




















































Audi A4 nýskr. 11/2001, 2000cc, 4 dyra,
sjálfskiptur, blár, ekinn 75 þ. Verð
2.290.000 ZZ-416 B & L. S. 575 1230.

BMW 318I nýskr. 03/2004, 2000cc, 4
dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 31 þ.
Verð 2.690.000 ZS-785 B & L. S. 575
1230.

BMW 320I nýskr. 06/2005, 2000cc, 4
dyra, sjálfskiptur, dökkgrár, ekinn 3 þ.
Verð 4.150.000 NX-245 B & L. S. 575
1230.

BMW 325I nýskr. 05/2004, 2500cc, 4
dyra, sjálfskiptur, svartur, ekinn 19 þ.
Verð 3.980.000 YA-185 B & L. S. 575
1230.

BMW 520I nýskr. 07/2004, 2200cc, 4
dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 13 þ.
Verð 4.790.000 SD-326 B & L. S. 575
1230.

BMW X3 nýskr. 10/2004, 3000cc, 5
dyra, sjálfskiptur, dökkblár, ekinn 10 þ.
Verð 4.950.000 AM-611 B & L. S. 575
1230.

Citroen C4 nýskr. 07/2005, 1600cc, 3
dyra, 5 gíra, ekinn 5 þ. Verð 1.890.000
SV-581 B & L. S. 575 1230.

Citroen XSara Picasso nýskr. 04/2004,
0cc, 5 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn 17 þ.
Verð 1.790.000 NF-653 B & L. S. 575
1230.

Daihatsu Terios nýskr. 05/1998,
1300cc, 4 dyra, 5 gíra, hvítur / grár, ek-
inn 89 þ. Verð 450.000 PM-577 B & L.
S. 575 1230.

Ford E350 nýskr. 08/2005, 5900cc, 4
dyra, sjálfskiptur, grár / svartur, ekinn 5
þ. Verð 3.980.000 AR-472 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Accent nýskr. 06/2002,
1500cc, 5 dyra, sjálfskiptur, ljósbrúnn,
ekinn 63 þ. Verð 790.000 OG-832 B &
L. S. 575 1230.

Hyundai Galloper nýskr. 08/1999,
2500cc, 5 dyra, 5 gíra, dökkgrænn, ek-
inn 128 þ. Verð 1.050.000 DU-510 B &
L. S. 575 1230.

Hyundai H1 nýskr. 07/1998, 2400cc, 5
dyra, 5 gíra, hvítur, ekinn 103 þ. Verð
390.000 ME-485 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Santa Fe nýskr. 04/2004,
2700cc, 5 dyra, sjálfskiptur, brúnn /
grár, ekinn 29 þ. Verð 2.790.000 ZY-593
B & L. S. 575 1230.

Hyundai Santa Fe nýskr. 06/2004,
2400cc, 5 dyra, 5 gíra, svartur / grár, ek-
inn 61 þ. Verð 2.190.000 NM-413 B & L.
S. 575 1230.

Hyundai Santa Fe nýskr. 07/2004,
2400cc, 5 dyra, 5 gíra, grár - tvílitur, ek-
inn 60 þ. Verð 2.160.000 VK-010 B & L.
S. 575 1230.

Hyundai Sonata nýskr. 05/2003,
2000cc, 4 dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn
51 þ. Verð 1.590.000 PH-293 B & L. S.
575 1230.

Hyundai Terracan nýskr. 05/2002,
2500cc, 5 dyra, 5 gíra, ljósgrár, ekinn 63
þ. Verð 1.890.000 YY-788 B & L. S. 575
1230.

Kia Sportage nýskr. 02/1999, 2000cc, 5
dyra, 5 gíra, grænn, ekinn 69 þ. Verð
650.000 JA-854 B & L. S. 575 1230.

Land Rover Discovery Series II nýskr.
03/2000, 2500cc, 5 dyra, 5 gíra, dökk-
grænn, ekinn 120 þ. Verð 1.930.000
SH-201 B & L. S. 575 1230.

Mazda B-2000 nýskr. 01/2005, 2500cc,
4 dyra, 5 gíra, grár, ekinn 23 þ. Verð
1.990.000 UO-658 B & L. S. 575 1230.

Mitsubishi L200 GL 4WD nýskr.
06/2001, 0cc, 4 dyra, 5 gíra, rauður /
grár, ekinn 139 þ. Verð 1.350.000 OY-
021 B & L. S. 575 1230.

Mitsubishi Lancer nýskr. 07/1994,
1600cc 4 dyra, sjálfskiptur, grænn, ek-
inn 205 þ. Verð 190.000 YM-962 B & L.
S. 575 1230.

Nissan Terrano II nýskr. 07/1999,
2400cc, 5 dyra, 5 gíra, dökkgrænn, ek-
inn 135 þ. Verð 1.170.000 RX-620 B &
L. S. 575 1230.

Opel Astra nýskr. 05/1999, 1600cc, 5
dyra, 5 gíra, grænn, ekinn 105 þ. Verð
650.000 AM-323 B & L. S. 575 1230.

Porsche Cayenne nýskr. 04/2003,
4500cc, 5 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn
48 þ. Verð 6.970.000 MO-371 B & L. S.
575 1230.

Renault Clio nýskr. 07/2003, 1100cc, 5
dyra, 5 gíra, grár, ekinn 78 þ. Verð
990.000 VT-682 B & L. S. 575 1230.

Renault Clio nýskr. 07/2003, 1100cc, 3
dyra, 5 gíra, hvítur, ekinn 46 þ. Verð
1.090.000 GN-383 B & L. S. 575 1230.

Renault Laguna II nýskr. 08/2004,
2000cc, 4 dyra, sjálfskiptur, dökkgrænn,
ekinn 16 þ. Verð 2.180.000 YS-330 B &
L. S. 575 1230.

Renault Master nýskr. 04/2001,
2800cc, 6 dyra, 5 gíra, hvítur, ekinn 140
þ. Verð 1.320.000 MM-958 B & L. S.
575 1230.

Renault Megane nýskr. 02/2001,
1600cc, 5 dyra, 5 gíra, dökkgrár, ekinn
74 þ. Verð 830.000 TT-060 B & L. S. 575
1230.

Renault Megane II nýskr. 08/2004,
1600cc, 5 dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn
19 þ. Verð 1.890.000 YJ-145 B & L. S.
575 1230.

Renault Megane II nýskr. 10/2003,
1600cc, 4 dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn
31 þ. Verð 1.560.000 YN-750 B & L. S.
575 1230.

Renault Scenic nýskr. 07/1999, 1600cc
5 dyra, 5 gíra, rauður, ekinn 77 þ. Verð.
740.000 AK-626 B & L. S. 575 1230.

Renault Scenic nýskr. 10/2003, 1600cc
5 dyra, sjálfskiptur, ljósgrænn, ekinn 25
þ. Verð. 1.640.000 TH-527 B & L. S. 575
1230.

Renault Scenic nýskr. 04/2005, 1600cc
5 dyra, beinskiptur, ljósbrúnn, ekinn 49
þ. Verð. 1.730.000 DX-329 B & L. S. 575
1230.

Renault Scenic II nýskr. 11/2004,
1600cc, 5 dyra, sjálfskiptur, rauður, ek-
inn 7 þ. Verð 2.130.000 LJ-828 B & L. S.
575 1230.

Renault Scenic II nýskr. 11/2004,
1600cc, 5 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn
15 þ. Verð 2.020.000 PJ-285 B & L. S.
575 1230.

Renault Twingo nýskr. 09/1996,
1200cc, 3 dyra, 5 gíra, blár, ekinn 148 þ.
Verð 250.000 AH-045 B & L. S. 575
1230.

Ssanyoung Musso Sport nýskr.
02/2004, 2900cc, 4 dyra, beinskiptur,
grár, ekinn 68 þ. Verð 2.070.000 TK-
903 B & L. S. 575 1230.

Suzuki Baleno nýskr. 07/2001, 1600cc,
5 dyra, 5 gíra, dökkblár, ekinn 55 þ.
Verð 890.000 TT-550 B & L. S. 575
1230.

Toyota landCruiser 4WD nýskr.
03/2004, 3000cc, 1 dyra, sjálfskiptur,
grár,ekinn 50 þ. Verð 4.750.000 UN-
585 B & L. S. 575 1230.

Toyota Tacoma SR5 nýskr. 01/2002,
3400cc, 4 dyra, sjálfskiptur, hvítur, ek-
inn 88 þ. Verð 1.890.000 KJ-520 B & L.
S. 575 1230.

VW Transporter nýskr. 08/2002, 2500cc
6 dyra, 5 gíra, hvítur, ekinn 89 þ. Verð
1.520.000 NB-785 B & L. S. 575 1230.

Volvo S60 nýskr. 04/2005, 0cc, 4 dyra,
sjálfskiptur, ekinn 17 þ. Verð 3.990.000
ZH-944 B & L. S. 575 1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is
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M.Benz E 200 Kompressor Classic
6/2004 ek. 27.þ.km, glerlúga, 17”
álfelgur, ssk. Verð 3.890.000. Allar nán-
ari upplýsingar hjá bilasalan.is og á
www.bilasalan.is og í símum 533 2100
& 866 5354.

M.Benz E 320 2000 ek. 93 þ.km, leður,
lúga, ssk. Söluskoðun frá Ræsi athuga-
semdarlaus. Verð 2.490.000. Allar nán-
ari upplýsingar hjá bilasalan.is og á
www.bilasalan.is og í símum 533 2100
& 866 5354.

BMW 540 I Steptronic 6/2000, ek. 68
þ. km, leður, ssk., Xenon, þjónustubók.
Verð 2.790.000. Allar nánari upplýsing-
ar hjá bilasalan.is og á www.bilasalan.is
og í símum 533 2100 og 866 5354.

Daewoo Kalos 11/2003, ek. 28 þ. km,
ssk., álfelgur. Verð 970.000. Allar nánari
upplýsingar hjá bilasalan.is og á
www.bilasalan.is og í símum 533 2100
og 866 5354.

BMW 320 Disel 4/2003, ek. 116 þ. km.
Tooplúga, Xenon, þjónustubók, turbó.
Allar nánari upplýsingar hjá bilasalan.is
og á www.bilasalan.is og í símum 533
2100 og 866 5354.

Bílasalan.is
Stórhöfða 24, Reykjavík

Sími: 533 2100
Sími 5332100 og 8665354

www.bilasalan.is

Innflutningur á notuðum og
nýjum bifreiðum frá Þýska-
landi og USA. www.bilasol-

ur.is/magnusson

Benz ML320 CDI diesel, 07/2005, ek. 5
km, ABS, ASR spólvörn, ESP stöðug-
leikakerfi, hleðslujafnari, leðuráklæði,
loftpúðafjöðrun, Xenon aðalljós. Einn
með öllu. Verð 7.900.000. Ágúst 862
2000 myndir á www.bilasolur.is/magn-
usson

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000
a.magnusson

Mazda MPV nýr 7 manna bíll frá X4,
sjálfskiptur, ríkulega útbúinn, nokkrir lit-
ir í boði til afhendingar strax. Verð.
2.990þús. Upplýs. 565-2500 og
www.x4.is.

X4 ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Leitin að nýjum bíl hefst á www.is-
landus.com. Við seljum bíla langt undir
markaðsverði, veitum öfluga þjónustu,
allt að 5 ára ábyrgð og útvegum bílalán.
Ef draumabíllinn þinn er ekki til á vefn-
um okkar í dag, finnum við hann fljótt
með alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjara-
kaup í Bílabúð eða reyfarakaup á Bíla-
Uppboði Islandus.com. Sími þjónustu-
vers 552 2000 og netspjall við sölu-
menn er á www.islandus.com

Firebird ‘85 til sölu, með T-topp. Falleg-
ur og gangfær. Óska eftir tilboði. Uppl. í
síma 898 9494.

Nauðsynlegt í bílinn í
kuldanum

Sambyggt start-og hleðslutæki með
loftdælu, 12 volt/ 17.2 Ah. 900 Amps.
Hlaðanlegt á 240, 24 og 12 voltum.
17.5 bar. loftpressa. Verð aðeins kr.
12.301 m. vsk. Vélaborg Krókhálsi 5F
Reykjavík(gengið inn frá Járnhálsi). Sími
414 8600 og Draupnisgötu 1, Akureyri.
Sími 464 8600.

Hyundai Terracan ár. 2003, ek. 44 þ.
km, upph. 35”, silfurlitaður, sjálfskiptur.
Verð 3.380.000. Uppl. í síma 567 5852
e. kl. 17.

Nýr Ford F 350 árg 2006 Amarillo 6,0
dísel. Gott verð með vsk. S. 898 2811.

Toyota Corolla Liftb. ‘94 árg. keyrð
180.000, nýskoðuð. Uppl. í síma 661
5661.

Opel Astra ‘98 til sölu, ek. 110 þús.,
beinskiptur, sumar og vetrardekk á
álfelgum. Fæst gegn yfirtöku á láni + 40
þús. Eða 600 þús. stgr. Uppl. í s. 694
5810, e.kl 14.

MMC L-300 (4x4), 1992, bensín, ekinn
aðeins 137 þ. Heilsársdekk á álfelg-
um/negld snjódekk á felgum Mjög gott
boddí, fínn að innan. Toppbíll fyrir utan
bilað hedd/framdrif. Sími 893 3081. Til-
boð óskast.

Mjög gott tilboð
Daewoo Lanos 1.6 árg. ‘99 ek. 80 þús.,
3 dyra. sk. ‘06 álf., CD. Listaverð 420
þús. Tilboð 250 þús. S. 691 9374.

Til sölu Daihatsu árg. ‘96, skoðaður ‘06
í toppstandi. Uppl. í s. 697 3389.

Toyota Corolla Touring árg. 1993 með
bilaðri vél. Tengibúnaður, varadekk á
felgum. Verðhugmynd 50 þús. S. 482
3728 & 849 6385.

Útsala!! Ford Escort ‘97 5d., ek. 130 þ.
reykl. V. 145 þ. Accent ‘96 5d. ssk. V.
115 þ. Báðir nýsk. S. 552 3404 & 844
6609.

Ódýrir og góðir. Renault Twingo árg. ‘97.
Verð 195 þús. Daihatsu Charade árg.
‘96, ssk. Verð 195 þús. Get tekið ódýrari
uppí, sem má vera bilaður. S. 896 6744.

Tveir bílar til sölu MMC Galant ‘85 og
Dodge Aries ‘88 þarfnast viðgerða.
Verðhugmynd 150 þ. fyrir báða. S. 865
9985.

Ford Ka árg. ‘99, ek. 63 þ, 1,3 vél, rafm
í rúð., CD, sk. ‘06. V. 390 þ. Tilboð 330
þ. stgr. S. 821 6306.

VW Polo árg. ‘99, ek. 70 þ., ný vél, nýtt
púst, ný dekk, sk. ‘06. V. 450 þ. Tilboð
390 þ. S. 661 8185.

Meira enn 50% afsláttur!
VW Caravelle 2,4 dísel. árg ‘98, ek. 214
þús. 9 manna. Verð 800 þús. Tilboð
380 þús. Uppl. í s. 899 3939.

Toyota Corolla Station ‘96 1.3, ek. 140
þús., beinsk. Nýsk. verð 320 þús. S. 869
5331.

Til sölu Toyota Corolla Touring 4x4 árg.
‘96. Góður bíll. Verð 300 þ. eða tilboð.
Uppl. í s. 897 1286 e.kl. 17.

Til sölu M. Benz 300 TD ‘87, ekinn að-
eins 150 þús. á vél. Gott viðhald. Tilboð.
S. 898 5748.

Til sölu vegna flutninga Toyota Carina
‘97, ek. 138 þús. Í toppstandi, skoðaður
án athugasemda. 450 þús. stgr. Engin
skipti. S. 849 3090 eftir kl. 17.

Toyota Yaris Sol árg. 2001, 5 d., CD,
rafm. 599 þ. stgr. eða 30 út + bílalán. S.
849 7815.

Til sölu Hyndai H-1 9 manna árg.
01/’03, ek. 243 þús., ný dekk, tímereim,
bremsur o.fl. Bílalán. Ásett verð 1.280
þús. Lífsreyndur vagn í toppstandi. S.
896 9775

Toyota Previa
Dökkblá sans árg. 02.2002, ek. 50 þús.
km. Beinsk. 7 manna, dráttarkúla. Fal-
legur bíll, vel með farinn. Uppl. í s. 892
5299.

Tucson Sport V6 2,7. Ssk. samlitur,
spoiler, krókur, 18” álfelgur + snjódekk
á felgum. árgerð 11/04 2.700.000.
Uppl. í s. 892 2422.

