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SUÐRÆNT OG SEIÐANDI 
Hispánica, menningarfélag spænskumæl-
andi á Íslandi og Listvinafélag Seltjarnar-
nesskirkju stendur fyrir gítartónleikum í suð-
rænum anda í Seltjarnarneskirkju klukkan
átta í kvöld. Arnaldur Arnarson gítarleikari
flytur tónlist frá Argentínu og Spáni.

DAGURINN Í DAG

VEÐRIÐ Í DAG

5. janúar 2005 – 3. tölublað – 5. árgangur

ÁGREININGUR UM NEFND Flokks-
foringjar og ráðherrar voru í gær skipaðir í
nefnd til að endurskoða stjórnarskrá. For-
maður Samfylkingarinnar undrast að ein-
ungis eigi að endurskoða hlutverk forseta
og Alþingis. Sjá síðu 2

BORGIN SKOÐI KAUPIN Hart var
tekist á í borgarstjórn Reykjavíkur um til-
lögu sjálfstæðismanna um úttekt á rekstri
fjarskiptafyrirtækja Orkuveitunnar. Þess í
stað var samþykkt tillaga um að láta gera
úttekt á fjárfestingum fyrirtækja í opinberri
eigu. Sjá síðu 6

VERKAMENN SNUÐAÐIR Laun er-
lendra starfsmanna portúgalskra starfs-
mannaleigufyrirtækja við Kárahnjúkavirkjun
eru að jafnaði 50 þúsund krónum undir
lágmarkskjörum samkvæmt Virkjunarsamn-
ingi.  Sjá síðu 2

UNGMENNI DREPIN Ellefu ára dreng-
ur var meðal látinna ungmenna eftir
skotárás Ísraelshers úr skriðdreka í gær. Alls
létust sjö Palestínumenn í einni árás og einn
í annarri. Ísraelsher segist vera að stemma
stigu við eldflaugaárásum. Sjá síðu 6

Kvikmyndir 26
Tónlist 26
Leikhús 26

Myndlist 26
Íþróttir 22
Sjónvarp 28

BJARTVIÐRI AUSTAN TIL annars
víða él. Hiti við frostmark í dag en heldur
kaldara á morgun. Sjá síðu 4

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Morðið á Sri:

Þyngstu refs-
ingar krafist

ÁKÆRÐUR Hákon Eydal sem varð
Sri Rahmawati, barnsmóður
sinni og fyrrum sambýliskonu,

að bana hefur
verið ákærður
af ríkissaksókn-
ara. Í ákæru er
krafist þyngstu
refsingar sem
lög leyfa. Málið
verður þingfest
í Héraðsdómi
Reykjavíkur á
morgun.

Hákon banaði Sri á heimili
sínu sunnudagsmorguninn
fjórða júlí. Hann hefur verið í
gæsluvarðhaldi síðan þriðju-
daginn sjöunda júlí. Fyrstu
þrjár vikurnar þagði Hákon
þunnu hljóði í yfirheyrslum hjá
lögreglu. Síðan sagði Hákon lög-
reglu að hann hefði varpað líki
Sri í sjóinn við Presthúsatanga á
Kjalarnesi. Rannsókn lögreglu á
vettvangi studdi ekki frásögn
Hákonar og benti hann lögreglu
að lokum á hraunsprungu í Al-
menningi sunnan við Hafnar-
fjörð þar sem lík Sri fannst. ■

VESTFIRÐIR Um 600 metra breitt
snjóflóð féll í gærmorgun í Hnífs-
dal. Það hreif með sér gamlan bæ
á býlinu Hrauni og eyðilagði,
skemmdi að hluta nýlegt hús ábú-
andans og braut sér leið inn í sex
íbúðir í tveimur fjölbýlishúsum
við götuna Árvelli í bænum. Hús-
in höfðu verið rýmd. 

Þrjátíu björgunarsveitarmenn
unnu við mokstur snjós út úr hús-
unum eftir að snjóflóðaathugun-
armaður hafði gengið úr skugga
um öryggi svæðisins. Snjóflóðið
eyðilagði spennistöð Orkubús
Vestfjarða og var rafmagnslaust
fram eftir degi á svæðinu. 

Þrjú hús í Hnífsdal og nítján í
Bolungarvík bættust við þau sem
höfðu áður verið rýmd. Alls hafa
rúmlega 140 manns yfirgefið
heimili sitt á svæðinu. Hættuá-

standi á Patreksfirði og Tálknar-
firði hefur verið aflýst.

Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri og formaður almannavarna-
nefndar, segir húsin staðsett vest-
an við aðalbyggð bæjarins, rétt
utan svæðis sem talið hafi verið
til hættusvæða í kjölfar snjóflóð-
anna 1995. Raðhúsin og blokkin
sem snjóflóðin hafi lent á séu í
eigu Fasteigna Ísafjarðarbæjar
ehf. Aðeins hafi átt að búa í þeim
út þetta ár.

Markús Magnússon íbúi Ár-
valla 6 hafði ásamt konu sinni og
barni verið tvo sólarhringa að
heiman. Hann leit á skemmdirnar
í gær. „Íbúðin okkar er ekki verst
farin. Snjór kom inn á neðri hæð-
ina og hálffyllti hjá okkur stofuna.
Lítið annað virðist skemmt hjá
okkur en rafmagnstæki og dót eru

rennandi blaut og örugglega
ónýt.“

Markús segir óljóst hvort þau
fái að snúa aftur heim: „Við heyrð-
um hjá björgunarsveit og lögreglu
að okkur yrði ekki leyft að búa í
húsunum.“

Páll Hólm, í stjórnstöð björg-
unarsveitarinnar Tindum í Hnífs-
dal, segir skemmdir á íbúðunum
mismiklar. Gler og svalahurðir
hafi látið undan flóðinu: „Við
erum þrjátíu að moka út. Svo
verður settur krossviður fyrir
glugga og hurðir. Við verðum
langt fram á nótt að því,“ sagði
Páll í gærkvöldi.

Almannavarnanefnd varar fólk
við ferðum utan snjóflóðagarða á
Flateyri. Mikill snjór hafi safnast
í Skollahvilft ofan Flateyrar.

Sjá einnig á síðu 4     - gag

Snjóflóð lenti á
húsum í Hnífsdal
Snjóflóð féll á býli við Hnífsdal, blokk og raðhús. Húsin höfðu verið 

rýmd en eignatjón er mikið. Óljóst er hvort áfram verði búið í húsunum.
Um 140 manns hafa yfirgefið heimili sitt í Ísafjarðarbæ og Bolungarvík.
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Indónesía:

Börnin seld
JAKARTA, AFP Barnahjálp Samein-
uðu þjóðanna sagði í gær mikla
hættu á að glæpamenn sem
smygla fólki ræni börnum í
Aceh, Indónesíu, sem nú eru
heimilislaus eða munaðarlaus
vegna flóðbylgjunnar. Talsmaður
Barnahjálparinnar, John Budd,
sagði að þegar væri eitt staðfest
dæmi þess að barni hefði verið
smyglað af svæðinu í mansal. 

Jafnframt sagði hann að skrif-
stofa þeirra í Malasíu hefði 
fengið auglýsingu um 300 mun-
aðarleysingja frá Aceh, á aldrin-
um 3 til 10 ára, sem hægt væri að
kaupa. Því hafa stjórnvöld í
Indónesíu sett ferðabann á öll
börn frá Aceh, sem ferðast án
foreldra sinna. ■

SJÁLFBOÐALIÐAR VIÐ HREINSISTÖRF Á SÚMÖTRU Sífellt finnast fleiri lík í Indónesíu, en hér má sjá sjálfboðaliða úr röðum heima-
manna í Banda Aceh, færa lík vafið í plast upp á vörubílspall í gær. Í Indónesíu einni var í gær staðfest að 94.000 hefðu látist. Óttast er
að sú tala eigi eftir að hækka til muna.

HÖRMUNGAR, AP/AFP Flugslys í
Indónesíu og rigningar í Sri Lanka
hafa hamlað alþjóðlegu hjálpar-
starfi á stöðum sem einna verst
urðu úti í flóðunum sem fylgdu í
kjölfar jarðskjálftans mikla á annan
í jólum. Sameinuðu þjóðirnar vara
við því að tölur um látna eigi eftir að
hækka um tugi þúsunda þegar frek-
ari upplýsingar berast frá svæðum
sem enn á eftir að kanna betur. 
Opinberar tölur um fjölda látinna
nálgast nú 150 þúsund.

Jan Egeland, yfirmaður hjálp-

arstarfs á vegum Sameinuðu þjóð-
anna í Indónesíu, segir við því að
búast að yfir helmingur 50 þúsund
íbúa í bænum Meulaboh á
Súmötru hafi farist. „Við erum
loks fær um að koma umtals-
verðri hjálp til Aceh og beinum nú
sjónum að vesturströnd Norður-
Súmötru,“ sagði Egeland. „Mörg
þorpanna á svæðinu eru horfin
þannig að ekkert er eftir.“ 

Í gær stöðvaðist flug um Banda
Aceh flugvöllinn í Indónesíu í 15
klukkustundir vegna þess að þar

rákust saman Boing 737 flutninga-
vél með hjálpargögn og buffaló-
naut. Flugvöllurinn er miðstöð
hjálparstarfsins í Indónesíu og
setti slysið verulegt strik í reikn-
inginn í þann mund sem skriður
var að komast á hjálparstarfið.
Um borð voru læknar og sjálf-
boðaliðar auk hjálpargagna.
Hjálparstarf stöðvaðist þó ekki 
alveg á meðan því áfram var hægt
að nota þyrlur til að dreifa hjálp-
argögnum.

Sjá síður 8 og 10
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Mynd komin á hjálparstarf í Indónesíu:

Óttast að tala látinna hækki til muna DAGAR EFTIR AF 
JANÚARTILBOÐI TOYOTA

27
Avensis
Tilboðsverð

2.390.000 kr.

FRÁBÆR TILBOÐ!FRÁBÆR TILBOÐ!

SÉRBLAÐ FYLGIR

HÁKON EYDAL
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Rauði krossinn leitar ættingja landsmanna af erlendum ættum:

Fjölskylda fundin en konu enn leitað
JARÐSKJÁLFTI Rauði krossinn hefur
fundið fjölskyldu á Srí Lanka
sem ættingi hennar hér á landi
saknaði. Enn er taílenskrar konu
leitað.

Þórir Guðmundsson, upplýs-
ingafulltrúi Rauða krossins, 
segir fleiri fjölskyldur hér á
landi hafa haft samband við
samtökin og grennslast fyrir um
kunningja eða vini. Þeim hafi
verið bent á vefsíðu sem samtök-
in standi að familylinks.icrc.org:
„Þar geta menn sjálfir skráð
fjölskyldumeðlimi sem leitað er
að. Listarnir eru prentaður út og
þeir birtir á flóðasvæðum.“ 

Þórir segir Rauða krossinn

einnig vera með gervihnatta-
síma á hamfarasvæðunum og
bjóða fjölskyldum að hringja í
tvær mínútur til ástvina sinna
erlendis.

Þrír sendifulltrúar Rauða
krossins eru við hjálparstörf á
flóðasvæðunum. Þórir segir einn
í stjórnstöð Alþjóða rauða kross-
ins á Srí Lanka, starfsmaður Al-
þjóða rauða krossins sé í Jakarta
í Indónesíu og geðhjúkrunar-
fræðingur vinni við skipulagn-
ingu áfallahjálpar í Indónesíu.
Þangað fari einnig tveir á
fimmtudaginn til að aðstoða við
dreifingu hjálpargagna.

- gag

STJÓRNARSKRÁ Halldór Ásgrímsson
forsætisráðherra skipaði í gær
Jón Kristjánsson heilbrigðis- og
tryggingamálaráðherra, formann
stjórnarskrárnefndar, sem hefur
það hlutverk að endurskoða
stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.
Jón segir mikið verkefni
framundan: „Ég vonast til að horft
verði til framtíðar í starfi nefnd-
arinnar og nefndin verði ekki of
bundin af fortíðinni“. Jón segir að
samkvæmt skipunarbréfi nefnd-
arinnar verði hlutverk hennar að
endurskoða fyrsta, annan og
fimmta kafla stjórnarskrárinnar
sem fjalla meðal annars um hlut-
verk Alþingis og forseta Íslands.

Össur Skarphéðinsson, for-
maður Samfylkingarinnar, og full-
trúi í nefndinni lýsir undrun sinni
á skipunarbréfinu. „Við setjumst
ekki í þessa nefnd til að taka 
við skipunum Davíðs Oddssonar
og Halldórs Ásgrímssonar. Við 
teljum margt brýnna en að 

endurskoða þessi atriði. Við leggj-
um áherslu á þjóðaratkvæða-
greiðslur, að landið sé eitt
kjördæmi og að auðlindir séu
sameign þjóðarinnar.“ 

Ögmundur Jónasson, Vinstri
grænum, segist ekki kannast við
að gert hafi verið ráð fyrir að
verkefni nefndarinnar yrðu tak-
mörkuð við vissa þætti stjórnar-
skrárinnar. Jón Kristjánsson
bendir á að stutt sé síðan mann-
réttinda- og kosningakaflarnir
hafi verið endurskoðaðir.

Aðrir nefndarmenn eru Jónína
Bjartmarz, fulltrúi Framsóknar-
flokksins en fulltrúar Sjálfstæðis-
flokksins eru Geir H. Haarde
fjármálaráðherra og varaformað-

ur, Þorsteinn Pálsson sendiherra
og Birgir Ármannsson alþingis-
maður. 

Auk Össurar Skarphéðinssonar
er Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
varaformaður fulltrúi Samfylk-
ingarinnar og formennirnir Stein-
grímur J. Sigfússon og Guðjón
Arnar Kristjánsson fulltrúar
Vinstri grænna og Frjálslynda
flokksins.

Fjögurra manna sérfræðinga-
nefnd mun starfa með nefndinni,
en formaður hennar er Eiríkur
Tómasson lagaprófessor. Nefnd-
inni er ætlað að skila tillögum til
breytinga á stjórnarskránni í árs-
byrjun 2007. 

- as

ASÍ OG FÉLAGSMÁLARÁÐHERRA
Forysta ASÍ fundaði með Árna Magnússyni

félagsmálaráðherra í gær og gerði þar 
alvarlegar athugasemdir við veitingu 

atvinnuleyfa fyrir Kínverja.

ASÍ:

Auglýst til
málamynda

KJARAMÁL Forysta Alþýðusambands
Íslands gerði alvarlegar athuga-
semdir við væntanlega veitingu at-
vinnuleyfa fyrir allt að 300
Kínverja á fundi með Árna Magnús-
syni félagsmálaráðherra 
í gær. 

Niðurstaða fundarins var sú að
von er á greinargerð frá ASÍ til ráð-
herra og í framhaldi af því mun ASÍ
eiga annan fund með ráðherra.

ASÍ telur að auglýsingar
Impregilo á evrópska vinnumiðlun-
arvefnum Eures séu málamynda-
gjörningur enda sé óskað eftir
starfsmönnum með m.a. þriggja ára
reynslu af lífi og starfi á heim-
skautasvæðum. - ghs

Þýskaland:

Atvinnuleysi
eykst

ÞÝSKALAND, AFP Fjöldi atvinnulausra
í Þýskalandi hefur ekki verið meiri
í sjö ár, en var í desember. Atvinnu-
lausir þar eru nú 4,48 milljónir, eða
10,8 prósent af vinnuafli á stærsta
evrusvæðinu, þegar tekið er tillit til
árstíðabundinnar sveiflu.

Fjölgunin var meiri en reiknað
hafði verið með og vara sérfræð-
ingar við því að atvinnulausir gætu
orðið um fimm milljónir í vetur. 

Í vesturhluta landsins eru nú
tæplega 2,9 milljónir atvinnulausra,
eða um 8,7 prósenta atvinnuleysi. Í
austurhlutanum er rúmlega 1,6
milljón án vinnu sem jafngildir 18,8
prósenta atvinnuleysi. ■

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

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

Nei, hvert eitt og einasta atvik var
guðsheilagur sannleikur.

Ragnar Eyþórsson bar sigur úr bítum í Roskilde-
sögusamkeppni og fékk að launum tvo miða á
Hróarskelduhátíðina á næsta ári. Ragnar lýsir í

sögu sinni því sem fyrir augu bar á hátíðinni sem
hann fór á í fyrsta skipti fyrir tveimur árum.

SPURNING DAGSINS

Ragnar, var þetta ekki bara lygasaga?

KJARAMÁL Laun erlendra starfs-
manna portúgalskra starfsmanna-
leigufyrirtækja við Kára-
hnjúkavirkjun eru að jafnaði 50
þúsund krónum undir lágmarks-
kjörum samkvæmt Virkjunar-
samningi. Það þýðir að portú-
galskir starfsmenn hafa verið
snuðaðir um samtals tæpar 300
milljónir króna í fyrra. 

Þessa upplýsingar byggjast á
launaseðlum og tímaskýrslum frá
Impregilo og ná til um 500 manna
frá ársbyrjun 2004. ASÍ telur að
hér sé um alvarlegt brot á virkj-
unarsamningi að ræða og hyggst
sækja það fyrir félagsdómi. 

„Ef þetta er rétt þá er þetta
grafalvarlegt og eitthvað sem
ekki er hægt að líða. Öllu máli
skiptir að menn virði lög og leik-
reglur og þá kjarasamninga sem í
gildi eru og undan því getur eng-
inn og á enginn að víkja sér. Ef

verkalýðshreyfingin metur það
svo að þarna sé um raunverulegt
brot að ræða þá væntanlega rekur
hún það mál fyrir félagsdómi. Að-
koma okkar sem stjórnvalds er

engin fyrr en að dómnum gengn-
um og þá hvað varðar fram-
kvæmd hans,“ segir Árni
Magnússon félagsmálaráðherra. 

