og það hef-
ur aldrei verið meiri velmegun í
landinu en á þeim tíma. Það er
ekki þar með sagt að ríkisstjórnir
þeirra eigi allan heiðurinn skil-
inn. En þær hafa ýmislegt gott
gert einsog að auka frelsi í 
íslensku viðskiptalífi sem hug-
myndaríkir kaupsýslumenn hafa
nýtt sér til þess að búa til mikil
verðmæti, ekki bara sér heldur
líka samfélaginu til hagsbóta.
Einn af þessum kaupsýslumönn-
um, af yngri kynslóðinni, sem
hafa nýtt sér þetta frelsi er Jón
Ásgeir í Baugi og það er mikil
synd að Davíð Oddsson og hann
hafi ekki borið gæfu til þess að
vinna saman. Þeir eru báðir 
gáfaðir og hugmyndaríkir menn,
hvor á sínu sviði, og það eru lítil
takmörk fyrir því sem þeir gætu
gert fyrir íslenskt samfélag ef
þeir legðu hendur á sama plóg. 

Það er líka ljóst að þegar flokkar
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Hér var ekki um að
ræða fyrsta skiptið

sem Ólafur Ragnar Gríms-
son skipti sér af pólitík.
Hann var atvinnupólitíkus
um áratugaskeið og var
meirihluta þess tíma ötull
talsmaður stjórnmálaflokks
sem var hatramur andstæð-
ingur núverandi stjórnar-
flokka, stjórnmálaflokks
sem var oftast lítill og óvin-
sæll. Sú staðreynd fór ekki
framhjá mér vegna þess að
faðir minn var þingmaður
fyrir þennan smáa og óvin-
sæla stjórnmálaflokk.

,,

Af flísum og bjálkum
Á gamlársdag birtist í Fréttablaðinu
annáll Hallgríms Helgasonar fyrir 2004
þar sem Davíð Oddsson, fjölmiðlamál-
ið og Íraksstríðið komu mjög við sögu.
Kára Stefánssyni fannst ekki sómi af
þessari grein Hallgríms og rekur hér af
hverju hann er á þeirri skoðun.

HALLGRÍMUR HELGASON Skrifaði úttekt um helstu atburði
ársins 2004 sem birtist í Fréttablaðinu á gamlársdag. Greinin
vakti mikla athygli og voru skoðanir mjög skiptar um efni hennar. 

KÁRI STEFÁNSSON „Þegar maður er búinn til höfuðsins einsog
Hallgrímur Helgason er hætt við því að svona tíð skilji eftir sig kal-
bletti á heilaberkinum sem geta leitt til þess að menn glati allri til-
finningu fyrir því hvað er við hæfi í samfélagi siðaðra manna.“



eins og Sjálfstæðisflokkurinn og
Framsóknarflokkurinn mynda
samsteypustjórn þá er tekist á um
hin ýmsu málefni innan stjórnar-
innar, enda er hugmyndin sú að
flokkarnir haldi sjálfstæði sínu og
verði ekki eins heldur leiti að mála-
miðlun, samnefnara, í flóknum
málum. Davíð og Halldór hafa
reynst hvor öðrum vel í stjórnar-
samstarfinu og á þann hátt hafa
þeir reynst samfélaginu vel. Það er
ekkert sem bendir til þess að þeir
hafi ekki snúið bökum saman í fjöl-
miðlamálinu og ég fæ ekki betur
séð en Halldór hafi stutt Davíð af
fullum heilindum þótt ég væri ekki
hissa á því að hann hefði á köflum
viljað að Davíð bæri sig svolítið
öðruvísi að. Hann var ekki að kóa
með Davíð einsog Hallgrímur segir
í greininni. Hann var að vinna með
honum af heilindum einsog góðir
leiðtogar flokka í samsteypustjórn
gera á erfiðum tímum.

Kosningasjóðir stjórnmálaflokka
Fjórða dæmið um málflutning
Hallgríms er umfjöllun hans um
samráð olíufélaganna. Í millifyrir-
sögn spyr hann: „Hvar eru blaða-
mennirnir sem geta sagt okkur
hvað samráðsfurstarnir borguðu
mikið í sjóði olíuflokkanna tveggja
sem aldrei fást til að opna sitt eðla
bókhald?“ Hér er hann að gefa í
skyn að Framsóknarflokkurinn og
Sjálfstæðisflokkurinn hafi á ein-
hvern hátt verið keyptir af þeim
sömu forstjórum olíufélaganna
sem stóðu að samráðinu. Hann
bendir ekki á neinar röksemdir
þessu til stuðnings. Honum finnst
sjálfsagt að hann þurfi ekki á því
að halda vegna þess að innst inni
er hann sammála mér um að
markmið hans með greininni sé að
vera eins ábyrgðarlaus og kostur
er á. Það er líka mikilvægt að hafa
það í huga að þegar kemur að bók-
haldi stjórnmálaflokkanna þá hafa
þeir allir, ekki bara þeir tveir 
fyrrnefndu, tilhneigingu til þess
að loka þegar þeim hentar, jafnvel
fyrir sjálfum sér.

Það var fyrir alþingiskosning-
arnar árið 1999 að stjórnendur Ís-
lenskrar erfðagreiningar ákváðu
að ef stjórnmálaflokkarnir leituðu
til fyrirtækisins um stuðning yrði
hann veittur upp að ákveðnu, hóf-
legu, marki. Daginn eftir kosning-
arnar birtist í Degi grein eftir
Stefán Jón Hafstein þar sem hann
hélt því fram að undirritaður hefði
beyglað lýðræðið í landinu með
því að bera fé á Sjálfstæðisflokk-
inn. Staðreyndir málsins eru hins
vegar þær að til okkar leitaði Sam-
fylkingin, bað um fé, fékk það og
gekk heldur illa í kosningunum.
Vinstri grænir leituðu til okkar og
fengu og gekk vel í kosningunum,
það gerði líka Framsóknarflokkur-
inn, en gekk illa. Sjálfstæðisflokk-
urinn leitaði hins vegar ekki til
okkar og gekk vel í kosningunum.
Þetta er athyglisvert af ýmsum
ástæðum. Ein er sú að fjárframlög
Íslenskrar erfðagreiningar höfðu
greinilega engin áhrif á úrslit
kosninganna. Önnur er sú að þótt
Stefán Jón Hafstein hafi stjórnað
kosningabaráttunni fyrir Sam-
fylkinguna í Reykjavík og sjálf-
sagt átt greiðan aðgang að bókum
flokksins, og því átt að geta séð að
flokkurinn hafði þegið stuðning af
Íslenskri erfðagreiningu, þá kaus
hann að hafa bækurnar lokaðar. Í
huga Stefáns Jóns bauð moðreyk-
urinn einfaldlega upp á skemmti-
legra skítkast en staðreyndir og að
því leyti virðast þeir Hallgrímur
vera af sama toga.

Öll stríð eru vond 
Fimmta dæmið er afstaða Hall-
gríms til hugmyndar Þjóðarhreyf-
ingarinnar gegn stríðinu í Írak að
kaupa auglýsingu í New York Times
til þess að tjá afstöðu hennar. Nú vil
ég leggja áherslu á að ég hef andúð
á stríðinu í Írak og skil ekki al-
mennilega hvernig Bandaríkja-
menn réttlæta þessa vitleysu fyrir
sjálfum sér því mér finnst harla
ótrúlegt að þeir trúi sjálfir þeim
skýringum sem þeir gefa opinber-
lega. Það er svo annað mál hvenig
menn tjá þessa afstöðu. Það sem
skyggir á hugmyndina að kaupa
auglýsingu í NYT er til dæmis sú
staðreynd að í gegnum tíðina hafa
flestir einræðisherrar heimsins
gert hið sama til þess að tjá skoðan-
ir sínar og réttlæta það hvernig þeir
níðast á þegnum sínum. Þeir sem
koma ekki málum sínum að á annan
hátt gera það gjarnan með því að
kaupa sér auglýsingar.

Það sem maður gerir ekki 
Síðasta dæmið sem ég ætla að
taka um klaufaskapinn í grein
Hallgríms, sem er kannski svo-
lítið meira en klaufaskapur, er
umfjöllunin um sjúkleika forsæt-
isráðherra. Henni kemur hann
fyrir í kafla sem hann kallar „Frí
frá Davíð“. Davíð Oddsson lenti
inni á spítala og var greindur
ekki með eitt krabbamein heldur
tvö. Hann reyndist vera með tvo
lífshættulega sjúkdóma. Og
hvernig lýsir Hallgrímur því:
„Við þurftum öll á því að halda að
fá frí frá Davíð. Og landið líka.“
Og síðan: „Vonandi tækist lækn-
um að skera af honum mestu
gallana.“ Ég á erfitt með að koma
orðum að þeim hugsunum sem
svona sóðaskapur vekur hjá mér
og þar sem hugsanir eru ekki til
án orða þá er fullt eins líklegt 
að það sem þessi sóðaskapur
Hallgríms framkalli hjá mér séu

ekki hugsanir heldur bara tilfinn-
ingar einsog leiði og sorg. Svona
talar maður ekki um sjúkdóma
nokkurs manns nema það sé eitt-
hvað að hjá manni, eitthvað 
mikið að hjá manni. Ég ætla hins 
vegar ekki að halda því fram að
Hallgrímur sé geðveikur einsog
hann gerði um Davíð, fyrst og
fremst vegna þess að ég held
ekki að hann sé það. Ég hef því
leitað skýringar á þessu vanda-
máli í áhrifum umhverfis á Hall-
grím og hún hljómar svona: Þrátt
fyrir Hitaveitu Reykjavíkur, sem
Davíð Oddsson studdi dyggilega
sem borgarstjóri, verðum við
fyrir töluverðum áhrifum af veð-
urfari hér á höfuðborgarsvæð-
inu. Þeir voru svalir tveir síðustu
mánuðir ársins 2004 með mörg-
um frostköldum dögum og þegar
maður er búinn til höfuðsins
einsog Hallgrímur Helgason er
hætt við því að svona tíð skilji

eftir sig kalbletti á heilaberkin-
um sem geta leitt til þess að
menn glati allri tilfinningu fyrir
því hvað er við hæfi í samfélagi
siðaðra manna. 

Þessi grein var ekki skrifuð í
reiði út í Hallgrím Helgason
heldur til þess að lýsa andúð
minni á málflutningi af þeirri
gerð sem hann notar í greininni
umræddu og markast af per-
sónulegum árásum, tilraunum
til þess að meiða, óbilgirni og
skorti á virðingu fyrir þeim
gildum sem gera íslenskt samfé-
lag að góðum stað. En nú er nóg
sagt í bili og finnst sjálfsagt
flestum bera í bakkafullan læk-
inn og ég ætla að fara í Þjóðleik-
húsið að sjá leikrit sem heitir
Þetta er allt að koma eftir 
Hallgrím Helgason í leikstjórn
Baltasars sem er snillingur. Þeir
vinna svo vel saman félagarnir.
Og ég hlakka til. ■
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Einn af þessum 
kaupsýslumönnum,

af yngri kynslóðinni, sem
hafa nýtt sér þetta frelsi er
Jón Ásgeir í Baugi og það er
mikil synd að Davíð Odds-
son og hann hafi ekki borið
gæfu til þess að vinna sam-
an. Þeir eru báðir gáfaðir og
hugmyndaríkir menn, hvor á
sínu sviði, og það eru lítil
takmörk fyrir því sem þeir
gætu gert fyrir íslenskt sam-
félag ef þeir legðu hendur á
sama plóg.

,,
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Úrval ljó
sa á frábæru verði!
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Í hugum flestra er Alþýðubanda-
lagið ekki lengur til og þar af leið-
andi engin starfsemi á vegum
þess. Það er þó ekki með öllu rétt
því enn er starfandi að minnsta
kosti eitt Alþýðubandalagsfélag –
Alþýðubandalagið í Neskaupstað.
Kommúnistar, síðar sósíalistar 
og enn síðar félagshyggjufólk í 
Neskaupstað náði þeim stórmerka
árangri að halda hreinum meiri-
hluta í sveitarstjórn í 52 ár; frá 
árinu 1946 til ársins 1998. 

Þegar vinstrisinnar í Neskaup-
stað misstu hreinan meirihluta
höfðu þeir haldið völdum þremur
árum lengur en kommúnista-
stjórnin í Kína sem komst til
valda 1949. Vandséð er að þessi
árangur vinstri aflanna í Nes-
kaupstað verði nokkurn tímann
bættur á Íslandi.

Þorrablótsklúbbur
Engin einhlít skýring er á þessum
fágæta árangri en að margra mati
spilar þar stórt hlutverk almenn
þátttaka í félagsstarfi eins og t.d.
þorrablótum Alþýðubandalagsins
í Neskaupstað. Allt frá miðjum
sjöunda áratug síðustu aldar hafa
kommablótin, eins og heimamenn
kalla þau, verið ein fjölmennasta
og vinsælasta skemmtun bæjar-
búa.

Í kvöld verður haldið í Egils-
búð 39. kommablótið og sem fyrr
er það Alþýðubandalagið í Nes-
kaupstað sem stendur að blótinu.
„Starf félagsins í Neskaupstað
breyttist eðlilega þegar Alþýðu-

bandalagið gekk af vegi stjórn-
málanna og í dag er þetta svona
þorrablótsklúbbur,“ segir Smári
Geirsson, forseti bæjarstjórnar
Fjarðabyggðar.

Pólitískir villingar
Áður en Alþýðubandalagið í Nes-
kaupstað breyttist í þorrablóts-
klúbb var ekki vinsælt ef „póli-
tískir villingar“, fólk úr öðrum
flokkum en Alþýðubandalaginu,
mætti á blótin. Kvóti var á miða-
sölunni og aðeins flokksbundnir
Alþýðubandalagsmenn gátu keypt
tiltekinn fjölda miða. Ef í ljós kom
að félagsmaður var ekki búinn að
greiða árgjöldin þá voru þau snar-
lega innheimt um leið og viðkom-
andi keypti miða á blótið. Fyrir
vikið voru skil á árgjöldum Al-
þýðubandalagsins í Neskaupstað
með eindæmum góð sem styrkti
hið pólitíska starf flokksins í 
héraði.

Þorrablótsgestir mynda 15 til
rúmlega 20 manna hópa fyrir blót
og sjá hóparnir um alla matseld
sjálfir. Matnum er komið fyrir í
þar til gerðum trogum sem hóp-
arnir taka með á blótið en það er
ávallt haldið í Egilsbúð. Algengt
er að hver hópur sé með tvö til
þrjú trog og með góðgætinu er
drukkið bæði sterkt og létt; þó
meira af sterku í flestum tilfell-
um.

Að loknum skemmtiatriðum og
miklum söng er farið með trogin
heim en hóparnir koma svo í flest-
um tilfellum saman á ný daginn

eftir blót til að gera matarafgöng-
um skil og fara yfir helstu atburði
blótsins.

Ráðamenn skemmta
Guðmundur Bjarnason, bæjar-
stjóri Fjarðabyggðar, og Smári
Geirsson, forseti bæjarstjórnar,
hafa um áratugaskeið séð um að
semja og flytja helstu skemmti-
atriðin á blótunum í formi annáls
sem tekur að jafnaði um einn og
hálfan tíma í flutningi. Þar eru
ýmsir máttarstólpar bæjarfélags-
ins teknir fyrir og þó svo að vont
sé að verða með þeim hætti fyrir
barðinu á þeim félögum þá er
verra að vera sleppt. Smári segir
að hann og Guðmundur hafi átt
margar dýrðlegar stundir þegar
þeir hafa komið saman til að
semja annál ársins. 