Bmw 328i 2000 árg., ekinn 80 þús.,
innfluttur af B&L, ssk., leður, Harmon
Kardon græjur, nýjar 18 tommu felg-
ur+16 tommu. 220 út og yfirtaka á láni
34 á mánuði. S. 659 1117 & 853 4728.

M. Benz C200 Kompressor Elegance
árg. 2001, ek. 82 þús. 15” vetrardekk á
felgum og 16” sumardekk á felgum.
Áhv. 1.800 þús. Afb. ca 29 á mán. Ásett
verð 2.490 þús. Uppl. í s. 897 0957.

Gullmoli
Til sölu BMW 320 dísel, árg. 2003, ek.
116 þús., 150 hp, svartur, 17” felgur,
topplúga, geislaspilari, þjónustubók.
Verð 2.390 þús. Uppl. í s. 893 1304.

Station bíll óskast ca 500.000 stgr., ek-
inn helst minna en 100.000 km. Uppl. í
s. 896 0859.

0-150 þ. staðgreitt, helst ekki eldri en
‘95, má þarfnast lagf., eða skoðunar. S.
659 9696.

Jeppaeigendur,
drullutjakkar, tilvalið að hafa í jeppan-
um í ófærðinni. Vélaborg Krókhálsi 5F
Reykjavík(gengið inn frá Járnhálsi) sími
414 8600 og Draupnisgötu 1 Akureyri
sími 464 8600. Skoðið einnig úrvalið á
velaborg.is

M. Benz ML 320 AMG
Sport

árg. ‘01, ekinn 74 þús. m. Óaðfinnan-
legur bíll. í toppstandi. Topplúga, 20”
álfelgur, DVD, sjónvarp o.fl. Verð 3.490
þús. Áhv. 1.750 þús. Uppl. í s. 693
9030.

Hilux árg. ‘90 breyttur 38” er á 35”, dies-
el, ek. 204 þús. Í toppstandi. Verð 490
þús. S. 849 3185.

Til sölu Nissan Patrol Elegance 4/2003,
ek. 74 þús. 33”, ssk., vel búinn bíll. Uppl.
í s. 898 2720.

Gullfallegur MMC Pajero árg. 2003,
áhv.lán 3.200 þús., fæst á yfirtöku +
250 þús. út. Uppl. í s. 844 7304.

2006 Ford F150 Lariat kominn og fæst
hjá Islandus.com undir markaðsverði!
Einnig Dodge RAM og Toyota Hilux
Diesel pallbílar á tilboðsverði. Hægt að
velja um fjölda lita og aukabúnað Við
útvegum allar gerðir pallbíla t.d. Ford
Explorer SportTrack, Nánari upplýsingar
í síma 552 2000 og á www.is-
landus.com www.islandus.com

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

Expander boltar í slitna liði. Eyðir slagi í
liðfestingum Jötunn Vélar ehf Austur-
vegur 69 Selfoss s. 480 0400 www.jot-
unn.is

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

Vinnuvélar

Vörubílar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.Bílar til sölu
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Hvít jörð norðan heiða
BLS. 2 Snjóframleiðsla í Hlíðarfjalli

Leikhússtjóri í nærmynd
BLS. 4 Magnús Geir Þórðarson hjá LA

Listagyðjan nýtur sín
BLS. 4 Helgi Þorgils sýnir í 
Listasafni Akureyrar

Láttu eftir þér...
BLS. 6 ...allt sem er ekta norðlenskt

Fjögurra stunda 
jólanautnir
BLS. 8 Magamálið stjórnar hjá 
Friðriki V.

Heimsins besta heilsuhæli
BLS. 8 Svanhildur Hólm Valsdóttir
sjónvarpskona

Næturlíf í norðri
BLS. 10 Allt um djamm norðan
heiða

Leiðin að hjarta mannsins
BLS. 13 Norðlenskar munngælur

Norðlenska
BLS. 14 Framburðaratriði og 
orðatiltæki

Rómantík og bræðralag
BLS. 15 Heimavistarlíf hjá VMA og
MA

EFNISYFIRLIT

[ SÉRBLAÐ UM AKUREYRI OG NÆRSVEITIR – ÞRIÐJUDAGUR 15. NÓVEMBER 2005 ]

REMBIST VIÐ AÐ
VERA MAÐUR
Benedikt í Jólagarðinum 
er jólasveinninn sjálfur SJÁ BLS. 6

GLUGGINN AÐ
AKUREYRI
Gestur Einar Jónasson er 
sögumaður þjóðarinnar SJÁ BLS. 12

Heimsborg í norðri
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Nýr vinkill á vetrarsporti
Á undanförnum árum hefur ný
íþrótt verið að ryðja sér rúms í
skíðaheiminum. „Snowmoto“ er í
raun blanda af snjóbretti og reið-
hjóli þar sem stjórnandinn situr á
sæti og stýrir brettinu með stýri
ekki ósvipuðu því sem er á venju-
legu reiðhjóli. 

Að sögn Sigurðar Baldurssonar
sem flytur inn „snowmoto“ hér-
lendis hefur sala tækisins farið
mjög vel af stað. 

„Við byrjuðum að selja tækið hér
á Akureyri fyrir um mánuði og það
hefur gengið vonum framar.“

Sigurður segir grundavallaratriði
hafa verið í byrjun að fá skíðasvæð-
in til að leyfa tækið í brekkunum. 

„Tækið er leyft á um 80 pró-
sentum af öllum skíðasvæðum
heims. Ég hef verið í sambandi við
Guðmund Karl Jónsson, umsjónar-
mann skíðasvæðisins í Hlíðarfjalli,

og þar hefur fengist leyfi til þess að
nota tækið á afmörkuðum svæðum
í fjallinu. Það má sem sagt nota
tækið í stólalyftunni og á svæðinu
sem er sunnan við stólalyftuna.“

Sigurður segir jafnframt að tæk-
ið sé aðgengilegt jafnt börnum sem
fullorðnum.

„Það er hægt að stilla bæði stýri
og sæti eftir stærð stjórnandans
þannig að stærðin skiptir litlu
máli.“

Aðspurður um sérstöðu
„snowmoto“-tækisins gagnvart
skíðum og snjóbrettum segir Sig-
urður að ekki sé í raun hægt að
líkja þessu saman. 

„Þarna er verið að sameina snjó-
bretti, skíði, vélsleða og mótorhjól í
eitt tæki og því erfitt að segja
hverju þeirra  „snow-moto“ líkist
mest. Þetta er einfaldlega einstakt
tæki í sinni röð.“

Hvít jörð norðan heiða
Snjóframleiðsla og paradísarlíf í Hlíðarfjalli.

Veðurguðirnir hafa brosað við
skíðafólki á Akureyri undanfarnar
vikur. Töluverð ofankoma hefur gert
það að verkum að skíðasvæði Akur-
eyringa í Hlíðarfjalli var opnað
laugardaginn 5. nóvember síðastlið-
inn.

Að sögn Guðmundar Karls Jóns-
sonar, forstöðumanns skíðasvæðis-
ins í Hlíðarfjalli verður stefnt á að
auka við opnun svæðisins þegar
líður á nóvembermánuð og verður
þá mögulega einnig opið á virkum
dögum. Guðmundur segist hæst-
ánægður með að geta opnað fjallið
fyrir skíðaiðkendum svona snemma
vetrar. 

„Meðalopnunartími skíðasvæða á
Íslandi öllu síðastliðin fimmtán ár
hefur verið í kringum janúar eða í
byrjun febrúar, þannig að ég er mjög
ánægður með ástandið það sem af er
vetrar.“ 

Ennfremur segir Guðmundur það
heyra til undantekninga ef menn
komast á skíði á milli jóla og nýárs í
Hlíðarfjalli.

„Frá árinu 1985 hefur svæðið
einungis þrisvar sinnum opnað fyrir
jól.“

Um þessar mundir er verið að
taka í notkun glænýjar snjóvélar í
fjallinu sem gegna munu veigamiklu
hlutverki þegar halda þarf svæðinu
opnu og lítið hefur verið um snjó-

komu. Að sögn Guðmundar er um
að ræða algjöra byltingu sem getur
haft í för með sér mun lengri opn-
unartíma á skíðasvæðinu en verið
hefur.

„Það sem hefur verið að gerast
yfir vetrarmánuðina er að þessar
svokölluðu suðvestanlægðir koma
hér yfir með tilheyrandi roki og
rigningu. Þar með höfum við misst
mikinn hluta snjósins í fjallinu. Eft-
ir að suðvestanáttina lægir höfum
við svo oft þurft að bíða í allt upp í
mánuð eftir að snjóa tekur aftur og
þá er svæðið auðvitað lokað í milli-
tíðinni,“ segir Guðmundur og bætir
við að með tilkomu nýja snjófram-
leiðslukerfisins sé hægt að búa til
nægan snjó til þess að standast
þessar miklu rigningar sem stundum
dynja yfir fjöllin í Eyjafirðinum. 

„Það eina sem þessar vélar þurfa

til að geta búið til snjó er að hita-
stigið sé undir frostmarki. Þetta hef-
ur því einnig í för með sér að rekst-
ur á skíðasvæðinu öllu verður mun
stöðugri heldur en verið hefur, þar
sem hægt verður að reiða sig á að
svæðið haldist opið í mun lengri
tíma í senn.“

Hinn svokallaði Eyjafjarðarpassi,

sem áður fyrr gaf aðgang að öllum
skíðasvæðum í Eyjafirði, þar með
talið á Akureyri, Dalvík, Ólafsfirði
og Grenivík, hefur að sögn Guð-
mundar ekki verið til sölu frá árinu
2002. Hann vill þó sjá breytingu þar
á sem fyrst. 

„Helsta ástæða þess að Eyjafjarð-
arpassinn hefur ekki staðið skíða-
fólki til boða á undanförnum þrem-
ur árum er einfaldlega sú að það
hefur ekki verið neinn áhugi fyrir
því vegna snjóleysis hin síðari ár. En
ef fram heldur sem horfir með veðr-
ið þá verður þess ekki langt að bíða
að boðið verði upp á hann að nýju,“
segir Guðmundur kampakátur innan
um nýju snjókerfið. 

Heima er best }

Allar mínar tilfinn-
ingar til norðursins
tengjast fjöllunum
í Eyjafirði sem mér
þóttu svo umvefj-
andi í æsku. Þar
stendur Hlíðarfjall

upp úr og hlakka ég mikið til að
skíða þar sem fyrst enda gervisnjór-
inn spennandi möguleiki.

Ég var Eyrarpúki fyrst og síðan
Þorpari, og eyddi ansi mörgum og
góðum árum í úthverfi Akureyrar; í
sveitinni, á Hrafnagili og síðar á
Laugalandi. Ég var hins vegar aldrei
Brekkusnigill, en þetta eru viður-
nefni sem fólk hefur fengið eftir
því í hvaða hverfi það býr.

Ég vildi óska að öll börn í dag
fengju tækifæri til að kynnast því
að búa við fjöruna, fjöllin og sveit-
ina, eins og ég. Menningin hefur
vaxið heldur betur, en betur má ef
duga skal, segi ég. Ég er stolt af því
að vera Akureyringur.

Hulda Björk Garðarsdóttir 
óperusöngkona

Stolt af því að
vera Akureyringur

...að fá þér pulsu eins og Norð-
lendingar fá sér. Þar er lenska að
fá sér rauðkál og kokteilsósu á
pulsuna, sem er ótrúlegt lostæti.
Frumlegheit eru einkennandi fyrir
norðlenskan skyndibita, eins og
franskar kartöflur inn í ham-
borgarann og fleira djarft. Norð-
lendingar þora!

...að fara á rúntinn. Á Akureyri er
ein rótgrónasta rúntmenning
landsins. Allir á fallegum, nýjum
og vel hirtum bílum að sýna sig
og sjá aðra. Ekki búast við hrað-
ferð í gegnum miðbæinn þegar
kvöldar. Rúntur er hægur, yfirveg-
aður og æðislegur. Tilefni nýrra
kynna sem alltaf skyldi gefa tíma
og verðskuldaðan gaum.

Heima er best }

Eftir því sem ég verð eldri kann ég
betur að meta það að eiga mínar
rætur á Akureyri. Bærinn er alltaf
að verða opnari og áhugaverðari
og ómetanlegt að geta gengið þar
að veitingahúsum eins og Friðriki
V sem er einfaldlega á heimsmæli-
kvarða. Og eftir að Frúin í Ham-
borg bættist í hóp menningar-
stofnana í líkingu við Galleri+,
Hólabúðina, Herradeild JMJ og
Amtsbókasafnið þarf enginn að
örvænta.

Þetta var hins vegar ekki alltaf
svona indælt í mínum huga. 

Fyrstu árin eftir að ég flutti
suður fannst mér að ég ætti rétt á
örorkubótum fyrir það eitt að vera
að norðan. Kannski ekki svo óeðli-
leg hugmynd fyrir mann sem elst
upp við menningarstefnu Fram-

sóknarflokksins í
framkvæmd. Nú
hefur dæmið hins
vegar gjörsamlega
snúist við og Akur-
eyri í mínum huga
orðin fulltrúi margs

þess besta sem gert er á sviði
menningar og fagurs mannlífs. Þar
eiga ódrepandi einstaklingar úr
röðum listamanna stærstan hlut,
en ekki síður stjórnendur bæjarins
sem upp á síðkastið hafa tekið
slaginn með lista- og fram-
kvæmdafólki, stóreflt menningar-
stofnanir, skapað marktæka menn-
ingarstefnu í samráði við bæjarbúa
og nú síðast fylgt eftir hugmynda-
samkeppni um nýtt skipulag mið-
bæjarins í anda alvöru íbúalýð-
ræðis. Geri aðrir betur!

Þorvaldur Þorsteinsson, myndlistarmaður og rithöfundur:

Örorkubætur fyrir að 
vera að norðan

Láttu
eftir þér...

FYRSTI PLÓGURINN Norðlendingar eru fjallavanir og miklir skíðamenn. Unga fólkið fer
snemma til fjalla að læra réttu aðferðirnar. FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN KRISTJÁNSSON

Á BRETTI SKEMMTI ÉG MÉR Aðstaða fyrir
brettafólk er einstök í Hlíðarfjalli.

SKÍÐAPARADÍS UNGA FÓLKSINS Í Hlíðarfjalli er eitt fjölbreyttasta skíðasvæði landsins. Þar
sem allir finna eitthvað við sitt hæfi.

„SNOWMOTO“ Í HÁALOFTI Nýtt og
spennandi leiktæki til að svífa um í
fönnum brattra fjallanna.
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Á Akureyri er starfrækt yngsta listasafn lands-
ins. Hugmyndina um stofnun listasafns á Akur-
eyri má rekja til uppástungu Jónasar Jónssonar
frá Hriflu í blaðagrein árið 1960, en töluverður
tími leið þangað til þessi hugmynd Jónasar
varð að veruleika og var listasafnið opnað á af-
mælisdegi bæjarins þann 29. ágúst 1993. 

Þann 29. október síðastliðinn var opnuð í
safninu sýning á verkum Helga Þorgils Frið-
jónssonar undir heitinu Tregablandin fegurð.
Sýningunni er ætlað að veita heilsteypt yfirlit
yfir feril Helga á undanförnum árum og hefur
að geyma mörg af hans áhrifamestu málverkum
auk vatnslitamynda og skúlptúra. Að sögn
Hannesar Sigurðssonar, safnstjóra listasafnsins,
er sýningin opin allan nóvember  og allt til 11.
desember að henni lýkur.

Spurður um næstu verkefni segir Hannes
þau vera næg. Þann 14. janúar opnar sýning
sem nú er sýnd í listasafni Sigurjóns Ólafsson-
ar í Reykjavík og nefnist Hraunblóm. Það er
samsýning íslenskra og danskra listamanna,
þeirra Sigurjóns Ólafssonar, Svavars Guðnason-
ar, Carls Henning Pedersen og Else Alfeldt.
Þarna er því um að ræða samvinnuverkefni á
milli Listasafns Akureyrar og Listasafns Sigur-
jóns Ólafssonar.

Listasafnið er opið alla daga nema mánu-
daga frá kl 12 til 17. 

Leikfélag Akureyrar hefur um ára-
bil verið ákveðinn miðpunktur í
listalífi Norðurlands. Eftir nokkur
mögur ár þar sem erfitt var að fylla
sæti leikhússins hefur leikfélaginu
tekist að rétta nokkuð úr kútnum á
undanförnum misserum og er nú
mikill uppgangur þar á bæ. Starf
leikhússtjóra leikfélagsins hefur í
gegnum tíðina verið mikið ábyrgð-
arstarf og er enn. Magnús Geir
Þórðarson, núverandi leikhússtjóri,
er margreyndur í leikhúsbransanum
og hefur starfað lengi innan lista-
geirans.