- ghs

ÚR HÚSAKYNNUM RAUÐA KROSSINS
Starfsmenn Rauða krossins, Kristín Ólafsdóttir, Helga Þórólfsdóttir, Anna Bryndís Hendriks-
dóttir og upplýsingafulltrúinn Þórir Guðmundsson, sem segir mikið álag hafa verið á vef-

síðunni www.familylinks.icrc.org, þar sem ættingja sé einnig leitað.
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ASÍ:

Impregilo snuðaði Portúgala

Ágreiningur um 
hlutverk nefndar

Flokksforingjar og ráðherrar voru í gær skipaðir í nefnd til að endurskoða
stjórnarskrá. Formaður Samfylkingarinnar undrast að einungis eigi að endur-

skoða hlutverk forseta og Alþingis.

HEILBRIGÐISRÁÐHERRA
Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra segist
vonast til að horft verði til framtíðar í starfi

stjórnarskrárnefndar.

ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON
Formaður Samfylkingarinnar sagði í umræðum á Alþingi í gær að  margt væri brýnna að

endurskoða en þau atriði stjórnarskrár sem snúa að  hlutverki forseta og Alþingis.

ÁRNI MAGNÚSSON
Félagsmálaráðherra segir grafalvarlegt ef Impregilo hafi snuðað portúgalska starfsmenn

starfsmannaleigufyrirtækja um samtals tæpar 300 milljónir króna í fyrra eins og ASÍ hefur
fengið staðfest.

Fróði:

Stjóra leitað
TÍMARITAÚTGÁFA Forráðamenn Fróða
leita að nýjum framkvæmda-
stjóra að sögn Páls Gíslasonar,
sem gegnir því starfi nú. Knútur
Sigmarsson, sem tók við starfi
framkvæmdastjóra fyrirtækisins
í haust, hvarf aftur til starfa hjá
Odda, stærsta hluthafanum í
Fróða. Ástæðan var ágreiningur
um stefnu innan fyrirtækisins.
Páll sagði engar aðrar breytingar
fyrirhugaðar hjá Fróða. ■

Bagdad:

Borgarstjóri
drepinn

ÍRAK, AFP Samtök al-Zarqawi hafa
lýst yfir ábyrgð á morðinu á Ali
Radi al-Haidari, borgarstjóra
Bagdad í gær. Borgarstjórinn var,
ásamt einum lífverði, drepinn í 
fyrirsát í Hurriyah. 

Einnig létust tíu íraskir öryggis-
verðir og bandarískir hermenn
þegar bíll var sprengdur í sjálfs-
morðsárás. 57 slösuðust í spreng-
ingunni.

Vegna vaxandi ofbeldis hringdi
Allawi, forseti Íraks í Bandaríkja-
forseta til að fara yfir stöðu mála
áður en til kosninga kemur 30. jan-
úar. Sagt er að Allawi hafi ekki far-
ið fram á að fresta kosningunum. ■

MÓTMÆLI
Um 400 manns komu saman í Berlín á
mánudag til að mótmæla skerðingu at-

vinnuleysisbóta um áramót.
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Sunnanverðir Vestfirðir:

Fáir út fyrir hússins dyr
SNJÓFLÓÐAHÆTTA „Það lægði aðeins
í gærkvöldi en svo kom aftur smá
hvellur í morgun og það er rétt
hægt að komast um göturnar, en
ekki mikið meira en það,“ segir
Guðmundur Ingþór Guðjónsson,
lögregluþjónn á Patreksfirði, um
veðurfarið. „Við höfum þó ekki
þurft að aðstoða fólk við að kom-
ast á milli staða, það hefur allt
sloppið,“ bætir hann við. 

Rýma þurfti íbúðarhús á Pat-
reksfirði og Tálknafirði og lítil
snjóflóð hafa fallið bæði á Pat-
reksfirði og Bíldudal. Hættuá-
standi var aflýst á Tálknafirði
klukkan þrjú í gær og um klukkan
hálf sex á Patreksfirði. Viðbúnað-

arstig var áfram á svæðinu og
fylgst er grannt með snjóalögum.

Pósthúsið á Patreksfirði var
lokað á mánudag vegna ófærðar
en opnað aftur í gær. Þá var mat-
vöruverslun bæjarins, Kjöt og
Fiskur, lokuð eftir hádegi á mánu-
dag en opin í gær. Á norðanverð-
um Vestfjörðum hefur borið á
vöruskorti en Einar Ásgeir Ás-
geirsson, eigandi Kjöts og fisks,
segir ekki illa komið fyrir sér. „Ég
er í góðum málum og á von á 
sendingu með flutningabíl í
kvöld.“ Hann segir þó að lítið sé
að gera á meðan veðrið er svona
slæmt og fáir á ferli.

- bs

Mjólkur- og brauðlaust
í Bolungarvík

92 íbúar hafa þurft að yfirgefa heimili sín í Bolungarvík en alls voru 26 hús
rýmd í bænum. Mjólk og brauð kláraðist í verslunum á mánudag. Ófært

hefur verið til Bolungarvíkur frá því á sunnudagskvöld.
SNJÓFLÓÐAHÆTTA Rýma þurfti nítján
hús í Bolungarvík í gær en fyrir
var búið að rýma sjö hús í bænum
og hafa alls 92 þurft að yfirgefa
heimili sitt. Flestir leituðu á náðir
vina og ættingja.

Gylfi Þór Gíslason, varðstjóri í
Bolungarvík, segir að athugað
verði í dag hvort fólk fái að fara
heim til sín. Eins verður athugað
hvort Óshlíðin verði rudd í dag en
hún hefur verði lokuð vegna óveð-
ursins og snjóflóðahættu. Olgeir
Hávarðarson, meðeigandi verslun-
ar Bjarna Eiríkssonar, segir bæði
mjólk og brauð uppurið í bænum,
hann fékk síðast mjólk í verslun-
ina á fimmtudaginn fyrir tæpri
viku síðan. Fyrst eftir að mjólkin
kláraðist á mánudag keypti fólk
kaffirjóma, kókómjólk og G-mjólk
en í gær kláruðust þær birgðir
líka. Olgeir segir lítið eftir nema
safa og gos sem ætti þó að duga í
nokkra daga.

Ari Hólmsteinsson, íbúi við
Traðarland 18 í Bolungarvík,
þurfti að fara að heiman með fjöl-
skyldu sína vegna snjóflóðahættu

á sunnudag. „Auðvitað fer maður
um leið og það er einhver hætta,
það er mín skoðun. Þó veit ég að
einhverjir nágranna minna eru

ekki sammála,“ segir Ari en hann
er svo heppinn að systir hans býr í
Bolungarvík. Hún er með aukaher-
bergi sem Ari, eiginkona hans og
níu ára sonur þeirra hafa til af-
nota. Ari hefur ekki komist á
vinnustað sinn frá áramótum en
hann vinnur hjá Símanum á Ísa-
firði. „Ég þarf bara netsamband til
að geta unnið og er búinn að koma
mér upp vinnuaðstöðu á stofuborð-
inu hjá systur minni,“ segir Ari.
Þegar hann fór að heiman ásamt
fjölskyldu sinni tóku þau með sér
svolítið af fötum og annað dót sem
þau þurfa til daglegra nota. Hann
segir veraldlegu munina ekki
skipta máli, þá sé hægt að finna
aftur eða bæta.

hrs@frettabladid.is

Vestfirðir:

Mörg hús 
tóm í nótt

RÝMINGAR 138 manns höfðu ekki
fengið að fara til síns heima í gær
vegna snjóflóðahættu á Vestfjörð-
um. 92 á Bolungarvík en þar þurftu
þeir fyrstu að yfirgefa heimili sitt á
sunnudag. Í umdæmi lögreglunnar
á Ísafirði höfðu alls 46 þurft að
rýma hús sín, flestir í Hnífsdal eða
35 manns.

Samkvæmt upplýsingum lög-
reglunnar á Ísafirði þótti ekki hægt
að treysta veðurspánni fullkomlega
og því hafi fólkið ekki fengið að fara
til síns heima. Strax nú í morg-
unsárið verður athugað hvort óhætt
verði að aflétta hættuástandinu. - hrs

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

Arnar Andrésson bílstjóri:

Hálfan
sólarhring til
Akureyrar

ÓFÆRÐ „Þetta var ekkert, ég hef
komist upp í það að vera 55 tíma
í bílnum á leiðinni norður,“ segir
Arnar Andrésson flutningabíl-
stjóri, um hrakfarir sínar í
óveðrinu í gær. Arnar flytur
Fréttablaðið og DV norður í land. 

Arnar lagði af stað frá
Reykjavík norður til Akureyrar
þrátt fyrir ófærðina klukkan tvö
í fyrrinótt og náði á leiðarenda
um hálfum sólarhring seinna. 

„Þetta gekk bara ljómandi vel.
Ég fór náttúrlega hægt yfir og
stoppaði dálitla stund á Öxna-
dalsheiði. Það voru flutninga-
bílar þar þvers og kruss sem
voru fastir þar síðan snemma 
um morguninn.“ Arnar komst
loksins á áfangastað klukkan
þrjú í gær. ■
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SNJÓFLÓÐ HAFA FALLIÐ VÍÐA
Veðurstofu Íslands hefur borist yfir 40 tilkynningar um snjóflóð síðan á nýársdag, flest
hver á Vestfjörðum en líka á Norðurlandi. Vitað er að snjóflóð hafa fallið á Patreksfirði,

Bíldudal, Bolungarvík, Súgandafjörð, Skutulsfjörð, Ísafjörð, Hnífsdal. Káradal og í Ólafsfirði.
Þar að auki hafa íbúðarhús verið rýmd vegna snjóflóðahættu á Patreksfirði, Tálknafirði, í

Dýrafirði og Önundarfirði, Bolungarvík, Hnífsdal og Ísafirði. 

Súðavík:

Matur flutt-
ur sjóleiðina

ÓVEÐUR Björgunarskipið Gunnar
Friðriksson fór í gær með mjólk og
brauð sjóleiðina til Súðavíkur. Sex
strandaglópar sem höfðu verið þar
veðurtepptir frá því á sunnudag
fengu far til Ísafjarðar.

Pálmi Stefánsson, hjá Lands-
björgu, segir þá einnig hafa farið
fyrir Símann í átt að Arnarnesi til
að sjá hvort hægt væri að koma við-
gerðarmönnum að endurvarpa þar.
„Það var ekki hægt að komast að
landi vegna brims. Viðgerðir verða
að bíða betri tíma.“ Hann taldi
símasambandslaust við Súðavík og
Ísafjarðardjúp og bara langbylgju-
sendingar Útvarps á Ísafirði. - hrs
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Vestfirðir:

Mokstur
víða hafinn

ÓFÆRÐ Mokstur hófst í gær á
sunnanverðum Vestfjörðum að
sögn Hjörleifs Ólafssonar hjá
Vegagerðinni.

Í gær var um tíma aðeins
fært til Ísafjarðar á norðanverð-
um Vestfjörðum og var byrjað
að moka inn að Hnífsdal. 

Hjörleifur segir leiðina norð-
ur hafa verið ófæra bæði í gær
og í fyrradag. Víða var ófært á
Norðurlandi í gær og þurfti
sumstaðar að bíða fram eftir
degi með mokstur vegna veðurs. 

Flutningabíll frá Flytjanda
sat fastur við Gljúfurárgil sunn-
an við Blönduós í gærmorgun og
myndaðist þar töluverð umferð-
arteppa af þeim sökum.

- hrs

FRÁ PATREKSFIRÐI
Flestir halda sig heima fyrir á Patreksfirði
enda er fannfergið mikið eins og þessi

mynd ber með sér.

TÍ
Ð

IS
 -

 P
AT

R
EK

SF
JO

R
D

U
R.

IS62,26 62,56

117,96 118,54

83,31 83,77

11,20 11,27

10,11 10,17

9,22 9,27

0,60 0,60

95,60 96,16

ÞRÍR BÍLAR SKEMMDIR Þrír bílar
skemmdust en engin slys urðu á
fólki í umferðaróhappi á Holta-
vörðuheiði um klukkan sjö í gær-
kvöldi. Bíl var ekið á annan bíl sem
var að draga upp þann þriðja sem
hafði hafnað utan vegar á heiðinni.
Endaði fyrsti bíllinn einnig á þeim
sem verið var að draga.

10. bekkur grunnskóla: 

Prófum
frestað

MENNTAMÁL Menntamálaráðuneytið
hefur ákveðið að breyta dagsetning-
um samræmdra lokaprófa í 10.
bekk grunnskóla í vor vegna 
þeirrar röskunar sem orðið hefur á
skólahaldi vegna kennaraverkfalls-
ins. Prófgreinar og prófdagar í 10.
bekk grunnskóla vorið 2005 verða
sem hér segir: 

Íslenska, mánudagur 9. maí kl.
9.00-12.00. Enska, þriðjudagur 10.
maí kl. 9.00-12.00. Stærðfræði,
fimmtudagur 12. maí kl. 9.00-12.00.
Danska, föstudagur 13. maí kl. 9.00-
12.00. Samfélagsfræði, þriðjudagur
17. maí kl. 9.00-12.00. Náttúrufræði,
miðvikudagur 18. maí kl. 9.00-12.00.

- ás



Verð áður 29.900,-
19.900,-

12.900,-
Verð áður 29.900,-

Laserprentari
HP LaserJet 1010
Hra›i: 12 bls. á mín.
10 sek.í fyrstu sí›ur
Upplausn: 600 dpi
Tengi: USB
Vörunúmer: Q2460A

Skrifborðsstóll
Eco skrifborðsstóll án arma.
Blár, svartur og rauður.

Parkethjól

990 kr. settið
Blekhylki
Svart 42 ml. blekhylki
Vörunúmer: 51645AE

2.890,-

Ljósritunarpappír
A4 - 500 blö› í pakka 80 gr.
Rykfrír og mjög þéttur pappír. 
Pappír sem tæknimennirnir mæla 
hiklaust me›. 5 pakkar í kassa.
Vörrunúmer: 1601007010-OFF

3 ára 
ábyrg›

1 pakki

299,-*
1 kassi

1.495,-

Milliblöð 1-12
A4 milliblöð, plast.
Vörunúmer: 8608012030-EGI

39,-
Verð áður 155,-

Nammi í 
kaupbæti!
Öllum pöntunum hjá 
fyrirtækjaþjónustu 
Office 1 að upphæð 10.000 
eða meira fylgir sælgæti.

Það er bara einn sem 

er alltaf ódýrastur!

Janúartilboðtilboð

9,-

9 kr.
Aðeins

5.790,-

Prentduft fyrir 
geislaprentara
HP LaserJet 1010/1012/1015
Vörunúmer: Q2612A

Bréfabindi
Plasthú›u› A4 bréfabindi,
52 og 85mm.
Fást í mörgum litum.

* ef þú kaupir 1 kassa

17.000
VERÐLÆKKUN!

10.000
VERÐLÆKKUN!

74%
AFSLÁTTUR!

Hámark 40 möppur á mann!
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Stuðningur við fórnarlömb hamfara í Asíu:

Borgin bætir um betur
STJÓRNMÁL Borgarstjórn Reykja-
víkur ákvað á fundi sínum nú í
gær að tillögu borgarstjóra að
veita tíu milljónum króna til neyð-
arhjálpar við fórnarlömb hamfar-
anna sem urðu við Indlandshaf á
annan dag jóla. Athygli vekur að
framlagið er tvöfalt hærra en
framlag ríkisstjórnarinnar. „Nei
við erum ekki að reyna að slá rík-
isstjórninni við“, segir flutnings-
maður tillögunnar Steinunn Val-
dís Óskarsdóttir borgarstjóri og
bendir á að ríkið hafi nú bætt á 
sig kostnaði við flug á hamfara-
svæðin.

„Þetta eru einhverjar mestu
náttúruhamfarir sem um getur í

seinni tíð og okkur þótti eðlilegt
að stærsta sveitarfélag landsins
legði sitt af mörkum.“ 

Tillaga borgarstjóra var sam-

þykkt samhljóða á borgarstjórn-
arfundi. Rauða krossi Íslands
verður falið að ráðstafa fénu. 

- ás

REYKJAVÍKURBORG Tillögu borgar-
stjórnarflokks Sjálfstæðisflokks-
ins um að Innri endurskoðun
Reykjavíkurborgar verði falið að
gera úttekt á rekstri fjarskipta-
fyrirtækja Orkuveitu Reykjavík-
ur frá árinu 1998 og að lagt verði
mat á arðsemi þessara fjárfest-
inga var vísað frá á fundi borgar-
stjórnar í gær. Þess í stað var
samþykkt tillaga R-listans að
borgarstjóra verði falið að láta
gera óháða úttekt á fjárfestingum
fyrirtækja í opinberri eigu í fjar-
skiptafyrirtækjum, frá árinu
1998. Er þar innifalið að gera út-
tekt á fjárfestingum Landsvirkj-
unar í Fjarska og kaup Símans á
Skjá einum.

Í fyrri tillögu Sjálfstæðis-
manna var vísað til fjárfestinga
Orkuveitunnar í fyrirtækjunum
Línu.net, Tetra Ísland og Raf-
magnslínu. Fram kom í máli 
Guðlaugs Þórs Þórðarsonar, sem
bar tillöguna fram að framlög
Orkuveitunnar vegna þessara
fjárfestinga frá árinu 1998 séu
um 4.6 milljarðar.

Kom fram í máli R-listans að
tillagan, sem Alfreð Þorsteinsson
bar upp, gengi lengra en tillaga
Sjálfstæðisflokksins og því þyrfti
ekki að greiða atkvæði um tillögu
sjálfstæðismanna. Þessu and-
mæltu Vilhjálmur Þ. Vilhjálms-
son og Guðlaugur Þór. Þeir sögðu
tillögu R-listans vera allt annað
en breytingartillögu og ekki
framkvæmanlega, þar sem það
væri ekki á valdi borgarstjóra að
gera úttekt á öðrum opinberum
fyrirtækjum en þeim sem eru í
eigu Reykjavíkurborgar. 