Félagi Smirnoff
„Guðmundur byrjaði að skrifa
annálana löngu fyrir 1980 og ég
kom að því máli árið 1982. Reynd-
ar má segja að höfundar annál-
anna hafi lengi vel verið þrír: 
Ég, Guðmundur og félagi Smir-
noff sem létt hefur geð okkar
Guðmundar og aukið okkur hug-
myndaflug á þessum stundum.
Oft hefur ljúfur reykur frá
kúbönskum vindlum fyllt loftið og
til að fullkomna réttu stemning-
una höfum við gjarnan stillt upp í
kringum okkur kaþólskum Jesú-
myndum.“

Smári segir að fyrir tveimur
árum hafi þeim fjölgað um tvo
sem semja og flytja annálinn en
þá bættust Guðmundur R. Gísla-
son og Jón Björn Hákonarson í
hópinn. „Við tókum þessa nýgræð-
inga að okkur og erum að ala þá
upp í annálaritun. Auðvitað þarf
að skóla piltana til en þeir eru
efnilegir.“

Skömmin
Hefð er fyrir því að annállinn
samanstandi af töluðu máli, söng
og hljóðfæraleik. Ágúst Ármann
Þorláksson hefur lengi séð um
tónlistarflutninginn og Helga
Steinsson, skólameistari Verk-
menntaskóla Austurlands, hefur á
undanförnum árum komið að
söngnum. Efni annálsins er hins
vegar alltaf leyndarmál þangað til
kemur að flutningi. „Það eru ótrú-
legustu menn sem reyna að veiða
upp úr okkur efni annálsins en við
erum ætíð þögulir sem gröfin.
Maður tekur eftir því að sumir
eru í góðu spennuástandi þegar
þeir koma í salinn og bíða í ofvæni
eftir því hvort þeir verða teknir
fyrir. Það fylgir því nefnilega
mikil skömm að vera ekki tekinn
fyrir og eitt er víst; við tökum
sjálfa okkur örugglega fyrir enda
úr nógu þar að moða,“ segir
Smári.

Blótsstjóri í ár verður Karl 
Jóhann Birgisson og sem slíkur
mun hann meðal annars leiða
þorrablótsgesti í söng. „Það er
mikið sungið á blótunum, mun
meira en gengur og gerist á öðr-
um þorrablótum. Öflugir og radd-
sterkir menn eru gjarnan kallaðir
upp og látnir taka þátt í að leiða
sönginn. Í ár býst ég við mörgum
öflugum söngmönnum á blótið
enda miklir uppgangstímar á
Austurlandi og þá hafa menn hátt.
Mér kæmi ekki á óvart þó að
Björgólfur Jóhannsson, forstjóri
Síldarvinnslunnar, verði kallaður
upp að þessu sinni. Hann er stór-
söngvari; leitun er að öðrum eins
raddstyrk,“ segir Smári.

Oft hefur heiðursgestum verið
boðið á kommablótið en Smári
segir að það sé þó engin regla.
„Veður eru válynd á þorranum og
stundum hafa heiðursgestirnir
ekki komist á blótin. Í ár verða
engir heiðursgestir en við erum
nú þegar búin að bjóða heiðurs-
gesti á þorrablótið að ári.“ Hver
það er tekur Smári ekki í mál að

upplýsa en hláturinn kraumar í
honum þegar talið berst að næsta
heiðursgesti.

Allir velkomnir
Starfsemi Alþýðubandalagsins í
Neskaupstað í upphafi nýrrar 
aldar, sem þorrablótsklúbbs, nýt-
ur stuðnings Norðfirðinga úr öll-
um stjórnmálaflokkum. Tilhlökk-
un og stemning svífur yfir bænum
vikuna fyrir blót og sumir þorra-
blótsgestana ferðast landshorna á
milli til að koma á blótið. Komma-
blótin í Neskaupstað hafa verið
ríkur þáttur í skemmtana- og
menningarlífi Norðfirðinga í hart-
nær fjóra áratugi og ekkert 
bendir til annars en þau verði það
áfram. Allir eru velkomnir á
kommablótin í dag og þar geta 
allir skemmt sér hlið við hlið; 
sósíalistar og samfylkingarfólk,
kratar og kommúnistar, framsókn-
arfrömuðir og frjálslyndir. Meira
að segja íhaldsmenn og aftur-
haldskommatittir. kk@frettabladid.is

Kommablótin í Neskaupstað

STALÍN MESSAR YFIR LÝÐNUM Guðmundur Bjarnason, bæjarstjóri Fjarðabyggðar,
sem fæddur í hlutverk harðstjórans.

SÉRA SMÁRI GEIRSSON Þegar líkbíll var keyptur til Neskaupstaðar var sr. Sigurður
Ragnarsson, sóknarprestur Norðfirðinga, svo óheppinn að bjóða eldri borgurum bæjarins
að skoða bílinn. Var það tilefni til þess að Smári fór í prestsbúning á næsta kommablóti
og leyfði gamla fólkinu að máta líkkistu og prófa bílinn.

ÞORLÁKUR FRIÐRIKSSON bóndi á
Skorrastað í Norðfjarðarsveit. Lalli var um
árabil í kvartett sem skemmti blótsgestum.
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Þorrablót Alþýðubandalagsins í Neskaupstað verður haldið í kvöld. Kommablótin svokölluðu hafa verið haldin frá því á sjöunda
áratug síðustu aldar. Ráðamenn skrifa skemmtiatriðin og njóta liðsinnis félaga Smirnoffs. 



ALVÖRU ÚTSÖLUNNI
LÝKUR Í DAG

GRANDAGARÐI  2  –  REYKJAVÍK –  S ÍMI  580-8500Opið í dag laugardag til 16.00

Verð áður 24.900 kr.
Nú aðeins 9.900 kr.

Super Ser gasofn

CharBroil CB5000
CharBroil CB6000

Verð áður 28.900 kr.
Nú aðeins 15.900 kr.

Pallahitari

Verð áður 39.190 kr.
Nú aðeins 27.900 kr.

Verð áður 17.900 kr.
Nú aðeins 9.900 kr.

Góðar vinnuskyrtur

Ein skyrta á aðeins 747 kr
Tvær skyrtur á aðeins 1.393 kr
Þrjár skyrtur á aðeins 1.791 kr

EKKI MISSA AF ÞESSU

Devold ullarnærföt
20% afsláttur

Flíspeysur
25-80% afsláttur

Skór

Verð áður 3.995 kr.
Nú aðeins 995 kr.

Verð áður 5.995 kr.
Nú aðeins 2.995 kr.

Verð áður 3.850 kr.
Nú aðeins 2.888 kr.
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Við hrósum...

... Viggó Sigurðssyni landsliðsþjálfara fyrir að kenna ekki dómurunum
um tapið gegn Rússum í gær. Viggó hefur talað um dómarana eftir
hvern leik og ekki vandað þeim kveðjurnar. Hann lét það hins vegar
vera í gær og því segjum við; „Batnandi mönnum er best að lifa.“sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 
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Við treystum á...

... lið Kúvæt á HM í handbolta í Túnis en Kúvætar eru þeir einu sem geta bjargað
rassgatinu á íslenska landsliðinu og komið því í milliriðil. Kúvæt hefur reyndar ekki
fengið stig til þessa á mótinu en liðið verður að vinna eða gera jafntefli gegn
Tékkum til að Ísland eigi möguleika á að komast áfram. Íslenska liðið þarf jafnframt
að vinna sinn leik gegn Alsír, sem er ekki sjálfgefið.

HM Í HANDBOLTA Það er morgunljóst
að þau markmið sem Viggó Sig-
urðsson setti fyrir HM í Túnis
voru of háleit. Það varð endanlega
ljóst í gær þegar Rússar pökkuðu
Íslendingum saman í síðari hálf-
leik og sigruðu með sjö marka
mun, 22-29, en staðan í hálfleik
var jöfn, 12-12. Þar sem Tékkar
unnu Slóvena er nokkuð ljóst að
liðið kemst ekki áfram í milliriðil
og er á leið heim.

Rússar voru yfir, 5-0, þegar sjö
mínútur voru búnar af leiknum en
þá varð að gera hlé í rúmar tíu
mínútur þar sem hluti gólfsins
var sleipur og stórhættulegur.
Þetta hlé kom íslensku leik-
mönnunum vel því þeir voru mik-
ið grimmari í kjölfarið og áttu
stórkostlegan kafla þar sem þeir
skoruðu fimm mörk í röð og
breyttu stöðunni úr 5-9 í 10-9.
Hálfleikstölur voru 12-12, sem
var ótrúleg staða þar sem Ísland
hafði lent fimm mörkum undir og
þar að auki klúðrað fjölda dauða-
færa og gert marga tæknifeila.

Það var allt of mikill æsingur í
strákunum í upphafi síðari hálf-
leiks. Það átti að keyra yfir Rússa
en allur þessi hasar skilaði slæm-
um skotum og Rússar fengu
fjölda dauðafæra sem þeir skor-
uðu úr.

Rússar voru því komnir með
fín tök á leiknum snemma í síðari
hálfleik og því taki slepptu þeir
aldrei heldur bættu þeir við. Ís-
lenska liðið átti engin svör og
Rússar unnu mjög verðskuldaðan
sigur.

Brotalamirnar í leik liðsins
sáust greinilega enn á ný gegn
Rússum. Varnarleikur liðsins í
síðari hálfleik var svipaður og í
fyrri leikjum á mótinu – mjög
slakur. Það er alveg klárt að ís-
lenska liðið vinnur ekki þjóðir
eins og Rússland, Tékkland og
Slóveníu á meðan það leikur ekki
betri varnarleik. Það er ekki
flóknara en það.

Stöðugleikinn er heldur enginn
og það er áhyggjuefni hversu illa
liðinu gengur í upphafi seinni
hálfleikja. Þá hrynur varnarleik-
urinn endanlega sem og mark-
varslan. Til að bæta gráu ofan á
svart var Ólafur Stefánsson fjarri
sínu besta í gær og fann sig
hvorki í skyttustöðu né á miðjunni
en hann leikur oftast ekki vel á
miðjunni gegn 3/2/1 vörn.

Það eru margir ljósir punktar í
leik íslenska liðsins á mótinu. Lið-
ið er efnilegt en er einfaldlega
ekki nógu gott til þess að etja
kappi við þá bestu eins og staðan
er í dag. Þess vegna er það á leið-
inni heim. Liðið hefur það með sér
að það er ungt að árum og getur

eingöngu tekið framförum á
næstu árum. Efniviðurinn er til
staðar og Viggó verður að vera
þolinmóður í uppbyggingu liðsins.
Þetta mót var ekki gott en liðið
mætir til leiks reynslunni ríkari á
það næsta.

henry@frettabladid.is

GUÐJÓN VALUR SIGURÐSSON Skorar hér eitt af fimm mörkum sínum í leiknum gegn
Rússum í gær. Hann er markahæsti leikmaður íslenska liðsins á HM með 22 mörk í
fjórum leikjum. Fréttablaðið/Andreas Waltz

Eru ekki nógu góðir
Íslenska landsliðið í handknattleik á enn langt í land með að ná þeim bestu í
heiminum. Það sannaðist gegn Rússum í gær.■ ■ LEIKIR

� 14.30 ÍS og Þór Ak. eigast við í
Kennaraháskólanum í 1. deild karla í
körfuknattleik.

� 16.00 Þór Þorl. og Höttur eigast
við í Þorlákshöfn í 1. deild karla í
körfuknattleik. 

■ ■ SJÓNVARP
� 12.15 Enski boltinn á Sýn. Bein

útsending frá Southampton og
Portsmouth.

� 14.25 The World Football Show á
Sýn. Fótbolti um víða veröld.

� 14.45 HM í handbolta á Rúv. Bein
útsending frá leik Íslands og Alsír í
HM í handbolta.

� 14.50 Enski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Derby og Fulham.

� 16.55 Enski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Man. Utd og
Middlesbrough.

� 20.25 Spænski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Sevilla og
Barcelona.

LEIKIR GÆRDAGSINS

HM í handbolta í Túnis

A-RIÐILL
KANADA–GRIKKLAND 23–36
TÚNIS–DANMÖRK 25–22
FRAKKLAND–ANGÓLA 40–18

STAÐAN Í A-RIÐLINUM
TÚNIS 4 3 1 0 132–91 7
DANMÖRK 4 4 0 1 148–85 6
GRIKKLAND 4 3 0 1 105–90 6
FRAKKLAND 4 2 1 1 129-80 5
ANGÓLA 4 0 0 4 81–152 0
KANADA 4 0 0 4 77–174 0

B-RIÐILL
ÍSLAND–RÚSSLAND 22–29
SLÓVENÍA–TÉKKLAND 26–28
ALSÍR–KUVÆT 34–29

STAÐAN Í B-RIÐLINUM
RÚSSLAND 4 4 0 0 120–76 8
SLÓVENÍA 4 3 0 1 127–105 6
TÉKKLAND 4 1 2 1 112–114 4
ÍSLAND 4 1 1 2 120–109 3
ALSÍR 4 1 1 2 112–119 3
KÚVÆT 4 0 0 4 79–137 0

DHL-deild kvenna
VALUR–STJARNAN 23–22

ÍBV–HAUKAR 30–25
ÍBV: Anastasia Patsion 8, Darinka
Stefanovic 6, Zsofia Pasztor 6, Eva Björk
Hlöðversdóttir 4, Alla Gokorian 3.
Haukar: Ragnhildur Guðmundsdóttir 7,
Hanna G. Stefánsdóttir 5, Björk Tómas-
dóttir 5, Ramune Pekaskyte 4.
STAÐAN
HAUKAR 14 13 0 1 423–326 26
ÍBV 14 11 0 3  419–364  22
STJARNAN 14 8 1 5 367–336 17
VALUR 14 8 0 6 343–339 16
FH 13 4 2 7 348-382 10
VÍKINGUR 13 4 0 9 318–348 8
FRAM 13 2 1 10 286–352 5
GRÓTTA/KR 12 2 0 11 284–342 4

Bikarkeppni kvenna í körfu
HAUKAR–KEFLAVÍK 100–72
Stig Hauka: Ebony Shaw 36 (10 fráköst),
Helena Sverrisdóttir 17 (21 frákast, 11
stoðsendingar, 4 stolnir), Hanna
Hálfdánardóttir 16 (6 fráköst, hitti úr 7 af
9 skotum), Ragnheiður Theódórsdóttir 9,
Pálína Gunnlaugsdóttir 8 (6 fráköst, 6
stoðsendingar), Kristrún Sigurjónsdóttir 6,
Ösp Jóhannesdóttir 3, Ingibjörg
Skúladóttir 3, Guðrún Ósk Ámundad. 2.
Stig Keflavíkur: Birna Valgarðsdóttir 21,
Bryndís Guðmundsdóttir 16 (4 fráköst, 4
stoðsendingar), Anna María Sveinsdóttir
12 (8 fráköst, 4 stoðsendingar), María
Ben Erlingsdóttir 10 (5 fráköst), LaToya
Rose 4 (hitti úr 2 af 10 skotum á 23
mínútum), Birna Guðmundsdóttir 3,
Halldóra Andrésdóttir 3, Bára Bragadóttir.

Haukar mæta Grindavík í úrslitaleiknum
í Laugardalshöll 13. febrúar næstkom-
andi.

Því miður lítur út fyrir að leikurinn á
morgun skipti engu máli. Og það að
treysta á að Kúvæt vinni Tékkland er
eins og að treysta á að Múhameð
flytji fjöll. Hvað leikinn á móti Rúss-
um varðar gef ég drengjunum fyrstu
einkunn fyrir metnað og viljann og
þeir lögðu sig mjög vel fram. Það var
í sjálfu sér ekkert óeðlilegt að við
skyldum tapa gegn Rússunum. Það
þýðir samt ekki að við hefðum ekki
getað gert betur. Það kom berlega í
ljós á fyrstu mínútunum að þessi
3-3 vörn sem lagt var upp með var
engan veginn að skila því sem til var
ætlast. Það kemur fyrst og fremst til
að það eru bara ekki nægilega góð-

ar vinnureglur í varnarleiknum. Síð-
an kemur liðið gríðarlega sterkt eftir
að hafa verið 5-0 undir. Það sýndi
mikinn styrk að liðið skyldi komast
yfir í hálfleiknum og það segir mér
að leikmenn voru vel stemmdir. 