„Ég gekk í Melaskóla og Haga-
skóla áður en ég fór í MR þaðan
sem ég er stúdent,“ segir Magnús,
en eftir stúdentspróf lá leið hans til
útlanda þar sem hann menntaði sig
í leikstjórn í Bristol á Englandi. Að
því loknu lá leiðin til Wales þar sem
Magnús stundaði meistaranám í
leikhúsfræðum. Þá lauk hann

einnig MBA-prófi frá háskólanum í
Reykjavík.

Eftir nám fór Magnús að leik-
stýra hér á landi og hefur í dag
mjög víðtæka reynslu af leikstjórn.
„Ég hef verið viðriðinn leikstjórn á
einn eða annan hátt í um tíu ár og
leikstýrt fjölda sýninga af öllu tagi,
bæði hérlendis sem erlendis. Þá
gegndi ég einnig stöðu leikhús-
stjóra Leikfélags Íslands og í apríl
2004 var ég síðan ráðinn til Leikfé-
lags Akureyrar.“

Þegar Magnús er spurður um
muninn á Leikfélagi Akureyrar og
þeim atvinnuleikhúsum sem eru í
höfuðborginni segir hann að Leik-
félag Akureyrar reyni eftir fremsta
megni að marka sér ákveðna sér-
stöðu gagnvart leikhúsunum í
Reykjavík. „Auðvitað er ljóst að
eina atvinnuleikhúsið utan höfuð-
borgarsvæðisins hefur ákveðna sér-
stöðu gagnvart þeim sem staðsett

eru í höfuðborginni. Það gefur
augaleið.“

Að mati Magnúsar er gott að lifa
og starfa á Akureyri.  „Hér kann ég
mjög vel við mig. Fallegur og góð-
ur bær sem byggður er almennilegu
og skemmtilegu fólki. Mér hefur
fundist mjög gott að vinna leikhús
hér á Akureyri.“

Að sögn Magnúsar fer yfirstand-
andi leikár afskaplega vel af stað.
„Við erum núna að sýna Fullkomið
brúðkaup sem gengið hefur rosa-
lega vel, og hefur verið troðfullt á
allar sýningar hingað til. Þá er Ed-
ith Piaf sýnd hérna sem gestasýn-
ing frá Þjóðleikhúsinu og fljótlega
byrjum við að æfa Litlu Hryllings-
búðina sem verður stórsýning þessa
vetrar og frumsýnd í febrúar.“ 

Ljóst er að Magnús hefur í nógu
að snúast við að stjórna leikfélagi
sem hefur upp á ýmislegt spenn-
andi að bjóða á næstunni. 

Ökumenn landsins kannast við það
að þurfa að auka umhirðu farartækja
sinna yfir vetrartímann vegna salts
sem er dreift um götur bæja víða um
land. Samt sem áður eru þeir nokkr-
ir sem þekkja ekki þetta vandamál
sem annars fylgir vetrartíðinni. Á Ak-
ureyri hefur nefnilega viðgengist um
langan tíma að nota sand á götur
bæjarins í stað salts.
Að sögn Gunnþórs Hákonarsonar,
yfirverkstjóra gatnamála á Akureyri,
er meginástæðan fyrir þessu sú að
veðurfarið á Akureyri er öðruvísi en
annars staðar á landinu. 

„Ef við berum okkur saman til
dæmis við Reykjavík er það alveg
ljóst að hér fyrir norðan er nokkrum
gráðum kaldara að meðaltali en fyr-
ir sunnan. Það gerið að verkum að
sandur hentar mun betur á göturnar

en salt, því í miklu frosti gerir saltið
ekki eins mikið gagn og sandur.“ 
Þar að auki, að mati Gunnþórs, fer
saltið mun verr með bílana þar sem
þeir ryðga frekar ef mikið salt er á
götum.

„Menn hafa því oft nefnt að betra
sé að kaupa sér notaða bíla á Norð-
urlandi þar sem salttæring er mun
minni á bílum sem keyrðir hafa ver-
ið hér en á notuðum bílum úr höf-
uðborginni.“ 
Einnig bendir Guðmundur á að salt
sé mun verri kostur fyrir gangandi
vegfarendur þar sem salt eyðileggi
skófatnað og föt í mun ríkara mæli
en sandur. 

„Við dreifum um 300 til 500
rúmmetrum af sandi á göturnar ár
hvert og notum salt í algjörum und-
antekningartilfellum.“

Karl Örvarsson tónlistarmaður er bú-
settur í Reykjavík. Þrátt fyrir það á
hann margar góðar minningar frá
heimabæ sínum, Akureyri. Að mati
Karls varð honum ekki ljóst hver
þægilegur bær Akureyri er fyrr en
hann flutti til höfuðborgarinnar. 

„Rólegheitin er það sem maður
saknar mest frá Akureyri. Maður fer
kannski í burtu af því að tilbreyt-
ingarleysið verður of mikið á ein-
hverjum tímapunkti, en síðan áttar
maður sig á því að hvergi er nú
betra að koma heldur en aftur í

áhyggjuleysið þegar maður hefur
umgengist hinn mikla skarkala
Reykjavíkur í langan tíma. Svo
klikkar aldrei Smiðjuborgarinn á
Bautanum.“

Að sögn Karls tók hann margar
góðar minningar með sér frá Akur-
eyri. „Allir krakkarnir í hverfinu léku
sér saman í stórum hópum og þá var
oft glatt á hjalla. Oft lá líka við stríði
á milli hverfa og maður var að
lumbra á Kringlumýrarhálfvitunum,
eins og þeir voru kallaðir,“ segir Karl
að lokum og hlær dátt. 

Sandur í stað salts

Leikhússtjóri í nærmynd

Karl Örvarsson, auglýsingateiknari og tónlistarmaður:

Smiðjuborgarinn bestur

SJÁLFSMYND SEM UNGUR DRENGUR MEÐ ÁVAXTAKÖRFU Málverk eftir
Helga Þorgils Friðjónsson sem nú sýnir verk sín í Listasafni Akureyrar.

Listagyðjan nýtur sín fyrir norðan

UNGUR OG REYNSLUMIKILL. Sýnir nú Fullkomið brúðkaup fyrir fullu húsi í fegursta leikhúsi landsins.

BROTTFLUTTUR BORGARI. En fer þó reglulega heim í norðrið og fær sér gómsætan
Smiðjuborgarann á Bautanum.



Hver sem flú ert…

er n‡ persónuleg fjármálafljónusta sem er sér-

sni›in a› flínum flörfum og tryggir flér framúr-

skarandi fljónustu og meiri ávinning. Kynntu flér

máli› í næsta Sparisjó›i e›a á www.spar.is.

ánæg›ustu vi›skiptavinirnir í bankakerfinu sí›astli›in 6 ár   spar.isSexfaldur sigurvegari

Lán án ábyrg›armanna og afsláttur af lántökugjöldum

Frítt debetkort

200 fríar debetkortafærslur á ári*

Afsláttur af árgjaldi kreditkorts

Sérkjör hjá Ver›bréfafljónustu Sparisjó›sins

Endurgrei›sla persónutrygginga

Frábær tilbo› hjá Og Vodafone, Plúsfer›um og Úrval Úts‡n

…flá lögum vi› okkur a› flínum flörfum!

*Gildir í Gull- og E›alfljónustu



Hvað þarf til að jólin komi?
Voðalega lítið, en það heldur eng-
inn eins jól. Hver og einn hefur í
heiðri sína jólasiði og oft þarf ekki
nema eina styttu á sínum stað
heima til að jólin séu komin.
Þannig snúast jólin um minningar.
Án þeirra koma jólin síður. 

Hvað finnst þér jólalegast af
öllu? Það er gamall eldspýtu-
stokkur sem hangir heima á jóla-
trénu mínu. Hann fékk ég frá for-
eldrum mínum árið 1962 en þá
hafði mamma pakkað honum inn í
jólapappír og sett á slaufu. Í þess-
um gamla eldspýtustokki felast jól-
in mín.

Hvernig getur þú verið í jóla-
skapi í júlí? Jólaskap júlímánaðar
er allt öðruvísi en jólaskap þegar
jólin nálgast. Hér í Jólagarðinum
ríkir hátíðastemming allan ársins
hring og um leið og ég kem hingað
inn verð ég glaður, áhyggjulaus og
fullur vellíðunar. Hér býr nefnilega
jólaandinn sem kemur með dótinu
og gestunum og margir skynja um
leið og þeir stíga inn fyrir þrösk-
uldinn.

En hvað er jólaskap?Jólaskap

getur verið mismunandi hugará-
stand. Það getur verið hrifning,
en getur líka verið depurð. Það
fer allt eftir því við hvað mann-
eskjan tengir jólin. Flestir fara
sem betur fer í hátíðaskap, en
margir eiga mjög um sárt að
binda; hafa kannski misst ástvin í
kringum hátíðarnar og verða því
sorgmæddir í skapi þegar jóla-
ljósin kvikna.

Eru jólakötturinn, Grýla og
Leppalúði ljóta hliðin á jólun-
um? Nei, alls ekki. Þau eru hluti
af okkar þjóðtrú sem við eigum
endilega að halda sem fastast í.
Þessar forynjur hræddust forfeður
okkar en með ljósadýrð nútímans
hefur hræðslan hörfað. Margir af
eldri kynslóðinni koma hingað og
segja engu skipta hvað árin eru
mörg; maður verði aldrei of gamall
til að losna undan hræðslunni við
jólaköttinn og Grýlu. Þannig safna
margir íslensku jólasveinunum en
láta ekki hvarfla að sér að kaupa
jólaköttinn eða þau foreldra jóla-
sveinanna af því að sú þrenning
þótti ekki æskilegur félagsskapur
um jól. 

Trúir þú á jólasveininn? Já, það

geri ég. Jólasveinninn býr innra
með okkur öllum og við öll jóla-
sveinar upp að vissu marki.
Þannig er ég alltaf að rembast við
að leika mann.

Eru jólin í tísku? Jólin eiga mis-
mikið upp á pallborðið hjá fólki og
fylgja sjálf sterkum tískustraumum,
en rautt og hvítt er hinn sígildi lit-
ur jólanna.

Er Jesús algengasta táknmynd
jólaskrautsins? Nei, afmælisbarn
jólanna er fjarri Íslendingum þegar
kemur að jólaskrauti. Komi útlend-
ingar hingað spyrja þeir undan-
tekningarlaust um jólaskraut með
kristinni tilvísun, en Íslendingar
vilja frekar sína eigin jólasveina og
þjóðtrú.

Eiga jólin sér neikvæða hlið?
Já, því miður fyrir suma og sér-
staklega í seinni tíð. Fólk hefur
mismikil fjárráð og þarf að sníða
sér jólastakkinn eftir vexti í stað
þess að hlaupa eftir því sem ná-
granninn gerir eða kaupmaðurinn
segir. Jólin eru auðmjúk og
nægjusöm í sjálfu sér, og mega
ekki vera þungur baggi sem sligar
jólaandann í manneskjunni. 
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Láttu eftir þér...
...að dýfa táslunum í silkimjúk og vermandi jarðböðin á Mývatni. Þau
eru yndisleg vin í snjókomunni nyrðra og bíltúrsins vel virði að baða sig
undir stjörnunum og njóta ótrúlegrar náttúrufegurðar um leið og húð,
hár og sálartetur fá veglega upplyftingu. 

...að tölta upp tröppurnar að einu fegursta guðshúsi landsins, Akureyr-
arkirkju. Það var húsameistari ríkisins, Guðjón Samúelsson, sem teikn-
aði þetta sérstaka guðshús sem vígt var um miðjan nóvember 1940.
Kirkjan þykir kaþólsk í útliti, íburðarmikil og sláandi fögur, auk þess sem
gestaþraut er að telja þrepin frá kirkjunni niður í bæ, en víst bannað að
kjafta frá.

...að kaupa norðlenskan listmun. Það er nauðsynlegt að koma heim
með áþreifanlegar minningar líka. Á Norðurlandi úir og grúir allt af
handverki og fögrum munum fólks sem býr í sveitunum í kring sem og
í bænum sjálfum. Ómótstæðilegir leirmunir, málverk, glerlist og fleira úr
smiðju atvinnu- sem leikmanna í listum.

Rembist við að leika mann
Benedikt Ingi Grétarsson, eigandi Jólagarðsins, er jólasveinninn sjálfur.

ALLIR MENN ERU JÓLASVEINAR Eða svo segir Benedikt í Jólagarðinum. Hann trúir einlægt á jólasveininn sem hann segir lifa innra með
öllum sönnum jólamanneskjum og honum líka, enda er hann alltaf í jólaskapi. FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN KRISTJÁNSSON
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Fjögurra stunda
jólanautnir
Þar sem tíminn stendur í stað og magamálið fær að
stjórna í sátt við íslenskar listir og heimilislega natni og
umhyggju.

Friðrik Valur Karlsson, matreiðslu-
meistari og eigandi veitingastaðar-
ins Friðriks V Brasserie á Akureyri,
er á góðri leið með að verða skær-
asti kokkastjarna landsins og lands-
mönnum að góðu kunnur eftir dýr-
indis uppskriftir og dugandi eld-
húsráð í morgunþáttum Gests Ein-
ars Jónassonar á Rás 2, þar sem þeir
Norðlendingarnir skiptast á skoð-
unum um það sem gleður magann.

„Það er nú varla að manni finn-
ist maður vera í útvarpi þegar mað-
ur fær sér morgunkaffi með Gesti
Einari, en ég tek með mér uppskrift
og hef reyndar óskaplega gaman af
því að tala um mat og Gestur Einar
er óhræddur við að spyrja af van-
kunnáttu leikmannsins. Í fyrstu
fannst mér hugmyndin um upp-
skrift í útvarpsþætti hæpin, en mið-
að við fjölda heimsókna á heimasíð-
una og þau hundruð símtala og
tölvupósts sem ég fæ eftir þættina
sé ég að þörfin er mikil,“ segir Frið-
rik sem gaf sjálfum sér veitinga-
staðinn Friðrik V í 31. árs afmælis-
gjöf árið 2001. Vaffið er tilkomið af
millinafni hans, Valur, en vísar
einnig í þá staðreynd að Friðrik V
Brasserie er sá fimmti fyrir norðan
sem nýtur töfrabragða Friðriks í
eldhúsinu, en sjálfur nam hann
matreiðslu á Hótel Holti í Reykjavík.

„Ég er alinn upp á Akureyri eins
og konan mín Arnrún Magnúsdótt-
ir. Ég vil hvergi annars staðar vera.
Sumir fyrir sunnan reyndu fortölur
þegar ég vildi norður í veitinga-
rekstur, en þótt fyrsta árið hafi ver-
ið æði strembið sé ég bara kostina í
dag. Við hjónin erum í þessu af
hjartans lyst og djúpt á gróðahug-
sjóninni. Hér geri ég nákvæmlega
það sem mér sýnist og það hefur
virkað vel í landsmenn, sem margir
gera sér ferð úr Reykjavík til þess
eins að fá sér að borða. Þá er Eyja-
fjörðurinn ríkulegt landbúnaðar-
hérað og ég í nánum tengslum við
byrgja sem ég er stoltur af,“ segir
Friðrik sem heillaðist af „slow
food“-stefnunni þegar hann sótti
sér innblástur til Ítalíu, en í janúar
ár hvert fer hann víða um heim til
að nema nýja matarmenningu og
aðferðir.

„Hugmyndin að „slow food“-
stefnunni er styttra bil á milli fram-
leiðenda og neytenda; að vita allt
um hráefnið og að veitt er í sam-
lyndi við náttúruna. Það hefur fyllt
mig stolti að vekja athygli fyrir að
nota ferskt hráefni úr héraðinu, en
ég veit hvar og hvenær gæsin var
skotin, hver skaut hreindýrið og
númer þess, frá hvaða bæ nautið er,
hvenær því var slátrað og hvað það

vó, hvenær og hvar bláberin voru
týnd og gsp-staðsetningu veiði-
staðar sjávarfangsins,“ segir Friðrik
brosmildur, en líkja má heimsókn á
Friðrik V Brasserie við heimsókn á
lítið, ítalskt fjölskylduveitingahús.

„Fólk gerir kröfu um að hitta
mig yfir borðhaldinu og ég labba
mikið inn í sal til að spjalla við
gestina. Veitingahúsið er ástríða hjá
okkur hjónunum og við mikið á
tánum, en þetta er fjölskyldustaður
og mín upplifun að gestirnir séu að

koma í persónulega heimsókn,“
segir Friðrik sem þann 18. nóvem-
ber byrjar með jólahlaðborð þar
sem hver og einn getur notið mat-
arins á þeim hraða sem hann kærir
sig um.