Í máli Alfreðs Þorsteinssonar
kom fram að tillaga Guðlaugs
Þórs gengi ekki upp, þar sem
Orkuveita Reykjavíkur væri
sameignarfélag fjögurra sveitar-
félaga með innri endurskoðun.
Því væri það óeðlilegt að Innri
endurskoðun Reykjavíkurborgar
tæki að sér slíkt verkefni. 
Guðlaugur Þór sagði það vel hægt
ef pólitískur vilji væri fyrir
hendi. Alfreð sakaði Guðlaug Þór

einnig um að ganga erinda 
Símans í þessu máli, þar sem fjár-
festingar Símans í koparlínum
myndu rýrna verulega vegna
lagningu ljósleiðara. Með tillögu
R-listans væri hægt að fá saman-
burð á fjárfestingum Orkuveit-
unnar annars vegar og fjárfest-
ingarfyrirtækja í eigu ríkisins
hins vegar. Þessu andmælti 
Guðlaugur harðlega.

svanborg@frettabladid.is

Taíland:

Einn Íslend-
ingur eftir

UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ Aðeins er
eftir að ná sambandi við einn 
Íslending í Taílandi og verður
því haldið áfram þar til það
tekst. Pétur Ásgeirsson, skrif-
stofustjóri í utanríkisráðuneyt-
inu, segir að verið sé að grennsl-
ast fyrir um Íslendinginn í
gegnum aðra Íslendinga á svæð-
inu en þarna sé sterkt og gott
net Íslendinga. Talið er að Ís-
lendingurinn haldi sig á Pattaya-
svæðinu og vill ráðuneytið full-
vissa sig um að allt sé í lagi með
hann þó ekki sé búist við öðru.

- ghs

HELGI BERNÓDUSSON

Skrifstofustjóri Alþingis:

Helgi ráðinn
RÁÐNING Helgi Bernódusson hefur
verið ráðinn skrifstofustjóri 
Alþingis og tekur við starfinu 20.
janúar af Friðriki Ólafssyni sem
þá lætur af störfum fyrir aldurs
sakir. Forsætisnefnd þingsins
samþykkti ráðningu Helga ein-
róma á fundi í gær. Helgi hefur
unnið hjá Alþingi síðan 1983 og
verið aðstoðarskrifstofustjóri frá
1996.

Auk Helga sóttu Einar Farest-
veit, starfsmaður Alþingis, og
Þórhildur Líndal, fyrrverandi um-
boðsmaður barna, um starfið.

- bþs

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

Nýr gosdrykkur á markað:

Vítamín-
bættur án

leyfis
MATVÆLI Nýr vítamínbættur gos-
drykkur, Kristall plús frá 
Ölgerð Egils Skallagrímssonar,
hefur verið
settur á mark-
að án þess að
sótt hafi verið
um leyfi til
v í t a m í n b æ t -
ingar drykkj-
arins til Um-
hverfisstofn-
unar. Almennt
gildir þó sú
regla að ekki
eigi að
vítamínbæta
matvæli án
leyfis, segir
Elín Guð-
mundsdóttir,
forstöðumað-
ur matvæla-
sviðs Um-
hverfisstofn-
unar. Hún 
gerir ráð fyrir
að Heilbrigðiseftirlitið kanni
hvort drykkurinn uppfylli þær
kröfur sem gerðar eru til slíkra
drykkja. Í kjölfarið segir hún
hugsanlegt að drykkurinn komi
aftur til skoðunar hjá Umhverf-
isstofnun.

Í Kristal plús er meðal ann-
ars B-vítamín og önnur bæti-
efni. - ht

Fórst þú á áramótabrennu? 

Spurning dagsins í dag:
Hefur þú gefið til hjálparstarfs vegna
flóða í Asíu?

Niðurstöður gærdagsins 
á visir.is

84.69%

15.31%

Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

KRISTALL PLÚS
Nýr vítamínbættur
drykkur er nú kom-
inn á markað, en

hann hefur ekki feng-
ið leyfi Umhverfis-

stofu.

BÍLAR FUKU AF VEGINUM Þrír
bílar lentu í óhöppum í umdæmi
lögreglunnar í Keflavík. Einn
fólksbíll lenti á ljósastaur á
Reykjanesbraut. Annar ók út af
brautinni og sá þriðji missti bílinn
af Grindavíkurvegi. Ökumenn og
farþegar slösuðust ekki. Lögregl-
an rekur slysin til hvassviðris.

BORGARSTJÓRNARFUNDUR Í GÆR
Steinunn Valdís segist ekki vera að reyna að slá ríkisstjórninni við þótt stuðningur

borgarinnar sé tvöfalt hærri en fjárframlag ríkisstjórnarinnar.
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GUÐLAUGUR ÞÓR ÞÓRÐARSON
Borgarfulltrúinn sakaði meirihluta borgarstjórnar um valdníðslu, þegar tillögu hans var vís-

að frá í borgarstjórn, því tillaga R-listans var talin ganga lengra.

Reykjavíkurborg skoði
kaupin á Skjá einum

Hart var tekist á um tillögu sjálfstæðismanna í borgarstjórn um úttekt á
rekstri fjarskiptafyrirtækja Orkuveitunnar í gær og henni vísað frá. Í staðinn
var samþykkt að láta gera úttekt á fjárfestingum fyrirtækja í opinberri eigu.

Taíland:

Höfrungum
bjargað

KHAO LAK, AFP Björgunarmenn
reyndu í gær, annan daginn í röð
að bjarga tveimur höfrungum,
sem eru fastir í vatni í suðvestur
Taílandi, eftir að hafa borist 500
metra inn á land með flóðbylgj-
unni miklu annan í jólum. 

Taílenskir og grískir sérfræð-
ingar hófu björgunartilraunir á
mánudag, en sögðu björgunina
ganga erfiðlega vegna þess að
mikið brak væri í vatninu eftir
flóðbylgjuna. Um hundrað manns
taka þátt í björgunarstarfinu. ■

GAZA, AFP Í gær drap Ísraelsher
sjö Palestínumenn í Gaza-borg
með því að skjóta á þá úr skrið-
dreka, en átökin segir herinn
hluta af viðleitni til að stemma
stigu við eldflaugaárásum. Með-
al fórnarlamba skriðdrekaárás-
arinnar í gær voru 11 ára gamall
drengur og fimm unglingar,
segja heimildir úr röðum heil-
brigðisstarfsmanna.

Mahmud Abbas, sem talinn er
hafa forystu í forsetakosningum
Palestínuaraba, fordæmdi í kjöl-
farið harkalega það sem hann
kallaði „zíonista óvininn.“

Þá lést einnig Palestínumaður
og fimm aðrir særðust eftir
skotárás Ísraelshers austur af
Gaza-borg í gær, segja palest-
ínskir heilbrigðisstarfsmenn. 

Ariel Sharon, forsætisráð-
herra Ísraels, hefur gefið hern-
um lausan tauminn til að binda
enda á eldflaugaárásir á ísra-

elska landtökumenn frá Gaza.
Í síðustu viku voru ellefu

Palestínumenn drepnir í suður-
hluta Khan Yunis. Með þessu er

tala látinna komin í 4.669 frá því
uppreisn Palestínumanna hófst í
september árið 2000, 3.624
Palestínumenn og 970 Ísraelar. ■

BÚINN TIL GREFTRUNAR
Lík unglings, sem var í hópi sjö Palestínumanna sem urðu fyrir sprengikúlum úr skrið-
drekum Ísraela í gær, er hér búið til greftrunar í líkhúsi í bænum Beint Lahiya á Gaza í
gær. Vitni segja sprengikúlurnar, sem ætlað var að svara árásum palestínskra andófs-

manna, hafa skollið niður á velli þar sem bændur tóku upp kartöflur og tíndu jarðarber.

Ísraelsher svarar eldflaugaárásum:

Ungmenni drepin á Gaza
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NISSAN X-TRAIL

- Sport 2,0
- Sjálfskiptur
- 140 hestöfl
- 5 dyra

34.653 kr. á mán.*
NISSAN PRIMERA

- Primera1,8i
- Beinskiptur
- 116 hestöfl
- 5 dyra

NISSAN MICRA

- Visia 1,2i
- Beinskiptur
- 80 hestöfl
- 3 dyra

SKIPTU_um gír
JANÚARTILBO‹ Á NISSAN

TILBO‹SVER‹ 1.300.000 kr.

N‡r X-TRAIL er gullfallegur bíll sem hæfir íslensku
ve›urfari. Hann flytur heilu fjölskyldurnar um landi› flvert
og endilangt og sk‡st í innanbæjar-aksturinn af lipur›
og snerpu. fiú situr hátt í Nissan X-Trail og me› einu
handtaki skiptir›u yfir í fjórhjóladrif ef fær› flyngist.

NISSAN ALMERA

Í samræmi vi› glæsilega hönnun á Nissan Primera, er
bíllinn hla›inn búna›i. Sem dæmi flá er fletta eini
fólksbíllinn á marka›inum sem hefur innbygg›a bakk-
myndavél og skjá sem tryggir a› ekkert fari úrskei›is.

TILBO‹SVER‹ 2.990.000 kr.

150.000 kr.
AUKAHLUTAPAKKI

Dráttarbeisli og vetrardekk fylgja
öllum Nissan X-Trail jeppum sem
keyptir eru í janúar 2005.

Í KAUPBÆTI
NOKIA 6610i

GSM sími ásamt handfrjálsum
búna›i fylgir öllum
Nissan Primera á tilbo›i.

27.697 kr. á mán.*TILBO‹SVER‹ 2.390.000 kr.

TILBO‹SVER‹ 1.690.000 kr.

Kraftur og m‡kt einkennir Nissan Almera. Stjórnstö›in
sty›st vi› hina einstöku Nissan tækni til a› tryggja au›velda
og e›lilega stjórn. Hönnu›ir okkar hafa móta› útlit bílsins
til a› ná fram straumlínulaga, lögun og umgjör›in er dregin
fram me› kröftugum fram- og afturljósunum.

19.582 kr. á mán.*
Hvort heldur flriggja e›a fimm dyra er Micran nett og
au›velt a› aka henni og leggja í stæ›i. Innanr‡mi› er
svo haglega hanna› a› fletta er rúmbesti bíllinn í sínum
stær›arflokki. Micran er full af hugvitsamlegum lausnum
sem gera aksturinn flægilegri og skemmtilegri.

15.061 kr. á mán.*

www.nissan.is

- Almera1,8i
- Beinskiptur
- 116 hestöfl
- 5 dyra

Nánari uppl‡singar um Nissan bílaflotann hjá Ingvari Helgasyni fær›u á www.nissan.is

Í samstarfi vi›
*Bílasamningur SP-FJÁRMÖGNUN me› 20% innborgun og eftirstö›var í 84 mánu›i
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Ferðafólk SA-Asíu:

Leiti læknis heima
HEILBRIGÐISMÁL
L a n d l æ k n i r
hvetur ferða-
fólk sem er að
koma heim eft-
ir dvöl á svæð-
um sem urðu
fyrir barðinu á
jarðskjálftan-
um í Indlands-
hafi 26. desem-
ber til að leita læknis hafi það ein-
hverjar áhyggjur af heilsufari
sínu. „Skiljanlega hafa þeir sem

upplifðu áhrif flóðbylgjunnar
miklu á annan í jólum 2004 orðið
fyrir andlegu og líkamlegu áfalli,“
segir á vef embættisins en hætta
á smitsjúkdómum er ekki talin
mikil í fyrstu eftir hamfarirnar.
Fólk er þó hvatt til að leita læknis
ef húðsár lagast ekki eða ef fólk
er með niðurgang. Fólk í fyrir-
byggjandi malaríumeðferð á að
ljúka henni eftir heimkomu og
fólk með hita eða inflúensu-
einkenni eftir heimkomu á að leita
læknis án tafar. - óká

■ EVRÓPA

HALD LAGT Á 151 ÞÚSUND E-
TÖFLUR Sænski tollurinn hefur
lagði hald á 151 þúsund e-töflur á
nýliðnu ári. Það er þrisvar sinn-
um meira magn en árið þar á
undan. Tollayfirvöld hafa einnig
lagt hald á 18 kíló af ópíum og
189 kíló af amfetamíni, sem er
nokkuð meira en lagt var hald á
árið 2003.

Æ FÆRRI FARA TIL ALGARVE
Ferðamálayfirvöld í Algarve í
Portúgal eru uggandi vegna
minnkandi ferðamannastraums.
Meðalnýting hótelrýma dróst
saman um 8 prósent miðað við
árið 2003. Ferðamenn á Algarve
hafa ekki verið færri í tíu ár.
Ferðamálayfirvöld segja aukna
samkeppni og laka skipulagningu
heima fyrir helstu ástæðuna.

Þorsteinn Pálsson:

Þýðir ekki
heimkomu

STJÓRNMÁL Þorsteinn Pálsson sendi-
herra var í gær skipaður í stjórnar-
skrárnefnd samkvæmt tilnefningu
Davíðs Oddssonar, formanns Sjálf-
stæðisflokksins. Þorsteinn segir
hins vegar ekkert samhengi milli
skipunar hans í nefndina og hugsan-
legrar heimkomu hans: „Það er ekki
hægt að draga neinar slíkar álykt-
anir af þessu,“ sagði hann. 
Þorsteinn er sendiherra Íslands í
Kaupmannahöfn, en Ingibjörg
Rafnar, eiginkona hans var nýlega
skipuð umboðsmaður barna. - ás

Nýtt námskeið hefst 10. janúar nk.
Skráning er hafin í síma 444 5090

Þjálfari er
Goran Micic
íþróttafræðingur

Súperform á sex vikum!
Fimm tímar í viku  kl. 7:30 eða 18:30
Brennsla og styrking
Takmarkaður fjöldi
Vikulegar mælingar
Eigið prógramm í tækjasal
Persónuleg næringarráðgjöf
Matardagbók
Ráðgjöf við matarinnkaup
Fræðsla og eftirfylgni – þrír fyrirlestrar
Strangt aðhald – mikill árangur
Nýr lífsstíll
Slökun og herðanudd í pottunum að æfingu lokinni
Protein shake eftir hverja æfingu

1. vika – Orkuhleðsla
Í fyrstu vikunni byggir þú upp orku og kemur líkamanum
í jafnvægi. Í lok vikunnar ættir þú að finna fyrir aukinni
orku og vellíðan sem er upphafið að breyttum lífstíl.

2. vika – Öflug melting
Í viku tvö er verið að efla og bæta meltinguna til að þú fáir
sem mest út úr holla matnum sem þú ert að borða.

3. vika – Hormóna jafnvægi
Hvort sem þú ert karl eða kona og óháð aldri þá mun
þriðja vikan koma jafnvægi á hormónaflæði líkamans sem
mun hafa áhrif á skap þitt, lífsorku og kraft.

4. vika –  Hreinsun
Þegar líður að viku fjögur er líkaminn tilbúinn í úrgangs-
og eiturefnahreinsun. Lifrin er byggð upp og á auðveldara
með að hreinsa út skaðleg efni úr líkamanum.

5. vika – Ónæmiskerfið eflt
Í viku fimm byggjum við upp ónæmiskefið og hjálpum því
að verja líkamann á náttúrulegan hátt.

6. vika – Bætum minnið og skapið
Í þessari loka viku veitum við ráðgjöf varðandi hvaða mat
þú átt að borða til að bæta minnið, einbeitingu og skapið.

Til að komast að því hversu heilbrigð þú ert þarft þú að
fylla út spurningalista og fara í heilsufarsmælingu.

Nýtt námskeið fyrir konur

1Hvað heitir forseti Króatíu?

2Hvar þurfti í fyrradag að sækja
lúsasjampó í ófærð? 

3Hvað er Illugi Jökulsson að fara að
gera?

SVÖRIN ERU Á BLS. 30

VEISTU SVARIÐ?

HJÁLPARGÖGNUM
DREIFT Í

INDÓNESÍU

HAMFARIR, AP/AFP Á Taílandi benda
yfirvöld á að líklegt sé að líkams-
leifar hluta fórnarlamba hamfar-
anna á annan í jólum eigi aldrei
eftir að finnast og að marga mán-
uði geti tekið að bera kennsl á
önnur. Um helmingur þeirra sem
létu lífið í Taílandi eru útlending-
ar, margir hverjir ferðamenn frá
Evrópu. Líkin sem finnast nú eru
svo þrútin að reiða þarf sig á
tannlæknaskýrslur og DNA próf
til að bera kennsl á þau. „Það er
meira að segja erfitt að greina á
milli ljóshærðs Evrópubúa og
Asíubúa,“ sagði Surakiart Sathir-
athai, utanríkisráðherra Taílands. 

Yfir 200 réttarmeinafræð-

ingar frá Taílandi og 18 öðrum
löndum vinna hröðum höndum
við að bera kennsl á lík í búdda-
musterum sem notuð eru sem
bráðabirgðalíkhús. Við eitt lík-
húsanna gat á að líta nokkur
hundruð líkama sem komið hafði
verið fyrir á jörðinni og búið að
hylja með dúkum eða líkpokum.
Hundrað lík til viðbótar lágu í sól-
inni og maður úðaði sótthreins-
andi efni yfir. 

Lík útlendinga eru geymd í
loftkældum gámum meðan lík
Taílendinga eru urðuð til bráða-
birgða í nærliggjandi grafreitum
og bíða þess að ættingjar heimti
þau og láti brenna. Sumum líkum
er pakkað í þurrís til að hægja á
rotnun í hitanum. Yfirvöld hafa
reynt að auka kæligetuna í lík-
geymslum meðan safnað er DNA-
sýnum og tannlæknagagna aflað. 

Colin Powell, utanríkisráð-
herra Bandaríkjanna, kom til
Indónesíu síðla dags í gær frá
Taílandi. Hann ferðast nú um
hamfarasvæðin og ræðir gerð
viðvörunarkerfis sem varað gæti
við flóðbylgjum með það fyrir
augum að hörmungar líkar þeim
sem áttu sér stað á annan jóladag
endurtaki sig ekki. Í Bangkok
áréttaði Colin Powell að Banda-
ríkin ætluðu að leggja sitt af
mörkum við uppbyggingar- og
hjálparstörf á flóðasvæðunum.
„Bandaríkin snúa alls ekki baki
við fólki í nauðþurftum,“ sagði
hann. Á morgun situr Powell ráð-
stefnu um hamfarirnar á Jakarta,
ásamt John Howard, forsætis-
ráðherra Ástralíu, Junichiro
Koizumi, forsætisráðherra Jap-
ans, og Kofi Annan, aðalritara
Sameinuðu þjóðanna. ■

Líkin þekkjast bara
á tönnum og DNA

Lík Taílendinga eru urðuð til bráðabirgða meðan
lík ferðafólks eru kæld til að hægja á rotnun. Illa

gengur orðið að bera kennsl á líkin.