Ég verð samt að setja spurningar-
merki við ákveðnar uppstillingar sem
voru ekki að skila árangri hvað sókn-
arleikinn varðar. Ég furðaði mig á því
að Ólafur Stefánsson skyldi hafa ver-
ið notaður svona mikið á miðjunni.
Ef tilgangurinn hefur verið sá að
finna Ólafi eitthvað betra hlutverk en
sína gömlu góðu stöðu af því að
hann var ekki að spila eins og við öll
vonuðumst eftir, þá held ég að það
hafi verið fyrir fram dauðadæmt. 

Þessar vangaveltur með Ólaf
sem miðjumann byrjuðu þegar
Guðmundur var að þjálfa liðið. Hann
á kannski að detta inn á miðjuna í
eina og eina mínútu en það er ekki
hlutverk Ólafs svona almennt. 

Varnarleikurinn og markvarslan í
20 mínútur í fyrri hálfleik voru til
fyrirmyndar og megum við vera

stolt af þessum kafla.
En það var ýmislegt sem vantaði

upp á í seinni hálfleik og við vorum
til dæmis í vandræðum með vinstri
vænginn. Hann komst upp með ansi
marga hluti og Einar átti í vandræð-
um með hann. Það hefði hugsan-
lega mátt prófa að spila 5 plús 1
vörn á þann væng. 

Mér fannst of lítið gert til að
brjóta upp sóknarleikinn þeirra.
Sjálfir vorum við ekki með nægilega
margar lausnir sóknarlega séð til að
mæta þeirra vörn og höfðum í raun
of fáar lausnir til þess að hjálpa ÓIafi
að spila betur.

Það bendir allt til þess að þátt-
töku í þessari keppni sé lokið. Það
þýðir að við erum ekki á meðal tólf
bestu, sem eru auðvitað ákveðin
vonbrigði. Ég taldi liðið hafa burði til
að komast áfram en kannski ekki
mikið meira. Niðurstaðan í sjálfu sér
vonbrigði en ekki svo langt frá því
sem ég átti von á. Auðvitað er enn
smá von en það er erfitt að treysta á
aðra og hvað þá Kúvæta.

GEIR SVEINSSON
SÉRFRÆÐINGUR FRÉTTABLAÐSINS

SPÁÐ Í SPILIN
ÍSLAND MÆTTI RÚSSUM
Á HM Í HANDBOLTA Í

TÚNIS Í GÆR

Niðurstaðan er vonbrigði

STÖÐUR ÚR LEIKNUM
Fyrri: 0–5 (7 mín), 2–5, 3–6, 3–8 (16
mín), 5–8, 5–9 (18 mín), 10–9 (24 mín),
11–10, 11–11, 12–11 (28 mín), 12–12.
Seinni: 13–12, 13–13, 14–13, 14–15 (35
mín), 15–15, 16–16, 16–19 (39 mín),
17–19, 17–23 (45 mín), 18–23, 18–24,
20–24, 21–25 (54 mín), 21–28, 22–28,
22–29.

TÖLFRÆÐIN
Skotnýting 46%–55%
Tapaðir boltar 12–10
Hraðaupphlaupsmörk 7–3
Brottvísanir (mínútur) 8–8
Varin skot/víti 18/1–25
Varin skot í vörn 6–3
Víti fengin (nýting) 5 (80%)–3 (33%)

MÖRK–SKOT ÍSLANDS
Alexander Petersson 5–6 (83%)
Guðjón Valur Sigurðsson 5–10 (50%)
Ólafur Stefánsson 5/4–10/5 (50%)
Markús Máni Michaelsson 2–4 (50%)
Dagur Sigurðsson 2–5 (40%)
Einar Hólmgeirsson 2–7 (29%)
Vignir Svavarsson 1–2 (50%)
Vilhjálmur Halldórsson 0–1 (0%)
Róbert Gunarsson 0–3 (0%)

VARIN SKOT ÍSLANDS
Roland Valur Eradze 14/0 af 37/1 (38%)
Birkir Ívar Guðmunds. 4/1 af 10/1 (40%)

STOÐSENDINGAR ÍSLANDS
Ólafur Stefánsson 7  (0 inn á línu)
Markús Máni Michaelsson 2 (1)
Alexander Petersson 2 
Vignir Svavarsson 1 (1)
Einar Hólmgeirsson 1 
Guðjón Valur Sigurðsson 1

FISKUÐ VÍTI ÍSLANDS
Róbert Gunnarsson 3
Guðjón Valur Sigurðsson 1
Markús Máni Michalesson 1

HRAÐAUPPHLAUPSMÖRKIN
Guðjón Valur Sigurðsson 4
Alexander Petersson 2
Vignir Svavarsson 1

HVAÐAN KOMU MÖRKIN
Langskot Ísland 8– Rússland 11
Úr hornum 3–2
Af línu 0–8
Með gegnumbroti 0–4
Úr hraðaupphlaupum 7–3
Úr vítum 4–1

22-29

ÍSLAND RÚSSLAND 

HENRY BIRGIR
GUNNARSSON

SKRIFAR UM
HM Í

HANDBOLTA
FRÁ TÚNIS

Guðjón Valur Sigurðsson:

Veltur á
vörn og
markvörslu
HM Í HANDBOLTA „Við erum með þá
um tíma en svo springum við á
limminu í síðari hálfleik og eigum
okkur ekki viðreisnar von eftir
það,“ sagði hornamaðurinn Guð-
jón Valur Sigurðsson, sem skoraði
fimm mörk í leiknum.

„Það veltur allt á vörn og
markvörslu hjá okkur. Fyrri hálf-
leikur hefur oftast verið góður og
þá eru menn vel á tánum. Svo í
seinni hálfleik gerist eitthvað sem
verður að laga en það er ljóst að
vörnin og markvarslan hrynja
ávallt í síðari hálfleik og það
gengur einfaldlega ekki. Það eru
margar ástæður fyrir þessum töp-
um en þegar leikir verða spenn-
andi virðumst við ekki ná að halda
saman sem lið í vörn. Það er samt
margt jákvætt í þessu og framtíð-
in er okkar.“ ■
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Farðu á 2 Meistaradeildarleiki fyrir 10 krónur!

Arsenal – Bayern München

Chelsea – BarcelonaChelsea – Barcelona

Arsenal – Bayern München
ogog

Farðu á 2 Meistaradeildarleiki fyrir 10 krónur!

Dregið úr öllum seldum röðum
– því fleiri raðir því meiri möguleiki.

Allir sem tippa fyrir klukkan 2 í dag geta unnið
ferð, gistingu og miða fyrir 2 á Chelsea – Barcelona
og Arsenal – Bayern Munchen 8. og 9. mars.

Upplifðu Meistaradeildina í návígi

Allir sem tippa fyrir klukkan 2 í dag geta unnið
ferð, gistingu og miða fyrir 2 á Chelsea – Barcelona
og Arsenal – Bayern Munchen 8. og 9. mars.

Upplifðu Meistaradeildina í návígi!

Allir sem tippa fyrir klukkan 2 í dag geta unnið
ferð, gistingu og miða fyrir 2 á Chelsea – Barcelona
og Arsenal – Bayern Munchen 8. og 9. mars.

Upplifðu Meistaradeildina í návígi!

Dregið úr öllum seldum röðum
– því fleiri raðir því meiri möguleiki.
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Aftur á byrjunarreit
Viggó Sigurðsson landsliðsþjálfari var ekki sáttur
við sína menn eftir tapleikinn gegn Rússum.
HM Í HANDBOLTA Þau voru þung
sporin hjá landsliðsþjálfaranum
Viggó Sigurðssyni eftir leikinn
enda ljóst að hann nær ekki því
markmiði í Túnis að lenda í einu
af sex efstu sætunum.

„Mér fannst þessi leikur tapast
í huga leikmanna í síðari hálfleik.
Mér fannst liðið ekki trúa því að
það væri með þessa fínu stöðu í
hálfleik eftir mjög slaka byrjun.
Við förum illa með dauðafæri og
lykilskyttur bregðast. Við sköpum
fín færi sem við misnotum gegn
miðlungsmarkverði sem ver eins
og heimsmeistari og það er okkur
að þakka en ekki honum,“ sagði
Viggó, sem kann fáar skýringar á
slökum byrjunum í síðari hálfleik.

„Við erum að gera ótrúlega ein-
föld byrjendamistök í vörninni og
erum hreinlega á byrjunarreit
aftur. Það er langt frá því að okk-
ar markmið náist hér í Túnis. Ég
er mjög ósáttur við spilamennsk-
una hjá liðinu,“ sagði Viggó en
hver er ástæðan fyrir þessu
gengi?

„Það er erfitt að meta það
núna. Ég þarf að skoða leikina bet-
ur en það er ljóst að það vantar
allan stöðugleika í liðið. Við meg-
um svo ekki við því að vera án Óla

annan leikinn í röð. Það er alveg
ljóst. Svo er vörnin bara ekki nógu
góð og það vantar klárlega varn-
armola í vörnina,“ sagði Viggó og
bætti við að gott hefði verið að
hafa Sigfús Sigurðsson með í
þessu móti. ■

VIGGÓ SIGURÐSSON Kennir lélegri vörn
um tapið gegn Rússum.

Ólafur Stefánsson:

Spilum ekki
um verðlaun
HM Í HANDBOLTA Ólafur Stefánsson
lét óvenjulítið að sér kveða í leikn-
um og þegar hann er ekki betri en
hann var í gær á Ísland litla
möguleika á að leggja Rússa.

„Vörnin var alls ekki nógu góð
í síðari hálfleik. Liðið hefur gott
af því að komast í millriðil svo
menn geti náð sér í reynslu en það
er ljóst að við munum ekki leika
um verðlaunasæti. Það er ekki
möguleiki,“ sagði Ólafur, sem var
augljóslega mjög svekktur.

„Auðvitað er þetta sárt því með
sigri hefðum við átt möguleika á
að fara með þrjú stig í milliriðil.
Ég var að berjast og leggja sálina
í þetta og ég held að allir hafi
verið að því. Ég nenni ekki að
svekkja mig á þessum leik því ég
var búinn að svekkja mig nóg
eftir Slóvenaleikinn því þar var
ég að klikka.“ ■

FJÖGUR AF FIMM Ólafur Stefánsson
skoraði úr fjórum af fimm vítum sínum
gegn rússneska markverðinum Kostygov,
sem varði eins og berserkur í leiknum.
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Tilfinningin að
sitja í jeppa og
keyra um höfuð-
borgarsvæðið er
öðruvísi en ég
hafði gert mér í

hugarlund.
Hingað til hafa

fordómar mínir í
garð jeppa og

jeppaeigenda ver-
ið miklir. Mér fannst þeir vaða
yfir allt og alla, leggja þar sem
þeir vildu, svína fyrir aðra,
flauta á smærri bíla og jafnvel
fara yfir á rauðu án þess að
kippa sér upp við það.

Með því að komast hinum
megin við borðið er ég loksins
farinn að skilja betur það tillits-

leysi sem jeppaeigendur hafa oft
verið sakaðir um. Eins rólegur
ökumaður og ég vanalega er um-
breyttist ég þegar ég settist und-
ir stýri á himinháu tryllitækinu í
nokkra daga. Það greip um mig
frelsistilfinning og áður en ég
vissi af var ég orðinn að því sem
ég hafði fyrirlitið svo lengi. 

Af því að ég var skyndilega
orðinn stærri og sterkari í um-
ferðinni fannst mér ég geta gert
það sem mér sýndist. Ég leit 
niður á litlu bílana og glotti 
þegar þeir færðu sig af vinstri
akrein yfir á þá hægri þegar ég
mætti á svæðið á fljúgandi sigl-
ingu. Hefðu þeir ekki vikið
hefðu þeir orðið fastir í tann-
hjóli mínu. Þegar annar jeppi

mætti til leiks vildi ég hann í
burtu, því hann ógnaði nýfengn-
um yfirráðum mínum. Helst
hefði ég viljað vera eini jeppinn
í heiminum.

Ég var ósnertanlegur og
íhugaði jafnvel að þrusa yfir á
rauðu ljósi því ég myndi hvort
sem er sleppa óskaddaður. Svo
brenglaður var ég orðinn.

Það er gott að sjá báðar hliðar
á málunum, ekki síst hvað varð-
ar akstur á litlum bíl og jeppa.
Fordómar mínir gagnvart jepp-
um hafa minnkað, svo mikið er
víst. Gæti ég orðið jeppaeigandi
í framtíðinni? Hugsanlega. Fyrst
þyrfti ég þó að læra að stilla mig
og einsetja mér að keyra eins og
á að keyra í umferðinni. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
FREYR BJARNASON SKRIFAR UM JEPPAFERÐIR SÍNAR UM HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ.

Ósnertanlegur á risastórum jeppa

Sjálfstæð kona sem
ætlar sér 

stóra 
hluti

og gerði
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Róbert MarshallAftur á sjóinn Bls. 10-11

Útigangskona
á leið í 
Húsmæðra-
skólann

Bls. 26-27

Bls. 24

Dorrit Óþekkurunglingur oggiftist ung Bls. 38-39

Kynþokkafyllsta kona Íslands

Hann horfði á
systur mína
deyja
ekkert

Fallegustu mömmur landsinsFegurðardrottningar Íslands í 25 ár

Bls. 28-30

Systurnar Helena og Birgitta misstu foreldra sína15 og 11 ára. Birgitta dó eftir að hafa fengið ofstóran skammt fíkniefna frá Eiði Erni Ingvarssynisem horfði aðgerðarlaus á líf hennar fjara út. EiðurÖrn var í gær dæmdur í átján mánaða fangelsi fyrirglæpinn. Helena segir DV sögu litlu systur sinnarsem hún segir nú loks geta hvílt í friði. Bls. 14–15

Sjónvarpsþulan Ellý Ármanns

Hættur í
fréttum
og er á

leið á
sjóinn

Róbert
Marshall í

ítarlegu
helgar-
viðtali

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Að hugsa sér. Í dag
byrjar krakkinn í

leikskólanum. 
Blessað barnið...

Oh, ég elska
þetta lag!

Ef stór og sterk dýr eins og
tígrisdýr og fílar eru á lista
yfir skepnur í útrýmingar-
hættu...

Hvernig á þá lítill gaur eins
og ég að eiga 
möguleika!?! 

Hvers á ég að
gjalda!?!?

GEISP! Jæja, eitt er á
hreinu... Úrvals útsendingartími og úrvalstími foreldra

smákrakka eru tvennt ólíkt.
zzzzzzzzzz

zzzz...

Er það?
Jú, en ég

var að kaupa
diskinn.

Finnst þér ekki frá-
bært að við séum með
svona svipaðan 
tónlistarsmekk? Hmm

Já, er þetta ekki Skýið
með Bjögga Halldórs?

Nýr heimur,
nýir vinir,

nýir leikir...

Ég sé fyrir mér eftir-
væntinguna í augum

hennar. Beta fer með
hana...

ÞAÐ ER KOMIÐ AÐ ÞÉR
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Gallerí Fugl er nýtt gallerí á horni
Bergstaðastrætis og Skólavörðu-
stígs, staðsett inni í skyrtubúðinni
hjá Indriða klæðskera. Að því
stendur nýtt félag um gagnrýna list
– Fugl. Það kæmi mér ekki á óvart
að að sá félagsskapur væri stofn-
aður til höfuðs þeim nýrómantísku
ormum sem næra myndlistarjarð-
veg borgarinnar um þessar mundir.
Ekkert fer meir í taugarnar á róm-
antíkerum en gagnrýni – og gagn-
rýnum listamönnum er verst við
alla rómantík, nánast skammaryrði.
Táknmynd hins nýja félags er álku-
legur fugl væntanlegra ormaæta
með hangandi haus, ófleygur og
reyttur en þó með með sundfitjar –
útskorinn í anda hins heimóttarlega
íslenska handverks. 