„Lengi vel fannst mér Íslendingar
vera vitleysingar sem ekki kynnu að
fara á jólahlaðborð, því þeir stóðu í
löngum biðröðum með reykt svína-
kjöt og graflaxsósu á diskum sínum
og hrúguðu eins og hægt var í hverri
ferð. Svo fór ég sjálfur og ætlaði að

gera þetta á yfirvegaðan hátt, en
skildi ástandið betur eftir að hafa
staðið í korters biðröð við forréttina
eina saman. Þá ákvað ég að bjóða
upp á annars konar jólahlaðborð þar
sem gestum eru færð sjö sett af mis-
munandi jólamat á hvert borð og
þeir geta nostrað við matinn í fjóra
tíma, sem er skemmtilegasta formið
fyrir stað af okkar stærð,“ segir Frið-
rik sem hefur jólaveisluna girnilegu
á boðstólum öll föstudags- og laug-
ardagskvöld fram að jólum.

Heima er best }

Norðurland skipar sess í hjarta mér…

…vegna þess að það er svo gott að koma heim. Eyja-
fjörður og Þingeyjarsýslan ægifögur og svo slappa ég
hvergi betur af. Helgi hjá Möggu systur og fjölskyldu í
Mývatnssveit er eins og vika á heimsins besta heilsuhæli.

Svanhildur Hólm Valsdóttir, sjónvarpskona á Stöð 2:

Heimsins besta heilsuhæli

HEIMSKOKKUR NORÐURLANDS Friðrik Valur Karlsson, eigandi Friðriks V Brasserie, hefur hafið meðhöndlun norðlenskra matvæla og
matreiðslu á æðsta plan. FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN J. KRISTJÁNSSON

Full búð af nýjum vörum!

Mesta
úrval af skóm

norðan heiða og þótt víðar
væri leitað. Mössubúð hefur allt

það nýjasta í skóm fyrir alla aldurshópa.
Erum einnig með töskur, handgert skart,

leðurhanska og seðlaveski.

Hlökkum til að sjá ykkur á torginu 

Massa, Guðrún , Laufey og Ásta Björg



me› okkur!

Upplýsingaþjónusta 
Vegagerðarinnar
opin alla daga kl. 07:00 – 22:00 í vetur

Færð og veður

Textavarp síður 470–490

Talvél sími 1779

Engin gjöld eru tekin fyrir að leita 

upplýsinga hjá Vegagerðinni

1777

www.vegagerd in . i s
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Leiðin að hjarta mannsins...
...liggur um maga hans

La Vita e Bella
Ítalskur veitingastaður í hjarta bæj-
arins. Heimalagað pasta og nýbak-
að ítalskt brauð eins og það gerist
best. Umhverfið er umgjörð
elskenda og fagurkera. Þjónustan
æðisleg og réttirnir framandi;
beikonvafðir sniglafylltir sveppa-
hattar, rjómasoðinn camembert og
lax með gullstöngulhjúp, í bland við
hefðbundnar pitsur og ravíólí. Opið
alla daga frá kl. 18.

Friðrik V Brasserie
Heimsborgarleg eldamennska á al-
íslenskum, ferskum afurðum sem
flestar koma úr nærsveitum Akur-
eyrar. Mjúkir leðursófar í koníaks-
stofunni og íslensk list í öndvegi.
Núna dásamleg leirlist Margrétar
Jónsdóttur að norðan. Friðrik Val-
ur, matreiðslumeistari og eigandi
staðarins, ber fram lostæti úr eld-
húsinu og eiginkonan Adda geng-
ur um beina. Eins og einkaheim-
sókn til guðlegra matgæðinga.
Opið alla daga nema mánudaga
frá kl. 18. 

Fiðlarinn
Háklassa veitingahús með ómót-
stæðilegu útsýni yfir Pollinn,
Vaðlaheiðina og reyndar til allra
átta. Einn af fínni stöðum Akureyr-
arbæjar, þangað sem Norðanmenn
fara gjarnan við hátíðleg tilefni lífs-
ins. Matseðill a la carte og eðal-
veigar á barnum.

Kaffi Akureyri
Stofnað af Grétari Örvarssyni, Siggu
Beinteins og Magnúsi Sigurbjörns-
syni árið 1996 og rekið af þeim í
þrjú ár. Róleg kaffihúsastemming á
virkum dögum en stuð, stuð, stuð
um helgar, enda einn vinsælasti
skemmtistaður Akureyrar. Lifandi
tónlist og diskótek um helgar í
bland við kanilstráð cappuchino,
eplamarengs og fleira góðgæti fyrir
mallakút.

Bautinn
Elsta veitingahús landsins og
skylduheimsókn nyrðra. Staðsett í
meira en hundrað ára gömlu húsi
með notalegum anda og hlýlegheit-
um. Maturinn alltaf afbragð eins
og þjónustan. Staðsett á besta stað
í bænum, með útsýni yfir í göngu-
götuna. Dýrindis salatbar og glóð-
arsteiktar steikur, fiskur og ham-
borgarar. Upplifun fyrir tungu og
maga.

Tikk Takk
Geggjað góður „take away“-staður
ef löngun er til þess að gera sér
dagamun á exótískan máta undir
berum himni eða í stofunni heima.
Indversk, ítölsk, amerísk, mexíkósk
og austurlensk áhrif á girnilegum
matseðli, sem endar í freistandi
hvítum öskjum sem varðveita
gæði, bragð og ilm á ferðalaginu
heim eða út í skóg.

Bláa kannan
Yndislegt kaffihús í göngugötunni
þar sem mannlíf og fegurð iðar
innandyra sem utan. Endalaust
freistandi tertur og hvers kyns
kruðerí, undir turnþaki eins fegursta
húss Akureyrar; nefnilega París. Á
neðri hæðinni er skemmtistaðurinn
Græni hatturinn, þar sem boðið er
upp á menningarviðburði af ýmsu
tagi og lifandi tónlist um helgar.

Café Karólína
Listrænt umhverfi og matur eldaður
af hjarta og listfengi. Kaffihúsið á
neðri hæðinni er einn af föstu
punktunum í menningarlífi Akur-
eyrar og þar jafnan margt um

manninn yfir gómsætum hádegis-
súpum og eðalkaffi. Á efri hæðinni
er ein af betri matarupplifunum
nyrðra; sælkeraeldhús með ómót-
stæðilegum krásum þar sem lögð er
áhersla á að hráefnið haldi sínu
náttúrulega bragði.

Greifinn
Geysivinsæll veitingastaður fyrir
fjölskylduna, vinahópinn eða
turtildúfur. Óvenju fjölbreyttur
matseðill með dýrindis réttum sem
hver er öðrum betri og ýmislegt
framúrstefnulegt innan um.
Spennandi leikherbergi fyrir börnin
meðan hinir fullorðnu gera sælker-
afóðri Greifans rólegri skil.

Café Amor
Fallegt kaffihús við Ráðhústorgið,
með útsýni yfir þá sem keyra rúnt-
inn og ganga glaðlega um fagran
miðbæinn. Úrval girnilegra rétta og
drykkja í boði og einkar flott innan-
húshönnun umlykur gesti staðarins.
Er á góðri leið með að verða
vinsælasti skemmtistaður ungu
kynslóðarinnar.

...um mat
   á föstudögum í Fréttablaðinu.

Hafið samband við auglýsingadeild „Allts“

Síminn er 550-5000

markvissar auglýsingar
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Næturlíf í norðri

Skemmtanalífið á Akureyri hefur
lengi verið með miklum ágætum
og hafa Norðlendingar ekki verið
taldir síðri djammarar en frændur
þeirra fyrir sunnan. Okkur langaði
að fræðast nánar um hvernig
skemmtanalífinu væri háttað á
Akureyri um þessar mundir og
fengum Arnar Elíasson, 25 ára
borinn og barnfæddan Akureyr-
ing í lið með okkur í þeim tilgangi
að fara nánar ofan í saumana á
partístandi Norðlendina.

Að sögn Arnars hefur Kaffi
Akureyri verið aðal djammstaður-
inn á Akureyri um nokkurt skeið
en á undanförnum mánuðum hef-
ur nýr staður verið að ryðja sér til
rúms sem aðalskemmtistaður bæj-
arins.

„Skemmtistaðurinn Amour hef-
ur allt frá í fyrravetur verið að taka
við hlutverki Kaffi Akureyrar sem
fremsti staðurinn í bænum, sér-
staklega hjá aldurshópnum á milli
tvítugs og þrítugs,“ segir Arnar. 

Þegar hann er spurður hvert
þeir sem komnir eru á miðjan ald-
ur haldi þegar helgin birtist og
kvölda tekur vill Arnar meina að
Oddvitinn og Vélsmiðjan séu þeir
staðir sem höfði sérstaklega til
þeirra sem komnir séu yfir þrítugs-
aldurinn.

„Oddvitinn býður líka upp á

karókí sum kvöldin þannig að þá
týnist yngra fólkið líka inn og tek-
ur lagið. Ég mundi hins vegar segja
að Vélsmiðjan væri klárlega sá
staður sem eldra fólkið sækir hvað
mest, og svo er auðvitað Sjallinn
sá staður sem menn sækja grimmt
á laugardagskvöldum þegar böll og
tónleikar eru haldnir í bænum,“
segir Arnar og bætir því við að
ástæðan sé einfaldlega sú að eng-
inn annar staður í bænum rúmi
þann fjölda af fólki sem sækir böll
og aðra hljómleikaviðburði, en
lengi hefur loðað við skemmtana-
hald í Sjallanum að þar skemmti
sér margar kynslóðir saman. 

Þegar Arnar er inntur eftir því
hvort Akureyringar séu meiri
djammarar heldur en Reykvíking-
ar svarar hann því til að honum
finnst það ólíklegt. 

„Ástæðan er fyrst og fremst sú
að framboð á skemmtistöðum hér
nyrðra er töluvert minna heldur en
gengur og gerist í höfuðborginni.
Þetta er alltaf sama rútínan hér á
Akureyri og ef maður fer á djam-
mið nokkrar helgar í röð fer maður
strax að kannast nokkuð vel við
þau andlit sem mæta á staðina um
helgar. Því verður þetta dálítið
leiðigjarnt með tímanum,“ segir
Arnar, en mælir þó eindregið með
næturlífinu norðan heiða. 

Vélsmiðjan. Hér gera sér glaðan dag þeir sem komnir eru yfir þrítugt.

Sjallinn. Þar sem kynslóðirnar gleðjast
saman. Fastur punktur í tilverunni.

Kaffi Akureyri. Heldur stöðu sinni sem
einn vinsælasti skemmtistaður
Akureyringa um árabil.

Sólskinsstund á Café Amor. Staðurinn er að verða sá vinsælasti meðal unga fólksins
nyrðra og er frábær heim að sækja sem hefðbundið kaffihús á daginn.



Sími 460 1760
johann@isi.is
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Háskóli í örum vexti

Háskólinn á Akureyri hefur vaxið
jafnt og þétt á síðastliðnum árum og
nú er svo komið að um 1528 nem-
endur eru skráðir í skólann á þessari
önn samkvæmt Jónu Jónsdóttir for-
stöðumanni samskiptamiðstöðvar
við háskólann. Þar af eru um 40
prósent af nemendum fjarnemar og
um 60 prósent nemendur sem eru á
Akureyri. Þeir möguleikar sem stúd-
entar hafa til náms þegar þeir út-
skrifast úr framhaldskóla hafa því
aukist töluvert á undanförnum árum
með tilkomu Háskólans á Akureyri.

Deildir skólans eru sex talsins og
skiptast í kennaradeild, auðlinda-
deild, heilbrigðisdeild og viðskipta-
deild. Einnig eru starfandi upplýs-
ingatæknideild, félagsvísinda og
lagadeild, sem er nýjasta deildin við
skólann.

Sú fjölmennasta er hinsvegar
kennaradeildin sem státar af 542
nemendum. Jóna segir ennfremur að
brautskráðum kandídötum fjölgi
stöðugt. „Núna í vor brautskráðum
við 280 manns og árið áður voru það
um 220 þannig að þessi tala hefur

farið vaxandi á undanförnum árum.“ 
Með auknum fjölda nemenda

kemur krafan um fjölbreytni í námi.
Háskólinn á Akureyri hefur á und-
anförnum árum reynt eftir fremsta
megni að bæta við þá námsmögu-
leika sem stúdentum stendur til
boða. Þar má til dæmis nefna að nú
í haust var í fyrsta sinn boðið upp á
meistaranám í auðlindadeild.

Þá hefur einnig farið mikill
kraftur í að félagsvísinda- og laga-
deildin, sem stofnuð var árið 2003,
fari vel af stað og hefur það tekist

það mjög vel. Nú stunda um 246
nemendur nám við deildina og
þeim fer ört vaxandi. Á þessu er
ljóst að háskólasamfélagið á Akur-

eyri er í miklum blóma og töluverð
ánægja virðist vera með það fjöl-
breytilega nám sem nemendum
skólans stendur til boða.

FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN KRISTJÁNSSON

Háskólinn á Akureyri. Býður endalaust spennandi námsleiðir í yndislegu umhverfi,
enda Akureyri alvöru háskólabær.
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Akureyri er alltaf í hjarta mér
vegna þess að...

...þar er ég innan um stóran hluta
af sjálfum mér. 

Strandgötu 25 Akureyri s: 462-6640 
www.daggir.is • Sendum hvert á land sem er

Steiking með eða án fitu
Maturinn festist ekki við

Verpist ekki
Sterk húð, flagnar ekki
Má nota málmáhöld

Þvoist ávallt m. sápu, má fara 
í uppþvottavél

Má fara í ofn að 260˚c

Hvenær er Akureyrarbær og
landið í kring fegurst fyrir
augun? Það er mjög fallegt hér
snemma morguns á sumrin og
haustið er óskaplega yndislegur
tími. Ég hef stundum farið í
gæsaveiði utan við bæinn í dag-
renningu og algjörlega ómót-
stæðilegt að upplifa landið vakna.
Það er einfaldlega stórkostlegt að
heyra fyrsta fuglinn bjóða góðan
daginn, fyrsta jarmið og fyrsta
gargið í gæs. Ég held að tiltölu-
lega fáir hafi upplifað þá töfra, en
það er vel þess virði að vakna í
bítið með náttúrunni.“

Hvers vegna hefur þú alltaf
búið nyrðra? Ég er fæddur hér og
uppalinn og  mér hefur alltaf liðið
vel á Akureyri. Mér hefur oft boðist
að vinna og flytjast til Reykjavíkur
en ekki orðið af því ennþá. Dóttir
mín og fjölskyldan hennar býr í
höfuðstaðnum en við hjónin hér
nyrðra og líkar vel. Ef maður hefur

áhugamál er svo stutt í að njóta
þeirra hér, og ég hef þau mörg. Við
förum mikið á skíði, í golf og
göngutúra, ég flýg mikið og get
farið á spariskónum að veiða, því
veiðiárnar eru allt í kring og allt
eins og best verður á kosið.“

Hvaða mann hafa Akureyringar
að geyma? Þeir eru alveg eins og
aðrir Íslendingar. Stundum er tal-
að um að þeir séu seinteknir en
það er þjóðsaga. Þá er einnig sagt
að aðkomumenn séu lengi að fá
ríkisborgararéttinn hér nyrðra, en
það er auðvitað grín, nema hvað
við verðum vitaskuld að velja og
hafna (hlær dátt). Ég get ekki séð
að gestir fái öðruvísi móttökur hér
en í Reykjavík og glöggt dæmi að
Akureyringar hafa fyrir sið að
sækja og skila gestum sínum á
flugvöllinn. Hér ríkir enn dálítill
sveitahugsunarháttur, sem er bara
gott, og margir sem enn fara heim
í hádeginu að borða.

Hvernig er að vekja þjóðina al-
einn í hljóðverinu á morgnana?
Mér finnst það indælt því mér líkar
að vakna einn og koma mér fyrir við
gluggann. Ég hef dásamlegt útsýni og
vakna oftast það snemma að ég næ
að keyra pínulítið um og líta í kring-
um mig meðan bærinn enn sefur.

Er Akureyri seinni að vakna en
Reykjavík? Já, en það gera náttúr-
ulega vegalengdirnar. Við erum ekki
nema í mesta lagi sjö mínútur í
vinnu og á milli staða, og aldrei
komin með bíl í aftursætið eftir
augnablik í umferðinni. Við getum
leyft okkur að sofa nokkrum mínút-
um lengur og þurfum ekki að vera
með neinn æsing yfir hlutunum.
Þannig er andrúmsloftið ekki endi-
lega letilegt en bæði afslappað og
þægilegt.