COLIN POWELL
Utanríkisráðherra Bandaríkjanna var í gær
á ferð á hamfarasvæðum Taílands, en er

nú kominn til Indónesíu.

MATVÆLUM ÚTDEILT Á PHUKET
Matvælum var í gær útdeilt í hjálparmiðstöð á Phuket-eyju á Taílandi til fórnarlamba flóð-
bylgnanna sem riðu yfir á annan í jólum. Tala látinna í Taílandi er komin yfir 5.000 og er

óttast að hún kunni að fara í 8.000, þar af um helmingurinn erlendir ferðamenn.
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KJARAMÁL Forystumenn sjómanna
telja tvísýnt að nýr kjarasamn-
ingur við útgerðarmenn verði sam-
þykktur. Talning á atkvæðum gæti
tafist vegna slæms veðurs. Sjó-
mannasamband Íslands bíður at-
kvæða að norðan og vestan. 

Jónas Garðarsson, formaður
Sjómannafélags Reykjavíkur, 
telur samninginn verða felldan
meðal félagsmanna hans: „Ef
landsmeðaltalið væri það sem
maður heyrir hér á suðvesturhorn-
inu þá tel ég að þetta verði fellt. “

Konráð Alfreðsson, formaður
Sjómannafélags Eyjafjarðar, seg-
ist bjartsýnni en svartsýnni á að
samningurinn verði samþykktur.
Talningin gæti þó orðið spennandi. 

„Ætli menn telji það ekki plús
að samþykkja samninginn því það
verður ekki farið lengra án átaka,“
segir Konráð: „Ég held líka að sjó-
menn séu ekki til í átök.“

Konráð og Jónas eru sammála
um að sjómenn gagnrýni helst að
kjarabætur þeirra séu greiddar úr
eigin vasa. „Við breytingarnar fer
minna í umslagið um hver mánaða-
mót en var áður,“ segir Jónas.

- gag

Formaður Sjómannafélags Eyjafjarðar segir að ekki verði farið lengra án átaka:

Spennandi talning um kjör sjómanna

FRIÐRIK OG SÆVAR MEÐ ÁSMUNDI
VIÐ UNDIRRITUN Forystumenn sjó-
manna og útvegsmanna undirrituðu
samning í húsi ríkissáttasemjara 

30. október. Kosning stóð um hann til
áramóta. Talning verður á næstu dögum. 
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Alltaf á mi›vikudögum!
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60601. vinningur

Vertu me› fyrir kl.17.

435435
milljónir

Fyrsta víkingabomba ársins
Það eru ekki alltaf jólin – nú er síðasta tækifærið til að freista gæfunnar í Víkingalottóinu áður en þrettándinn rennur upp.

Það er aldrei að vita nema árið 2005 reynist mesta happaár í lífi þínu.

Taktu þátt – nýárið gæti heilsað þér sem milljónamæringi!

54355Bónus-vinningur

9
milljónir
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RÉTTARHÖLD HAFIN Á NÝ
Réttarhöld yfir bandaríska leikaranum 

Robert Blake hófust á ný í Hæstarétti í Los
Angeles í Bandaríkjunum í gær eftir hálfs-
mánaðar hlé sem gert var yfir hátíðarnar.
Þar með hefst önnur vika réttarhaldanna
yfir leikaranum sem gefið er að sök að

hafa átt þátt í morðinu á Bonny Lee
Bakley eiginkonu hans.

Útboðsstefna Akureyrarbæjar:

Samið um sorphirðu
SORPHIRÐA Akureyrarbær hefur
samið við Gámaþjónustu Norður-
lands um sorphirðu frá stofnunum,
deildum og fyrirtækjum bæjarins.
Tók samningurinn gildi 1. janúar,
og er til eins árs, en í honum er ekki
kveðið á um ákveðna upphæð fyrir
sorphirðuna heldur fær verktakinn
greitt eftir umfangi sorpsins.

Dan Jens Brynjarsson, sviðs-
stjóri stjórnsýslusviðs Akureyrar-
bæjar, segir að markmið bæjaryfir-
valda með samningnum sé að bær-
inn njóti hagkvæmrar sorpþjónustu
um leið og áhersla verði lögð á að
minnka þann úrgang sem fer til
urðunar og auka endurvinnslu og
endurnýtingu. „Þetta er fyrsta

skrefið að því að sorphirða á Akur-
eyri verði alfarið í höndum einka-
aðila,“ segir Dan.

Útboð á vegum bæjarins hafa

verið að aukast á undanförnum
misserum og í ár verður rekstur
leikskóla boðinn út í fyrsta sinn á
Akureyri. kk@frettabladid.is

Búferlaflutningar
á Austurlandi:

Fjölmennið
á Héraði

AUSTURLAND Fljótsdalshérað er nú
fjölmennasta sveitarfélagið á
Austurlandi með 3.364 íbúa. 
Á síðasta ári sameinuðust sveit-
arfélögin Fellahreppur, Norður-
Hérað og Austur-Hérað í Fljóts-
dalshérað. Íbúum héraðsins
fjölgaði um 433 íbúa á milli 
ára, umfram sameininguna og 
munar þar mestu um virkjunar-
svæðið við Kárahnjúka.

Næstfjölmennasta sveitarfé-
lagið á Austurlandi er svo
Fjarðabyggð. Þar fjölgaði um 65
íbúa á milli ára og búa þar nú
um 3.175 manns. 

Hornafjörður er svo þriðja
fjölmennasta sveitarfélagið á
Austurlandi með 2.225 íbúa en
þar fækkaði íbúum um 79 milli
ára og var fækkunin hvergi
meiri á Austurlandi. 

- kk

Árekstur við hross: 

Tengivagn
skemmdist

ÁREKSTUR Lögreglan á Sauðár-
króki var kölluð til þegar tengi-
vagn flutningabíls valt eftir að
bíllinn hafði ekið á hross á 
Norðurlandsvegi við bæinn Mið-
sitju í Skagafirði á fjórða tíman-
um í fyrrinótt. Bílstjórann 
sakaði ekki en tengivagninn
skemmdist töluvert en í honum
voru meðal annars matvæli sem
áttu að fara norður í land. Lög-
reglan vissi ekki hvort miklar
skemmdir hefðu orðið á flutn-
ingabílnum sjálfum.

Hrossið lifði áreksturinn af
og komst undan bílnum af
sjálfsdáðum og hljóp á brott. ■

Lokað í dag

Jakkaföt, stakir jakkar,

yfirhafnir, skyrtur, bolir

og ótalmargt fleira.

Laugavegi 74 • Sími 551 3033

Útsalan
hefst á morgun

Hamfarir við Indlandshaf:

Sokkið í sæ
GENF, PHUKET, AFP Fjöldi látinna við
Indlandshaf er nú orðinn um 140
þúsund manns. Í Indónesíu einni er
talið að um 95 þúsund manns hafi
látist. Ekki hefur reynst auðvelt að
fá opinberar upplýsingar alls 
staðar af á svæðinu, og á það sér-
staklega við um herstjórnarríkið
Myanmar, sem er eitt fátækasta
ríki heims. Það er mjög sjaldgæft
að þarlend stjórnvöld gefi upp
hversu margir láta lífið í náttúru-
hamförum.

Óttast er um líf mörghundruð
sjómanna frá Myanmar, eftir því
sem Matvælastofnun Sameinuðu

þjóðanna segir. Samkvæmt opin-
berum tölum stjórnvalda hafa 53
látist og 21 er saknað. 

Talsmaður Matvælastofnunar-
innar segir að um 30.000 íbúa
Myanmar vanti nauðsynlega hús-
næði, mat, drykkjarvatn og lyf. 

Myndir frá gervihnöttum sýna
að strandlína Myanmar hefur ekki
skemmst eins mikið og strandlínur
annarra ríkja á svæðinu. 

Samanburður á gervihnatta-
myndum á þeim svæðum sem
verst urðu úti vegna flóðbylgjunn-
ar sýna að strandlínur hafa víða
breyst verulega. ■

SAMNINGURINN UNDIRRITAÐUR
Árni Þór Freysteinsson, innkaupastjóri Akureyrarbæjar, lengst til vinstri, Dan Jens Brynjars-

son, sviðsstjóri stjórnsýslusviðs, Benóný Ólafsson, forstjóri Gámaþjónustunnar, og 
Arngrímur Sverrisson, rekstrarstjóri Gámaþjónustunnar.

BREYTTAR STRANDLÍNUR
Tala látinna við Indlandshaf eftir flóðbylgjuna 26. desember er nú tæplega 140.000

manns, en enn er reiknað með að þeim muni fjölga. Sameinuðu þjóðirnar reikna með að
fjöldi látinna verði ekki undir 150 þúsundum. Taílensk yfirvöld spá því að fjöldi látinna í

landinu verði um átta þúsund. 

ÍRAK,AP Írak hefur farið þess á leit
við Öryggis- og samvinnustofnun
Evrópu (ÖSE) að sendir verði eftir-
litsmenn til að fylgjast með kosn-
ingunum 30. janúar. Óvíst er talið
hvort samstaða næst um málið
vegna andstöðu margra Evrópu-
ríkja við stríðið í Írak. 

Írak á ekki aðild að ÖSE. Lengst
af hefur stofnunin sem telur fimm-
tíu og fimm aðildarríki einungis
sinnt kosningaeftirliti á starfs-
svæði sínu sem nær til Norður-

Ameríku, Evrópuríkja og landa
sem áður tilheyrðu Sovétríkjunum. 

ÖSE sendi þó fulltrúa til aðstoð-
ar afgönskum yfirvöldum í nýliðn-
um kosningum. Íslendingar hafa
oft lagt til fulltrúa í kosningaeftir-
lit ÖSE, nú síðast í Úkraínu. ÖSE
getur hins vegar ekki tekið þátt í
kosningaeftirliti nema öll aðildar-
ríki samþykki það. Evrópusam-
bandið ætlar að senda eftirlits-
menn til Íraks vegna ótryggs
ástands þar. ■

Kosningar í Írak:

ÖSE beðið um eftirlit
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KOSNINGAR Í SKUGGA STRÍÐS
Íraki hengir upp mynd af Ajatolla Ali al-Sistani í búðarglugga í Bagdad. Óvíst er hvort ÖSE

samþykkir kosningaeftirlit í Írak. 



Tilboðin gilda í öllum verslunum Lyfju
dagana 4.-8. janúar.

Fljúgandi start á nýju ári!

*Af öllum vítamínum, fæðubótarefnum og bætiefnum meðan birgðir endast.

20afsláttur* 
%

25% afsláttur af blóðfitumælingu
Lyfja Lágmúla - tímapantanir í síma 533 2308

Lyfja Smáratorgi - tímapantanir í síma 564 5600



Garðabær
320 milljónir

Skuldabréfaútboð.
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Tæknival hf.

Ráðgjöf vegna sölu á verslunarsviði Tæknivals.

HG hf.

Ráðgjöf við yfirtöku og afskráningu
úr Kauphöll Íslands.

Skífan hf.

Ráðgjöf við sölu á Skífunni og fjármögnun.

Kaldbakur hf. 
15.600 milljónir

Ráðgjöf vegna samruna Burðaráss og Kaldbaks
og afskráning Kaldbaks úr Kauphöll Íslands.

Flugfélagið Atlanta hf.

Fjármögnun vegna kaupa á þremur
Boeing 747-200 fraktflutningavélum.

Keflavíkurverktakar hf.
690 milljónir

Fjármögnun íbúðabygginga við Tröllateig
í Mosfellsbæ.

Afl hf.
4.750 milljónir

Ráðgjöf við yfirtöku og afskráningu
úr Kauphöll Íslands.

Lýsi hf.
1.100 milljónir

Fjármögnun vegna byggingar nýrrar verksmiðju.

Byggingafélag námsmanna
1.270 milljónir

Bygging íbúða í Grafarholti.

Arnarfell ehf.

Fjármögnun framkvæmda við Kárahnjúka.

Norðurorka

Langtímafjármögnun verkefna tengdum borun
og virkjanaframkvæmdum.

Byggingarfélag
Gylfa og Gunnars ehf. 

Fjármögnun á byggingaframkvæmdum
í Sjálandi.
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Árangur byggður á þekkingu
Á árinu 2004 lagði starfsfólk Landsbankans sig fram við að sameina sérfræðiþekkingu sína og styrk bankans til að styðja
íslenskt athafna- og viðskiptalíf við að ná markmiðum sínum. 

Viðskiptavinir Landsbankans kunna að meta hagstæð kjör, fagleg vinnubrögð og skjótvirka þjónustu. Við þökkum viðskiptavinum 
okkar þetta farsæla samstarf sem er okkur hvatning til enn betri árangurs á nýju ári.

Sæplast hf.
780 milljónir

Ráðgjöf við yfirtöku og afskráningu
úr Kauphöll Íslands.

Og Vodafone

Fjármögnun kaupa Og fjarskipta hf. á Íslenska
útvarpsfélaginu ehf. og Frétt ehf. 

Vísir hf.
4.000 milljónir

Endurfjármögnun.

Impregilo
4.200 milljónir

Skammtímafjármögnun og ábyrgðir vegna 
framkvæmda við Kárahnjúka.

LYSI

K E F L A V Í K U R V E R K T A K A R  h f .

Mosfellsbær
370 milljónir

Skuldabréfaútboð.



Jarðboranir hf.
1000 milljónir

Skuldabréfaútboð.

Eimskipafélag Íslands hf.
3.000 milljónir

Skuldabréfaútboð.

Straumur hf.
6.000 milljónir

Skuldabréfaútboð.

Fjárfestingafélagið 
Atorka hf.
5.000 milljónir

Skuldabréfaútboð.

Burðarás hf.
6.000 milljónir

Skuldabréfaútboð.

Jeratún ehf. 
sveitarfélög á Snæfellsnesi.

330 milljónir
Skuldabréfaútboð.

Snæfellsbær
50 milljónir

Skuldabréfaútboð.

Íslenska útvarpsfélagið ehf.
og Frétt ehf.

5.800 milljónir
Ráðgjöf vegna sölu á Íslenska útvarpsfélaginu ehf.

og Frétt ehf.

Árborg
330 milljónir

Skuldabréfaútboð.

Seyðisfjörður
250 milljónir

Skuldabréfaútboð.
.

Byggðastofnun
1.700 milljónir

Skuldabréfaútboð.

JERATÚN

Hagar hf.
7.000 milljónir

Skuldabréfaútboð.

Fjarðabyggð
550 milljónir

Skuldabréfaútboð.

Hagar hf. og Skeljungur hf.

Ráðgjöf og fjármögnun kaupa Haga á Skeljungi.

Banki allra landsmanna

Norðurál hf.
11.500 milljónir

Endurfjármögnun og stækkun álversins
á Grundartanga.

Fasteignafélagið Stoðir hf.
1.600 milljónir

Kaup á fasteignum í Borgartúni og víðar.

Fasteignafélagið Nýsir hf.
3.000 milljónir

Fjármögnun byggingaframkvæmda Egils- 
hallarinnar, Lækjarskóla og Lauga í Laugardal.

FASTEIGNAFÉLAGIÐ STOÐIR HF.

Brim
21.200 milljónir

Ráðgjöf vegna sölu á dótturfélögum Brims, ÚA,
Skagstrendingi, HB og Boyd Line.



S tarfsemi: Rekstur 580 kvenfataverslana undir merkjum  
  Karen Millen, Wisthles, Oasis og Coast.
 Velta: ISK 45.000 milljónir.
 Land: Bretland.
 Verkefni: fiátttaka í sambankaláni og millilagsfjármögnun 
  vegna kaupa Mosaic Fashion Ltd. á Karen Millen.  
 Fjárhæ›: Trúna›armál.
 Tími: Júní 2004.

S tarfsemi: Stærsti framlei›andi sumarhúsa í Bretlandi me›  
  um 40% marka›shlutdeild.
 Velta: ISK 20.000 milljónir.
 Land: Bretland.
 Verkefni: fiátttaka í millilagsfjármögnun til SCAID Investments  
  Ltd. vegna kaupa stjórnenda og Bank of Scotland  
  á Burndene Investments Ltd. 
 Fjárhæ›: ISK 850 milljónir.
 Tími: Júní 2004.

S tarfsemi: Stærsta ke›ja sérverslana me› gælud‡ravörur á
  Bretlandi me› um 160 bú›ir í rekstri.
 Velta: ISK 28.000 milljónir.
 Land: Bretland.
 Verkefni: fiátttaka í sambankaláni vegna kaupa Bridgepoint
  Capital Ltd. á Pets at Home Ltd.
 Fjárhæ›: ISK 1.300 milljónir.
 Tími: September 2004.

S tarfsemi: Framlei›andi á raflagnaefni me› starfstö›var 
  í 60 löndum og 6% marka›shlutdeild á heimsvísu.
 Velta: ISK 240.000 milljónir.
 Land: Frakkland.
 Verkefni: fiátttaka í sambankaláni.
 Fjárhæ›: ISK 440 milljónir.
 Tími: Febrúar 2004.

Pets at Home

Willerby

Legrand

410 4000  |  landsbanki.is

Mosaic Fashion Ltd.

S tarfsemi: Lei›andi sorphir›u- og endurvinnslufyrirtæki í  
  fi‡skalandi. Annar af tveimur stærstu sorptunnu-  
  framlei›endum í Evrópu.
 Velta: ISK 70.000 milljónir.
 Land: fi‡skaland.
 Verkefni: fiátttaka í sambankaláni til Mayflower Zweite  
  GMBH vegna kaupa Apax Partners Ltd. og  
  Blackstone Group á Sulo Group Ltd.
 Fjárhæ›: ISK 1.200 milljónir.
 Tími: Apríl 2004.