Í hliðarsal verslunarinnar er
gallerípláss og þar sýnir fyrstur og
fremstur meðal jafningja í hópi
gagnrýnna listamanna Hannes 

Lárusson. Á þessari sýningu er
hann með nýtt verk unnið með
blandaðri tækni: steini, málmi,
myndbandi og taui og nefnist sýn-
ingin HUB eða ÁS. Á miðju gólfinu
hefur hann komið fyrir hringlaga
tonnataki ættuðu úr Laugarnesinu,
sannkölluðu grettistaki með ellefu
örmum sem þó líta út eins og snún-
ingssveifur, þó fastar séu. Á vegg er
varpað mynd af ellefu listamönnum
að honum sjálfum meðtöldum, vel
klæddum úti í kuldanum með höfuð-
föt, flestir þunglyndislegir og niður-
lútir í stíl við merki félagsins. Þeir
eru sýndir snúandi grettistakinu
með samtakamætti sínum, allir
heldur álkulegir undan þunganum.
Það hefur verið fullyrt að steinninn
eða grjótið sé ein af táknmyndum,
jafnvel „frummyndum“, sem skjóta
upp kollinum víða í myndlist 
Hannesar. Steinninn standi einfald-
lega fyrir jörðina og íslenska nátt-
úru – gefið er í skyn að sú djöfullega
tala ellefu snúi jörðinni með sam-
takamætti og leikur grunur á að
samsæri sé hér á ferðinni. Eða eru
þetta kannski ellefu listamenn í
hlutverki píslarvætta? 

Hvernig eða hvort þetta verk
tengist hinu veggverkinu í salnum
er ekki gott að segja en tveir tugir
af hálstaui úr 100% polyester hanga
á veggnum til hliðar við takið og sí-
byljusnúninginn. Á hverju bindi er
bleksprautuprentaður einn stór
ormur og margir litlir sem mynda
undirliggjandi áferð. Bindin eru
framleidd á heimóttarlegan hátt í
verksmiðju á Flúðum í Hruna-
mannahreppi. Það er freistandi að
bera þau saman við ítölsku
handofnu silkibindin sem Indriði
klæðskeri saumar og leggur stoltur
á borð í salnum við hliðina. Ormur-
inn gefur silkið í þráðinn hans og
stenst lífvana 100% polyester gervi-
efni Hannesar engan samanburð.
Hinn lifandi rómantíski ormur 
endurmyndar, endurreisir. Hann
hreinsar jörðina, nærist innan henn-
ar og dillar sér listilega í gegnum
erfiðar aðstæður. Í slóð hans er
nærandi líf og jákvæðni. Í slóð hins
er þungi, þó með háðskum undirtóni
sem ekki er gott að átta sig á hvert
stefnir eða hvort sé yfirleitt að
stefna eitthvað, nánast lífvana písl-
arvottur sem er út af fyrir sig svo-
lítið rómantískt eins og gengur í
dag. Hin endalausa hringrás. ■
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EKKI MISSA AF…

… Myrkum músíkdögum
kl.14.00 á morgun, sunnudag, í
Menningarmiðstöðinni í Gerðu-
bergi. Barnaóperan Undir dreka-
væng eftir Mist Þorkelsdóttur og
Messíönu Tómasdóttur.

… Kammersveit Reykjavíkur í
Listasafni Íslands kl. 20.00, und-
ir stjórn Bernharðs Wilkinssonar.
Á efnisskrá eru verk eftir Pál P.
Pálsson, Karólínu Eiríksdóttur,
Gunnar Andreas Kristinsson,
Jón Nordal og Tryggva M. Bald-
vinsson.

Sýningar Strengjaleikhússins á nýrri íslenskri
barnaóperu, Undir drekavæng, eftir Mist Þor-
kelsdóttur og Messíönu Tómasdóttur hefjast í
Gerðubergi á morgun, sunnudag. En ýmislegt
fleira áhugavert er á döfinni á því góða menn-
ingarheimili. Í byrjun mars verður haldið mál-
þing um barnamenningu á Íslandi. Þá mun
Gerðuberg stofna formlega listaverkasafnið
Gagn og gaman og gefst gestum málþingsins
kostur á að sjá tölvumyndasýningu með úrvali
mynda úr safninu. Gerðuberg býður stofnun-
um og fyrirtækjum að fá tilbúnar sýningar úr
safninu til að lífga upp á andann! Ljósbera-
hópurinn opnar sýninguna Hratt og hömlu-
laust – Raunveruleiki íslensku fjölskyldunn-
ar? um miðjan mars en þar munu meðal ann-
arra nemar á listabraut úr Fjölbrautaskólan-
um í Breiðholti koma á framfæri sýn sinni á
íslensku fjölskylduna. Eftir páskana mun Vil-
borg Dagbjartsdóttir sitja fyrir svörum á Rit-
þingi. Í lok apríl opnar sýningin Stefnumót

við safnara sem sló svo eftirminnilega í gegn
í fyrra.

Kl. 16.00 
Leikhúsmál – málfundur um leikhús í
samstarfi Borgarleikhússins og Leiklist-
arsambands Íslands – verður haldinn í
forsal Borgarleikhússins í dag, laugar-
dag. Umræðuefni: Fastráðningar lista-
manna við leikhúsin.

menning@frettabladid.is

Á döfinni í Gerðubergi

Fossar Rúríar í Listasafninu

MYNDLIST 
GODDUR

Gallerí Fugl
Hannes Lárusson

Gefið er í skyn að sú djöfullega tala
ellefu snúi jörðinni með samtaka-
mætti og leikur grunur á að samsæri
sé hér á ferðinni. Eða eru þetta
kannski ellefu listamenn í hlutverki
píslarvætta?

!

eftir Böðvar Guðmundsson

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

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

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

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

Mikill áhugi á verkinu hjá
erlendum listasöfnum.
Sýning á Archive – Endangered
Waters, listaverki Rúríar sem
vakti heimsathygli á Feneyjatví-
æringnum á Ítalíu árið 2003 verð-
ur opnuð í Listasafni Íslands í dag.
Verkið hefur ekki verið sýnt á 
Íslandi áður, en staldrað við á
heimleið bæði í Museum het
Domein í Hollandi og Passage de
Désir í París. Rúri segir að það sé
vissulega gaman að sýna verkið
hér, einkum eftir að búið er að
setja það upp. Það er þó handlegg-
ur, því það samanstendur af 52
myndrömmum með 47 íslenskum
fossum – með hljóðmynd og öllu
saman. Hljóð hvers foss var tekið
upp úti í náttúrunni – og því býsna
mikilfenglegt að upplifa verkið. 

Sýningin í París vakti gífurlega
athygli, 580 manns mættu á opn-
unina, sem er mjög mikið í París
nema þegar um frægar safnsýn-
ingar er að ræða. Sýningin fékk
mikla umfjöllun og í kjölfarið
hafa borist fyrirspurnir um verk-
ið frá nokkrum löndum, t.d.
Þýskalandi, Austurríki, Spáni,
Englandi og Bandaríkjunum. Svo
veit maður ekki hvað verður.

Reyndar var verkið á leið til
Þýskalands þegar því var snúið
hingað heim.

„Ég varð að flytja það heim
áður en ár væri liðið frá því toll-
skírteini var gefið út. Það hafði
fengist framlenging á skírteininu
til þess að sýna verkið í Hollandi

og Frakklandi og hefði þurft enn
eina framlengingu til að sýna það
í Þýskalandi. Ég var búin að fá
mjög skýr skilaboð um að sú
framlenging fengist ekki. Ég
þurfti að flytja það heim til þess
að fá ekki ofur-refsitolla. Það var
tíu sinnum ódýrara að flytja 

verkið heim og aftur út – en að
lenda í refsitollum. Þá var tæki-
færið auðvitað notað til þess að
sýna verkið hér heima, því það
hefur verið stefna Listasafns 
Íslands síðustu árin að sýna Feyn-
eyjaverkin sem fara héðan.“

Þegar Rúrí er spurð hvort verk
hennar fari síðan til Þýskalands,
segir hún það mjög óvíst. „Niður-
staðan er sú að sýningarsalurinn
er í miklum vafa um hvort það
eigi að leggja í þann kostnað að
flytja verkið aftur út. Þetta er
gremjulegt vegna þess að við

þurfum á því að halda að íslensk
myndlist sé gerð gjaldgeng er-
lendis. Það er mjög algengt að er-
lend gallerí óski eftir því að fá ís-
lensk verk til sýninga, þótt þau
séu ekki alltaf svona stór. Tolla-
málin hér hafa verið akkilesar-
hæll fyrir íslenska listamenn. Ef

við viljum að íslensk menning sé
þekkt í umheiminum verðum við
að finna leiðir sem gera henni það
kleift.“

Rúrí segir þó ánægjulegt að
miklar fyrirspurnir um verkið
séu í gangi í Þýskalandi. Hún 
segir það hafa verið skemmtilega
upplifun í París hvað áhorfendur
voru hrifnir af verkinu. „Þetta var
fólk sem er vel að sér í myndlist,
geip inntak þess mjög fljótt og
hafði skoðun á því. Það var gaman
fyrir mig að finna að verkið hefur
ríkan tilgang.“ ■

DETTIFOSS Einn af íslensku fossunum 47 sem Archive – Endangered Waters 
samanstendur af.

Myndlistarmaðurinn
sem píslarvottur?

HRINGRÁS Ekkert fer meir í taugarnar á
rómantíkerum en gagnrýni – og gagnrýn-
um listamönnum er verst við alla róman-
tík, nánast skammaryrði.

FJÖLSKYLDUVÆN MENNINGARMIÐSTÖÐ Börnin
og fjölskyldan setja svip sinn á Gerðuberg næstu vik-
urnar.





29. janúar 2005 LAUGARDAGUR

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík

STÓRA SVIÐ

HÍBÝLI VINDANNA 
leikgerð Bjarna Jónssonar á vesturfara-
sögu Böðvars Guðmundssonar
Í kvöld kl 20 - UPPSELT, Su 30/1 kl 20, 
Lau 5/2 kl. 20, Sun 6/2  kl 20, 
Fi 10/2 kl 20 - UPPSELT,
Fö 11/2 kl 20 - UPPSELT,
Lau 12/2 kl 20 - UPPSELT, Fi 17/2 kl 20, 
Fö 18/2 kl 20 - UPPSELT, Lau 19/2 kl 20 
Fö 25/2 kl 20, Lau 26/2 kl 20

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau
Fö 4/2 kl 20, Su 13/2 kl 20
Síðustu sýningar

LÍNA LANGSOKKUR 
e. Astrid Lindgren Su 30/1 kl 14, 
Su 6/2 kl 14, Su 13/2 kl 14,
Su 20/2 kl 14 - AUKASÝNING,
Su 27/2 kl 14 - AUKASÝNING Síðustu sýningar

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ

VIÐ ERUM ÖLL MARLENE 
DIETRICH FOR

e. Ernu Ómarsdóttur og Emil Hrvatin
Aðalæfing Fi 3/2 kl 20 - kr. 1.000
Frumsýning Fö 4/2 kl 20 - UPPSELT
Hátíðarsýning Su 6/2 kl 20
Mi 9/2 kl 20, Fi 10/2 kl 20, 
Fö 11/2 - LOKASÝNING

BELGÍSKA KONGÓ 
e. Braga Ólafsson, Gríman fyrir besta leik í
aðalhlutverki
Su 30/1 kl 20 - UPPSELT,
Lau 5/2 kl 20 - UPPSELT,
Lau 12/2 kl 20 - UPPSELT,
Su 13/2 kl 20, Fi 17/2 kl 20, Su 20/2 kl 20 
Sýningum lýkur í febrúar

AUSA eftir Lee Hall
Í samstarfi við LA. Í kvöld kl 20, Su 6/2 kl 20,
Fö 11/2 kl 20  Ath: Miðaverð kr. 1.500

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Fö 4/2 kl 20, Su 13/2 kl 20

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR
eftir Agnar Jón Egilsson. Í samstarfi við TÓBÍAS.

Su 30/1 kl 20, Lau 5/2 kl 20,

Lau 12/2 kl 20, Fö 18/2 kl 20 

BOUGEZ PAS BOUGER
Frönsk - japönsk nýsirkussýning

Í kvöld kl 20 - UPPSELT

Su 30/1 kl 14 AUKASÝNING
Aðeins þessar sýningar.

LEIKHÚSMÁL: FASTRÁÐNINGAR

LISTAMANNA

NÁMSKEIÐ UM VESTURFARNA
HEFST Í BORGARLEIKHÚSINU 

2. FEBRÚAR 
Kennarar: Viðar Hreinsson, 2/2 Upp-
haf vesturferða Gísli Sigurðsson, 9/2

Sagnalist Vestur Íslendinga Helga
Ögmundardóttir, 16/2 Lífskjör og að-
stæður frumbyggjanna Böðvar Guð-
mundsson, 23/2 Bréfin frá Vestur-Ís-

lendingum. Skráning hjá Mími Sí-
menntun á www.mimi.is eða í síma

5801800. Þátttakendum verður boðið
á sýningu á Híbýlum vindanna

í samstarfi við Leiklistarsamband Íslands
Frummælendur: Arnar Jónsson, Karen
María Jónsdóttir, Viðar Eggertsson
Í dag kl 16 - Öllum opið

Miðasölusími 568 8000
midasala@borgarleikhus.is

Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 
10-18 mánudaga og þriðjudaga,

10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudaga

Börn 12 ára og yngri fá frítt 
í Borgarleikhúsið í fylgd

fullorðinna
- gildir ekki á barnasýningar

KRINGLUKRÁIN UM HELGINA

• Fjölbreyttur sérréttamatseðill
   öll kvöld vikunnar
• Tilboðsmatseðill 
   fyrir Leikhúsgesti
• Hópamatseðill
• Sérsalur fyrir hópa
Borðapantanir í síma  568-0878 www.kringlukrain.is

Hljómsveitin
Í GEGNUM
TÍÐINA
um helgina

LANDIÐ 
VIFRA 
Leiksýning byggð 
á barnaljóðum Þórarins Eldjárns 
2. sýn. sun. 30. jan. kl. 14:00
3. sýn. sun. 13. feb. kl. 14:00

Miðaverð kr. 1.200

Miðasala s. 562 5060
WWW.moguleikhusid.is

      

     
      
      
      
      

      

FAÐIR VOR
fös. 4. feb. kl. 20.00
sun. 13. feb. kl. 20.00
sun. 20. feb. kl. 20.00
Sýningum fer fækkandi

fös. 21. jan  kl. 20.00
lau. 29. jan. kl. 20.00

Sýningum fer fækkandi

TENÓRINN
Fös. 4. feb. kl. 20 örfá sæti
Sun. 13. feb. kl. 20
Sun. 20. feb. kl. 20 örfá sæti
Sun. 27. feb. kl. 20

Sýningum fer fækkandi

Sýningum fer fækkandi

Tangóball þriðjudaginn 
1. febrúar Tangósveit

lýðveldisins

lau. 29. jan. kl. 20.00

Síðasta sýning

Slavnesk tónskáld og Bjarni Bö
Á Tíbrártónleikum í Salnum í
Kópavogi í dag flytja þau Alina
Dubik messósópran og Jónas 
Ingimundarson píanóleikari fjöl-
breytta dagskrá með söngvum
slavneskra tónskálda, þeirra
Tsjaíkovskí, Kartowitz, Chopin –
auk íslenskra laga. Til dæmis
verða flutt lög eftir Bjarna Böðv-
arsson sem eru mjög sérstök og
flytjendum þykir ástæða til að
flytja oftar en gert er. Tónleik-
arnir hefjast klukkan 16.00.