Færðu heimþrá þegar þú kveður
heimabæinn? Nei, því mér líður vel
hvar sem ég er. Gæti þannig vel
hugsað mér að búa í höfuðborginni
og færi létt með það. Hins vegar ber
ég sterkar taugar til norðursins þótt
ég skammi stundum mitt heimafólk
fyrir að láta of lítið á sér bera. Menn
verða að láta í sér heyra og vera
stoltir af því. Þetta skrifast þó hvorki
á minnimáttarkennd né lítillæti, held-
ur á það hve Akureyringar eru heima-
kærir.

Aleinn Gestur með augu
þjóðarinnar við gluggann
Það er stilltur morgunn við Pollinn þegar einn ástsælasti
útvarpsmaður þjóðarinnar sest með kaffibollann sinn við
hljóðnemann í hljóðveri Ríkisútvarpsins við Kaupvangs-
stræti og lýsir því sem fyrir augu ber í höfuðstað Norður-
lands. Þannig má segja að Gestur Einar Jónasson sé
gluggi landsmanna að norðlenskri náttúrufegurð, bæjar-
stemmingu og mannlífi allan ársins hring frá hálfníu til
tíu á Rás 2.

ÁRRISULL MORGUNHANI. Gestur Einar Jónasson vaknar daglega með þjóðinni á Rás 2 og lýsir því sem fyrir augu ber norðan heiða. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GUNNAR SVERRISSON

Sigmundur Ernir Rúnarsson,
fréttamaður á NFS:

Hluti af 
sjálfum mér
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Eva Ásrún Albertsdóttir söngkona
hefur verið búsett í höfuðborginni
síðan 1979. Þrátt fyrir það er
gamli heimabærinn Akureyri henni
einkar kær. „Umhverfið hefur
voðalega góð áhrif á mann. Þetta
er einstaklega fallegur bær og þar
er rólegt og gott að vera. Svo er
auðvitað veðrið allt öðruvísi og
betra fyrir norðan heldur en hér
fyrir sunnan. Ég gerði mér hrein-
lega ekki grein fyrir því hve ólíkt
veðrið er fyrr en ég flutti suður,“
segir Eva Ásrún, sem hugsar með
hlýju til æskuáranna á Akureyri.
„Ég átti frábæra barnæsku og enn
í dag margar frábærar vinkonur
sem ég ólst upp með.“ 
Spurð hvert hún myndi fara með
gesti sem væru að koma til Akur-
eyrar í fyrsta sinn var hún fljót að
svara. 
„Lystigarðurinn kemur fyrst upp í
hugann. Einnig er nauðsynlegt að
skoða Nonnahús og Kjarnaskóg
ásamt söfnunum í bænum. Það
eru margir staðir sem eru þess
verðir að skoða vel.“ 

Eva Ásrún Albertsdóttir 
söngkona:

Fegurð og
veðursæld



Rómantík hefur löngum þótt umlykja
lífið á heimavistum landins. Oft getur
myndast mikil stemming á vistinni eins
og gefur að skilja þegar fólk á svipuðum
aldri býr hlið við hlið svo mánuðum
skiptir. Verkmenntaskólinn á Akureyri
og Menntaskólinn á Akureyri reka sam-

eiginlega heimavist þar sem nemendur,
langan veg frá heimahögum, geta feng-
ið vist á meðan á náminu stendur.

Sigmundur Magnússon vinnur á
heimavistinni og er titlaður húsbóndi á
svæðinu. Spurður hvað felist í starfi
hans segir hann það fyrst og fremst

vera umsjón með íbúunum ásamt því
að halda uppi aga og sjá til þess að
þetta stóra heimili og heimilislíf gangi
sem allra best. 

Hann segir starfið öllu viðameira en
venjulegt húsvarðarstarf. „Ég er eins
konar pabbi hérna á svæðinu og ung-
mennin geta leitað til mín með ýmis
mál en þá reyni ég að leiðbeina þeim
eftir bestu getu.“

Sigmundur segir að oft geti myndast
mikil stemming á vistinni. „Það er oft
mikið fjör hérna hér og svo er félagslíf-
ið í skólunum mjög öflugt þannig að
það getur orðið ansi glatt á hjalla.“

Að sögn Sigmundar eru rúmlega
þrjú hundruð nemendur sem búa á
heimavistinni hverju sinni og þeir koma
úr öllum áttum. „Flestir koma af Norð-
vestur- og Norðausturlandi en einnig
eru nemendur sem koma að austan og
einstaka fólk af Suðurlandi, þannig að
það er í raun fólk alls staðar frá sem býr
hér á vistinni.“

Ernir Freyr Gunnlaugsson býr á
vistinni og er einn af sex fulltrúum í
svokölluðu heimavistarráði. Hann lætur

vel af dvölinni og segir gott andrúms-
loft einkenna vistina. Spurður hvort
vottur af rómantík liggi í loftinu þegar
líða tekur á veturinn jánkar hann því. 

„Það er ávallt eitthvað um að fólk
pari sig saman á vistinni, enda er það
eðlilegt þegar fólk er svona mikið sam-
an í langan tíma.“

VMA og MA reka sameiginlega heimavist:

Rómantík og bræðralag
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Á undanförnum árum hefur Húsa-
víkurbær þróast út í mikinn
safnabæ þar sem kennir margra
grasa. Að sögn Reinhards Reynis-
sonar bæjarstjóra hefur mikill
uppgangur verið í bænum á und-
anförnum árum og eiga söfnin á
staðnum stóran þátt í því að
byggja upp þá sterku ferða-
mannaþjónustu sem nú blómstrar
þar á bæ. 

Safnahúsið á Húsavík er
stærsta safnið í bænum og er það
alfarið rekið af sveitarfélaginu
sjálfu. Það samanstendur af
nokkrum söfnum sem hafa að
geyma hina ólíkustu hluti. Þar má
telja Byggðasafnið sem staðsett er
á efstu og neðstu hæð Safnahúss-
ins. Meginmarkmið með því er að
varðveita hvers kyns muni úr hér-
aðinu sem hafa eitthvert menn-
ingarsögulegt gildi. Einnig er vert
að minnast á Sjóminjasafnið og
Héraðsskjalasafnið sem einnig eru
staðsett í Safnahúsinu sjálfu. 

Þá rekur bæjarfélagið einnig
Náttúrugripasafn en megintil-

gangur þess er að vekja athygli
ferðamanna og annarra á íslensk-
um náttúrugripum. Þekktasti
gripur safnsins er án vafa Gríms-
eyjarbjörninn; uppstoppaður ís-
björn sem unninn var í Grímsey
veturinn 1969. 

Fyrir utan söfnin sem bæjarfé-
lagið rekur sjálft má nefna Hið ís-
lenska reðursafn sem nýlega var
flutt frá Reykjavík til Húsavíkur,
og þá er Hvalamiðstöðin á Húsa-
vík afar merkilegt safn og einstakt
í sinni röð; helgað öllu sem teng-
ist hvölum og hvalveiðum. Það
safn hefur á undanförnum árum
átt auknum vinsældum að fagna
meðal erlendra ferðamanna sem
eiga leið um svæðið. 

Því má með sanni segja að
Húsavík beri höfuð og herðar yfir
önnur sveitarfélög á Norðurlandi
þegar fjöldi safna er annars vegar.
Ljóst er að með tilkomu allra þess-
ara merkilegu safna eiga ferða-
menn í auknum mæli eftir að
sækja heim þennan mikla menn-
ingarbæ.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Safnabærinn Húsavík:

Sjóminjar og ísbirnir

GLAMPAR Í AUGUM UNGA FÓLKSINS Rómantík á menntaskólaárunum er samofin
íslenskri menntasögu, en hvort amor hafi skotið ástarörvum sínum að þessum
norðlensku ungmennum fullyrðum við ekkert um. FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN J. KRISTJÁNSSON

MATAST Í MA Lagt hefur verið til að sjoppufæði verði bannað í menntaskólum landsins,
en heilsusamlegt fæði verði skilyrði á matseðlum menntskælinga.

BESTU ÁR ÆVINNAR Menntaskólaárin eru tími dýrmætrar vináttu og ævarandi og
auðgandi kynna.
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FRAMBURÐARATRIÐI:
- Þarf vart að nefna harðmæli

(aPi, aKa, éTa...) og röddun
(stúlka, bolti, úlpa, fimmtíu,
fantur).

- bð/gð-framburður (habbði =
hafði, höbbði = höfði, saggði =
sagði).

- ngl-framburður: orð eins og
kringlan, englar og önglar bor-
in fram ekki ósvipað og vinkl-
ar (nema með g í stað k). Er
helst notað út með firði; á Ár-
skógsströnd, Dalvík og Ólafs-
firði.

ORÐALAG 
OG ORÐATILTÆKI
- áttatal: Eitt það fyrsta sem að-

komufólk rekur sig á er að Ak-
ureyringar eru mjög gjarnir á
að nota áttirnar til að staðsetja
allt og ekkert. Þannig er bókin
á norðvesturhorni skrifborðs-
ins, sem aftur stendur í suður-
enda herbergisins, sem er í
vesturenda hússins, norðan
Þingvallastrætis, og svo fram-
vegis. Þetta kemur trúlega til
af hinum afskaplega þægilegu
landfræðilegu aðstæðum
nyrðra: Hlíðarfjall er beint í
vestur, Vaðlaheiðin beint í
austur og svo liggur fjörðurinn
norður-suður þannig að alltaf
er auðvelt að finna sér viðmið
í þessum efnum. 

- í beinu framhaldi af áttatali:
Fyrir norðan er sagt að fara út
fjörðinn (=norður) eða fram í
fjörð (=suður). Sumir nota
einnig inn í stað fram. Rétt er
að undirstrika að í það
minnsta hjá Akureyringum
leysa þessar áttalýsingar norð-
ur og suður aðeins af þegar átt
er við staði eða ferðir utan
bæjarmarkanna. Þannig talar
innfæddur Akureyringur ann-
ars vegar um að fara til vinnu
sinnar suður í Verkmennta-
skóla (sem stendur í suðurjaðri
bæjarins) en hins vegar um að
fara í göngutúr frammi í
Kjarna, sem er útivistarsvæði

Akureyrar en stendur þó utan
sjálfs bæjarins, 1-2 km sunnan
við VMA.

- Helvítis, bölvaður hálfviti ertu
maður.

- Má nokkuð bjóða þér meira
(ku vera sérdalvíkst – sérstök
áhersla lögð á nokkuð).

ORÐ:
- (bekkjar) rýja (= (borð)tuska,

einnig notað í svipaðri merk-
ingu og grey eða ræfill: æ, ertu
þarna rýjan mín)

- drusla (= tuska) – druslulegur
- eldhúsbekkur (= borð-

plata/vinnusvæðið í eldhúsinu)
- mál(ið) (=málning – ku þó líka

vera notað á Austurlandi)
- brækur/brók (=nærbuxur)
- leistar (=hosur/sokkar)
- sperðlar (=bjúgu)
- dunkur (=krukka/baukur undir

kökur)
- púnktera (=springa (á dekki))
- kontór (= var víst lengi vel

alltaf notað í staðinn fyrir
skrifstofa)

- batterí (=rafgeymir (í bíl))
- strompur (= skorsteinn)
- múttering (= ró)
- mæra (=sælgæti)
- melís (= sykur)
- margarín (=smjörlíki)
- sjammi (= samskeyti á fót-

boltamarki)
- Svo er kannski rétt að minnast

á að á mótunarárum Akureyr-
ar skiptust menn í tvær megin-
fylkingar eftir búsetu, eyrar-
púka og brekkusnigla.

LEIÐRÉTTING:
Orðalagið „kók í bauk“ heyrist að-
eins nyrðra þegar þangað koma
Reykvíkingar sem telja sig vera að
bregða fyrir sig akureyrsku með
þessu orðalagi. Fyrir norðan er
drukkið kók í dós eins og hvar
annars staðar á landinu.
Starfsfólki Háskólans á Akureyri
eru færðar hjartans þakkir fyrir
norðlenskuhjálpina; sér í lagi
Finni Friðrikssyni íslenskukenn-
ara.

Norðlenska

NONNAHÚS Stytta af Jóni Sveinssyni rithöfundi.
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SEAT vinnuvélasæti.
Eigum til sæti í jeppa, vörubíla, vinnu-
vélar, dráttarvélar og lyftara. Vélaborg
Krókhálsi 5F Reykjavík(gengið inn frá
Járnhálsi). Sími 414 8600 og Draupnis-
götu 1, Akureyri. Sími 464 8600.

Nordic ljós fyrir vinnuvél-
ar.

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

Snjókeðjur
Útvegum með stuttum fyrirvara snjó-
keðjur undir vinnuvélar. Vélaborg Krók-
hálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110
Rvk, sími 414 8600, Draupnisgötu 1,
603 Akureyri, sími 464 8600.

Hitamottur í bílsæti
Eigum til sætishitamottur í bíla og
vinnuvélasæti, 12v og 24v. Tengist í
vindlingakveikjara. Verð 12 volt kr.
6.777- og 24 volt kr. 9.267-. Vélaborg
Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi)
110 Rvk, sími 414 8600, Draupnisgötu
1, 603 Akureyri, sími 464 8600.

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. Sala og leiga. 893 3573

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. Sala og leiga. 893 3573

Lyftaravarahlutir:
Varahlutir í flestar tegundir lyftara. Keðj-
ur, masturslegur, dekk, gafflar o.fl. Véla-
borg Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járn-
hálsi) 110 Rvk, 414 8600, Draupnisgötu
1, 603 Ak, 464 8600.

Lyftarahjólbarðar frá
Trelleborg

í úrvali. Á flestar gerðir lyftara, loftfylltir
eða gegnheilir, svartir eða hvítir strikafrí-
ir. Vélaborg Krókhálsi 5F (gengið inn frá
Járnhálsi) 110 Rvk, sími 414 8600,
Draupnisgötu 1, 603 Akureyri, sími 464
8600.

Lítill frambyggður plastbátur með vél
óskast. Uppl. gefur Brandur í síma 662
6375.

15” 4 gata felgur og dekk. Honda Ci-
vic/Toyota. Verð 25 þ. Uppl. í s. 694
4215.

Á varahluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91,
Lancer Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla
‘92, ‘97, Touring ‘92, Sunny ‘92, Micra ‘91,
Swift ‘90, Subaru ‘90, Justy, L300 ‘90, Pri-
mera ‘93. Sonata ‘92. S. 896 8568.

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14 Drangahrauns
megin, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í
Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum
einnig varahluti í fleiri tegundir bíla.
Kaupum bíla til niðurrifs.

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

S. 555 3560
Bílapartar og Þjónusta. Eigum varahluti
í flestar gerðir bíla. Dalshrauni 20.

Aðalpartasalan s. 565
9700

Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel
og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

bilapartar.is
Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum ein-
göngu 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.

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

Bílapartasalan Ás
Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir vara-
hlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Im-
presa 2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel,
Audi 100 ‘95, Lancer Golf. Opið 8-18.
Lau. 10-15.

Hedd 557 7551
Bílapartasala sem sérhæfir sig í Musso,
Bens, VW, Skoda, Audi og fl. Opið mán.-
föst. 9-18. Skemmuvegur 16. S 557
7551.

Partaland s. 567 4100
Stórhöfða 18, R. Varahlutir í Pajero,
Lancer, Trooper o.fl. teg.

Opel partar.
Er að rífa Zafira 99-04, Vectra 93-01,
Astra 95-02, Corsa 95-02, Combo 95-
00. Viðgerðaþjónusta kaupum Opel
bíla. Opið um helgar. Sími 553 9900 &
845 2996.

Vandaðir hringstigar, ótrúlega hagstæð
verð, hæð stillanleg upp í 300cm.
Breiddir 120, 140 og 160 cm, WOOD,
40mm beykiþrep og beykihandlisti,
verð frá 219.700-. METAL, stálþrep og
plasthandlisti, verð frá
158.000.Stigalagerinn, Dalbrekku 26 s.
5641890.

Vandaðir hringstigar, ótrúlega hagstæð
verð, hæð stillanleg upp í 300cm.
Breiddir 120, 140 og 160 cm, 40mm
beykiþrep og beykihandlisti, verð frá
219.700-, stálþrep og plasthandlisti,
verð frá 158.000. Stigalagerinn, Dal-
brekku 26 s. 5641890.

Stigar hringstigar og handrið á lager. Til
í 38mm þykku beiki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrí fittings
fáanleg á sama stað. Atlantskaup ehf.
Uppl. í s. 533 3700.

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Hjólbarðar

Bílaþjónusta

Bátar

Lyftarar
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Honda Civic 1600 VTI 1997, ek. 167
þús, nýskoðaður '06. Verð 690 þús. Til-
boð 490 þús.

Toyota Hilux 2.4 Dísel 1990 38“ Breytt-
ur, mikið endurnýjaður. Verð 1.150 þús.