SULO Group
S tarfsemi: Rekstrara›ili um 4.400 sjónvarps- og útvarpsturna 
  í Frakklandi.
 Velta: ISK 79.000 milljónir.
 Land: Frakkland.
 Verkefni: fiátttaka í sambankaláni.
 Fjárhæ›: ISK 850 milljónir.
 Tími: Apríl 2004.

TDF

S tarfsemi: Matvælafyrirtæki á sviði kældra sjávarafurða
  fyrir smásölukeðjur.
 Velta: ISK 10.500 milljónir.
 Land: Bretland.
 Verkefni: Ráðgjöf vegna kaupa Icelandic Group
  á 80% hlut í Seachill.
 Fjárhæ›: ISK 4.900 milljónir.
 Tími: Júlí 2004.

Seachill 

Strax holdings
S tarfsemi: Sala og fljónusta á sjálfsölum – nr. 2 í Evrópu me›  
  yfir 80.000 sjálfsala í rekstri.
 Velta: ISK 110.000 milljónir.
 Land: Bretland.
 Verkefni: fiátttaka í sambankaláni vegna kaupa Charterhouse  
  á Autobar Group Ltd.
 Fjárhæ›: Trúna›armál.
 Tími: September 2004.

Autobar Group
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 Starfsemi: Breskt matvælafyrirtæki á sviði sjávarafurða.
 Velta: ISK 5.000 milljónir.
 Land: Bretland.
 Verkefni: Ráðgjöf við kaup Icelandic Group á eignum og  
  rekstri Cavaghan & Gray Seafood.
 Fjárhæð: ISK 1.600 milljónir.
 Tími: Nóvember 2004.

Cavaghan & Gray SeafoodAster
 Starfsemi: Keðja 176 lágverðs fataverslana á Bretlandseyjum.
 Velta: ISK 17.000 milljónir.
 Land:  Bretland.
 Verkefni: Aðkoma að ráðgjöf, 36% fjárfesting í eigin fé,  
  sölutrygging millilagslána og sölutrygging senior  
  lána í samtarfi við Barclays Bank vegna yfirtöku  
  Baugs Group á MkOne.
 Fjárhæð: Trúnaðarmál.
 Tími: Nóvember 2004.

Mk One
Starfsemi:  Framleiðsla á bleiki og prentplötum.
 Velta:  ISK 75.000 milljónir.
 Land:  Þýskaland.
 Verkefni:  Skuldsett yfirtaka CVC á Ani Printing Inks
  og BASF Druksystems.
 Fjárhæð: ISK 1.550 milljónir þátttaka í sambankaláni
  og 350 milljónir í millilagsfjármögnun.
 Tími:  Nóvember 2004.

 Starfsemi: Sölu- og markaðsfyrirtæki sem starfar
  á farsímamarkaði.
 Velta: ISK 4.300 milljónir.
 Land: Bandaríkin.
 Verkefni: Umsjón með skuldabréfa- og hlutabréfaútboði.
 Fjárhæð: ISK 300 milljónir.
 Tími: September 2004.

Heimsmarkaðurinn er heimavöllur Landsbankans. Starfsfólk okkar býr yfir víðtækri sérfræðiþekkingu á alþjóðlegu samkeppnis-
umhverfi og gangverki fjármagnsmarkaða. Á árinu 2004 gerði styrkur Landsbankans og hæfni starfsfólksins okkur kleift að takast 
á við mörg risavaxin verkefni á erlendri grundu. - Við erum hvergi nærri hætt.

Viðskiptavinir Landsbankans kunna að meta hagstæð kjör, fagleg vinnubrögð og skjótvirka þjónustu. Við þökkum viðskiptavinum 
okkar þetta farsæla samstarf sem er okkur hvatning til enn betri árangurs á nýju ári.

Árangur án landamæra 

STRAX



S tarfsemi: Framlei›andi pappírs- og plastumbú›a me›
  lei›andi marka›sstö›u í Evrópu, Nor›ur-Ameríku, 
  Ástralíu, Su›ur-Ameríku og Asíu.
 Velta: ISK 142.000 milljónir.
 Land: Bretland.
 Verkefni: fiátttaka í sambankaláni til Linpac Group Ltd. vegna 
  kaupa Montagu Private Equity á Linpac Group.
 Fjárhæ›: ISK 2.000 milljónir.
 Tími: Maí 2004.

 Starfsemi: Efnai›na›ur – lei›andi framlei›andi me› yfir 20%  
  marka›shlutdeild á heimsvísu.
 Velta: ISK 360.000 milljónir.
 Land: fi‡skaland.
 Verkefni: fiátttaka í sambankaláni til BCP Crystal Holdings  
  vegna kaupa Blackstone Group á Celanese AG. 
 Fjárhæ›: ISK 1.300 milljónir.
 Tími: Júní 2004.

 Starfsemi: firi›ja stærsta kvenfataverslanake›ja á Bretlands-
  eyjum me› nálægt 500 bú›ir í rekstri.
 Velta: ISK 90.000 milljónir.
 Land: Bretland.
 Verkefni: fiátttaka í sambankaláni til Trinitybrook plc. vegna
  kaupa Apax Partners og Permira Advisers Ltd. á  
  New Look Group plc.
 Fjárhæ›: ISK 2.000 milljónir.
 Tími: Ágúst 2004.

S tarfsemi: Stærsta fjarskiptafyrirtæki Búlgaríu me› 
  2,8 milljónir áskrifenda.
 Velta: ISK 46.000 milljónir.
 Land: Búlgaría.
 Verkefni: fiátttaka í sambankaláni til Advent BTC Holding Ltd.  
  vegna einkavæ›ingar á meirihluta í Bulgarian  
  Telecommunications Company EAD.
 Fjárhæ›: ISK 700 milljónir.
 Tími: Ágúst 2004.

S tarfsemi: Önnur stærsta ke›ja skartgripaverslana á  
  Bretlandseyjum me› um 165 bú›ir í rekstri.
 Velta: ISK 20.800 milljónir.
 Land: Bretland.
 Verkefni: Sölutrygging á millilagsfjármögnun til Godfrey 
  Acquisitions Ltd. vegna kaupa Baugs Group,  
  Kaldbaks hf. og Fons hf á meirihluta í Goldsmiths.
 Fjárhæ›: Trúna›armál.
 Tími: Maí 2004.

Celanese AGLinpac GroupGoldsmiths Group

New LookBTC
S tarfsemi: Eitt stærsta fjarskiptafyrirtæki Tékklands.
 Velta: Trúna›armál.
 Land: Tékkland.
 Verkefni: Fjármögnun á yfirtöku á Cra í Tékklandi sem  
  m.a. á hlut í T-Mobile, næststærsta  
  farsímafyrirtæki í Tékklandi.   
 Fjárhæ›: Trúna›armál.
 Tími: Ágúst 2004.

Bividion 

 Starfsemi: Rekstur 936 verslana undir vörumerkjum Iceland,  
  Booker og Woodward.
 Velta: ISK 710.000 milljónir.
 Land:  Bretland.
 Verkefni:  Ráðgjöf og sölutrygging á brúarfjármögnun vegna  
  fyrirhugaðrar yfirtöku Baugs Group á Big Food Group.
 Fjárhæð:  Trúnaðarmál.
 Tími:  Desember 2004.

Starfsemi: Stærsti framleiðandi blöndunartækja í Evrópu.
 Velta: ISK 77.000 milljónir.
 Land: Þýskaland.
 Verkefni: Þátttaka í sambankaláni vegna skuldsettrar yfirtöku DJL  
  Merchant Banking Partners og Texas Pacific Group á  
  Grohe Aktiengesellschaft.
 Fjárhæð:  ISK 1.000 milljónir.
 Tími:  Október 2004.

Grohe Aktiengesellschaft

Giant BidcoCBR holding GmbhOdeon/UCI

 Starfsemi: Leiðandi framleiðandi á fóðri og öðrum vörum  
  fyrir fiskabúr og tjarnir á heimsvísu.
 Velta: ISK 17.000 milljónir.
 Land: Þýskaland.
 Verkefni: Þátttaka í sambankaláni vegna endurfjármögnunar  
  Triton Funds á Tetra Holdings Gmbh.
 Fjárhæð: ISK 1.000 milljónir.
 Tími: Nóvember 2004.

Tetra Holding Gmbh
 Starfsemi: Breskt leiguflugfélag.
 Velta: ISK 30.500 milljónir.
 Land: Bretland.
 Verkefni: Ráðgjöf í tengslum við yfirtöku Air Atlanta á Excel  
  Airways Group, fjármögnun og afskráning úr bresku  
  kauphöllinni.
 Fjárhæð: ISK 12.300 milljónir.
 Time: Nóvember 2004.

Excel Airways Group

 Starfsemi: Rekstur 183 kvikmyndahúsa með 1.449 sölum.
 Velta: ISK 58.000 milljónir.
 Land: Bretland.
 Verkefni: Fjármögnun á yfirtöku og sameiningu 
  Terra Firma á Odeon og UCI.
 Fjárhæð: ISK 2.430 milljónir.
 Tími: Desember 2004.

 Starfsemi: Hönnun og heildsala á kvenfatnaði í Þýskalandi.  
  Vörumerki þess eru „Street One“, „Cecil“ og  
  „One Touch“.
 Velta:  ISK 43.877 milljónir.
 Land:  Þýskaland.
 Verkefni:  Sölutrygging á hluta sambankaláns og þátttaka 
  í millilagsláni vegna yfirtöku CBR Holding Gmbh  
  & Co. KG.
 Fjárhæð:  Trúnaðarmál.
 Tími:  Desember 2004.
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HVAÐ KOSTAR ÞAÐ?

Eðli ofbeldisverka virðist vera að breyt-
ast þó að ofbeldisverkum fjölgi ekki.
Ofbeldismenn virðast ekki gera sér
grein fyrir að eitt högg getur valdið
dauða. Tveir létust á síðasta ári vegna
eins banvæns
höggs.
Halldór Friðjóns-
dóttir, formaður
Bandalags háskóla-
manna, segist
halda að í báðum
þeim tilfellum hafi
verið um slys að
ræða og ekki hafi
verið ætlunin að
myrða. Fjölgun
vopna segir hún eðlilega þróun í undir-
heimunum með aukinni neyslu fíkni-
efna. „Mín tilfinning er að tölvuleikir og
sjónvarpsefni hafi áhrif á að ofbeldi
harðni. Krakkarnir spila tölvuleiki þar
sem menn drepa mann og annan án
þess að það hafi mikil áhrif og ég tel
það geti firrt þá raunveruleikatilfinn-
ingu.“ Þá segir hún að einnig verði að
viðurkenna að fólk sé misjafnt að upp-
lagi. Hún segir að ef börn fá ekki örvun
og gott atlæti í æsku sé meiri hætta á
að þau beiti ofbeldi. 
Halldóra segist ekki endilega viss um
að þyngri refsingar geri menn að betri
einstaklingum þannig að þeir hætti að
ráðast á aðra. Til að svo megi verða
þurfi að gera breytingar í fangelsunum.
„Í dag virðist fangelsi vera einhvers
konar geymslustöð.“ ■

Telur sjónvarp og
tölvuleiki hafa áhrif

AFLEIÐINGAR
OFBELDIS VERÐA ALVARLEGRI

SJÓNARHÓLL

„Það er nú svo sem ágætt,“ svarar Ólaf-
ur Kristjánsson, fyrrverandi bæjarstjóri í
Bolungarvík, spurður hvað sé að frétta.
„En það er leiðindafærð og snjónum
kyngir niður. Mér sýnist áttin vera að
breytast og samfara því er hætt við að
hengjur brotni niður.“ 
Sem kunnugt er hefur veðrið verið vit-
laust vestra síðustu daga og hundi vart
út sigandi. Ólafur man tímana tvenna
þegar veðurfar er annars vegar og þarf
að leita aftur um áratug til að finna
hliðstæðu. „Þetta minnir mig svolítið á
árið 1995. Áhlaupið nú er svipað og
þá.“ Fáir eru á ferli í Bolungarvík þegar
svona viðrar og til dæmis var hætt við
mokstur gatna í gærmorgun þar sem
ekki sást á milli húsa. Ólafur telur hins
vegar að ástandið fái ekkert sérstaklega
á fólk. „Við erum nú orðin nokkuð vön

svona löguðu og menn halda stillingu
og ró. Sem betur fer eru allir orðnir
meðvitaðri um þær hættur sem kunna
að stafa af veðrinu,“ segir hann og
bendir á að eftirlit sé mun betra en
áður og fólk því upplýstara um ástand
mála.

Þó að Ólafur hafi látið af bæjarstjóra-
starfinu fyrir nokkru situr hann ekki að-
gerðarlaus því enn er hann fram-
kvæmdastjóri Heilbrigðisstofnunar Bol-
ungarvíkur og verður þar til hann verður
sjötugur á næsta ári. Að auki sest hann
reglulega við píanóið og spilar djass
með Villa Valla vini sínum og pólskum
snillingi sem kennir við tónlistarskólann
vestra.
Sem von er líst Ólafi illa á að Ratsjár-
stofnun hætti starfsemi á Bolafjalli við
Bolungarvík enda fyrirséð að um tugur
sérhæfðra starfsmanna missi við það
vinnuna og flytji í burt. „Þetta er blóð-
taka fyrir byggðarlagið enda hlaupa
þessir menn ekki í önnur störf hér,“ og
rifjar upp að Bolvíkingar hafi verið 1298
árið 1998 en séu 934 samkvæmt nýj-
ustu tölum. ■

Veðrið minnir á áhlaupið 1995
HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? ÓLAFUR KRISTJÁNSSON BOLVÍKINGUR.
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Bókabúðinni lokað
Í næstu viku verður
skellt í lás í síðasta sinn í
Bókabúð Lárusar Blönd-
al við Engjateig. Bóksal-
inn í Laugardalnum 
hefur tapað milljónum
króna á rekstrinum 
síðustu ár og segir gylli-
boð Bónuss fyrir jólin
hafa gert útslagið. Fyrir
nokkrum árum lét hann
gamlan draum um versl-
unarmennsku rætast og
keypti búðina.

Það er einn viðskiptavinur í Bóka-
búð Lársar Blöndal við Engjateig í
Reykjavík, rétt fyrir klukkan 11 að
morgni fyrsta virka dags ársins
2005. Viðskiptavinurinn, lagleg
kona, rennir augunum eftir hillun-
um og staðnæmist við einstaka bók
eða annað sem er á boðstólnum.
Gefur sig svo á tal við afgreiðslu-
manninn og biður hann vinsamleg-
ast um að teygja sig í spil í efstu
hillu. Kaupir það og gengur út. 

Guðjón Smári Agnarsson keypti
bókabúð Lárusar Blöndal fyrir
rúmum fimm árum. Hún var þá
neðarlega á Skólavörðustígnum, í

saman húsi og hún var stofnuð í
árið 1943. Lárus Blöndal hafði
rúmlega tvítugur byrjað að vinna í
Bókaverslun Sigfúsar Eymunds-
sonar og varð svo verslunarstjóri í
Bókaverslun Ísafoldar þegar hún
var opnuð 1939. 

Það er annars merkilegt hve
bækur og nafnið Lárus Blöndal eru
samofin í sögunni. Auk bóksalans
við Skólavörðustíginn höfum við
Lárus hinn siglfirska sem þar rak
Bókaverslun Lárusar Þ. J. Blöndal
og bókavörðinn Lárus sem lengi
gætti bóka á Landsbókasafninu og
á Alþingi. 

Hvað um það, rúmlega sextíu
ára sögu Bókaverslunar Lárusar
Blöndal er að ljúka. Guðjón Smári,
sem jafnan er kallaður Smári, er
að bregða búi. Og hljóðið í honum
er þungt. „Þetta er hundfúlt,“ 
segir hann.