Alina, sem er pólsk að ætt og
uppruna, hefur búið um árabil á
Íslandi og fyrir löngu skipað sér í
fremstu röð íslenskra söngvara.
Hún lærði söng við Tónlistarhá-
skólann í Gdansk og lauk burtfar-
arprófi árið 1985. Kennari hennar
þar var Barbara Iglikowska. Alina
var fastráðin við óperuna í Kraká
um tíma og söng víða um Evrópu,
m.a. í Þýskalandi, Ítalíu og Sviss.
Hún fluttist til Íslands árið 1989.
Á Íslandi hefur hún haldið fjölda
tónleika, sungið með Sinfóníu-
hljómsveit Íslands og einnig með
fjölda kóra. Hún starfar nú sem
söngkennari við Nýja tónlistar-
skólann og Tónlistarskólann í
Reykjavík.

Það sem kemur mest á óvart er
tvímælalaust Bjarni Bö. „Mér
finnst hann ótrúlega skemmti-

legur,“ segir Alina. „Hann er svo
öðruvísi en allir aðrir.“ Annars er
Alina ekkert endilega að fara
troðnar stóðir á tónleikunum í
dag. Á efnisskránni eru Aria
Voina (Stríðsarían) úr Kantötu
Mokva eftir Tsjaíkovskí. „Hún

hefur aldrei verið sungin hér áður
að mér vitandi,“ segir Alina, „en
er ákaflega falleg. Síðan syng ég
fimm ljóð eftir Chopin og ljóð 
eftir póska tónskáldið Kartowitz
sem var uppi á 19. öld.“

Þegar Alina kom til Íslands
fyrir sextán árum ætlaði hún að-
eins að dvelja hér í nokkra mánuði
ásamt eiginmanni sínum sem
einnig er tónlistarmaður. „Svo
ákváðum við að vera aðeins leng-
ur og síðan fæddust börnin fædd-
ust hér, fóru í leikskóla og skóla
og lífið bara gerðist. Synir okkar
eru í Landakotsskóla, dóttir okkar
í Listaháskólanum í fiðlunámi hjá
Guðnýju Guðmundsdóttur og þau
líta á sig sem Íslendinga. Ég hef
spurt þau hvort þau telji sig 
Íslendinga eða Pólverja og þau
svara því til að þau líti á sig sem
Íslendinga, jafnvel þótt við höfum
alltaf talað pólsku á heimilinu.
Þau tala bæði tungumálin mjög
vel, án hreims og geta því vel
ákveðið í hvoru landinu þau vilja
búa. Þau vilja vera hér.“

Alina segist ekkert velta því
fyrir sér hvernig líf hennar hefði
orðið ef hún hefði ekki villst hing-
að til lands. „Þetta er mitt líf. Ég
er að kenna í Nýja söngskólanum
og hefur líkað vel. Síðan kem ég
öðru hverju fram á tónleikum – og
það er í rauninni það sem tónlist-
arfólk gerir.“ ■

2. sýning 13.feb. kl. 19.00 – NOKKUR SÆTI LAUS
3. sýning 18.feb. kl 20.00 – NOKKUR SÆTI LAUS
4. sýning 20. feb. kl. 19.00 – 5. sýning 25. febrúar kl. 20.00
6. sýning 27. febrúar kl. 19.00 – 7. sýning 4. mars kl. 20.00
8. sýning 6. mars kl. 19.00 – 9. sýning 12. mars kl. 19.00

Miðasala á netinu: www. opera.is

Miðasalan er opin kl. 14-18 virka daga, kl. 13-18 lau. og sun. og fram að sýningu sýningardaga. Símasala kl. 10-18 virka daga.

Frumsýning 11. febrúar kl. 20 – UPPSELT

ALINA DUBIK „Ætlaði að vera hér í nokkra mánuði þegar ég kom fyrir sextán árum.“
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■ ■ KVIKMYNDIR
� 16.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir

Andrei Rúbljov eftir Andrei Tarkov-
skí í Bæjarbíói, Strandgötu 6, Hafn-
arfirði.

■ ■ TÓNLEIKAR
� 15.00 Tvíeykið Hinir koma fram á

hiphop tónleikum í Smekkleysu
Plötubúð ásamt Mezzo.

� 16.00 Alina Dubik mezzósópran
og Jónas Ingimundarson píanóleik-
ari flytja söngva slavneskra tón-
skálda, Chopin, Karlowitz og
Tschaikowsky, auk íslenskra laga í
Salnum í Kópavogi. 

� 22.00 Hljómsveitirnar Skátar og
Brite Light blása til sameiginlegrar
útgáfuveislu í Stúdentakjallaranum
við Hringbraut. Aðgangseyrir eru litlar
250 kr. 

� 22.00 Brain Police og Driver Dave
verða með tónleika á Dillon. 

� 23.00 Kántríblús-hljómsveitin
Dandalion, sem er afsprengi reggí-
sveitarinnar Hjálma, spilar á Grand
Rokk. Lára Rúnarsdóttir hitar upp.

■ ■ LEIKLIST
� 20.00 Leikfélag M.H. sýnir Martröð

á jólanótt í Loftkastalanum.

■ ■ LISTOPNANIR
� 14.00 Álfheiður Ólafsdóttir opnar

sýningu í Saltfisksetrinu, Hafnargötu
12a Grindavík. Sýninguna kallar hún
Fjallið mitt. 

� 15.00 Tvær sýningar verða opnaðar
í Listasafni Íslands. Önnur nefnist Ís-
lensk myndlist 1930-1945, en hin
er sýning á verki Rúríar, Archive-
Endangered Waters sem sýnt var á
Feneyjartvíæringnum 2003.

� 16.00 Tvær sýningar verða opnaðar
í Safni, Laugavegi 37. Stephan
Stephensen sýnir nýjar ljósmyndir í
seríu sem kallast AirCondition og 
Jóhann Jóhannsson verður með
innsetningu sem tengist tónverki
hans „Virðulegu forsetar“.

� 17.00 Menntamálaráðherra, Þor-
gerður Katrín Gunnarsdóttir, opnar
sýninguna „Frá fútúrisma til mögu-
legrar framtíðar í ítölskum nútíma
arkitektúr“ í Klink og Bank, Brautar-
holti 1.

■ ■ SKEMMTANIR
� 23.00 Fimm á Richter leikur fyrir

dansi á Classic Rock, Ármúla 5.

� 23.00 Hljómsveitin Í gegnum tíð-
ina leikur á Kringlukránni.

� Trúbadorinn Junior skemmtir gest-
um Búálfsins í Hólagarði.

� Sálin hans Jóns míns í Sjallanum á
Akureyri.

� Stuðmenn skemmta í Klúbbnum við
Gullinbrú.

� Dúettinn Acoustic spilar í Ara í Ögri.

� Áki Pain og Nonni 900 á Pravda.

� Gleðisveitin Tvöföld áhrif verður í
dúndurstuði á Odd-vitanum, Akur-
eyri.

� Þröstur 3000 á Sólon.

� Hin þokkafulla María dansar
Bollywood dansa í litríkum klæðum
og sýnishornum af Bollywood kvik-
myndahefðinni verður varpað upp á
vegg á Kaffi Kúlture í Alþjóðahúsinu.
Indverskir réttir verða á sérstöku til-
boði og indverskt te verður á
boðstólum.

� Addi M. spilar og syngur á Catalinu.

� Benni á 22.

� Atli skemmtanalögga og Erpur Ey-
vindar snúa skífum á Kaffi Akureyri.

� Hljómsveitin Vítamín heldur uppi
dúndrandi stemmningu í Vélsmiðj-
unni á Akureyri.

■ ■ FYRIRLESTRAR
� 14.00 Ítalski arkitektinn Livio

Sacchi heldur fyrirlestur í Norræna
húsinu um sýningu á ítölskum nú-
tíma arkitektúr sem opnuð verður í
Klink og Bank í dag.

■ ■ FUNDIR

� 16.00 Arnar Jónsson, Karen María
JÓnsdóttir og Viðar Eggertsson
fjalla um fastráðningar listamanna
við leikhúsin á málfundi um leikhús í
borgarleikhúsinu.

� 16.30 Grikklandsvinafélagið
Hellas efnir til fundar í Kornhlöðunni
við Bankastræti þar sem fjallað verð-
ur fjallað um þjóðflokkinn Herúla
sem fyrr á tímum áttu sér heimkynni
við strendur Svartahafs en eiga sam-
kvæmt kenningum fræðimanna á
síðustu öld að vera forfeður Íslend-

inga. Freysteinn Sigurðsson jarð-
fræðingur flytur framsöguerindi.

■ ■ SAMKOMUR
� 14.00 VIMA, vináttu- og menning-

arfélag Miðausturlanda, efnir til
fundar á Kornhlöðuloftinu í Banka-
stræti þar sem Mörður Árnason al-
þingismaður segir frá upplifun sinni,
reynslu og lærdómi af VIMAferð til
Líbanons og Sýrlands haustið 2003
og Ragnheiður Gyða Jónsdóttir
dagskrárgerðarmaður segir frá þrem-
ur vinsælum arabískum söngkonum
og spilar geisladiska með söng
þeirra.

� 17.00 Þorsteinn frá Hamri,
Guðmundur Andri Thorsson, 
Kristján Eiríksson, Svanhildur Ósk-
arsdóttir, Þórunn Sigurðardóttir og
Margrét Eggertsdóttir lesa kvæði
eftir Hallgrím Pétursson í suðursal
Hallgrímskirkju.

� 19.00 Þorrablót Styrks, samtaka
krabbameinssjúkra og aðstandenda
þeirra, verður í húsi Krabbameins-
félagsins, 4. hæð. 

■ ■ SÝNINGAR
� 20.00 Franski sirkusflokkurinn Oki

Haiku Dan sýnir „Hreyfa ekki hreyfa“
þar sem unnið er með líkamshreyf-
ingar innan hárnákvæmra forma.

■ ■ SÖNGLEIKIR
� Ball með hljómsveitinni Buff á Gauk

á Stöng.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

LAUGARDAGUR 29. janúar 2005

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

26 27   28 29   30   31     1
Laugardagur

JANÚAR



38 29. janúar 2005 LAUGARDAGUR

■ KVIKMYNDIR

■ SÝNING

FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

Kl. 1.30, 3.45, 6, 8.15 & 10.30 Sýnd kl. 10.30
Kl. 2.15, 3.30 og 5.45 ísl. tal
kl. 1.30, 3.45, 6 & 8.15 enska

Yfir 36.000 gestir

Sýnd kl. 2, 4, 6, 8.15 og 10.30 B.i. 14. ára
Sýnd kl. 5, 8.30 og 10.30          b.i. 14
Sýnd í LÚXUS VIP kl. 2.15 og 10.30

HHHHHHHH Ian Nathan/EMIan Nathan/EMPPIIRREE

HHHHHH
SV - MBL

HHHhHHHh
KKvikmyndirvikmyndir.is.is

Langa trúlofunin
(Un long dimanche
de fiancailles)
Sýnd kl. 3.15,
8 og 10.30

Peningabíllinn
(Le convoyer) 
Kl. 8

Grjóthaltu kjafti
(Tais Toi) 

Sýnd kl. 10

Einkadætur (Filles

Unique) Sýnd kl. 4

Frá degi til dags
(A La Petite Semaine)

Kl. 6

Sýnd kl. 2.30, 5.45 og 9Sýnd kl. 2.45, 6 og 9.10

Epísk stórmynd sem fólk verður að sjá.
Frá leikstjóranum Oliver Stone.

HHHhHHHh
kvikmyndir.com

HHHHHH
DV

HHHHHHHHHH
Mbl

Yfir 36.000 gestirKl. 3 og 5.30 m/ísl. tali    

HHHHHH
DV

HHHHHHHH Ian Nathan/EMIan Nathan/EMPPIIRREE

HHHhHHHh
KKvikmyndirvikmyndir.is.is

tilnefningar til Óskarsvtilnefningar til Óskarsverðlauna,erðlauna,
þ.á.m. besta mynd, besti leikstjóri,þ.á.m. besta mynd, besti leikstjóri,
besti leikari: Leonarbesti leikari: Leonardo Ddo Dicaprio. icaprio. 

Sýnd kl. 6          Sýnd kl. 8 og 10.15         

TTilnefnd til 4ilnefnd til 4
óskarsverðlaunaóskarsverðlauna

1111

Sýnd kl. 2, 4, 6, 8, 10

Kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10  Bi. 14 ára

Sýnd kl. 3.45 og 8    b.i. 10 
HHHHHHHH SV Mbl
„Ein snjallasta mynd
ársins...  Ógleymanleg...
ljúf kvikmyndaperla."

Sýnd kl. 2, 5, 8 og 10.40  B.i. 14 ára
Sýnd í LÚXUS kl. 2, 5, 8 og 10.40

Skyldu-
áhorf fyrir
bíófólk,
ekki
spurning!"

Hlaut tvenn
Golden Globe
verðlaun
Besta
myndin
Besta
handritið

HHHhHHHh T.V
Kvikmyndir.is

„Sideways er eins og eðalvín
með góðri fyllingu. Hún er
bragðgóð, þægileg og skilur
eftir sig fínt eftirbragð"

HHHHHHHH
Þ.Þ FBL

„Fullkomlega ómissandi mynd" S.V. MBL HHHHHHHHHH

Tilnefnd til 7 Óskarsverðlauna þ.á.m.
besta mynd, leikari og handrit.

HHH HHH NMJ
Kvikmyndir.com

Sýnd kl. 5.50 og 10.15

Svakalega flott ævintýraspennumynd
með hinni sjóðheitu Jennifer Garner

Búi og Símon m/ísl.tali. Sýnd kl. 2.    TILBOÐ 400 KR.

MEET THE FOCKERS Forsýnd kl. 8 Forsýnd í Lúxus VIP kl. 8

HHHhHHHh
kvikmyndir.is
„Alg„Alg jör snilld. jör snilld. 
Ein af fyndnustu Ein af fyndnustu 
myndum ársins.myndum ársins.””

Þrjár stuttmyndir keppa um verðlaun
Tvær stuttmyndir voru valdar á Al-
þjóðlegu kvikmyndahátíðina í Rott-
erdam sem hófst fyrir skömmu og
stendur yfir til 6. febrúar. 

Um er að ræða myndirnar Síð-
asti bærinn í leikstjórn Rúnars Rún-
arssonar og Skagafjörður í leik-
stjórn Peter Hutton. Síðasti bærinn
er hluti af dagskrá sem nefndist
The Ties That Bind en Skagafjörður
tekur þátt í flokknum Ghostreader
þar sem sýndar eru ljóðrænar og
þöglar myndir þar sem ljós og
skuggar eru í aðalhlutverki. Þess
má geta að Nói albínói eftir Dag
Kára Pétursson hlaut ein aðalverð-
laun hátíðarinnar árið 2003.

Að auki tekur stuttmyndin Síð-
ustu orð Hreggviðs í leikstjórn
Gríms Hákonarsonar þátt í stutt-

myndahátíð í Clermont-Ferrand.
Sú hátíð stendur yfir til 5. febrúar.
Í tengslum við hátíðina er haldin
markaðsmessa fyrir stuttmyndir
þar sem Kvikmyndamiðstöð Ís-
lands í samvinnu við systurstofn-
anir sínar á Norðurlöndum þar

sem sýndar verða stuttmyndirnar
Síðasti bærinn, Sympathy í leik-
stjórn Eyrúnar Sigurðardóttur,
Jóníar Jónsdóttur og Sigrúnar
Hrólfsdóttur (Gjörningaklúbbur-
inn) og Með mann á bakinu í leik-
stjórn Jóns Gnarr. ■

Kaffiþyrstar slöngur og tígrar
Drekka tígrisdýr espresso? Svo
virðist vera, miðað við það sem hol-
lenski ljósmyndarinn Erwin Olaf
festi á filmu í sirkusferð sinni fyrir
ítalska kaffiframleiðandann Lav-
azza, en myndir hans af sirkuslífi og
hreyfiorku kaffibaunarinnar
skreyta dagatal Lavazza þetta árið. 

Lavazza-dagatölin eru fyrir
löngu orðin viðburður í listsköpun
heimsins; konfekt fyrir augað. Allt
frá 1994 hefur Karl K. Karlsson,
innflytjandi Lavazza á Íslandi, hald-
ið sýningar á myndum almanaksins
og í dag opnar ellefta sýningin í Iðu,
Lækjargötu.