M.Benz 420 SE 1992. Ek. 216 þús. 19“
Felgur. Fallegur bíll. Verð 1850 þús.

Opel Vectra 1997, ek. 110 þús km, 5
dyra, 5 gíra. Verð 690 þús. Tiboð: Yfir-
taka á láni 510 þús + 25 þús.

Toyota Yaris 6/2004, ek. 51 þús km. 3
Dyra. 5 Gíra cd. Verð 990 þús. 

Galloper Tdi 6/2000 ek. 116 þús., km. 5
Gíra, 7 manna. Verð 1.150 Þús. B.lán
700 þús. Tilboð 890 þús.

Kia Sportage 7/2002 ek. 74 þús., km. 5
dyra, 5 gíra. Verð 1.390 þús. B.lán
1.200 þús.

Renult Megane Classic 5/1997, ek. 107
þús., km. 4 Dyra. SSk. Verð 395 þús.

Vegna mikillar sölu vantar okkur nýlega bíla 
á skrá og á staðinn.

Opnunartími: 
mán - fös kl 10-18 • lau kl 12-16 • Sími 588 0700 • www.bilabankinn.is

Bílakjarninn • Breiðhöfða

Toyota Yaris 6/2004 1.0 VVTi ek. 54
þús., km. 5 dyra. 5 Gíra. CD. Verð 1090
þús., b.lán 840 þús.

Toyota Landcrusier 90 VX 1999 ek. 128
þús km. Dísel, 7 manna 33“ Breyttur,
ssk. Verð 2290 þús. Topp Eintak !!

BÍLAR TIL SÖLU

BÍLAT/IÐNVÉLAR TIL SÖLU

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Plasthúðað galvaneshúðað vírnet-
spanetspanel. 200cm hæð: verð 1,388
p/meter. Upplýsingar í síma 533 3700
Atlantskaup efh. 

Til sölu 12 volta, 24 volta og 32 volta
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði, með
eða án rafgeymis og hleðslutækis.
Smásala. Vélaverkstæði JS. Dalveg 26,
Kópavogi. S. 554 0661, 897 4996 &
699 2502.

Vinsælu landbúnaðarleik-
föngin !

Landbúnaðarsett með vélum og bú-
stofni á búgarðinn, erum einnig með
stakar dráttarvélar og önnur landbún-
aðartæki. Vélaborg, Krókhálsi 5F
Reykjavík(gengið inn frá Járnhálsi) sími
414 8600 og Draupnisgötu 1 Akureyri
sími 464 8600Vélaborg, Krókhálsi 5F
Reykjavík(gengið inn frá Járnhálsi) s.
414 8600 og Draupnisgötu 1, Akureyri
s. 464 8600. Skoðið einnig úrvalið á
velaborg.is

Calix
Öruggari gangsetning. Rafmagnsmótor-
hitarar í vinnuvélar, auðveldar gang-
setningu í köldu veðri, sparar orku og
eykur vellíðan. Vélaborg Krókhálsi 5F
(gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk, sími
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Akur-
eyri, sími 464 8600.

Glæsilegur og frábær fyrir stóru brjóst-
in! 32-38 C-F verð kr. 3.990,- 3 tegund-
ir af buxum fást í stíl. Misty, Laugavegi
178, 105 Reykjavík sími 551 3366.
Mælum og veitum faglega ráðgjöf.

Peysur mikið úrval. Opið laugardaga
10-14 og þriðjudaga 13-19. GreenHou-
se, Rauðagerði 26.

Stubbastrumpar
Góð lausn fyrir alla vinnustaði. Snyrti-
legir og auðveldir í notkunn. Uppl. í s.
847 7995 & 699 2698.

Borð og bast stólar úr Línunni og Miele
ofn og helluborð til sölu. Uppl. í s. 586
1342 e.kl.9.

RB hjónarúm til sölu , stærð 180 cm
x200 cm, selst á 20.000. S. 557 3936
e.kl.17.

Íssk. 140 cm m. sér frysti á 10 þ. 133 cm
og 85 cm á 8 þ. Gasísskápur á 15 þ. Ol-
íuofn á 15 þ. Barnakerra á 4 þ. 4 stk.
15” BMW felgur á 6 þ. 20” sjónvarp á 3
þ. S. 896 8568.

Kaupum gamlar vínylplötur, gott verð,
góð tilboð. Uppl. í s. 698 8629.

LauraStar.
Tækni atvinnumannsins fyrir heimili. Al-
ver ehf. Sími 511 4100.

Get útvegað allar gerðir af harmonikk-
um. Notaðar og nýjar á frábæru verði. S.
690 2020. www.harmonikan.is

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

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

Járnaklippur.
Vandaðar Japanskar járnaklippur, ein-
fasa eða rafhlöðuvél. Taka upp í 16
mm. Léttar og öflugar. Rafbjörg ehf.
Vatnagörðum 14. Sími 581 4470.

Til sölu melló stór loftpressa, 3 fasa.
Upplýsingar í síma 697 3389.

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengsl-
um. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

Nýtt!! Nýtt!!
Venus erotic store. Var að lenda 10-16
tíma 2ja diska DVD, verð 3.990. Allar
spólur 1990. 3 á 5.000. Venus Freyju-
götu 1 sími 552 2525. www.venus6.is.
Sendum í póskröfu um land allt.

kr. 5.900.
Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud.
Praxis S. 568 2878 & 691 0808 Síðu-
múla 13, 108 R. www.praxis.is , prax-
is@praxis.is

Bókabúð Grímsbæ
25% afsláttur af öllum leikföngum í
nóvember.

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings-
, stigagangaþrif og teppahreinsanir,
bónvinnu og gluggaþvott. Uppl. í s. 578
1450 eða senda fyrirspurnir á
nostra@nostra.is

Heildarlausn fyrir húsfé-
lög og fyrirtæki

Regglubundin þrif stigahúsa og fyrir-
tækja Gluggaþvottur,teppahreins-
un,bónvinna, o,fl Húsfélagaþjónustan
ehf s: 863-8855 husfelag@husfela.is
www.husfelag.is

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

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

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

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í 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.

Þök, gluggar, hurðir, veggir, parket og
gólf. Smíðalausnir Jósep 899 3011.

Húsaviðhald.
Getum bætt við okkur verkefnum í
málningarvinnu, flísalögnum og fl.
Vönduð vinna. Upplýsingar í síma 892
2752 & 695 4661.

Flísalagnir.
Húsaviðgerðir, flísalagnir, flotlagnir, al-
mennt múrverk. 699 1434. Verkmúr
Ehf.

Flísalögn, múrvinna, mál-
un, smíði...

Iðnaðarmannateymi, vantar verkefni,
smá og stór. Erum röskir og þrífum eft-
ir okkur. www.husverk.is, s. 699 5678

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Ræstingar

Hreingerningar

Heildsala

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Kynntu þér sjónvarp yfir
ADSL hjá Hringiðunni.

Sími 525 2400.

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Heimilistæki

Óskast keypt
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Hamborgarabúllan allir
kátir
Hamborgarabúlla
Tómasar

Kuldaskór
Dynjandi

Mundu eftir Gulu síðun-
um í símaskránni.
Já.

Allt fyrir kaffistofuna.
Kerfi
564-1400

Baðkör í úrvali.
Baðheimar, Fosshálsi.

Frostlögur 1 ltr_499 kr.
Olís

Réttur dagsins hamborg-
arar 
Hamborgarabúlla
Tómasar

Baðmottur, 50% afsláttur.
Baðheimar, Fosshálsi. 

Útsala, útsala
25% afsláttur.
Róbert bangsi.

Allt til víngerðar.
Áman.

Mark skrifstofustólar á til-
boðsverði
Á. Guðmundsson, 
Bæjarlind, Kópavogi

Þroskandi jólagjafir fyrir
unga sem aldna.
Skólavörubúðin.is

Kuldagallar
Dynjandi

Rúðuvökvi 2,5 ltr_249 kr 
Olís

Brjóstagjafabolir og
brjóstagjafahaldarar,
persónuleg þjónusta.
Móðurást, mjaltavéla-
leiga, Hamraborg.

Hamborgarabúllan ásta-
kveðjur
Hamborgarabúlla
Tómasar

Villeroy&Boch hreinlætis-
tæki.
Baðheiamar Fosshálsi.

Tilbúnar jólaföndurpakkn-
ingar og nýjar föndurbæk-
ur.
Skólavörubúðin.is

Alhliða sprautun.
JG Sprautuverkstæði, 
Miðhrauni 14, Garðabæ,
5343670

Hamborgarabúllan áfram
Ísland
Hamborgarbúllan
Tómasar

Álfabikarinn.
Móðurást Hamraborg.

Gerðu sjálfur þitt gæðavín.
Áman.

Champions þurrkublöð
20% afsláttur
Olís

Auglýstu þar sem markhópurinn þinn 
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.

70% hlustenda samkeyrðra 
auglýsinga Bylgjunnar, Létt 96,7 og 
Talstöðvarinnar eru 50 ára og yngri.  

 

ÞINN MARKHÓPUR?

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

Hringdu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á BLT (Bylgjunni, Létt
og Talstöðinni) og birta í smáauglýsingum 
í Fréttablaðinu og á vísir.is Mun fleiri en 
áður lesa og heyra auglýsinguna þína 

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

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. Ríkharður S.
898 0690, 8-23 alla daga.

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

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

Miðlun
Breski miðillinn Liz Lacey verður stödd
hér dagana 17-23 nóv.á vegum Heilun-
arsetursins Dvergshöfða 27. 2 .hæð. Í
boði eru einkatímar-tvö námskeið og
skyggnilýsing nánari uppl.og skráning
hjá Ragnheiði síma 868 3894, 567
7888 heilunarsetrid.is

Nuddið.
Líkaminn þarfnast slökunar eftir dag-
lega streitu! Nú er forgangsröðin kom-
inn að ykkur! Benedikt Bjarnason 867-
1291.

Alspá 908-6440
Orkulaus? óþarfi. Nýjar leiðir, miðlun og
huglækningar. 10-22. Y.Carlsson.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjár-
mál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Spái í spil. Tek fólk heim, ræð einnig
drauma, gef góð ráð. Tímap. í síma 891
8727, Stella.

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum. Nýsmíði, viðhald og við-
gerðir. Uppl. í s. 894 0031.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
múrun, málun, flísa-& parketlagnir. Föst
tilboð eða tímavinna. S. 616 1569.

Við erum tveir lærðir píparar sem tök-
um að okkur alla viðhaldsvinnu og ný-
smíði. S. 869 6659.

10 grunnreglur fyrir þá sem þora! Ein-
faldar hollustureglur byggðar á því sem
virkar frá m.a. South Beach, Atkins, hrá-
fæði og nýja fæðupýramidanum. Hið
vinsæla fræðslu- og matreiðslunám-
skeið Þorbjargar næringarþerapista
D.E.T. og Umahro matlistarmanns. Ein
kvöldstund 16. nóvember, Maður Lif-
andi, Borgartúni 24. Verð 6.900 kr. inni-
falin ítarleg gögn og góðar ráðleggingar
og fullt af bragðbitum. Bókun i sími 692
8489 og tobba@10grunnreglur.com.
Nánari upplýsingar hjá www.10grunn-
reglur.com

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

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is og herbali-
fe@mmedia.is s. 891 8902, Ásta.

Herbalife - Shapeworks - NouriFusion.
Upplifðu muninn WWW.ARANGUR.IS
S.586 8786.

Þú getur það með Herbalife! 6 ára
reynsla/góð eftirfylgni. Edda Borg S.
896 4662.

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

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

Herbalife - nýr lífsstíll. Sveinbjörn s. 898
5434, netfang: svbjarna@simnet.is

Heilunarsetrið
Dvergshöfða 27. Símar: 567 7888 og
868 3894. heilunarsetrid.is

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

Ökukennsla, akstursmat. Kenni á Opel
Vectra. sími 898 2833, Marteinn Guð-
mundsson.

Hvolpa- og hundagrindur með og án
hurða. 3 stærðir, Dýrabær Hlíðasmára
9. www.dyrabaer.is

Til sölu þessi yndislegi Papillon strákur
m/HRFÍ ættbók. Uppl. í s. 824 0115 og
á www.simnet.is/omard

Hundabúr-Hundabæli.
30% afsl.

Nutró þurrfóður fyrir hunda og ketti í
hæsta gæðaflokki. Full búð af nýjum
vörum. 30% afsl. af öllu. Opið mán. til
föst. 10 til 18, laugard. 10 til 16, sunnd.
12 til 16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S.
565 8444.

Til sölu chihuahua hvolpar. Upplýsingar
Anna s. 868 6058 & 551 9637
gessi@simnet.is

Til sölu 8 vikna poodle hvolpar. S. 663
4085 & 862 8088 e. kl. 18.00.

Fallegar yfirbreiðslur ( throw ) fyrir sófa
og stóla. Rúmteppi og púðaver. Sófalist
- Síðumúla 20 ( 2 hæð ) - Sími 553
0444 www.sofalist.is - sofalist@inter-
net.is

3ja sæta sófi + 2 stólar frá TM húsgögn-
um til sölu. Verð 40 þ. Uppl. í s. 554
4997.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Gisting á spáni.
Íbúð til leigu í Barcelona, Costa Brava
og Menorca. Uppl. í s. 899 5863 &
http://helenjonsson.ws.

www.sportvorugerdin.is

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

Herbergi á sv. 105. Húsgögn, ísskápur,
örbylgjuofn. Eldunaraðstaða, þvottavél,
Stöð 2, Sýn. Uppl. í s. 898 2866.

108 - laus strax, 22 fm, 2ja herb., sér-
inng., internet, aðeins reyklaus einstakl.
Skammtímaleiga. Uppl. í s. 824 5266.

Hfj. atvinnuhúsnæði
65 fm atvinnuhúsnæði á tveimur hæð-
um í Hfj. til leigu. Uppl. í s. 554 5170 &
695 2749.

Einstaklingsíbúð til leigu á góðum stað
í Reykjavík. Reglusemi skilyrði. Upplýs-
ingar í síma 424 6558, e.kl.18.

Herb. á sv.105, búið húsgögnum, allt í
eldhúsi, þvottavél, Stöð2, Sýn. S. 895
2138.

Par óskar eftir snyrtilegri 2 herbergja
íbúð, (ekki í kjallara) í langtímaleigu á
höfuðborgarsvæðinu. Á verðbilinu 50-
60 þús. Reglusemi og skilvísum greiðsl-
um heitið. Upplýsingar í síma 699
2778.

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

Fatnaður

Húsgögn

Dýrahald

Ökukennsla

Handverk - Námskeið
Brjóstsykurgerð - jólapokar - jóla-
kort - dúkar undir jólatré - jóla-

seríur - skartgripagerð - keðjugerð
og þæfing.

Heimilsiðnaðarskólinn. Laufás-
vegi 2, 101 Reykjavík. Sími 551
7800 & 895 0780. Opið frá kl.

12-16 alla virka daga.
hfi@heimilisidnadur.is

Nudd

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Námskeið

Viðgerðir

Trésmíði

Rafvirkjun

Múrarar

Spádómar

Snyrting

Nudd

Dulspeki-heilun

Tölvur

Stífluþjónusta

ÞRIÐJUDAGUR 15. nóvember 2005

TIL SÖLU
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Ungur maður leitar að íbúð. Er reyklaus,
pottþéttar greiðslur, með eða án hús-
gagna. Uppl. í s. 843 9936.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir á brettum. Starfað í 18 ár. S. 567
4046 & 892 2074. Sækjum og sendum
búslóðirnar.

Gisting Vantar ykkur gistingu? Erum
með GLÆSILEGAR Hótelíbúðir að
Reykjavíkurveg 72 í Hafnafirði Tilboð í
gistingu nóvember/desember/janúar
Frá föstudegi-mánudags. KR 3.000.- á
mann hver nótt BP Hótelíbúðir Sími
540-9700 Netfang bphotelqbphotel.is
Heimasíða bphotel.is

Raftæki
Hagkaup Smáralind óskar eftir að ráða
starfsfólk til starfa við áfyllingar á þurr-
vöru og gosi. Einnig vantar okkur starfs-
mann til að sjá um bakaríið með okkur.
Um er að ræða heilsdagsstörf með
margvíslegan vinnutíma eftir störfum.
Áhugsömum er bent á að hafa sam-
band við Margréti sölustjóra matvöru í
síma 530 1000, einnig er hægt að
sækja um á www.hagkaup.is

Kvöld- og næturáfyllin
Hagkaup Kringlan óskar eftir að ráða
starfsmann í næturáfyllingu í þurrvöru.
Vinnutími er á kvöldin og næturnar, en
hann er breytilegur eftir dögum. Ef næt-
ur og kvöldvinna hentar þér, þá er
spurning um að hringja í Vífill, verslun-
arstjóra í síma 568 9300 og sjá hvort
við eigum ekki samleið. Einnig er hægt
að skila inn umsóknum í gegnum
www.hagkaup.is eða sækja um á
staðnum.