Penninn og Bónus
Eins og fram kom í spjalli við 
Guðjón Smára í Fréttablaðinu
rúmri viku fyrir jól er hann ósátt-
ur við gylliboð stórmarkaðanna í
jólabókaflóðinu og ítrekar þá skoð-
un þar sem hann stendur í búðinni
sinni þennan kalda og hvassa
mánudagsmorgun. „Ja ég neita því
ekki að það hefur verið fremur
erfitt hjá mér undanfarið og í
haust fannst mér þetta ekki ganga
nógu vel,“ svarar hann aðspurður
hvenær hann hafi séð fram á að
þurfa að loka búðinni. „Penninn er
nánast einráður með sínar búðir
allt árið um kring og tveimur vik-
um fyrir jól kemur Bónushringur-
inn inn. Þegar ég byrjaði seldi
Bónus tvær til þrjár bækur á inn-
kaupsverði en fyrir þessi jól sýnd-
ist mér hver einasta bók vera þar á

innkaupsverði. Þessi gylliboð slá
rothöggið. Bónus er að þessu virð-
ist mér til að skapa sér einhverja
ímynd eða kannski tálmynd. Fá
fólk inn til að kaupa aðrar vörur
sem gróði er af.“

Guðjón Smári hefur líka horn í
síðu Pennans sem á og rekur fjölda
bókaverslana. „Mér finnst mjög
óeðlilegt að einn aðili sé svona
gjörsamlega ráðandi í bóksölu
annan tíma ársins. Penninn hefur
átt Eymundsson í nokkur ár og
keypti svo Mál og menningu fyrir
einu eða tveimur árum. Þar áður
var hann búinn að kaupa Griffil
sem selur bækur stöku sinnum. Að
mínu mati hefðu samkeppnisyfir-
völd átt að banna þetta.“

Tapið hleypur á milljónum
Guðjón Smári er uppalinn á Akra-
nesi og átti sér ungur þann draum
að fara út í verslunarrekstur. „Þeg-
ar ég var ungur maður ætlaði ég að
gerast verslunarmaður en leiddist
út í annað,“ segir hann og horfir í
gaupnir sér. Hann byrjaði að vinna
í sjávarútvegsráðuneytinu og
fluttist svo til Stöðvarfjarðar þar
sem hann varð framkvæmdastjóri
frystihússins. Síðar sinnti hann
eigin rekstri á Stöðvarfirði, flutti
út fisk og stundaði útgerð og skipa-
afgreiðslu. „Svo hættum við þessu
og fluttum hingað suður og þá
keypti ég þessa búð.“ 

Draumurinn rættist sumsé og
þó að reksturinn hafi alla tíð verið
erfiður fannst Guðjóni Smára
gaman í vinnunni. „Þetta hefur
verið erfiður tími en mér hefur
samt aldrei leiðst að fara í vinn-
una. Mér hefur alltaf fundist þetta
skemmtilegt.“ Aðspurður hvort
honum finnist líka gaman nú þegar

sér fyrir endann á rekstrinum
svarar hann: „Þetta er náttúrulega
svolítið sérstök tilfinning í dag. Nú
er ég að ganga frá. Ég ætla að
reyna að selja allt sem ég mögu-
lega get þessa síðustu daga, skila
svo inn þeim bókum sem ég get
ekki selt og svo loka ég.“ 

Tapaðirðu miklum peningum?
„Já.“
Mjög miklum?
„Já.“
Hversu miklum?
„Það hleypur á milljónum.“
Þarftu að borga þetta á næstu 
árum og áratugum?
„Nei, ég átti svolítið fyrir þegar 
ég fór í þetta.“
Búðin er þá ekki að fara í gjald
þrot?
„Nei, ég á ekki von á því.“
Hvað tekur við?
„Ja, nú vantar mig vinnu.“
Þú veist ekki hvað tekur við?
„Nei.“
Tómleiki í hjartanu?
„Já.“
Guðjón Smári hefur sjálfur

staðið vaktina svo að segja frá því
hann keypti verslunina, utan hvað
sonur hans hefur leyst hann af
stund og stund. Hann hafði unun af
að standa á bak við búðarborðið og
eiga samskipti við viðskiptavinina,
spjalla um allt og ekkert. Margir
voru fastir viðskiptavinir og
keyptu ekki bækur annars staðar
en í Bókabúð Lárusar Blöndal.
Honum þykir mjög leitt, gagnvart
því fólki, að þurfa að loka. En
endalokin verða ekki umflúin,
Bókabúð Lárusar Blöndal er að
loka eftir að hafa séð borgarbúum
fyrir bókum í rúm sextíu ár. Allt er
í heiminum hverfult.

bjorn@frettabladid.is

GUÐJÓN SMÁRI AGNARSSON
„Þetta hefur verið erfiður tími en mér hefur samt aldrei leiðst að fara í vinnuna. Mér hefur alltaf fundist þetta skemmtilegt.“

– hefur þú séð D– hefur þú séð DV í dag?V í dag?

MORÐINGINN
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ÁRSKORT Í LÍKAMSRÆKT KOSTAR 43.040.
Um er að ræða meðalverð nokkurra

líkamsræktarstöðva í Reykjavík.
Ekki er tekið mið af sérstökum tilboðum. 

HALLDÓRA
FRIÐJÓNSDÓTTIR



Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 5 

Flokkar & fjöldi

Bílar & farartæki 126 stk.

Keypt & selt 23 stk.

Þjónusta 34 stk.

Heilsa 9 stk.

Skólar & námskeið 3 stk.

Heimilið 13 stk.

Tómstundir & ferðir 4 stk.

Húsnæði 31 stk.

Atvinna 33 stk.

Tilkynningar 2 stk.

Gleðilegt nýtt ár. Erum flutt í Brautarholt 30

Salsa
Edwin kemur í byrjun febrúar

Fyrir þá sem vilja skella sér í dansinn þá hringið í
síma 551 3129 milli klukkan 16 og 22 daglega 

fram til sunnudagsins 9. janúar.
Kennsla hefst í Reykjavík mánudaginn 10. janúar.

Ath. Freestyle byrjar fimmtudaginn 13. janúar.
Kennsla hefst í Mosfellsbæ föstudaginn 7. janúar.

Góðan dag!
Í dag er miðvikudagurinn 5. jan., 

5. dagur ársins 2005.

Reykjavík 11.14 13.33 15.53
Akureyri 11.24 13.18 15.12

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Ragnhildur Sigurbjartsdóttir er ekkert
að tvínóna við hlutina. Hún er ein af
nemendunum í Hraðbraut. 

„Það er frekar erfitt að vakna snemma
svona fyrst eftir jólafríið,“ segir Þykkva-
bæingurinn Ragnhildur Sigurbjartsdóttir,
sem þó var mætt galvösk í skólann í gær-
morgun. Enda dugar ekkert slór þar sem
skólinn heitir Hraðbraut og hóf göngu sína
í ágúst 2003. Ragnhildur var með frá upp-
hafi og verður því meðal fyrstu stúdent-
anna sem útskrifast þaðan eftir tveggja ára
nám ef allt fer eftir áætlun. Henni finnst
þetta ekki mikið mál og kveðst alveg eiga
líf fyrir utan skólann. „Maður verður bara
að skipuleggja sig vel,“ segir hún og út-
skýrir fyrirkomulagið í skólanum. „Hér er
sambland af bekkjar- og áfangakerfi og
kennt á náttúrufræði- og málabraut. Skóla-
dagurinn er frá 8.30-16.15 alla daga og við
eigum ekki að þurfa að læra heima nema
við séum með ritgerðir eða önnur stærri
verkefni. Kennslan er þrjá daga vikunnar
en hina tvo situr fólk yfir okkur þar sem við

erum að læra. Við tökum þrjú fög fyrir í
einu, lærum þau í fjórar vikur og í fimmtu
vikunni eru lokapróf í þeim. Í sjöttu 
vikunni eru upptökupróf fyrir þá sem falla
en hinir eru í fríi.“ 

Allt hljómar þetta vel en hvað liggur á og
hvað kostar pakkinn? „Þetta eru algengar
spurningar,“ segir Ragnhildur rólega og
svarar þeim svo frá sínum bæjardyrum.
„Mér finnst bara fínt að klára þetta á tveim-
ur árum fyrst það er hægt. Sumir spyrja
hvernig ég tími að missa af tveimur
skemmtilegum skólaárum en ég lít ekki svo
á að ég sé að missa af neinu og þó svo að 190
þúsund fari í skólagjöld á ári fyrir utan
skólabækur þá er það fljótt að vinnast upp
ef maður kemst tveimur árum fyrr í há-
skóla eða út á vinnumarkaðinn. Auk þess
kostar alltaf mikið fyrir fólk utan af landi
að vera í framhaldsskóla.“ En hver skyldi
svo stefnan vera að stúdentsprófi loknu hjá
þessari einörðu skólastúlku? „Ég ætla að fá
mér vinnu næsta haust og taka eitthvað
pínulítið í háskóla með til þess að kynnast
honum,“ svarar hún og hraðar sér í næstu
kennslustund. gun@frettabladid.is

Á hraðferð gegnum
framhaldsskólann

nam@frettabladid.is

SamVil ehf. er
fyrirtæki á upp-
lýsingasviði og
tölvusviði. Það
býður upp á
tölvunámskeið í
fjarkennslu.
Námskeið á vor-
önn 2005 eru margvísleg en þar
er meðal annars að finna bók-
hald 1 fyrir byrjendur, vefsíðu-
gerð, námskeið fyrir lengra
komna í Word og Excel og skatt-
skil fyrirtækja svo eitthvað sé
nefnt. Nánari upplýsingar og
skráning er á vefsíðu fyrirtæk-
isins, samvil.is.

Endurmenntun Háskóla Ís-
lands opnaði nýjan og endur-
bættan vef sinn mánudag-
inn 3. janúar. Vefurinn
hefur verið í gagngerri
endurskoðun síðustu
vikur en nú hefur nýtt
leiðarkerfi verið útbúið
sem á að auðvelda gest-
um vefsins að finna námskeið við
sitt hæfi. Einnig hafa upplýsingar
er varða starfsemi Endurmennt-
unar verið auknar og útlit vefsins

bætt svo um munar. Slóðin er
endurmenntun.is.

Ný námskeið eru að hefjast í
aikido, sjálfsvörn og líkamsrækt, í
Faxafeni 8 í Reykjavík. Frír kynn-
ingartími er í dag, miðvikudaginn
5. janúar, klukkan 18. Í boði eru
barna-, unglinga- og fullorðins-
hópar. Nánari upplýsingar eru að
finna á vefsíðunni aikido.is

Dansstúdíó World Class
í Laugum byrjar aftur af fullum
krafti 10. janúar næstkomandi.
Skráning er hafin á námskeiðin
sem eru í boði í síma 553 0000
en það eru freestyle og jazz-

funk fyrir byrjendur og lengra
komna á öllum aldri frá

fimm ára og upp úr,
grunnspor í salsa fyrir

alla og barnadansar
og leikir fyrir börn
fimm til sex ára.

Eins og fyrr segir
hefst vetrarönn-
in 10. janúar og

stendur hún yfir í tólf vikur. Hægt
er að nálgast tímatöflu á world-
class.is.

„Ég er ekki að læra allan sólarhringinn og á mér alveg líf yfir
utan skólann,“ segir Ragnhildur ánægð með Hraðbrautina.

Smáauglýsingar
á 995 kr. 
visir.is

LIGGUR Í LOFTINU
í námi

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

Þú getur pantað
smáauglýsingar á

www.visir.is

KRÍLIN

Kisa var með
flær. Það er 

einhverskonar
hreyfanlegur

kláði!

Leshringur Silju
BLS. 4

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000
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Námskeið
Ætíð er þörf á nægri þátttöku til að námskeið séu haldin og því er mikilvægt að skrá sig sem fyrst
ef þú sérð námskeið sem þú ætlar þér á. Sum námskeið fyllast líka fljótt og þá er einnig gott að
hafa skráð sig tímanlega. Ef þú ert óviss um hvort þú ætlir að sækja námskeiðið eða ekki skaltu
láta vita af því þegar þú skráir þig að það sé möguleiki á því að þú hættir við.[

Dyslexía – hvað er til ráða?
Margar leiðir eru til þess að auðvelda nemendum með dyslexíu lífið - bæði heima og í skólanum.

Jónas Halldórsson sálfræðingur hefur unnið mikið
með börnum og unglingum með dyslexíu. Hann
segir mikilvægt að greina dyslexíu sem allra fyrst
vegna þess að því fyrr sem greining liggur fyrir og
markviss íhlutun hefst þeim mun auðveldara sé að
ná tökum á vandanum. Með sérhæfðri meðferð,
stuðningi og skilningi er hægt að byggja upp sjálfs-
traust, bæta líðan og hvetja viðkomandi. Þá þurfi
að nálgast námsefnið úr mörgum áttum og nýta
mismunandi skynjunarleiðir og minnisþætti.
Krefst sú kennsla og þjálfun handleiðslu sérmennt-
aðs sérkennslu- og meðferðaraðila sem þekkir þær
aðferðir og rannsóknir sem hafa sýnt að gagnist. 

En hvað geta foreldrar gert til að hjálpa barni
sem glímir við þennan vanda?

Hvað heimavinnuna varðar er nauðsynlegt að
lesa fyrir barnið, útskýra orð, ræða námsefnið og
hlýða yfir. Auka þarf markvisst þekkingar- og
orðaforða með utanbókalærdómi og nýta aðferðir
minnistækni í því samhengi. Mælt er með góðum
bókmenntum undir handleiðslu í þeim tilgangi að
styrkja orðaforða, málsskilning og máltjáningu. Til
að auka skilning er tilvalið að ræða fréttir og þætti
úr daglegu lífi. Lestur og skrift er nauðsynlegur
allt árið um kring, hæfilega lengi í senn. Gott er að
nýta ritvinnslu í tölvu við lestrar- og stafsetningar-
námið og þá er gott að tengja námið við áhugasvið
barnsins.

Hvað geta kennarar gert til að auðvelda nám
nemanda með dyslexíu?

Nauðsynlegt er að kennarinn geri sér grein 
fyrir vandamáli nemandans, viðurkenni það og
leggi sitt af mörkum til að hjálpa honum. Nýta
þarf aðferðir námstækni til að vinna gegn áhrif-
um athygli- og úthaldsvanda. Það er því nauðsyn-
legt fyrir kennarann að nota fjölbreyttar kennslu-
aðferðir, hefðbundnar aðferðir í bland við aðrar,
svo sem nýtingu tölvu og segulbands við verk-
efnavinnu í kennslustundum. Þá þarf hann að
huga að því að hafa verkefnin hæfilega löng og
vel skipulögð. Nálgast þarf námsefnið úr mismun-
andi áttum, varast skal að byggja um of á veik-
leikum og reyna að kenna nemandanum í gegnum
styrkleika hans. Kennarinn þarf að nýta námsefni
og bókmenntir á snældum og einnig þau kennslu-
forrit í tölvu sem þjálfa þætti eins og stafsetningu
og málfræði. Þá er nauðsynlegt að nemandinn
komi þekkingu sinni á framfæri í prófum, tími
þarf að vera nægur, aðstæður rólegar og stuðn-
ingur nálægur. ■

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

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

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

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

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

www.bilprof.is

LJÓSMYNDANÁMSKEIÐ
Fyrir stafrænar vélar og filmuvélar
Námskeiðin eru haldin að Völuteigi 8, Mosfellsbæ.
Leiðbeinandi Pálmi Guðmundsson

10. janúar 8 vikna Mánudaga kl. 17-19 ( Stafrænt)
10. janúar 8 vikna Mánudaga kl. 20-22 ( Stafrænt)
12. janúar 8 vikna Miðvikudaga kl. 17-19 ( Stafrænt)
12. janúar 8 vikna Miðvikudaga kl. 20-22 ( Stafrænt)
13. janúar 8 vikna Fimmtudaga kl. 17-19 ( Filma)
13. janúar 8 vikna Fimmtudaga kl. 20-22 ( Filma )

HELGANÁMSKEIÐ 
Fyrir stafrænar vélar
8. - 9. janúar 
15. - 16. janúar
12. - 13. febrúar
19. - 20. febrúar

FJARNÁMSKEIÐ
Fyrir stafrænar vélar og filmuvélar 

Nánari upplýsingar og skráning á www.ljosmyndari.is
Eða í síma 898-3911
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Helstu einkenni dyslexíu:
Erfiðleikar við lestur, lestur mjög hægur og hikandi
Ruglar stöfum, sleppir úr stöfum og jafnvel heilum orðum 
Þekkir ekki orð í texta, snýr við orðum 
Endurtekur oft orðhluta, orð og setningar
Erfiðleikar í stafsetningu og hljóðvillur algengar
Greinir ekki mun á líkum hljóðum svo sem smíða/sníða
Erfiðleikar við að stafsetja einföld orð
Stafavíxl og brottfallnir eða viðbættir stafir
Erfiðleikar við að tjá hugsanir með orðum 

Orsakir dyslexíu:
Skert hljóðkerfisvitund, þ.e. erfiðleikar við að vinna úr hljóð-
rænum áreitum (umskráningarerfiðleikar).
Misstór heilahvel. Hjá fólki sem er ekki með dyslexíu eru 
vinstra og hægra heilahvel jafnstór en hjá fólki með dyslexíu
eru heilahvelin misstór. Ósamhverf heilahvel virðast því vera
forsenda fyrir þroska hljóðkerfisvitundar en vinstra heilahvel er
nátengt málhæfninni. 
Langvarandi eyrnabólgur geta gert það að verkum að ung
börn eiga erfitt með að greina milli hljóða sem eru lík.
Dyslexía verður ekki rakin til einnar orsakar heldur er um 
orsakasamhengi fleiri þátta að ræða. Fræðimenn telja fleiri 
orsakaþætti eigi eftir að koma í ljós með nýjum rannsóknum.
Rannsóknir benda til að dyslexía sé ættgeng og að tíðni 
dyslexíu innan fjölskyldna þar sem einhver hefur greinst með
dyslexíu sé meiri en annars mætti gera ráð fyrir.

Sjálfstraustið eflt í Sönglist
Námskeiðin enda með sýn-
ingu í Borgarleikhúsinu.

Söng- og leiklistarskólinn Söng-
list er með innritun þessa dagana
á námskeið vorannar sem hefjast
10. janúar. Skólinn er til húsa 
í Borgarleikhúsinu og aðal-
kennslugreinar eru söngur og
leiklist bæði fyrir byrjendur og
lengra komna. Nemendur eru á
aldrinum 7-19 ára og er þeim
skipt í hópa eftir aldri og getu 
að sögn Ragnheiðar Hall söng-
kennara sem er stofnandi skól-

ans ásamt Erlu Ruth Harðardótt-
ur leikkonu. 

„Þetta eru 12 vikna námskeið,
24 tíma, það er semsagt kennt
tvisvar í viku, tvo tíma í senn.
Annar tíminn er söngtími og hinn
leiklistar,“ útskýrir Ragnheiður
og bætir því við að unnið 
sé markvisst að því að virkja
sköpunarkraft nemenda og efla
sjálfstraust þeirra. 

Námskeiðin enda með nem-
endasýningu í 13. viku sem hald-
in er á nýja sviðinu í Borgarleik-
húsinu. Þá fær hver nemandi að
syngja sitt besta lag og taka þátt
í söngleik. Svo það er mesta fjör
í Sönglist enda aðsóknin góð. ■

Hér syngur Helena Kjartansdóttir 
af innlifun í Sönglist.

Talið er að um 10 prósent allra nemenda í íslenskum skólum glími við dyslexíu. Afleiðingar
hennar geta verið alvarlegar og má þar nefna lágt sjálfsálit, áhugaleysi, uppgjöf eða reiði 
nemandans sjálfs eða misskilning, fordóma og stríðni annarra. 
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Innritun og greiðsla á http://kvoldnam.ir.is og í skólanum
3., 4. og 5. janúar, kl. 16–19. Kennsla hefst mánudaginn 10. janúar.

Hver eining er 4.000 kr., þó er aldrei greitt fyrir fleiri en 9 einingar. 
Fastagjald er 4.250 kr. og efnisgjald þar sem við á.

Kennsla einstakra áfanga er með fyrirvara um þátttöku.
Stundatöflur eru á http://kvoldnam.ir.is
Upplýsingar í síma 522 6500 og á www.ir.is • ir@ir.is

Kvöldskóli
Fjarnám

Bygginga- og mannvirkjagreinar
Verklegt og bóklegt grunn- og framhaldsnám.