„Nýju myndirnar verða sýndar í
kaffihúsinu en á neðri hæðum verða
sýndar nokkrar af eldri myndum

Lavazza,“ segir Eygló Björk Ólafs-
dóttir, markaðsstjóri Karls K.
Karlssonar, sem stendur í ströngu
að lyfta hulunni af listaverkum árs-
ins.

„Heimskunnir ljósmyndarar
skapa listaverk Lavazza, en Helmut
Newton reið á vaðið. Síðan hafa
myndasmiðir eins og Ellen Von
Unwert og David LaChapelle hafa
lagt hönd á plóg og galdrað fram
þessa einstöku safngripi, en alman-
akið er gefið út í mjög takmörkuðu
upplagi,“ segir Eygló um listasmíð
Lavazza sem skipað hefur veiga-
mikinn sess í kaffimenningu Ítala
frá árinu 1895.

Opnun sýningarinnar er milli kl
16 og 18. Veitingastaðurinn Sowieso

verður með pinnamat og annað góð-
gæti með bragði Lavazza og sæl-
keraverslunin Yndisauki verður
með tilboð og veitingar í boði sem
tengjast ítalskri kaffimenningu. 

thordis@frettabladid.is

TÍGRISTEMJARINN TÍGULEGI Þema
Lavazza-almanaksins í ár er sirkusinn í öllu
sínu veldi; með mikilfenglegum hreyfan-
leika og töfrum þeirra sem vinna og lifa
þar. Hollenski ljósmyndarinn Erwin Olaf á
heiðurinn af myndsköpuninni.

SÍÐASTI BÆRINN Jón Snæbjörnsson og Rúnar Rúnarsson við tökur á Síðasta bænum.
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Ég elska þessi örfáu skipti sem
ég er búinn að lesa gagnrýnend-
ur nánast missa sig yfir ein-
hverri plötu og svo þegar hún
berst mér til eyrna, stenst hún
þær fáránlegu væntingar sem
slík skrif hafa skapað. Núna
ætla ég að gera heiðarlega til-
raun til þess að missa mig, þið
ákveðið svo bara hvort, eða
hvernig, þið viljið bregðast við.

Þetta er meistarastykki, svo
einfalt er það. Hér er sálarfull-
um trega blandað saman við
hamrandi gítara, svalan bassa
og trommuundirleik og fallegar
melódíur. Þau missa sig þó
aldrei í sjálfsvorkunn, sem er
stór og hættuleg gryfja ein-
lægra listamanna. 

Þessi sveit er með hefð-
bundna skipan, en hikar ekki við
að skreyta lög sín með harmon-
ikkum eða tregafullum
strengjalínum. Áhrifin eru víða,
til dæmis hljómar strengjalínan
í laginu Neigborhood 2 (Laika)
eins og hún sé ættuð úr
Crouching Tiger, Hidden
Dragon en undirspilið gæti ver-
ið Talking Heads eða Modest
Mouse. Önnur lög minna á
Blonde Redhead eða jafnvel Pix-
ies. Eitt laganna, Crown of Love,

hljómar svo eins og poppsmíð
frá sjötta áratugnum. 

Andi og yfirbragð plötunnar
er þó mýkra en fyrrnefndar
sveitir og kannski skyldara síð-
rokksveitum á borð við God-
speed eða Sigur Rós. The
Arcade Fire missir sig þó bless-
unarlega aldrei í óþarfa endur-
tekningar, eða lagalengingar,
þeirrar stefnu.

Úps, ég gleymdi að missa mig
alveg... hmm, plata ársins!?! Æi,
nei... hún kom út í fyrra... og
endaði ekki á listanum mínum af
því að ég var ekki búinn að
heyra hana. Birgir Örn Steinarsson

Ómissandi jarðarför

THE ARCADE FIRE
NIÐURSTAÐA: Það er ótrúleg sál í þessari fyrstu
breiðskífu The Arcade Fire. Svipuð fegurð og í
tónlist Godspeed og Sigur Rósar, skilað með
minni trega, hefðbundnari lagasmíðum og
hljómsveitarskipan. Ekki láta þessa framhjá ykk-
ur fara.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Kl. 4, 6 og 8

Sýnd kl. 5.20, 8 og 10.40    B.i. 14 ára   

„Sideways er eins og eðalvín
með góðri fyllingu. Hún er
bragðgóð, þægileg og skilur
eftir sig fínt eftirbragð"

Hlaut tvenn
Golden Globe
verðlaun
Besta
myndin
Besta
handritið

Skyldu-
áhorf fyrir
bíófólk,
ekki
spurning!"

HHHhHHHh T.V
Kvikmyndir.is

HHHHHHHH Þ.Þ FBL

„Fullkomlega ómissandi mynd" S.V. MBL HHHHHHHHHH

HHHHHHHH SV Mbl
„Ein snjallasta mynd
ársins...  Ógleymanleg...
ljúf kvikmyndaperla."

Tilnefnd til 7 Óskarsverðlauna þ.á.m.
besta mynd, leikari og handrit.

HHH HHH NMJ
Kvikmyndir.com

Sýnd kl. 3.20, 5.40 og 10.20

Sýnd kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.10

SÍMI 553 2075

– bara lúxus

www.laugarasbio.is

Sýnd kl. 4 Ísl. talSýnd kl. 4, 6, 8 og 10

SÝND  Í GLÆNÝJUM A-SAL kl. 4.30, 8 og 11.10

Sýnd kl. 5.40 og 10.10  b.i. 16

HHHHHHHH HJ - MBL
HHHHHHHH ÓÖH - DV
HHHHHHHH Kvikmyndir.com

HHHHHH ...þegar hugsað er til myndarinnar
í heild,er hún auðvitað ekkert annað en
snilld"  JJHHH/kvikmyndirH/kvikmyndir.com.com

Miðaverð 400 kr.

TTilnefningar til ilnefningar til 

ÓskarsvÓskarsverðlaunaerðlauna, , 

þ.á.m. besta mynd, þ.á.m. besta mynd, 
besti leikstjórbesti leikstjóri, i, 

besti leikarbesti leikari: Leonari: Leonardo Ddo Dicapricaprio. io. 

Sýnd kl. 8 b.i. 16

Stórstjarnan Nicole Kidman var tilnefnd
til Golden Globe verðlaunanna fyrir leik

sinn í myndinni

LEONARDO DICAPRIO

1111
Ein vinsælasta myndin 
í USA í 4 vikur samfleytt.
Ein vinsælasta myndin 
í USA í 4 vikur samfleytt.

Sýnd kl. 12, 2.15, 4.30 og 6.45

Kl. 9 og 11.15 Kl. 9 og 11.15 Kl. 4.30 og 6.45 Kl. 4.30 og 6.308.30 og 10.30

300 kr. miðaverð á allar stelpumyndir 
frá 28. janúar tll og með 3. febrúarSTELPUDAGAR

HHHHHH
SV - MBL

POLAR EXPRESS  m/ísl.tali. Sýnd kl. 12 og 2.15

400 kr. miðaverð á allar myndir kl. 12
um helgar í Sambíóunum KringlunniHÁDEGISBÍÓ

Sýnd kl. 12 og 2.15 ísl. tal

Yfir 36.000 gestir

Sýnd kl. 10

Svakalega flott ævintýraspennumynd
með hinni sjóðheitu Jennifer Garner

Stelpudagar
í Kringlunni
Svokallaðir Stelpudagar hófust í
Sambíóunum Kringlunni í gær og
standa þeir yfir til 3. febrúar.
Verður þá fjöldi stórglæsilegra
mynda, sem höfða til stelpna á öll-
um aldri, sýndur og verður miða-
verð aðeins 300 krónur.

Um er að ræða fimm hugljúfar
myndir. Fyrst ber að nefna fram-
haldsmyndina skemmtilegu
Bridget Jones: Edge of Reason
með Renée Zellweger í hlutverki
þessarar skondnu fyrrverandi
piparjúnku. Alfie með hjartaknús-
aranum Jude Law í aðalhlutverki
verður einnig sýnd ásamt Shall
We Dance með Richard Gere og
Jennifer Lopez í aðalhlutverki.
Loks eru myndirnar Princess Di-
aries 2 og Cindarella Story, með
ungstirninu Hillary Duff, sýndar
á Stelpudögunum. ■

BRIDGET JONES Framhaldsmyndin
Bridget Jones: Edge of Reason verður sýnd
á Stelpudögum í Sambíóunum Kringlunni.

Með Fréttablaðinu
alla fimmtudaga

Vi› segjum fréttir
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SKJÁREINN

13.30 Idol Stjörnuleit (e) 15.00 Idol Stjörnu-
leit (e) 15.25 The Apprentice 2 (16:16) (e)
16.15 Sjálfstætt fólk (e) 16.55 Oprah Winfrey
17.40 60 Minutes (e) 

SJÓNVARPIÐ

20.30

Spaugstofan. Karl Ágúst, Pálmi, Sigurður, Rand-
ver og Örn eru mættir á skjáinn og gera grín að
líðandi stundu.

▼

Gaman

21.15

The League of Extraordinary Gentlemen. Vísinda-
hasar um ævintýramanninn Allan sem þarf að
bjarga mannkyninu frá illmenni.

▼

Bíó

20:40

The Drew Carey Show. Wick neitar að leyfa Drew
að taka þátt í fyrirtækjamóti í hafnabolta og
Drew stofnar þá sitt eigið lið.

▼

Grín

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Svampur, Í Erlilborg,
Lína langsokkur, Sullukollar, Með Afa, Véla
Villi, Beyblade) 10.15 Börnin í Ólátagarði
11.45 Bold and the Beautiful 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.54 Lottó
19.00 Íþróttir og veður 
19.15 Whose Line is it Anyway (Hver á þessa

línu?) Kynnir er Drew Carey og hann
fær til sín ýmsa kunna grínista.

19.40 Surviving Gilligan’s Island (Eyðieyja
Gilligans) Efniviðurinn er sóttur í vin-
sælan sjónvarpsþátt sem sló eftir-
minnilega í gegn. Gilligan og félagar
hreppa óveður á hafi úti en bjargast
naumlega á land á ókunnri eyju þar
sem hvert ævintýrið rekur annað. 
Aðalhlutverk: Bob Denver, Dawn
Wells, Russell Johnson. Leikstjóri: Paul
A. Kaufman. 2001. Leyfð öllum aldurs-
hópum.

21.15 League of Extraordinary Gentl (Lið
afburða herramanna) Illmenni hafa
alltaf verið hluti af sögunni. Fyrir
margt löngu kom það í hlut ævin-
týramannsins Allans Quatermain og
félaga hans að bjarga mannkyninu
frá glötun. Brjálaður maður bjó yfir
vopnum sem áttu sér ekki hliðstæðu
og hugðist sölsa undir sig heiminn.
Aðalhlutverk: Sean Connery, 
Naseeruddin Shah, Peta Wilson, Tony
Curran. Leikstjóri: Stephen Norr-
ington. 2003. Bönnuð börnum. 

23.10 The Big Fix (Stranglega bönnuð börn-
um) 0.55 The Fast and the Furious (Bönnuð
börnum) 2.40 No Alibi (Stranglega bönnuð
börnum) 4.10 Fréttir Stöðvar 2 4.55 Tónlist-
armyndbönd frá Popp TíVí 

12.15 Íþróttir 14.25 Handboltakvöld 14.45
HM í handbolta. Upphitun fyrir beina útsend-
ingu frá leik Íslands og Alsírs sem hefst kl.
15.15.16.45 HM í handbolta. Sýndur verður
leikur Þjóðverja og Júgóslava.18.00 Táknmáls-
fréttir 18.10 Geimskipið Enterprise 

8.00 Morgunstundin okkar 8.01 Bú! 8.13
Brandur lögga 8.23 Bubbi byggir 8.37 Bitti nú
9.02 Ævintýri H.C Andersens 9.28 Gæludýr úr
geimnum 9.55 Stundin okkar 10.25 Siggi og
Gunnar 10.30 Krakkar á ferð og flugi 11.00
Viltu læra íslensku? 11.20 Kastljósið 11.45 Óp

18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.40 Laugardagskvöld með Gísla Marteini

Gísli Marteinn Baldursson tekur á
móti gestum í myndveri Sjónvarpsins.
Stjórn upptöku: Egill Eðvarðsson.

20.30 Spaugstofan
21.00 Ást og stríð (Love And

War)Bresk/kanadísk bíómynd frá
2001. Myndin gerist í seinni heims-
styrjöldinni og segir frá Lundúna-
stúlkunni Lily sem verður ástfangin af
kanadískum hermanni. Hún flyst með
honum á slétturnar í Alberta en þar
bíður hennar ekki það draumalíf sem
hún sá í hillingum. Leikstjóri er
Lyndon Chubbuck og meðal leikenda
eru Anna Friel, Brenda Fricker, Aden
Young, Julie Cox, Loren Dean og Molly
Parker.

22.45 Shaft Bandarísk spennumynd frá
2000. Þetta er endurgerð eldri mynd-
ar um lögreglumanninn Shaft. Hér
stendur yngri frændi gamla Shafts í
stórræðum og rannsakar morð sem
teygir anga sína inn í valdastéttir. Leik-
stjóri er John Singleton og meðal leik-
enda eru Samuel L. Jackson, Vanessa
L. Williams, Jeffrey Wright, Christian
Bale og Busta Rhymes. Kvikmynda-
skoðun telur myndina ekki hæfa fólki
yngra en 16 ára. 

0.20 Mæður Ísaks 2.00 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

14.20 Caddilac Man 15.55 Dennis the
Menace: Strikes Again 17.10 Junior

19.00 Dragnet (e) Dragnet fjallar um störf
úrvalssveitar lögreglunnar í Los Ang-
eles, Rán-og morðdeildarinnar undir
stjórn Joe Friday rannsóknarlögreglu-
manns.

20.00 Grínklukkutíminn – Girlfriends 
20.20 Ladies man Jimmy Stiles lifir ekki

þrautalausu lífi enda eini karlmaður-
inn á heimili fullu af konum. 

20.40 The Drew Carey Show Bandarískir
gamanþættir um Drew Carey. Wick
neitar að leyfa Drew að taka þátt í
fyrirtækjamóti í hafnabolta. Drew
ákveður þá að stofna eigið lið og
leyfa öllum að spila með. Steve bróð-
ir hans er í liði Winfred-Louder og
mikil samkeppni hefst milli bræðr-
anna. Drew fær Steve til að snúa
leiknum upp í „bjórbolta“. 

21.00 Jude Dramatísk kvikmynd um fólk
sem býr saman utan hjónabands í
upphafi seinustu aldar. Bæjarbúar af-
neita þeim og þau reyna að draga
fram lífið í sárri fátækt. Með aðalhlut-
verk fara Kate Winslet, Christopher
Ecclelston og Rachel Griffiths. 

23.00 The Long Firm (e) 23.45 Law & Order
– lokaþáttur (e) 0.30 Law & Order: Criminal
Intent (e) 1.15 Tvöfaldur Jay Leno (e) 2.45
Óstöðvandi tónlist 

40

▼

▼

▼

S M Á R A L I N D
Sími 517 7007

NÚ ENN MEIRI 
AFSLÁTTUR!