Frábær tími framundan!
Erum að leita að nokkrum dug-
legum sölufulltrúum á höfuð-

borgasvæðinu til að kynna falleg
og vönduð dönsk föt á heima-

kynningum. Miklir tekjumöguleik-
ar!

Allar nánari upplýsingar gefur
Anna í síma 565 3900 milli 10
og 16 alla virka daga, eða á

anna@clamal.is

Bakaríið Austurver
Óskar eftir starfsmanni í af-

greiðslu í bakarí okkar í
Hverafoldi og Langarima.

Uppl. í s. 695 4346 Ásta.

Keiluhöllin Öskjuhlíð
auglýsir

Starfsmaður óskast í ræstingar/
virka daga og eða um helgar.

Einnig óskum við eftir dyraverði
um helgar.

Umsóknareyðublöð eru á
www.keiluhollin.is eða í síma

864 6112.

Hlöllabátar Ingólfstorgi
óska eftir starfsfólki á kvöldin og
um helgar (næturnar). Ekki yngri

en 18 ára.
Uppl. í s. 511 3500 & 861 0500

einnig á staðnum.

Veitingarhúsar vinna
Vegna anna viljum við bæta við

okku í eftirtalin störf. Pizzabakkar
fulltstarf. Afgreiðsla í sal fullt starf.

Afgreiðsla í sal hlutastarf um
helgar. Dyravarsla helgarvinna.
Uppl. og umsókir á staðnum
eða á www.kringlukrain.is

Sölumaður áskrifta
Leitum að hressu fólki í áskrifta-

sölu.
Kvöldvinna 4x í viku. Góð laun í

boði. Hafðu samband, við bíðum
eftir að heyra í þér !

Tímaritaútgjáfan Fróði ehf.
Höfðabakka 9, 110 Rvk. s. 515

5500 / askrift@frodi.is

Pítan Skipholti
Óskar eftir starfsfólki í fullt starf í
vaktavinnu í sal. Góð laun í boð

fyrir rétt fólk. Framtíðarstarf.
Einnig vantar á kvöld og helgar-

vaktir.
Umsóknareyðublöð á staðnum

og einnig á www.pitan.is

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí á Háaleitisbraut

58-60, Rvk. óskar eftir góðu fólki
til starfa í afgreiðslu. Vinnutíminn
er frá 13:00-18:30 virka daga og

einn dag aðra hverja helgi frá
7:30 - 16:30.

Nánari upplýsingar veitir Ellisif
í síma 553 5280 eða 660 2153.

Bakaríið hjá Jóa Fel
Bakríið og sælkeraverslun Jóa Fel
Kleppsvegi. Vantar hresst og dug-

legt starfsfólk. Tvískiptar vaktir.
Uppl. á fást hjá Lindu í síma

863 7579 eða á staðnum. Bak-
aríið Hjá Jóa Fel, Kleppsvegi

152.

Atvinna í boði

Gisting

Geymsluhúsnæði

Allt um heilsu
á þriðjudögum
í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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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

Góðir tekjumöguleikar
Lærðu allt um neglur, gervineglur,
skraut, lökkun ofl. Íslandsmeistarar
kenna. Naglasnyrtiskóli Kolbrúnar. Sím-
ar 565 3760 & 892 9660.

Ritfangaverslun
Leikfanga- og ritfangaverslun óskar eftir
starfsfólki allan daginn og einnig eftir
hádegi. Svör sendist Fréttablaðinu, eða
á smaar@visir.is merkt “blýantur”

Sölufólk óskast. Duglegt og ábyggilegt
sölufólk óskast til að selja jólakort fyrir
blindrafélagið. Góð sölulaun í boði.
Upplýsingar á skrifstofutíma blindarfé-
lagsins mánud. - föstud. að Hamrahlíð
17, 105 Rvk. S. 525 0000, og í tölvupósti
blind@blind.is

Vantar starfsmann í ræstingar, einkum í
viðhaldi gólfa. Uppl. í s. 866 8154.

Óska eftir starfsfólki, helst vönum þak-
pappalögnum. Einnig óskast trésmiðir.
Uppl. í s. 896 4947 og 896 5424.

Ræstingaþjónustan sf óskar eftir starfs-
fólki til ræstingastarfa í hverfum 104,
105, 107 og 111. Nánari upplýsingar
eru veittar virka daga í síma 587 3111.

Óskum eftir smið eða laghentum
manni til að skipta um glugga í sam-
eign. S. 820 1958.

Viltu auðfengnar auka-
tekjur?

Hringdu í síma 865 5592 alla virka daga
frá kl. 17:00-20:00.

Beitingarmaður
Vanur beitingarmaður óskast tíma-
bundið, í Hfj. Einnig kemur aukabeiting
til greina. Aðeins vanir menn. S. 554
4170 & 695 2749.

Bakarí
Bakari óskast í bakarí Breiðholti eða
vanur aðstoðar maður. Uppl. í s. 893
7370 eða 820 7370.

Bakarí
Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa í
bakarí í Kópavogi hálfan daginn og aðra
hvora helgi, ekki yngri 20 ára, helst
reyklaus. Uppl. í s. 820 7370.

Ótrúlega búðin. Starfsmann vantar í af-
greiðslu í Ótrúlegu búðina í Kringlunni í
desember. Upplýsingar gefur Inga í
inga@fong.is eða í síma 694 2663.

Óska eftir að dúkasölumaðurinn sem
talaði við mig um daginn vinsamlega
hafið samband. S. 438 1393.

Ertu einmanna?
Til hvers, margir með svipuð áhugamál
og skoðanir eru núna innskráðir á
einkamal.is og bíða eftir að kynnast þér.
Einkamal.is fyrir fólk eins og þig.

Stefán Máni í Stjörnuspeki á mbl.is

Einkamál

Tilkynningar

FÉLAGSRÁÐGJAFI - BARNAVERND

Félagsráðgjafi óskast til starfa hjá Félagsþjónustunni
í Hafnarfirði. Þyrfti að geta hafið störf sem fyrst,
helst ekki síðar en 1. janúar 2006. Um er að ræða
fullt starf félagsráðgjafa á sviði barnaverndar og því
æskilegt að viðkomandi hafi reynslu eða þekki vel
til vinnslu barnaverndarmála, sérstaklega tengda
unglingum. 

Umsækjendur vinsamlegast sendi upplýsingar um
menntun og fyrri störf til Félagsþjónustunnar
Strandgötu 33 220 Hafnarfirði fyrir 22. nóvember
nk. Launakjör skv. samningum Stéttarfélags
félagsráðgjafa og Hafnarfjarðarbæjar. 

Við leitum að duglegum einstaklingi sem býr yfir
góðri samstarfs- og samskiptahæfni. Gert er ráð
fyrir að viðkomandi geti unnið í hópum og þverfa-
glegum teymum, sýni frumkvæði og frjóa hugsun. 
Í samræmi við jafnréttisáætlun bæjarins eru karlar
hvattir til að sækja um jafnt sem konur. 

Nánari upplýsingar um starfið veita María
Hjálmarsdóttir, yfirfélagsráðgjafi, og Sæmundur
Hafsteinsson, forstöðumaður, í síma 585 5700.

Einnig má fá upplýsingar um Félagsþjónustuna á
heimasíðu bæjarins, hafnarfjordur.is 

Félagsþjónustan
Hafnarfirði

Sprengjarar með full
réttindi óskast

Vegna mikilla verkefna viljum við ráða vana
sprengimenn með full réttindi til starfa sem fyrst.

Vinsamlegast hafið samband við Ólaf Þór Kjartans-
son í síma 660-0590 eða skrifstofu Jarðvéla í síma
564-6980. Einnig má fylla út umsóknareyðublað á
vefsíðu fyrirtækisins www.jardvelar.is Bakkabraut 14,
200 Kópavogur.

Fræðslufundur Sambands 
ungra Framsóknarmanna 

um íslensku stjórnarskrána
verður haldinn miðvikudaginn 16. nóvember. 

kl. 20:00 á Kaffi Viktor, 2. hæð.

Umræðuefnið verður stjórnarskráin, starf stjórnarskrárnefnd-
arinnar, helstu viðfangsefni og stjórnarskráin og ungt fólk.

Frummmælendur:
• Jón Kristjánsson, heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra og 

formaður stjórnarskrárnefndar
• Jónína Bjartmarz, alþingismaður
• Guðmundur Ómar Hafsteinsson, lögmaður
• Fundarstjóri verður Sæunn Stefánsdóttir, formaður 

fræðslu- og kynningarnefndar SUF

Allir velkomnir
Fræðslu- og kynningarnefnd SUF

RÉTTINDANÁMSKEIÐ
FYRIR BÍLSTJÓRA UM FLUTNING Á

HÆTTULEGUM FARMI

Fyrirhugað er að halda eftirfarandi námskeið í
Reykjavík ef næg þátttaka fæst, fyrir stjórnendur öku-
tækja sem vilja öðlast réttindi (ADR-skírteini) til að
flytja tiltekinn hættulegan farm á vegum á Íslandi og
innan Evrópska efnahagssvæðisins:

Flutningur á stykkjavöru (fyrir utansprengifim efni 
og geislavirk efni) 21. - 23. nóv. 2005.

Flutningur í/á tönkum: 24. - 25. nóv. 2005.

Flutningur á sprengifimum farmi 
(sprengiefnum): 28. nóv. 2005.

Skilyrði fyrir þátttöku á námskeiðum fyrir flutning í
tönkum og flutning á sprengifimum farmi er að við-
komandi hafi setið grunnnámskeið (stykkjavöruflutn-
ingar) og staðist próf í lok þess.

Þeir sem ætla á eitt eða fleiri af fyrrgreindum
námskeiðum verða að vera búnir að ganga frá
skráningu og greiðslu fyrir kl. 16:00 fimmtudaginn
17. nóv.

Skráning og nánari upplýsingar hjá umdæmisskrif-
stofu Vinnueftirlitsins, Reykjavík, Bíldshöfða 16, sími:
550 4600.

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

Opið virka daga kl. 9–18
Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 19:00 - 21:00

Glæsileg mikið endurnýjuð miðhæð á góðum stað
við Lækinn. Nýlegt eldhús, bað og gólfefni.  Fal-
legur ræktaður garður með verönd.  Íbúðin er laus
strax, ný máluð og tilbúin til innflutnings.  SÉR-
LEGA GLÆSILEG EIGN SEM MIKIÐ HEFUR VER-
IÐ LAGT Í. Þórey og Guðmundur taka vel á
móti gestum. Sími 896-1649.

LÆKJARGATA 10  -  HAFNARFIRÐI 
NÝ UPPGERÐ  -  LAUS STRAX

Frum
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17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Allt um dýrin (12:25) 18.25 Tommi togvagn
(7:26) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 2005
13.00 Fresh Prince of Bel Air 13.25 Life Beg-
ins 14.15 The Guardian 15.00 Extreme
Makeover – Home Edition 16.00 Barnatími
Stöðvar 2 17.45 Bold and the Beautiful
18.05 Neighbours

SJÓNVARPIÐ

20.25

VERONICA MARS 

▼

Spenna

22.05

OVER THERE

▼

Drama

21.30

FABULOUS LIFE OF

▼

Nýtt

20.00

DESIGN RULES

▼

Lífsstíll

20.40

X-GAMES 2005

▼

jaðarsport

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 2005 9.35 Oprah
(4:145) 10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 The Simpsons (10:23) 
20.00 Strákarnir
20.30 Amazing Race 7 (11:15) (Kapphlaupið

mikla)
21.15 Hustle (6:6) (Svikahrappar) Breskir

glæpaþættir með gamansömu ívafi
um svikahrappa sem svífast einskis.
Bönnuð börnum.

22.05 Over There (3:13) (Á vígaslóð) Þætt-
irnir hafa vakið sérstaka athygli fyrir
þær sakir að þetta er í fyrsta sinn sem
gerðir eru leiknir sjónvarpsþættir sem
gerast í stríði sem ennþá stendur yfir. 

22.50 Crossing Jordan (13:21) (Réttarlæknir-
inn) Hörkuspennandi bandarískir
sakamálaþættir frá höfundum Chicago
Hope.

23.30 Deadwood (8:12) (Str. b. börnum)
0.20 Trois 2: Pandora's Box (Str. b. börnum)
2.00 Double Bill 3.25 Fréttir og Ísland í dag
4.30 Ísland í bítið 6.30 Tónlistarmyndbönd
frá Popp TíVí 

23.35 Kastljós 0.25 Dagskrárlok

18.30 Gló magnaða (25:52) (Kim Possible)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljós

20.25 Veronica Mars (8:22) Bandarísk
spennuþáttaröð um unga konu sem
tekur til við að fletta ofan af glæpa-
mönnum eftir að besta vinkona henn-
ar er myrt og pabbi hennar missir
vinnuna.

21.10 Skuggabörn Ný íslensk heimildamynd
um fíkniefnaneyslu og smygl. Dag-
skrárgerð: Reynir Traustason og Þór-
hallur Gunnarsson. Framleiðandi: Í
einni sæng. Myndin er textuð á síðu
888 í Textavarpi.

22.00 Tíufréttir
22.25 Ódáðaborg (2:4) (Murder City) Atriði í

þáttunum eru ekki við hæfi barna. 

23.10 David Letterman 23.55 Friends 4
(19:24) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Veggfóður Hönnunar og lífstíls þáttur.
20.00 Friends 4 (19:24) (Vinir)
20.30 Idol extra 2005/2006 
21.00 Laguna Beach (7:11) 

21.30 Fabulous Life of (Fabulous Life of:
Britney & Kevin) Í þessum frábæru
þáttum er farið bak við tjöldin með
þotuliðinu í Hollywood.Hver stjarnan
af annarri er tekin undir smásjána og
áhorfandinn fær að fylgjast með hinu
hversdagslega lífi stjörnunnar. Einstakt
tækifæri til að sjá hvernig líf stjarn-
anna er í raun.

22.00 HEX (7:19) 
22.45 Fashion Television (3:34) Í þessum

frægu þáttum færðu að sjá allt það
heitasta og nýjasta í tískuheiminum í
dag.

23.20 Jay Leno 0.05 Survivor Guatemala (e)
1.00 Cheers – 8. þáttaröð (e) 1.25 Þak yfir
höfuðið (e) 1.35 Óstöðvandi tónlist 

19.20 Þak yfir höfuðið (e) 
19.30 Silvía Nótt (e) 

20.00 Design Rules – lokaþáttur Hefur þú
reynt betrumbætur heima hjá þér og
komist að því að litasamsetningin
sem var svo falleg í blaðinu hentar
alls ekki í stofunni þinni og að hvítu
háglansflísarnar gera baðherbergið
þitt líkast almenningssalerni? Láttu
Laurence Llewellyn-Bowen leiða þig í
gegnum grundvallarreglur innanhúss-
arkítektúrsins.

20.30 Allt í drasli 
21.00 Innlit / útlit Þetta er sjöunda þáttaröð-

in enda á þátturinn miklum vinsæld-
um að fagna.

22.00 Judging Amy 
22.50 Sex and the City – 1. þáttaröð 

17.55 Cheers – 8. þáttaröð 18.20 The O.C.
(e)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 The E! True Hollywood Story 13.00 E! News 13.30
Fashion Police 14.00 Jackie Collins Presents 15.00 Jackie
Collins Presents 16.00 50 Steamiest Southern Stars 17.00
50 Steamiest Southern Stars 18.00 Kill Reality 19.00 E!
News 19.30 Style Star 20.00 The E! True Hollywood Story
21.00 101 Craziest TV Moments 22.00 The Soup UK
22.30 The Anna Nicole Show 23.00 Wild On 0.00 E! News
0.30 Gastineau Girls 1.00 The Soup UK 1.30 The Anna
Nicole Show

AKSJÓN

Fréttaþátturinn Korter er sýndur kl.18.15 og endur-
sýndur á klukkutíma fresti til kl. 9.15

7.00 Olíssport 7.30 Olíssport 8.00 Olíssport
8.30 Olíssport 

18.45 A1 Grand Prix (Heimsbikarinn í
kappakstri) Ítarleg umfjöllun um
heimsbikarinn í kappakstri.

19.40 UEFA Champions League (Meistaradeild
Evrópu fréttaþáttur) 

20.10 Mótorsport 2005 Ítarleg umfjöllun um
íslenskar akstursíþróttir. 

20.40 X-Games 2005 Eitt vinsælasta sportið
í Bandaríkjunum í dag. Ótrúlegir taktar
á hjólum, hjólabrettum og snjóbrett-
um

21.30 Timeless (Íþróttahetjur) Íþróttahetjur
eru af öllum stærðum og gerðum. 

22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-
viðburði heima og erlendis. 