Rafiðnanám
Grunnnám rafi›na 2. önn. Rafvirkjun 3.–7. önn.

Tölvubraut
†msir tölvuáfangar, undirbúningur undir CCNA grá›u.

Listnám
†msir áfangar í kjarna og á kjörsvi›i almennrar hönnunar.
Öflugur undirbúningur fyrir framhaldsnám í hönnun.

Upplýsinga- og fjölmiðlagreinar
Grunnnám uppl‡singa- og fjölmi›lagreina. 
Undirbúningur fyrir nám í grafískri mi›lun, vefsmí›, 
ljósmyndun, nettækni, prentun og bókbandi..

Tækniteiknun
Fjölbreyttir áfangar í AutoCad. 

Meistaraskóli
Allar rekstrar- og stjórnunargreinar. 
Faggreinar byggingagreina.

Almennt nám
Bókfærsla, danska, e›lis- og efnafræ›i, enska, 
félagsfræ›i, fríhendisteikning, íslenska, grunnteikning, 
spænska, stær›fræ›i, tölvugreinar, fl‡ska. 

Traust menntun í framsæknum skóla

Innritun og grei›sla á fjarnám.ir.is
Kennsla hefst 17. janúar.

Kennsla einstakra áfanga er með fyrirvara um þáttöku.

Allar nánari uppl‡singar á fjarnám.ir.is 
og á ir.is e›a í síma 522 6500.

me› áherslu á starfstengt nám

Byggingagreinar
Efnisfræ›i og grunnteikning.

Grunnnám rafi›na
Rafmagnsfræ›i 103 og 202.

Rafvirkjabraut 
Rafmagnsfræ›i, regluger›, raflagnateikning.

Rafeindavirkjun
Greinar á 3. og 4. önn.

Tækniteiknun
Grunnteikning, húsateikning, raflagnateikning, 
AutoCad.

Tölvubraut
Forritun, gagnasafnsfræ›i, vefsí›ugerð, netst‡rikerfi.

Uppl‡singa- og fjölmi›labraut
Allar greinar í grunnnámi uppl‡singa- og 
fjölmi›labrautar.

Meistaraskóli
Allar stjórnunar- og rekstrargreinar.

FULLORÐINSFRÆÐSLA Í 65 ÁR

MORGUN- SÍÐDEGIS 

OG KVÖLDNÁMSKEIÐ

ÖLDUNGADEILD
á grunnskóla- og framhaldsskólastigi

Grunnnám – Fornám, ígildi 9.og 10.bekkjar.
Sjúkraliða-, Nudd- og Félagsliðanám

INNRITUN: 7. – 12.janúar.

FRÍSTUNDANÁM
Fjölbreytt tungumálanámskeið

Myndlist – handverk
Sérkennsla í lestri og ritun

Íslenska fyrir útlendinga stig 1-5,
talflokkar og ritun

Fjarnám í íslensku fyrir útlendinga,
skráning á www.vefskoli.is
INNRITUN: 13. – 20. janúar.

Innritun og upplýsingar í Miðbæjarskóla,
Fríkirkjuvegi 1 og í síma 551 2992  

Netfang: nfr@namsflokkar.is 
Heimasíða: www.namsflokkar.is

SVO LENGI LÆRIR SEM LIFIR

Einstakt reiðnámskeið á Hól-
um nú í ársbyrjun.

Reiðnámskeið er í uppsiglingu
við Hólaskóla nú í byrjun árs í
samvinnu við Félag tamninga-
manna. Þetta er þriggja helga
námskeið og fer fram 22.-23., 29.-
30. janúar og 12.-13. febrúar frá
kl. 9 til 17 alla dagana. Það er
hinn kunni Eyjólfur Ísólfsson,
yfirreiðkennari á Hólum, sem er
leiðbeinandi. Hver þátttakandi
mun fá tvo verklega tíma á dag
auk bóklegrar kennslu og einnig
er reiknað með að hann fylgist
með kennslunni hjá öðrum þátt-
takendum. Farið verður skipu-
lega í uppbyggingu og þjálfun
hestsins og þess vegna er nauð-
synlegt að maður og hestur
fylgist að allan tímann. Nám-
skeiðið fer fram á Hólum í
Hjaltadal, nánar tiltekið í Þráar-
höllinni, og hægt verður að fá
alla aðstöðu fyrir hestana á Hól-
um auk þess sem boðið verður
upp á mat og gistingu fyrir þátt-
takendur á sanngjörnu verði.

Námskeið af þessari gerð og
gæðum hafa verið fátíð undan-
farin ár, að sögn Sólrúnar Harð-
ardóttur, endurmenntunarstjóra
á Hólum, en fjöldi þátttakenda er
takmarkaður og ganga félagar í

Félagi tamningamanna fyrir.
Verðið er 42 þúsund krónur fyrir
kennslu og aðstöðu og íbúar á
lögbýlum fá styrk að upphæð 18
þúsund krónur úr framleiðni-
sjóði landbúnaðarins. Áhuga-
samir eru hvattir til að skrá sig
hjá Hólaskóla í síma 455 6300 eða
í tölvupósti (rannveig@holar.is) í
síðasta lagi 10. janúar. ■

Maður og hestur
þeir eru eitt

Það er ekki komið að tómum kofunum
hjá Eyjólfi Ísólfssyni yfirreiðkennara.
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�Smáauglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is
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Talnámskeið - 7 vikur                          Barnanámskeið frá 5 til 12 ára
Viðskiptanámskeið                              Málfræði og skrift
Einkatímar                                          Námskeið fyrir 8-10. bekk
Málaskólar í Englandi                          Kennt á mismunandi stigum

Vertu velkomin í heimsókn og ráðgjöf

Enskuskóli Erlu Ara hefur aðsetur í gamla
Lækjarskólanum í Hafnarfirði. Þangað sækir
fólk í nám og sumir skella sér til Englands.

„Fólk flykkist á enskunámskeið og það er ánægju-
legt að sjá þegar einstaklingar fá stöðu- eða launa-
hækkun í kjölfar enskunáms eða taka ákvörðun
um að skella sér í meira nám,“ segir Erla Aradótt-
ir kennari sem rekur enskuskóla í gamla Lækjar-
skólanum í Hafnarfirði. Hún verður með 11 vikna
námskeið nú á vorönn í almennri ensku með
áherslu á talmál og býður líka upp á námskeið þar
sem áhersla verður lögð á viðskiptaensku. Nám-
skeiðin kosta 17.500 krónur. Tíu vikna enskunám-
skeið fyrir unglinga eru líka á döfinni hjá henni,
annars vegar fyrir 12-14 ára og hins vegar undir-

búningur fyrir samræmt próf í ensku. Þau kosta
16 þúsund. 

Erla kveðst líka senda fólk í auknum mæli í
enskunám til Englands þar sem hún er í samstarfi
við enskuskóla bæði á Suður- og Norður-Englandi.
„Þetta er fólk úr öllum starfsstéttum,“ segir hún.
„Það dvelur frá tveimur vikum upp í níu og getur
valið um hóptíma og einkatíma sem eru sérstak-
lega sniðnir að þörfum þess og það getur líka 
valið um að dvelja á hótelum, hjá fjölskyldum eða
leigja íbúð.“ Erla segir áberandi hversu ánægt
fólk sé þegar það gerir sér grein fyrir að það geti
fengið styrki frá starfsmenntasjóðum til þess að
sækja enskunám og hvetur alla til þess að kanna
sína stöðu í þeim efnum.

Nánari upplýsingar um Enskuskóla Erlu Ara
má sjá á enskafyriralla.is eða í síma 891 7576. ■

Erla Aradóttir ásamt eiganda The English Language Centre í York á fögrum sumardegi.

Almenn enska með áherslu á talmál

Jólabækurnar í leshring 
hjá Endurmenntun Háskóla 
Íslands.

„Ég var með þetta í vor sem leið og
það var gasalega gaman, alveg ríf-
andi fjör,“ segir Silja Aðalsteins-
dóttir bókmenntafræðingur og
hlær en heldur svo áfram af fullri
alvöru með smá lýsingu á nám-

skeiðinu. „Nemendur velja í fyrsta
tímanum bækurnar sem eru lesnar,
með uppástungum, og handaupp-
réttingar ráða svo valinu. En valið
var handahófskennt í fyrra því fólk
var búið að lesa lítið, en úrvalið var
fjölbreytt og skemmtilegt,“ segir
Silja.

Höfundar verkanna eru fengnir
til að koma í heimsólkn og ræða við
þátttakendur, svara spurningum og
segja jafnvel aðeins frá tilurð
verksins. „Sjálf held ég smá fyrir-
lestur um höfundinn þar sem ég
segi lauslega frá honum og tek
svona fram það sem kemur málinu
við í sambandi við bókina sem er
lesin,“ segir Silja og tekur fram að
það sé með ýmsum hætti hvernig
tímarnir fara fram og fari í raun
eftir því hvað bókin býður upp á. 

„Umræðurnar voru mjög líf-
legar og skemmtilegar og margt
kom mér mjög mikið á óvart,“ 
segir Silja.

Námskeiðið kallast einfaldlega
Leshringur með Silju Aðalsteins-
dóttur og hefst 20. janúar næst-
komandi, en skráning er hafin hjá
Endurmenntum HÍ. ■

„Ég var með þetta í vor sem leið og það
var gasalega gaman, alveg rífandi fjör,“
segir Silja Aðalsteinsdóttir.

Alveg rífandi fjör

Tækniótti yfirstiginn
Mímir - símenntun býður upp á
nokkur námskeið um notkun al-
gengustu tækja.

Tæknivæðingin hefur lagst misvel í
fólk og þeir eru ófáir sem finna fyrir
öryggisleysi og ótta við notkun 
algengustu tækja. Mímir - símenntun
er með þrjú námskeið þar sem fólki
er kennt að þekkja tækin sín betur og
nýta þau sem best. 
Fyrst ber að nefna námskeiðið Lærðu
betur á GSM símann þinn þar sem
kennarar frá Símanum leiða þátttak-
endur í gegnum frumskóg farsím-
anna. Farið er yfir hluti eins og SMS
skilaboð, númerabirtingu og margt
fleira. Viðskiptavinir Símans fá nám-
skeiðið á tilboðsverði.
Næst skal nefna námskeiðið Nám-
skeið fyrir handvirkar filmu- og digital-
vélar. Þar er farið í myndbyggingu,
lýsingu og annað sem viðkemur ljós-
myndatöku. Hópnum verður skipt
upp í síðasta tíma eftir því hvort um
er að ræða filmu- eða digitalvél og er
þetta tilvalið fyrir alla þá sem vilja
taka betri myndir.
Að lokum er námskeiðið Lærðu á
GPS tækið þitt. Þá er kennt á GPS
tækið og farið yfir hvernig nota eigi
landakort og GPS tæki saman. Hluti
af námskeiðinu felst í verklegri
kennslu.

�Smáauglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is



Ford Transit 330L TD. Skrd. 09/’01, e.
99.000 km. 2400 cc. Diesel. Beinskipt-
ur. Ásett verð 1.740.000 kr. m. vsk. S.
515 7000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Master ehf
Glæsibær Álfheimar 74, 104

Reykjavík
Sími: 5402200

www.masterbill.is

Range Rover 3.0 Disel, árg. 11/2002,
ek. 64. þ. km. Glertopplúga, leður, Xen-
on ljós ofl., með öllu. Verð 7.990.000.
Ath. skipti. Uppl. í símum 820 3373 og
533 4000.

VW Toureg V6 3.2, árg. 2004, ek. 15. þ.
km. Álfelgur, lúga ofl. Verð 5.390.000.
Ath. skipti. Uppl. í símum 820 3373 og
533 4000.

Audi A6 1.8 Turbo, 7/2000, ek. 64 þ.
km, ssk., turbo, þjónustubók, einn eig-
andi. Verð 2.490.000. Ath. skipti. Uppl. í
símum 820 3373 og 533 4000.

M. Benz C 200 Kompressor, 3/2001, ek.
47 þ. km. Leður, rafmagn í sætum, Xen-
on ljós, spólvörn ofl. Verð 3.290.000.
Ath. skipti. Uppl. í símum 820 3373 og
533 4000.

Ford F 250 7,3 Disel, árg. 1990, ek. 208
þ. km. 7.3 Disel, 35”, ofl. Verð
1.1190.000. Ath. skipti. Uppl. í símum
820 3373 og 533 4000.

Toyota Yaris VVTI, 6/2004, ek. 19 þ. km.
Lán 1.080.000. Verð 1.250.000. Ath.
skipti. Uppl. í símum 820 3373 og 533
4000.

Subaru impreza 2.0 GL, 6/2001, ek. 57
þ. km. ssk., 4X4, álfelgur, CD ofl. Verð
1.090.000. Tilboð 990.000. Uppl. í sím-
um 820 3373 og 533 4000.

M. Benz 200 E, árg. 1991, ek. 295 þ.
km. Leður, lúga, ssk. Fluttur inn nýr.
Verð 690.000. Tilboð 450.000. Uppl. í
símum 820 3373 og 533 4000.

Bílasalan.is
Kleppsvegur 35 v/Sæbraut, 

Sími: 533 4000
Opið mán-fim 10-18.30. Fös.

10-18. Lau. 12-16.
www.bilasalan.is
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Innflutningur á notuðum og
nýjum bifreiðum frá Þýska-

landi.www.bilasolur.is/magn-
usson

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

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

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

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Til sölu Toyota DC turbo intercooler árg.
‘96, óbreyttur á fjöðrum. Uppl. í s. 660
2149.

Til sölu Mitshubishi Pajero 1988 vel til-
keyrður, disel, langur. Skipti möguleg.
Nánari uppl. í s. 854 0943.

Mitsubishi Spacewagon 4x4, árg. ‘93,
með bilaða s.sk. Tilboð óskast. S. 898
4780.

Subaru 1800, 5 dyra, árg. ‘90. þarfnast
lagfæringar, aukadekk á felgum fylgja.
Uppl. í s. 864 7335.

Renault 19 árg. ‘95, sk. 05. Verð 220
þús. Skipti möguleg á ódýrari. S. 847
0408.

Daihatsu Charade SG, árg. ‘93, ek. 111
þús, sk. ‘05. Reyklaus. V. 130 þús. S.
865 9637.

Daihatsu Feroza ‘91. Ekinn 103 þús. á
vél, ný tímareim. Tilboð óskast. Uppl. í
síma 698 1018.

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

Til sölu Bronco ‘74, 3ja gíra, ekinn 157
þús. Er á 33” Sk. ‘05 Þarfnast viðhalds.
Uppl. 896 9551.

Lancer ‘92. Skoðaður ‘05., sjálfskiptur.
Verð 100 þús. Uppl. í s. 696 1002.

Daihatsu Cure skoðaður ‘05. Ekinn 92
þús. Verð 90 þús. Uppl. í s. 868 5922.

VW Golf árg. ‘91 til sölu, 3ja dyra, sk.
‘05. Góð GY vetrardekk, gerður upp í
fyrra fyrir 60 þús. Verð 70 þús. Uppl. í
síma 868 4039 & 552 2182.

Til sölu VW Caddy 1997, ekinn 139 þ.
Verð 420 þ. Mikið yfirfarinn. Ný
tímareim, krókur. Á sama stað álfelgur
31”-10-50, 5 gata undir jeppa. S. 898
4300.

Benz 280 SE árg. ‘85 í toppstandi, ek. ca
320 þ. V. 390 þ. S. 690 0062.

Volvo/Cherokee
Til sölu Volvo 440 árg. ‘96 1,8 L, 5 gíra,
ek. 103 þús. sk. ‘05. Verð 390 þús. og
Cherokee árg. ‘89 4,0 l, ssk. Verð 220
þús. Uppl. í s. 868 8565.

Opel Vectra station 5/’98. Lán 400 þ.
Fyrsta greiðsla í mars. V. 690 þ. S. 690
0062.

Subaru Impreza WRX STI 2003, ek. 33
þús., 270 hp., 6 gíra. Fullt af aukahlut-
um. Stgr.tilboð 2.590 þús. S. 849 7777.

Gullmoli til sölu
Mercedes Benz 230 E árg. ‘91. Er til sýn-
is í bílskúr í dag og á morgun. Verð kr.
550 þús. Uppl. í s. 840 8051 & 587
8890.

Til sölu Opel Astra árgerð 2000. Ekinn
60 þús. Álfelgur , rafmagn í rúðum, CD.
Listaverð 900.000. Tilboð 590.000.
Sími 897 7170.

‘99 Vectra St. 1600. Ekinn 118 þús. Verð
800 þús. Slétt skipti á jeppling koma til
greina. Uppl. í s. 696 1002.

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

Til sölu Suzuki Grand Vitara árgerð
2001, ekinn 60 þús. Verð 1.600 þús.
Uppl. í s. 892 2048.

Benz og Passat
Mercedes Bens 300 E Sportline ‘93, ek.
172 þús. 17” álfelgur + 15” álfelgur, silf-
urgrár, möguleiki á yfirtöku á láni + út-
borgun. VW Passat Basicline 1600 ‘99,
ek. 146 þús. Möguleiki á yfirtöku á láni
+ útborgun. S. 868 5144 & 899 1738.

Benz 290 Dísel Turbo Anantgarde árg.
‘99, ekinn 218 þús. Svartur, með öllu.
Uppl. í s. 861 4460.

Óska eftir 4x4 bíl í skiptum fyrir Opel
Astra 1,6 ‘00 með öllum aukahlutum.
Skoða allt sem er undir tveimur mill.
Milligjöf stgr. Uppl. í s. 861 7271 og 895
5709.

Óska eftir bíl á verðbilinu 50-100 þús-
und. Upplýsingar í síma 694 5400.

Óska eftir Suzuki Swift GTi. Verður að
vera gangfær, body skiptir ekki máli.
Uppl. í s. 659 2781.

Óska eftir ódýrum heillegum bíl má
þarfnast smá lagfæringar. Uppl. í s. 866
5052.