50-70%

SKY NEWS

6.00 Sunrise 10.00 News on the Hour 17.00 Live at Five
19.00 News on the Hour 22.00 SKY News at Ten 22.30
SKY News 23.00 News on the Hour 0.30 CBS News
1.00 News on the Hour 5.30 CBS News

CNN

12.30 People In The News 13.00 World News 13.30
World Report 14.00 World News 14.30 Diplomatic
License 15.00 World News 15.30 World Sport 16.00
World News 16.30 Design 360 17.00 World News 17.30
Inside Africa 18.00 World News 18.30 World Business
This Week 19.00 World News 19.30 Next@CNN 20.00
World News 20.30 The Daily Show With Jon Stewart:
Global Edition 21.00 World News 21.30 World Sport
22.00 World News 22.30 International Correspondents
23.00 World News 23.30 World Sport 0.00 World News
0.30 People In The News 1.00 World News 1.30 Design
360 2.00 Larry King Weekend 3.00 World Business This
Week 3.30 Global Challenges 4.00 World News 4.30
World Report

EUROSPORT

7.30 Bobsleigh: World Cup St Moritz 8.30 Football: Top
24 Clubs 9.00 Bobsleigh: World Cup St Moritz -10.30
Alpine Skiing: World Championship Bormio Italy 10.45
Alpine Skiing: World Championship Bormio Italy 12.15
Figure Skating: European Championship Torino Italy
16.00 Ski Jumping: World Cup Zakopane Poland 16.45
Tennis: Grand Slam Tournament Australian Open 18.15
Alpine Skiing: World Championship Bormio Italy 18.30
Snooker: Welsh Open Newport Wales 20.00 Boxing
22.00 Xtreme Sports: Yoz Mag 22.30 News: Eurosport-
news Report 22.45 Fight Sport: Fight Club 0.45 News:
Eurosportnews Report

BBC PRIME

12.00 Diet Trials 12.30 Diet Trials 13.00 Diet Trials:

Where Are They Now? 13.30 Diet Trials: Where Are They
Now? 14.00 Teletubbies 14.25 Tweenies 14.45 Bits &
Bobs 15.00 Captain Abercromby 15.15 The Story
Makers 15.35 Bill and Ben 15.45 Bill and Ben 15.55 The
Really Wild Show 16.20 Blue Peter Flies the World
16.45 S Club 7: Viva S Club 17.10 Top of the Pops
17.40 The Generation Game 18.40 Casualty 19.30
Parkinson 20.30 The Wonderful World of Louis Arm-
strong 21.20 The League of Gentlemen 21.50 The Fast
Show 22.20 This Life 23.00 This Life 0.00 Supernatural
Science 1.00 Masterclass 1.40 Personal Passions 2.00
Europe: Culture & Identities 2.30 Europe: Culture &
Identities 3.00 Back to the Floor... Again 3.30 Money
Money Money 4.00 Search 4.15 Search 4.30 Spelling
With the Spellits

NATIONAL GEOGRAPHIC

8.00 Red Crabs, Crazy Ants 9.00 Ecotravel Challenge
10.00 Be the Creature: Coastal Creature 11.00 Why
Chimps Kill 12.00 Seabiscuit 13.00 Phar Lap 15.00 Sci-
entific Frontiers: Dead Men’s Tale 16.00 Air Crash In-
vestigation: Unlocking Disaster 17.00 Why Chimps Kill
18.00 Built for the Kill: Cat 19.00 Seconds from Disater:
Meltdown in Chernobyl 20.00 Invisible People 21.00
Emerald Forest 23.00 Invisible People 0.00 Emerald
Forest

ANIMAL PLANET

14.00 Whispering the Wild 15.00 Lyndal’s Lifeline 16.00
The Snake Buster 16.30 The Snake Buster 17.00
Growing Up... 18.00 A Joey Called Jack 19.00 Aussie
Animal Rescue 19.30 Aussie Animal Rescue 20.00
Cousins 21.00 Secret Life of Crocodiles 22.00 The Jeff
Corwin Experience 23.00 Great Whites Down Under
0.00 Realm of the Orca 1.00 Animal Drama 2.00
Whispering the Wild 3.00 The Crocodile Hunter Diaries
4.00 Crocodile Hunter

DISCOVERY

8.00 Rex Hunt Fishing Adventures 8.30 Virtual History
9.00 Walking With Dinosaurs 10.00 Dinosaur Planet
11.00 Extreme Machines 12.00 Crowded Skies 13.00
The Atlantis 14.00 Extreme Engineering 15.00 Dream
Machines 15.30 Ultimate Cars 16.00 Building the
Ultimate 16.30 Massive Machines 17.00 Virtual History
19.00 Ultimates 20.00 American Chopper 21.00 Rides
22.00 Secret Life of Formula One 23.00 Trauma – Life in
the ER 0.00 Letters from a Serial Killer 1.00 Rides 2.00
Rex Hunt Fishing Adventures 2.30 Mystery Hunters
3.00 Great Whites Down Under 4.00 Ray Mears’
Extreme Survival

MTV

12.30 The Fabulous Life of 13.00 The Fabulous Life of
13.30 Filthy Rich 14.00 All Access – Rock’s Rich List
15.00 TRL 16.00 Dismissed 16.30 Globally Dismissed
17.00 Dance Floor Chart 18.00 European Top 20 19.00
Exit Short Films 19.30 The Fabulous Life of 20.00 Viva
La Bam 20.30 The Assistant 21.00 Top 10 at Ten 22.00
MTV – I Want A Famous Face 22.30 MTV Mash 23.00
Just See MTV 2.00 Chill Out Zone 4.00 Just See MTV

VH1

9.00 Then & Now 9.30 VH1 Classic 10.00 Love Is? Top
10 11.00 Smells Like the 90s 11.30 So 80’s 12.00 When
Star Wars Ruled the World 13.00 When Abba Ruled the
World 13.30 When Disco Ruled the World 15.00 When
Queen Ruled the World 15.30 When Rock Ruled the
World 16.00 So 80’s 17.00 Fabulous Life Of 17.30 Birth
of Madonna 18.00 Smells Like the 90s 19.00 VH1
Classic 19.30 Then & Now 20.00 When Super Models
Ruled the World 21.00 When Playboy Ruled the World
22.00 Viva la Disco

CARTOON NETWORK

10.00 Dexter’s Laboratory 10.25 Courage the Cowardly

ERLENDAR STÖÐVAR

OMEGA

AKSJÓN

POPP TÍVÍ

6.00 Jungle Book 2 8.00 Western 10.00
Just Visiting 12.00 Little Secrets 14.00
Jungle Book 2 16.00 Western 18.00 Just
Visiting 20.00 Little Secrets 22.00 Bugs
(Bönnuð börnum) 0.00 15 Minutes
(Stranglega bönnuð börnum) 2.00 Get
Carter (Stranglega bönnuð börnum)
4.00 Bugs (Bönnuð börnum) 

18.00 Robert Schuller 19.00 Jimmy
Swaggart 20.00 Billy Graham 21.00
Believers Christian Fellowship 22.00
Kvöldljós með Ragnari Gunnarssyni (e)
23.00 Robert Schuller 0.00 Miðnætur-
hróp C. Parker Thomas 0.30 Nætursjón-
varp Blönduð innlend og erlend dagskrá

7.15 Korter 18.15 Korter 19.15 Korter
20.15 Korter 21.00 Bravó 22.15 Korter 

7.00 Meiri músík 14.00 Sjáðu (e) 15.00
Game TV (e) 17.00 Íslenski popp listinn
(e) 21.00 Meiri músík 

Kate Elizabeth Winslet fæddist 5. október árið 1975 í
Reading á Englandi. Hún fæddist inn í leiklistarfjöl-
skyldu þar sem foreldrar hennar voru bæði leikarar á
sviði og amma hennar og afi ráku leikhús í Reading.
Kate byrjaði líka snemma og fékk fyrsta verkefnið
þegar hún var aðeins ellefu ára í auglýsingu fyrir
morgunkorn. Næstu árin birtist hún reglulega á sviði
og fékk nokkur lítil hlutverk í gamanþáttum. Fyrsta
stóra tækifærið fékk hún árið 1994 þegar hún lék
gelgju í myndinni Heavenly Creatures. Kate var enn þá
tiltölulega óþekkt og fór í áheyrnarprufu fyrir Sense
and Sensibility árið 1995. Hún heillaði strax stjörnu
kvikmyndarinnar, Emmu Thompson, og fékk hlutverk
Marianne Dashwood. Fyrir það hlutverk fékk hún
bresku leiklistarverðlaunin og tilnefningu til 

Óskarsverðlaunanna sem
besta leikkona í aukahlut-
verki. En hlutverkið sem
breytti Kate í alþjóðlega
stjörnu er hlutverk Rose
DeWitt Bukater í myndinni
Titanic árið 1997. Fyrir það
hlutverk fékk hún einnig til-
nefningu til Óskarsverðlauna. Eftir það hefur hún feng-
ið fjöldamörg hlutverk í vinsælum myndum og er til-
nefnd til Óskarsverðlauna í ár fyrir hlutverk sitt í
myndinni The Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Hún giftist leikstjóranum Sam Mendes árið 2003 og
eiga þau saman dótturina Miu en skötuhjúin búa bæði í
London á Englandi og New York í Bandaríkjunum.

Í TÆKINU 
KATE LEIKUR Í MYNDINNI JUDE KL. 21.00 Á SKJÁ EINUM Í KVÖLD

Algjör grallari

Heavenly Creatures – 1994. Titanic – 1997. Eternal Sunshine of the Spotless Mind – 2004.
Þrjár bestu myndir 
Kate:

STÖÐ 2 BÍÓ
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SÝN

16:55 

Enski boltinn. Bein útsending frá leik Manchest-
er United og Middlesbrough í 4. umferð bikar-
keppninnar. 

▼

Íþróttir

12.15 Enski boltinn. Bein útsending frá leik
Southampton og Portsmouth í 4. umferð bik-
arkeppninnar.14.25 The World Football Show
14.50 Enski boltinn. Bein útsending frá 4. um-
ferð bikarkeppninnar.     16.55 Enski boltinn.
Bein útsending frá leik Manchester United og
Middlesbrough í 4. umferð bikarkeppninnar.

9.55 US PGA 2005 – Monthly 10.50 Bestu
bikarmörkin 11.45 Enski boltinn. Ítarleg um-
fjöllun um 4. umferð bikarkeppninnar. 

19.10 World Supercross (Angel Stadium of
Anaheim) Nýjustu fréttir frá heims-
meistaramótinu í Supercrossi. Hér
eru vélhjólakappar á öflugum trylli-
tækjum (250rsm) í aðalhlutverkum.
Keppt er víðsvegar um Bandaríkin og
tvisvar á keppnistímabilinu bregða
vélhjólakapparnir sér til Evrópu. 

20.00 Inside the US PGA Tour 2005 (Banda-
ríska mótaröðin í golfi) Vikulegur
fréttaþáttur þar sem fjallað er um
bandarísku mótaröðina í golfi á ný-
stárlegan hátt. Hér sjáum við nær-
mynd af fremstu kylfingum heims og
fáum góð ráð til að bæta leik okkar á
golfvellinum. Ómissandi þáttur fyrir
golfáhugamenn.

20.25 Spænski boltinn (Sevilla –
Barcelona)Bein útsending frá leik
Sevilla og Barcelona. Gestirnir gefa
ekkert eftirí toppbaráttunni og hafa
sjö stiga forystu á Real Madrid.
Heimamenn erusjálfir í fjórða sæti
deildarinnar og stefna ótrauðir á
þátttöku íMeistaradeildinni næsta
vetur.

22.25 K-1 Það er ekkert gefið eftir þegar
bardagaíþróttir eru annars vegar. Hér
mætastsannkölluð hörkutól í spark-
boxi, karate og fjölmörgum öðrum
greinum semallar falla undir bar-
dagaíþróttir. Sýnt er frá K-1 úrtöku-
móti í Bandaríkjunum.

1.10 Hnefaleikar (Arturo Gatti – Leonard
Dorin) 2.00 Hnefaleikar. (Arturo Gatti –
Jesse James Leija) Bein útsending frá hnefa-
leikakeppni í Atlantic City. 
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BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4

12.20 Hádegisfréttir 13.00 Laugardagsþáttur-
inn 14.00 Til allra átta 14.30 Í uppáhaldi 15.20
Með laugardagskaffinu 15.45 Íslenskt mál
16.10 Orð skulu standa 17.00 Rökkurrokk

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Í þjónustu hennar há-
tignar 19.00 Íslensk tónskáld 19.30 Stefnumót
20.15 Leiðarljós og spegilmynd 21.05 Fimm
fjórðu 22.15 Lestur Passíusálma

22.25 Púlsinn á föstudegi 23.10 Danslög

7.00 Reykjavík Síðdegis - Það Besta Úr Vik-
unni 9.00 Sunnudagsmorgunn á Bylgjunni 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Rúnar Róbertsson
16.00 N á tali hjá Hemma Gunn 

18.30 Kvöldfréttir 19.00 Bragi Guðmundsson
- Með Ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Helgarútgáfan
16.08 Með grátt í vöngum 

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Tónlist að hætti
hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir 19.30 PZ-senan
22.10 Næturgalinn

2.03 Næturtónar 6.05 Morguntónar

7.05 Samfélagið í nærmynd 8.05 Músík að
morgni dags 9.03 Út um græna grundu
10.15 Forgangsröðun í heilbrigðiskerfinu
11.00 Í vikulokin 

7.05 Morguntónar 9.03 Helgarútgáfan

10.03 Lífsleikni (Ásdís Olsen) 11.00 Morgun-
stund með Rósu Ingólfs 11.03 Rósa Ingólfs 

12.25 Smáauglýsingar 13.00 Heil og sæl (end-
urfl.) 14.00 Menningaþátturinn 16.00 Endur-
fluttningur frá vikunni sem er að líða

Leikurinn er upphafsleikur fjórðu um-
ferðar í ensku bikarkeppninni og stefnir
í að þetta verði stórleikur helgarinnar. 
Southampton hefur verið sigursælla í
viðureignum sínum við Portsmouth í
bikarkeppninni og hefur unnið allar
þrjár. Tölfræðin er Southampton líka í
vil því liðið hefur ekki tapað heimaleik
síðan um miðjan september.

Portsmouth og Southampton hafa
hvort um sig unnið bikarkeppnina einu
sinni. Portsmouth hefur þó aðeins
unnið tvo af sjö leikjum síðan Velimir
Zajec var ráðinn knattspyrnustjóri. 
Portsmouth er fjórum sætum hærra en
Southampton og koma Southampton-
menn því tvíefldir til leiks til að vinna
upp muninn.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

SÝN kl. 12.15SOUTHAMPTON – PORTSMOUTH 
Stórleikur helgarinnar

Svar:Hannibal Lecter úr kvik-
myndinni The Silence of the
Lambs frá árinu 1991.

„Now then, tell me. What did Miggs say to you? Multiple Miggs in the next cell. He hissed at you. What did he say?“

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Allt stefnir í hörkuleik á milli þessara
tveggja liða í bikarkeppninni.

Dog 10.50 Time Squad 11.15 Sheep in the Big City
11.40 Evil Con Carne 12.05 Top Cat 12.30 Looney
Tunes 12.55 Tom and Jerry 13.20 The Flintstones 13.45
Scooby-Doo 14.10 Ed, Edd n Eddy 14.35 The
Powerpuff Girls 15.00 Codename: Kids Next Door 15.25
Dexter’s Laboratory 15.50 Samurai Jack 16.15 Courage
the Cowardly Dog 16.30 The Pagemaster 17.55 Tom
and Jerry 18.20 The Flintstones 18.45 Wacky Races

FOX KIDS

9.20 Eerie, Indiana 9.45 Black Hole High 10.10 So Little
Time 10.35 Princess Sissi 11.05 Braceface 11.30 Lizzie
Mcguire 11.55 Totally Spies 12.20 Digimon I 12.45 In-
spector Gadget 13.10 Iznogoud 13.35 Life With Louie
14.00 Three Friends and Jerry II 14.15 Hamtaro 14.40
Ubos 15.05 Goosebumps 15.30 Goosebumps

MGM

7.10 Safari 3000 8.40 Ring of the Musketeers 10.05
Who Was Geli Bendl? 11.35 The Kentuckian 13.20 Pi-
eces of Dreams 15.00 Vigilante Force 16.30 Signs of Life
18.00 Vietnam Texas 19.30 Midsummer Night’s Sex
21.00 Electra Glide in Blue 22.50 Gate Ii 0.25 Straight
Out of Brooklyn 1.50 Inside Out 3.15 A Trip with Anita

TCM

20.00 Buddy Buddy 21.35 The Philadelphia Story 23.30
Pride of the Marines 1.30 Operation Crossbow 3.25 Eye
of the Devil

HALLMARK

8.00 Not Just Another Affair 9.45 My Louisiana Sky
11.30 McLeod’s Daughters 12.15 Dynasty: Behind The
Scenes 13.45 The Magical Legend of the Leprechauns
15.15 Not Just Another Affair 17.00 My Louisiana Sky
18.45 McLeod’s Daughters 19.30 The Mystery Of
Natalie Wood 21.00 Sworn to Vengeance 22.30 Lifepod

Bæði liðin eru frá suður-
strönd Englands.
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Lárétt: 2 ata, 6 jökull, 8 dropi, 9 skálda,
11 einkennisstafir flugvéla, 12 lélegt, 
14 lifir, 16 ekki, 17 fljótið, 18 að utan, 
20 einkennisstafir, 21 kröftuga.
Lóðrétt: 1 vörumerki, 3 veisla, 4 aflið,
5 eignir látins manns, 7 írinn, 10 fyrrum
leiðtogi, 13 veitingastaður, 15 væta,
16 viðartegund, 19 komast.