22.30 HM 2006 (Spánn – Slóvakía) Útsend-
ing frá undankeppni HM 2006

18.15 Olíssport 

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
George Hanson í kvikmyndinni Easy Rider frá ár-
inu 1969.

,,I mean, it's real hard to be free when you are
bought and sold in the marketplace.“

▼

▼

Eddan. Hápunktur kvikmynda – og sjón-
varpsframleiðslunnar. Skemmtilegt?
Hver verður víst að tala fyrir sig en hjá
mér fær þetta falleinkunn. Það er spurn-
ing hvort jafn lítill iðnaður og sá íslenski
þoli svona hátíð. Sem dæmi má nefna að
þrjár kvikmyndir voru tilnefndar í
flokknum „Kvikmynd ársins“ en alls
voru fjórar frumsýndar á Edduárinu. Sú
sem fékk ekki tilnefningu keppir í for-
valinu til Óskarsverðlauna. Það verða jú
allir að ganga sáttir frá borði og enginn
má vera skilinn útundan.
Ilmur Kristjánsdóttir fékk Edduna sem
leikari ársins í aðalhlutverki með stórum
staf. Hún átti að fá Edduna í fyrra fyrir
Dís. Kannski voru þetta samúðarverð-
laun. Kannski var Ilmur best. Spurn-

ingarmerkið fyrir framan þennan flokk
sem og aðra leikaraflokka er hins vegar
alltaf jafn stórt. Þessi flokkur er ein
besta sönnunin að Edduna þarf að hugsa
upp á nýtt ef það á að taka hana alvar-
lega. Sjónvarps- og kvikmyndaleikarar
af báðum kynjum í sama flokki? Hvar
tíðkast þetta annars staðar?
Jákvæðast á þessu kvöldi var að íslenska
þjóðin gaf „format“ þáttum langt nef og
sýndi að hún vill frumleika í íslenskt
sjónvarp. Silvía Nótt var án nokkurs
vafa sigurvegari kvöldsins en fattaði
enginn að þættirnir hennar eru leiknir?
Á hún því að keppa við „skemmtiþætt-
ina“ Það var lagið eða Idol – Stjörnuleit?
Það stendur enda í umsögn dómnefndar:
„Einstæð leiktúlkun Ágústu Evu Erlends-

dóttur í hlutverki
Silvíu Nótt“. Hefði
ekki átt að tilnefna
hana sem leikkonu
ársins? Sigur Sjá-
umst með Silvíu Nótt
var verðskuldaður
en einfaldlega í
röngum flokki. 
Eddan er ábyggilega
þrusugott partí þar
sem sjónvarpsfólkið
klæðir sig upp í kjól
og hvítt, sýnir sig og
sér aðra. Fyrir okkur
sem stöndum fyrir utan þá er þetta
hvergi nærri jafn merkilegt og látið er
vera.

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Of stór í sni›um fyrir jafn lítinn i›na›

20.30 Upphitun (e) Knattspyrnustjórar, leik-
menn og aðstandendur úrvalsdeildar-
liðanna spá og spekúlera í leiki helg-
arinnar.

21.00 Að leikslokum (e) Snorri Már Skúlason
fer með stækkunargler á leiki helgar-
innar.

22.00 Tottenham – Arsenal frá 29.10 

0.00 Dagskrárlok

ENSKI BOLTINN
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Silvía Nótt!
Til hamingju

SKJÁREINN óskar Silvíu Nótt innilega til hamingju 
með Edduverðlaunin sem hún hlaut í flokkunum 
Sjónvarpsmaður ársins og Skemmtiþáttur ársins. 

6.00 On the Line 8.00 Triumph of Love
10.00 Life or Something Like It 12.00 Titanic
15.10 On the Line 16.35 Triumph of Love
18.25 Life or Something Like It 20.05 Titanic
Stórmynd James Cameron í öllu sínu veldi.
Aðalhlutverk: Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane. 23.15 Monster's Ball (Str.
b. börnum) 1.05 The Shrink Is In (B. börn-
um) 2.35 Hi-Life (B. börnum) 4.05 Monster's
Ball (Str. b. börnum)

SILVÍA SIGURVEG-
ARI Gaf „format“-
þáttunum langt nef
en sigraði í kolröng-
um flokki.
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

13.00 Vítt og breitt 14.03 Útvarpssagan
14.35 Miðdegistónar 15.03 Á skólastjóra-
vaktinni 16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00 Vit-
inn 19.30 Laufskálinn 20.05 Kvöldtónar 20.30
Goðsagnir um landvinninga Spánverja í nýja
heiminum 21.10 Púsl 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Lóðrétt eða lárétt 23.10 Til allra átta 
0.10 Útvarpað á samtengdum rásum

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.03 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Poppland 16.10 Dægurmálaútvarp
Rásar 2 18.00 Kvöldfréttir 18.24 Auglýsingar
18.25 Spegillinn 
19.00 Sjónvarpsfréttir 19.30 Tónlist að hætti
hússins 20.00 Ungmennafélagið 21.00
Konsert með Powersolo 22.10 Rokkland

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

6.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Lauf-
skálinn 9.40 Þjóðbrók 10.13 Sáðmenn
söngvanna 11.03 Samfélagið í nærmynd
12.03 Hádegisútvarp 12.20 Fréttir 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.25 Fréttaviðtalið. 13.05 Bílaþátturinn e.
14.10 Hrafnaþing 15.10 Síðdegisþáttur Frétta-
stöðvarinnar 17.59 Á kassanum. Illugi Jökulsson. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 19.00 Ísland í dag 19.30
Allt og sumt e. 21.30 Á kassanum e. 22.00 Síð-
degisþáttur Fréttastöðvarinnar e.

0.00 Hrafnaþing Ingva Hrafns e. 

6.58 Ísland í bítið. Samsent með Stöð 2
9.10 Allt og sumt 

6.05 Einn og hálfur með Magnúsi R. Einars-
syni 7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur
með Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr
degi 

8.00 Arnþrúður Karlsdóttir 10.00 Rósa Ingólfs-
dóttir 11.00 Bláhornið 12.25 Meinhornið
14.00 Kjartan Gunnar Kjartansson 

15.00 Hildur Helga 17.00 Gústaf Nielsson
18.00 Meinhornið 19.00 Bláhornið 20.00 Arn-
þrúður Karlsdóttir 22.00 Rósa Ingólfsdóttir 
23.00 Kjartan G. Kjartansson 0.00 Hildur
Helga 2.00 Gústaf Nielsson 3.00 Rósa Ingólfs-
dóttir 4.00 Kjartan G. Kjartansson 5.00 Arn-
þrúður Karlsdóttir

Fylgst er með rithöfundinum Reyni
Traustasyni sem undanfarin tvö ár
hefur rannsakað undirheima Reykja-
víkur. Við fáum að kynnast nokkrum
einstaklingum sem hafa flækst í net
eiturlyfja og glæpa og verðum vitni
að baráttu þeirra til að halda lífi. Má
þar nefna tvítuga stúlku sem hefur
verið í stöðugri neyslu eiturlyfja í
mörg ár. Við fáum einnig frásagnir
manna sem stunda innflutning á
eiturlyfjum, lýsingu handrukkara á að-
ferðum sínum, og viðbrögð foreldra
barna sem hafa orðið fíkninni að bráð
svo fátt eitt sé nefnt.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sjónvarpið kl. 21.10

»

LAGUNA BEACH
ÞRIÐJUDAGA KL. 21.00

EINN RÍKASTI OG FALLEGASTI STRANDBÆR 
Í HEIMINUM OG SIRKUS ER MEÐ ÓTAKMARKAÐAN 
AÐGANG AÐ 8 RÍKUM UNGMENNUM SEM BÚA ÞAR.

FYLGSTU MEÐ!

Skuggabörn

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT
11.30 Football: World Cup Germany 12.30 Football: Football World Cup
Season Playoff 13.30 Football: Football World Cup Season News 13.45
Football: Football World Cup Season Journeys 14.00 Weightlifting: World
Championship Doha 14.30 Weightlifting: World Championship Doha
16.30 All sports: WATTS 17.00 Weightlifting: World Championship Doha
19.00 Football: Football World Cup Season Playoff 20.00 Football: Foot-
ball World Cup Season News 20.15 Football: Football World Cup Season
Journeys 20.30 Boxing 22.30 News: Eurosportnews Report 22.45 Rally:
World Championship Australia 23.45 Adventure: Escape 0.15 News:
Eurosportnews Report

BBC PRIME
12.00 Are You Being Served? 12.30 Next of Kin 13.00 Ballykissangel
14.00 Teletubbies Everywhere 14.10 Bill and Ben 14.20 Yoho Ahoy 14.25
Monty the Dog 14.30 Boogie Beebies 14.45 Fimbles 15.05 Tikkabilla
15.35 Ace Lightning 16.00 The Life Laundry 16.30 Ready Steady Cook
17.15 The Weakest Link 18.00 Doctors 18.30 Eastenders 19.00 Top Gear
Xtra 20.00 Trouble at the Top 20.40 The Ship 21.30 The League of
Gentlemen 22.00 Casualty 22.50 Holby City 0.00 Marie Antoinette 1.00
Great Romances of the 20th Century 1.30 Great Romances of the 20th
Century

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 When Expeditions Go Wrong 13.00 Insects from Hell 13.30 Insects
from Hell 14.00 Seconds From Disaster 15.00 Seconds From Disaster
16.00 When Expeditions Go Wrong 17.00 When Expeditions Go Wrong
18.00 Megacities 19.00 Insects from Hell 19.30 Insects from Hell 20.00
Seconds From Disaster 21.00 Seconds From Disaster 22.00 When Ex-
peditions Go Wrong 23.00 When Expeditions Go Wrong 0.00 Seconds
From Disaster 1.00 Air Crash Investigation

ANIMAL PLANET 
12.00 Meerkat Manor 12.30 Monkey Business 13.00 Big Cat Diary 13.30
Predator's Prey 14.00 Wild South America 15.00 Animal Cops Detroit
16.00 Pet Rescue 16.30 Wildlife SOS 17.00 Amazing Animal Videos
17.30 Big Cat Diary 18.00 Meerkat Manor 18.30 Monkey Business 19.00
Chimpanzee Diary 19.30 Predator's Prey 20.00 Nightmares of Nature
20.30 Animal Precinct 21.00 Miami Animal Police 22.00 Meerkat Manor
22.30 Monkey Business 23.00 K9 Boot Camp 0.00 Pet Rescue 0.30
Wildlife SOS 1.00 Nightmares of Nature 1.30 Animal Precinct 

DISCOVERY 
12.05 Brain Story 13.00 Rex Hunt Fishing Adventures 13.30 Lake
Escapes 14.00 Queen Mary 2 15.00 Extreme Machines Special 16.00
Scrapheap Challenge 17.00 Secret Life of Formula One 18.00 American
Chopper 19.00 Mythbusters 20.00 Ultimates 21.00 Aircraft Carrier 22.00
Deadliest Catch 23.00 Mythbusters 0.00 Forensic Detectives 1.00 FBI
Files

MTV
12.00 Boiling Points 12.30 Just See Mtv 14.00 Pimp MY Ride 14.30 Wis-
hlist 15.00 Trl 16.00 Dismissed 16.30 Just See Mtv 17.30 Mtv:new 18.00
The Rock Chart 19.00 Newlyweds 19.30 MY Super Sweet 16 20.00
Power Girls 20.30 The Osbournes 21.00 Top 10 AT Ten – Justin Timberla-
ke 22.00 Punk'd 22.30 Wonder Showzen 23.00 Alternative Nation

VH1
12.00 So 80s 12.30 VH1 Hits 16.00 So 80s 17.00 VH1's Viewer's Juke-
box 18.00 Smells Like the 90's 19.00 VH1 Classic 19.30 Then & Now
20.00 All Access 21.00 Pop Up Videos 21.30 Beavis & Butthead 22.00
VH1 Rocks 22.30 Flipside 23.00 Top 5 23.30 Fabulous Life of ... 0.00 VH1
Hits

CLUB
11.50 Lofty Ideas 12.20 Innertainment 12.45 Come! See! Buy! 13.10
Crimes of Fashion 13.35 Arresting Design 14.00 Staying in Style 14.30
Weddings 15.00 Girls Behaving Badly 15.25 Other People's Houses
16.10 The Roseanne Show 17.00 Yoga Zone 17.25 The Method 17.50
Hollywood One on One 18.15 Weddings 18.40 Girls Behaving Badly
19.05 Matchmaker 19.30 Lofty Ideas 20.00 Arresting Design 20.25 The
Villa 21.15 Sextacy 22.10 Women Talk 22.35 Men on Women 23.00
Cheaters 0.00 Simply Indian 0.30 City Hospital 1.25 Girls Behaving Bad-
ly 1.50 Completely Hammered 

CARTOON NETWORK 
12.00 Cow and Chicken 12.30 Sheep in the Big City 13.00 Dexter's
Laboratory 13.30 The Powerpuff Girls 14.00 Pet Alien 14.30 Ed, Edd n
Eddy 15.00 Teenage Mutant Ninja Turtles 15.30 Battle B-Daman 16.00
Sabrina, The Animated Series 16.30 Atomic Betty 17.00 Foster's Home
for Imaginary Friends 17.30 Looney Tunes 18.00 Duck Dodgers in the 24
1/2 Century 18.30 Charlie Brown Specials 19.00 What's New Scooby-
Doo? 19.30 Tom and Jerry 20.00 The Flintstones 20.30 Looney Tunes
21.00 Dastardly & Muttley in Their Flying Machines 21.30 Scooby-Doo
22.00 Tom and Jerry 23.00 Dexter's Laboratory 23.30 The Powerpuff
Girls 0.00 Johnny Bravo 0.30 Ed, Edd n Eddy 1.00 Skipper & Skeeto

JETIX
12.20 Jacob two-two 12.50 So Little Time 13.20 Goosebumps 13.50
Black Hole High 14.15 Spider-Man 14.40 Moville Mysteries 15.05
Digimon II 15.30 Totally Spies 16.00 W.I.T.C.H. 16.30 Sonic X 

MGM
12.35 The Three Wishes of Billy Grier 14.15 Casino Royal 15.05 Namu,
The Killer Whale 16.35 Vampires on Bikini Beach 18.00 Rikky and Pete
19.40 A Love Affair: The Eleanor and Lou Gehrig Story 21.15 Rage 22.55
Extremities 0.25 Warm Summer Rain 1.50 Cohen and Tate 

TCM
20.00 Ninotchka 21.50 Our Mother's House 23.35 Stand Up and Fight
1.15 The Sea Hawk 3.25 The Two Mrs Carrolls

HALLMARK
12.00 Mary, Mother Of Jesus 13.45 Back When We Were Grown Ups
15.30 Dinotopia 17.00 Touched by an Angel 18.00 My Louisiana Sky
19.45 Inside the Osmonds 21.30 Trust 22.30 Lonesome Dove: The Series
23.15 One Christmas 0.45 Henry VIII 

BBC FOOD
12.00 Off the Menu 12.30 Deck Dates 13.00 A Cook On the Wild Side
13.30 New Scandinavian Cooking 14.00 Delia's Winter Collection 14.30
Worrall Thompson 15.00 The Naked Chef 15.30 Cupid's Dinner 16.00
Ching's Kitchen 16.30 Ready Steady Cook 17.00 Floyd's India 17.30
Tamasin's Weekends 18.00 Heat in the Kitchen 18.30 Made to Order
19.00 Neil Perry Rockpool Sessions 19.30 My Favourite Chef 20.00 My
Favourite Chef 20.30 Sophie's Weekends 21.00 Delia's How to Cook
21.30 Neil Perry Rockpool Sessions 22.00 Wild and Fresh 22.30 Ready
Steady Cook 

SV1
12.05 Lite som du 13.20 Lille Fridolf och jag 14.55 Anslagstavlan 15.00
Rapport 15.10 Gomorron Sverige 16.00 Top! En espa–ol 16.20 Culture
16.30 Krokodill 17.00 BoliBompa 17.01 Sagor från Zoo 17.15 Brum 17.25
Yoko! Jakamoko! Toto! 17.30 Energikampen 17.55 Lilla Aktuellt – kortny-
heter 18.00 Ofattbara händelser 18.25 Tracks video 18.30 Rapport 19.00
Uppdrag Granskning 20.00 Örnen 21.00 Debatt 22.00 Rapport 22.10
Kulturnyheterna 22.20 Sverige! 22.50 Först & sist 23.35 Sändning från
SVT24

Dekkri hli› Reykjavíkur

Reynir Traustason rannsakar
undirheimana