Lausn:

Það var fyrir sléttri viku sem 
Alvaro Calvi, verslunarstjóra hjá
Sævari Karli, var boðið á einka-
sýningu ítalska fatahönnuðarins
Giorgio Armani í Mílanó. Armani
sjálfur var á staðnum; geislandi
mikilúðlegum sjarma; hlýlegur
og gestrisinn.

„Það var frábært að hitta
Armani. Hann tekur vel á móti
fólki og ræddi við mig áhuga-
samur um Ísland,“ segir Alvaro
sem fyrr um daginn sat tvær sýn-
ingar á vetrarlínu Armani 2006
til 2006. Um kvöldið var partí á
veitingastaðnum Nobu, sem er í
eigu Armani.

„Við ræddum málin vítt og
breitt en mér fannst áberandi
hvað Armani var almennilegur
og laus við alla stjörnustæla og
mont. Ég vona að hann sé þannig
við alla. Hann sagðist aldrei hafa
komið til Íslands, en vissi að 
landið liggur að Norðurpólnum.
Honum þótti undur og stórmerki
að í Reykjavík væri verslun sem
selur sérsaumaðan Armani-
fatnað, en það gera sárafáar búð-
ir í heiminum.“

Það var árið 1983 sem Sævar
Karl hóf að selja Armani á Ís-
landi, en vinsældir þess vöru-
merkis hafa verið miklar og stíg-
andi ár frá ári.

„Armani hefur átt þessari
miklu velgengni að fagna því
hann býður alltaf það besta og
minnkar aldrei gæðin. Efni, snið
og saumaskapur er það flottasta
sem fæst í veröldinni. Fötin eru
fyrir alla sem vilja líta vel út og
eru þægileg, en það leggur
Armani út frá. Hann sér ávallt
um að kynna sína hönnun sjálfur;
jafnvel þótt það þýði sex tísku-
sýningar á dag. Þá er Armani
þekktur fyrir að hanna mikið
sjálfur, þótt auðvitað hafi hann
marga hönnuði á sínum snærum
„ segir Alvaro sem sjálfur heldur
mikið upp á Armani. 

„Jakkaföt frá Armani kosta
frá 88 þúsund og eru alls ekki
dýr miðað við gæði, en menn
verða að kunna að meta gæðin.
Armani klæðir alla og hægt að
sérsauma eftir máli þótt menn
séu ekki eins og gínur í laginu;
við höfum efnin og tökum mál

sem við sendum beint til Armani
á Ítalíu.“

Alvaro segir ljóst að Armani
passi vel upp á línurnar og útlitið,
en ítalska goðið var valið eitt af
fimmtíu fegurstu manneskjum á
jörðinni 1991 og lítur síst út fyrir
að vera kominn á áttræðisaldur-
inn. „Maður sér að hann passar
sig og stundar líkamsrækt. Á 
honum eru engin aukakíló og
hann hefur líkama ungs manns.
Armani er auðvitað fagurkeri
sem lifir og hrærist í því að láta
sér líða vel og líta vel út. Hann er
sólbrúnn en eftir nýjustu tækni,
eins og allir Ítalir sem vilja líta
vel út. Hvort hann hafi svo farið í
lýtaaðgerð veit ég ekki, né vil
vita,“ segir Alvaro hlæjandi og
kærir sig kollóttan. Hann er
sjálfur fæddur í Bólivíu en er af
ítölskum ættum. 

„Jú, ætli tískuáhuginn skrifist
ekki á ítölsku genin. Ég hef unnið
í búðinni hjá Sævari Karli í ára-
tug. Þetta er frábært starf og á
vel við mig. Svo var bara hreinn
plús að hitta Armani.“

thordis@frettabladid.is

GIORGIO ARMANI OG ALVARO CALVI Á GÓÐRI STUND Á VEITINGASTAÐ ARMANIS, NOBU Armani bauð Alvaro Calvi, starfsmanni Sævars Karls, á einkasýningu vetrarlínunnar 2005
til 2006 í Mílanó um síðustu helgi. Þeir Alvaro ræddu heima og geima, en Armani hefur enn ekki heimsótt Ísland, sem þó er eitt fárra landa sem selja sérsaumuð Armani-jakkaföt.

ALVARO CALVI: NAUT HÖFÐINGLEGS FÉLAGSSKAPAR GIORGIO ARMANI

Laus við stjörnustæla

Guðlaug Elísabet
Ólafsdóttir:
Margt óupplifað

Ég hef aldrei upplifað
hana. Ég á svo margt

óupplifað í lífinu og kveðjustundin er
eitt af því. 

Edda Björgvinsdóttir: 
Bless í beli

Ég hata kveðjustundir!!
Hvað getur maður sagt?
„Bless í beli“ eins og
stúlkan í bakaríinu sagði
alltaf í gamla daga? Eða

„Eigi skal bogna sagði munkurinn og
skeit standandi“ eins og pabbi segir

stundum? Hvað með kveðjuorðin:
„...erekkibarallirístuði.. ha??????“ Og
svo sjáumst við í leikhúsinu.

Guðrún Ásmundsdóttir:
Með kveðjufælni

Ég er mjög lukkuleg yfir að kveðju-
stundin skuli koma einmitt nú, þar
sem ég hef nýlokið nám-
skeiði í kveðjustundum.
Hef ég allt mitt líf verið
haldin vissri kveðjufælni.
Og sögðu góðir vinir
mínir að nú væri kominn
prófessor frá Nýja Sjá-
landi til landsins og væri hann sér-
fræðingur í fjölfælni og væri nú að
hefja námskeið í algengustu fælninni

sem væri kveðjufælni. Er ég nú að
losna úr viðjum allskyns fælni og ætla
að nota mér orð meistarans, en þau
hrutu af vörum hans okkur til heilla í
síðustu viku. „Hafið þið stundina nógu
einfalda vinir mínir,“ sagði hann „seg-
iði bara bless“.

Unnur ÖspStefánsdóttir:
Sífelldar kveðjustundir

Við erum alltaf að
kveðja...kveðja verkefni,
kveðja tímabil, kveðja
hvort annað. Á kveðju-
stund fyllumst við tómatil-
finningu og trega en á
sama tíma er hún upphaf-
ið á einhverju nýju. Ég

kveð ykkur nú með von um að kalt
hvítvín, grillaður kjúklingur og bjartar
sumarnætur taki sem fyrst á móti okk-
ur. Umfram allt kveð ég með einlægri
von um að við hittumst sem fyrst á
næsta horni ;) Með þökkum fyrir ljúfar
stundir. 

Björk Jakobsdóttir:
Óþolandi

Þoli þær ekki. Ef ég nauð-
synlega verð að ganga
gegnum þær er best að
hafa þær eins stuttar og
hægt er. Og ekki kveðja
að eilífu. Sjáumst seinna er mín
kveðja til ykkar allra.

|  5STELPUR SPURÐAR |
Kveðjustundin?

... fær Auður Jónsdóttir fyrir bók
sína Fólkið í kjallaranum. Auður
hlaut í fyrradag Íslensku bók-
menntaverðlaunin í flokki fagur-
bókmennta.

HRÓSIÐ
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Lárétt: 2káma,6ok,8tár, 9sem,11tf, 12
slakt,14tórir, 16ei,17ána,18inn,20nk,21
knáa.
Lóðrétt: 1boss,3át,4máttinn,5arf, 
7keltinn,10maó,13krá,15raki,16eik,19ná.

Opið: 
Laugardag 10-17Sunnudag 11-15

afsláttur af fluguhnýtingaefni í tilboðskassa, yfir 2.000 stk.

afsláttur 
af skotlínum

afsláttur 
LOOP Black line

flugustöngum

afsláttur 
LOOP goretex

vöðlujakka.

afsláttur
af öllum

LOOP stöngum

www.ut iv is togveidi . is

Dæmi:

15-20% aukaafsláttur á
kassa á mörgum vörum!

Örfáar eftirÖrfáar eftirÖrfáar eftir

Almenningi er nú boðið að giska á
sigurvegara Íslensku tónlistar-
verðlaunanna í eins konar veð-
banka á visir.is. Verðlaunin verða
afhent í Þjóðleikhúsinu þann 2.
febrúar. Á síðunni er hægt að
giska á hver muni vinna í hverjum
flokki og eru vegleg verðlaun í
boði fyrir þann sem nær flestum
réttum. Vinningshafinn hlýtur
ferð til Kaupmannahafnar með
Icelandair ásamt gistingu fyrir
tvo, miða á tónleika með U2 í
Parken og 2.000 krónur danskar í
gjaldeyri frá Landsbankanum.
Einnig er hægt að taka þátt í kosn-

ingu á vinsælasta flytjanda Ís-
lands með netkosningu á visir.is.
Netkosningin stendur til klukkan
18 að kvöldi 1. febrúar. Daginn
eftir hefst svo síma- og SMS-kosn-
ing og stendur valið á milli þeirra
fimm efstu í netkosningunni.

Vinsælasti flytjandi ársins er
valinn úr hópi þeirra sem hlutu
tilnefningu í Popp- og Rokkflokki
og Jazzflokki. Niðurstaðan í vali
almennings á vinsælasta flytj-
enda ársins 2004 verður svo kynnt
í lok útsendingar frá hátíðarsam-
komu tónlistarmanna í Þjóðleik-
húsinu. Tveir heppnir þátttakend-

ur verða dregnir úr potti að kvöldi
1. febrúar og fá miða fyrir tvo á
hátíð Íslensku tónlistarverðlaun-
anna. ■

Ferð fyrir tvo á U2-tónleika

U2 Sá sem kemst næst því að veðja á
rétta sigurvegara Íslensku tónlistarverð-
launanna á visir.is hlýtur ferð fyrir tvo á
U2-tónleika.
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VI Ð S EG J U M F R É T T I R SM Á A U G L Ý S I N G AS Í M I N N E R 550 5000

Frumsýning 11. febrúar kl. 20 – UPPSELT
2. sýning 13. febrúar kl. 19 – FÁAR SÝNINGAR

Miðasala á netinu; www.opera.is
Netfang miðasölu; midasala@opera.is  •  Sími miðasölu: 511 4200

Banki allra landsmanna

Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 | Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 | Mánudaga - föstudaga kl. 10:00 - 18:30 | www.IKEA.is

Hreint skipulag
20. janúar til 20. febrúar

SLUGIS geymslukassi
35x27x13 sm 245,-

RIGGA fataslá
118x160 sm 1.490,-

RUTER strauborð
108x33x90 sm

SLUGIS geymslukassi með 
hjólum 56x35x30 sm 785,-

PRESSA þvottaklemmur
21 stk. 125,-

690,-

Sænskar
kjötbollur
með kartöflum, 
týtuberjasultu 
og rjómasósu, 
10 stk.

490,-

895,-

JÄLL þvottakarfa
41x43x64 sm

BUMERANG herðatré 
8 stk. 490,-

895,-
MANGEL þurrkgrind
81x54x90 sm 

LINNAN hirsla 
30x22x34 sm 550,-
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PRESSA strauborð fyrir borð
73x32x13 sm

ANTONIUS hirsla 
44x54x77 sm  3.265,-

SKUBB hilluhengi
15x120x35 sm 1.190,-

Hjarðeðlið
Það er alveg sama hversu margar

popphljómsveitir syngja um það að
maður eigi að vera maður sjálfur og
það er alveg sama hversu margir sál-
fræðilega þenkjandi einstaklingar fjalla
um mikilvægi þess að maður finni sjálf-
an sig. Efli sérkenni sín. Ekkert af
þessu skiptir nefnilega máli þegar
hjarðeðli mannsins er annars vegar.
Málið er nefnilega það að við erum
meira eða minna öll eins. Að minnsta
kosti erum við miklu meira eins en við
þorum að viðurkenna. Held ég. 

ÉG skal bara nefna dæmi. Um daginn
hélt ég að ég væri mikill sérvitringur.
Alveg á skjön við samfélagið. Ég var
nefnilega spá í að skrá mig á námskeið
um Íran og Kóraninn og þess háttar.
Maður hefði haldið að fáir hefðu
áhuga á því nú á þessum tímum þegar
allir eru uppteknir af því að kaupa hús
og innrétta íbúðir. En nei takk. Það var
ekki þannig. Greint var frá því í frétt-
um, áður en ég hafði hreyft legg eða
lið, að metþátttaka væri á námskeið-
inu. Íslendingar voru allt í einu orðnir
sérstakir áhugamenn um Kóraninn
(eða Kóralinn eins og einn góður mað-
ur kallaði hina merku bók). 
Þetta er alltaf svona.
ALLTAF er maður eins og allir aðrir. 

ÉG keypti mér brúnan leðurjakka
einu sinni. Las það auðvitað skömmu
síðar í tveggja mánaða gömlu tísku-
blaði að nú væru allir í brúnum leður-
jökkum vegna þess að Brad Pitt hefði
verið í svoleiðis jakka í einhverri bíó-
mynd. Hvernig stendur á þessu? Er
maður kannski bara læmingi? Hóp-
dýr? Stekkur fram af bjargbrúninni á
sama tíma og allir aðrir? Í öllu falli
leið mér nákvæmlega þannig þegar ég
ætlaði einu sinni að græða peninga.
Það var í gegnum keðjubréf. Fleiri
höfðu fengið sömu hugmynd. Ég
reyndist vera aftastur í keðjunni, sem
var ekki gott. 

NÆRRI undantekningalaust þegar
mér finnst einhver stelpa sæt kemur í
ljós að öllum öðrum strákum finnst
hún sæt líka. Maður má ekki eiga neitt
í friði. Ég man til dæmis eftir von-
brigðunum einu sinni þegar ég sá það í
blaði, sem menntaskólastrákur, að
stelpan sem ég var hrifinn af var valin
af einhverjum ljósmyndara sem ein af
kynþokkafyllstu stelpum Íslands.
Hvurs lags eiginlega er þetta?

Í EINA skiptið sem mér hefur tekist
að vera eitthvað spes var þegar allir
unglingar áttu BMX-hjól. Þá átti ég
nefnilega hjól sem bar skammstöfun-
ina CBX og var framleitt í Bandaríkj-
unum rétt áður en BMX-æðið byrjaði.
En þá kom upp alveg spánnýtt vanda-
mál. Mér leið alltaf hálf asnalega á
hjóli sem hét ekki sama nafni og öll
hin.

ÞETTA er hjarðeðlið. Maður getur
rakið dæmin endalaust. Allan daginn.
Allan ársins hring. Ég hélt til dæmis á
tímabili að ég tilheyrði minnihlutahópi
með því að vera á móti því að Ísland
styddi Íraksstríðið. En það var nú al-
deilis ekki. Hjörðin veit nefnilega sínu
viti og er alls ekki jafn vitlaus og sum-
ir halda. Sem betur fer. ■

BAKÞANKAR
GUÐMUNDAR 

STEINGRÍMSSONAR