Isuzu Trooper árg. ‘99. Ekinn 145 þ. Á
32” með toppboxi og sumard. V. 1.650
þ. S. 899 1989 Hjalti.

Nissan Terrano 5/01, ekinn 76 þús., 35”
Nýbreyttur, GPS, CD, Tölvutengi, spilbiti,
7 manna. V. 2.590 þ. Ath. skipti. S. 690
0062.

Chevrolet Suburban 6,5 dísel árg. ‘93,
ek. ca 170 þ. V. 1.390 þ. Ath skipti. S.
690 0062.

Þessi er klár í allt! Toyota 4Runner V-6
3000 ‘91 glæsilegt eintak, 38” breyttur
og hlaðinn aukabúnaði. Þeir bara ger-
ast ekki betri. Verðhugm. 1150 þ. S. 898
4244.

Toyota D/C 2.4 Bensín árg. ‘92. Breytt-
ur 38’’. Ekinn 205 þús. Topp bíll. V. 950
þús. S. 898 6230.

Kia Grand Sportage 4x4 05/2001.
Nagladekk, dráttarkrókur. Sk. ‘06. Fal-
legur jeppi. Ásett v. 1190 þ. S. 822
3001.

Mmc pajero 2,5. Diesel beinsk. Árg.
06/’03. Uppl. í s. 822 3001.

Toyota Landcruiser 90 GX árgerð
06/’03. Ekinn 47 þús. km. Sjálfsskiptur,
dráttarbeisli, sumardekk + álfelgur.
Bein sala, verð 4.150.000. Uppl. í síma
897 1063.

Til sölu Nissan Patrol ‘04. Ssk., leður,
sóllúga, “35 dekk. Gullsanseraður. Ek-
inn 8.000 km. Uppl. í síma 891 7077 &
824 6231 e. kl. 16.

Til sölu VW Transporter ‘99. Þarfnast
lagfæringar. Verð 120.000. S. 892 9295
e. kl. 18.

Til sölu Skidoo Mach 1 670 cc. Í topp-
standi, ‘95. Nýtt belti fylgir. Selst á að-
eins 160.000 stgr. Sími 897 7170.

Til sölu Skidoo MXZ 600 árgerð ‘00. Ek-
inn 3.200 km. Gróft neglt belti, hlífðar-
panna, stýrishækkun og fleira. Mjög
gott eintak. Verð 470.000. S. 898 0557.

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

Shetland Sheltic 18 fet með blæju. Verð
490 þ. Ath skipti. S. 690 0062.

Til sölu 35” Durango A/T Dekk og 15”
krómfelgur 6 gata, ca. ársgömul, verð
65 þús. S. 695 3189.

4 góð jeppadekk með grófu munstri,
negld, 5 gata á felgum með koppum til
sölu. Verð 35.000. S. 565 1049 & 864
2667.

4 stk. dekk 285/75 16” á álf. á 20 þ. 4
stk. 35x12,5 15” á 12 þ. 4 stk. 14” á Pri-
meru felgum á 10 þ. S. 896 8568.

Ný jeppadekk BF Goodrich stærð
245/75/R16, seljast ódýrt. Uppl. í s. 587
9499 eða 895 8037.

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

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

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

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

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

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

Bílapartar og þjónusta. S.
555 3560

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

Partasala Guðmundar Tangarhöfða 2, S.
587 8040. Erum að rífa Mözdu, MMC
og Nissan frá árg. ‘88-’97. Kaupum bíla
til niðurrifs.

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

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

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

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

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

Nisssan Patrol árg. ‘83 til niðurrifs. Vél
keyrð 275.000. Hásíngar í góðu lagi.
Uppl. í s. 869 3884.

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

40% afsláttur af handunni glervöru. Allt
Smart. Laugavegi 46.

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

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

Ljósabekkir til sölu
Til sölu 2 nýlegir ljósabekkir frá þýska
framleiðandanum Dr. Kern. Bekkirnir
fást á góðu verði. Uppl. í s. 891 7081.

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

Óska eftir kanínubúri. Uppl. í síma 690
6024.

Óska eftir notuðum nuddbekk, má vera
ferðabekkur. Uppl. í s. 869 4612.

Óska eftir nagladekkjum undir Pajero
Sport. 260x75x16. Uppl. í s. 659 2228.

Óska eftir að kaupa söluvagn (pylsu-
vagn) í hvaða ástandi sem er. Upplýs-
ingar í síma 695 4090.

Siemens Örbylgjuofn fyrir 9000 kr.
Uppl. í s. 554 6286 Tómas.

Píanó til sölu
Vandað, stórt Hindsberg píanó til sölu.
Hefur verið í allmörg ár í sal félagasam-
taka og ekki mikið notað. Gott verð.
Uppl. í s. 554 2957 & 899 0279.

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

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

Óska eftir notuðum riffli 243. Skoða allt.
S. 466 1956 & 659 1208.

Vil kaupa eða leigja lítinn vinnuskúr
með rafmagnstöflu. Uppl. í síma 862
1661.

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

Til sölu talsvert magn af krómpan-
elpinnum. Einfaldir/tvöfaldir. 20 cm
langir og fl. Uppl. í s. 659 2228.

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

Fyrirtæki
Óska eftir fyrirtæki sem ekki er í rekstri
og skuldlaust (kennitala). Áhugasamir
sendi e-mail á fréttablaðið
smaar@frett.is merkt “fyrirtæki”

Fyrirtæki

Verslun

Til bygginga

Skotvopn

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Heimilistæki

Óskast keypt

Til sölu

Viðgerðir

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu
og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós, kúp-
lingar, stýrishlutir, bremsuhlutir, hand-

bremsubarkar, vatnsdælur, öxulliðir
og hosur ljóskastarar, tímareimar,

viftureimar, spirnur, spindilkúlur. Og
allir varahlutir fyrir Toyota. Eingöngu

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

Sími 567 6020. Bíldshöfði 18

Varahlutir

Hjólbarðar

Flug

Bátar

Vinnuvélar

Vélsleðar

Sendibílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

TIL SÖLU
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Vel rekin blóma-og gjafavöruverslun til
sölu. Góð staðsetning. Búðin er rekin
með góðum hagnaði. Áhugasamir
endilega láti í sér heyra. Gæti jafnvel
tekið bíl upp í. Uppl. í s. 697 7970.

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

Annast bókhald, uppgjör, laun og af-
stemmingar. Vönduð vinna, uppl. í s.
898 9337.

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

Fjárhagserfiðleikar?
Viðskiptafr. semur um skuldir við banka
o.fl. FOR. Sími 845 8870. www.for.is

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

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

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

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

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

Stífluþjónustan ehf
Losum allar stíflur, hreinsum lagnir.
Röramyndavél. Meindýraeyðing. 20. ára
reynsla S. 554 2255 - 896 5800.

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

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

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

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

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

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

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum. Uppl. í s. 899 4013.

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

Allskonar Flutningar. Er með meðalstór-
an sendibíl. 9 rúmmetrar. Flyt hvað sem
er. Fagmennska og öryggi í fyrirrúmi.
Geri föst verðtilboð sé þess óskað.
Uppl. í síma 891 7585.

Þarfnast eithvað lagfæringar á þínu
heimili, þarftu aðstöð við eithvað? Einn
handlaginn tekur að sér minni verk.
Sími 8993870.

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

Viltu léttast núna? Fríar prufur.
www.heilsuval.topdiet.is Rannveig s.
862 5920.

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

Fit - Pilates
Nýju Fit - Pilates námskeiðin með stóru
Fit-Boltunum hafa slegið í gegn. Alhliða
styrktaræfingar sem þjálfa djúpvöðva
líkamans og gefa flatan kvið. Bókun
hafin á 8 vikna námskeiðin sem hefjast
í byrjun janúar 2005. Fyrir byrjendur og
lengra komna. Uppl. í s. 896 2300 og á
www.einka.is

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

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

Hágæða nuddstóll, Alpha 2000. Eins og
nýr. Góður afsl. Sími 699 2485 e. kl. 17.

Jóga í Gerðubergi
Byrjendanámskeið hefst mánud. 10.
jan. kl. 20-21.30. Kennt verður á mánu-
dögum og miðvikudögum. Kennari
Ragnheiður Óskarsdóttir, skráning í s.
897 9306.

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

Gítarnámskeið.
Guðmundur Pétursson tekur í einka-
tíma. Uppl. í s. 698 3409 og
gumip@mi.is.

Námskeið til pungaprófs/30 rúml.
skiptstjórnarréttinda, 12. jan. - 21. mars.
Kennsla Austurbugt 3 mánudags. og
miðvikudagskvöld kl 19- 23. Hafsigling-
arnámskeið. (Yachtmaster Ocean)S.
898 0599 & 588 3092. sigl-
ing@mmedia.is. www.siglingarskol-
inn.net. Siglingaskólinn.

Útsala, útsala.
Á ekta Amerískum rúmum. Rekkjan,
Skipholti 35. Sími 588 1955.

Til sölu queen size rúm með spring
dýnu. 6 mán. gamalt. Eins og nýtt. Selst
á hálfvirði. S. 897 6633.

Eletrolux ísskápur til sölu, 160 cm, án
frystihólfs, 3ja ára, 25 þús. Uppl. í síma
862 0650.

Til sölu Technics steríógræjur. Uppl. í s.
893 3884. Eftir kl. 17.

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

Útsala
Afsláttur af öllum vörum 30-60 %. Dies-
el, Nike og Lego. Kerrur, rúm og stólar.
Barnaheimur Síðumúla 22.

Mahoní kommóða til sölu með skipti-
dýnu. Kostar ný 35 þ, selst á 18 þ. Einng
til sölu stækkanlegt barnarúm á 8 þ. S.
894 2249.

Hundabúr, lítið notað fyrir millistærð.
Upplýsingar í síma 586 1342 eftir kl.
18:00.

Hundaræktin í Dalsmynni
auglýsir

Boxer hvolpur til sölu. Sími 566 8417.

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

Nætur sjónaukar á riffla og haglabyssur
til sölu, lækkað verð. Uppl. í síma 847
7663.

Vantar þig pláss ?
Fjögur pláss laus í Faxabóli (Víðidal), kr.
17 þús. pr. mán. með fóðri og hirðingu.
Frábær aðstaða í góðu húsi, fyrir hesta
og menn. Sími 860 1180 og 697 5090.

Járningarþjónustan, vönduð vinnu-
brögð. Uppl. í s. 899 9590 Sveinn.

Leiguliðar. Eigum nokkrar lausar íbúðir.
S. 517 3440, 699 3340 & 699 4340 -
www.leigulidar.is

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

Langtímaleiga. Glæsilegar 3ja og 4ra
herbergja leiguíbúðir við Þórðarsveig í
Grafarholti. Íbúðirnar eru búnar öllum
tækjum. Sjá heimasíðu Heimkynna ehf.
www.heimkynni.is

Stúdíó-íbúðir til leigu á Skólavörðuholti,
lausar nú þegar. 3ja mánaða banka-
trygging skilyrði. Uppl. í síma 565 8822
milli 9 og 16.

Íbúð í Garðabæ
95 fm íbúð til leigu í Garðabæ á glæsi-
legum stað frá og með 20. feb. ‘05.
Uppl. í síma 699 7944 & 846 2290.

Laus, falleg 2ja herb íbúð á svæði 107.
Sérinng. Nálægt HÍ. Uppl. í s. 660 3523.

Til leigu 77 fm 3ja herb. íbúð á svæði
105, mjög nálægt miðbænum. 70 þús
á mán. S. 820 5551.

3ja herb. íbúð í Kópavogi til leigu. Laus
frá 5. jan. -31. júlí. Uppl. í síma 867
2313.

Bjart og gott herbergi til leigu í Lundar-
brekku í Kópavogi. Uppl. í s. 899 7587.

2ja herb. 43 fm íbúð í 101 til leigu, laus
strax. Verð 58 þús. á mán. S. 899 4035.

Til leigu góð 2ja h.íb. í Smáíb. hv. (107).
Sérinng. Laus. Reglusemi. Uppl. í s. 553
7768.

Til leigu 4ra herbergja íbúð í Lauganes-
hverfinu frá og með 10. janúar. Upplýs-
ingar í síma 892 8920.

120 fm einbýlishús til leigu í næsta ná-
grenni við Grundartanga og Akranes.
Laust strax. Sími 849 3136.

2ja herbergja 60 fm íbúð til leigu á
Háaleitisbraut. Rétt hjá FÁ. Meðmæli
óskast. Upplýsingar í síma 692 6022.

Til leigu góðar 3ja herb.(85 þús á mán)
og 2ja herb.(65 þús á mán) í miðbæn-
um frá 10. jan. Leiga 85 þús. Langtíma-
leiga fyrirframgreiðsla 3 mánuðir. Uppl.
í s. 891 6625.

Stúdíóíbúð fyrir reglusaman eldri ein-
stakl. á svæði 108 við Vogahverfi til
leigu. Verð 43 þús. Aldurstakmark 25
ára, ekki börn. Uppl. í 898 7868 milli 11
og 16.

Björt og falleg 2ja herbergja 90 fm
parketlögð íbúð á svæði 101 til leigu.
Uppl. í s. 691 6924.

Herbergi m. húsg. á svæði 111, eldhús,
þvottavél, sjónvarp, Stöð 2, Sýn og
internet. Stutt í þjónustu og stætó.
Leigutími í mánuði eða gistinætur.
Reyklaust. S. 892 2030.

Vantar mjög nauðsynlega íbúð strax,
helst í Rimahverfi eða á svæði 112.
Helst til langtíma. 3ja herb., er með 11
ára stúlkubarn. S. 861 4429 & 557
4939.

Óska eftir 45 til 50 fm húsnæði helst í
Túnunum undir mössun á bílum. Engin
óþrifnaður fylgir því. Uppl. í s. 867 5209
& 846 0572.

Lagerhúsnæði óskast til leigu austan
Grensásvegar. Um 100 m2 og góð loft-
hæð. Upphitun ekki skilyrði. Góð að-
koma/plan. Til greina kemur að kaupa
iðnaðarhúsnæði á byggingarstigi. Hafið
samband í síma 893 3081.

25 ára reyklaust og reglusamt par að
norðan óskar eftir herbergi eða lítillri
2ja herbergja íbúð til leigu í ca 3 - 5
mán. Helst í Kóp. Meðmæli ef óskað er.
Uppl. í s. 847 6912.

2-3ja herb. íbúð óskast á svæði 101,
107 eða 170 fyrir starfsmann fyrirtækis.
Leiguupphæð 60-65 þ. Uppl. í síma
894 5265.

Kæri Húseigandi!!
Ég er tvítug, nýútskrifuð sem sjúkraliði
og bráðvantar herbergi með aðgangi
að eldhúsi og snyrtingu á svæði 104
eða 105 (helst teigar eða lækir). Uppl. í
s. 865 4632. Sveinbjörg.

Róleg og reglusöm kona á fertugsaldri
óskar eftir stúdíó eða lítilli 2ja herb.
íbúð í Rvk. sími 860 3082.

Florida
1/4 eignarhluti í 2ja svefnherbergja, 2ja
baðherbergja lúxus condo til sölu á
Ormond Beach í Florida. Byrjuð afnot í
febrúar. Verð 120.000 dollarar. S.
4078761895.

Grjótaþorp
Til leigu 55 fm atvinnuhúsnæði í Grjóta-
þorpi, hentar vel undir vinnustofu með
sölubúð. Uppl. í síma 660 9921.

Geymsluhúsnæðið - 10%
afsl. fram til 20. sept!

Geymum allt. Vaktað húsnæði. 15 mín.
frá Hfj. S. 869 1096, 424 6868 og 849
8363. Jötunheimar.

Hótelíbúðir... Erum með fullbúnar íbúð-
ir til leigu í Rvík. Íbúðirnar leigjast í sól-
arhring, viku, mánuð eða til lengri tíma.
Uppl. veittar í s. 577 6600.

Gisting

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði til sölu

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Hestamennska

Fyrir veiðimenn

Byssur

Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

Heimilistæki

Húsgögn

Kennsla

Námskeið

Nudd

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.

Sími 897 6613. Gísli Steingríms-
son. Löggiltur pípulagningar-

meistari.

Viðgerðir

Trésmíði

Spádómar

Rafvirkjun

Tölvuviðgerðir - Vírus-
hreinsanir - Uppfærslur
Start tölvuverslun, Bæjarlind 1,

Kópavogi.
Sími 544-2350, www.start.is

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

Fjármál

Bókhald

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með fleyg
og jarðvegsbor, hlöðum grjótkanta
og útvegum holtagrjót og allt fyll-

ingarefni, jöfnum lóðir, gröfum
grunna. Einnig endurnnýjun á

drenn og klóaklögnum.
Sími 892 1663.

Garðyrkja

Hreingerningar
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Getum bætt við okkur nokkrum hress-
um sölufulltrúum til að selja glæsilegan
franskan kven- og herra undirfatnað. Ný
lína kemur í hús næstu daga. Fyrsta
flokks vörur, frábær verð og spennandi
launakerfi. Söluþjálfun. Áhugasamir
sendi tölvupóst á: charlott@simnet.is

KVÖLDVINNA. Okkur vantar duglegt
starfsfólk í föst störf aðstoðarmanneskju í
eldhús, ræstingar og afgreiðslu. S. 896
3536.

American Style
Í Skipholti óskar eftir hressum starfs-
manni í afgreiðslu. Um er að ræða fram-
tíðarstarf í reglulegri vaktarvinnu. Erum
einnig að leita að starfsmönnum í hluta-
starf á grillið. Vinnutími: Alla mánud. 18-
24 og önnur hv. helgi annarsvegar og alla
föstudaga 11:30-14:30 hinsvegar. Leitum
að einstaklingum sem hafa góða þjón-
ustulund, eru 18 ára eða eldri og eru
áreiðanlegir. Uppl. veittar alla daga í s.
892 0274 milli 09-15 (Herwig). Umsókn-
areyðiblöð einnig á americanstyle.is

Okkur vantar gott fólk
Vilt þú vera hluti af öflugri liðsheild, vinna
með góðu fólki í vaxandi fyrirtæki? Við
gerum miklar kröfur til starfsmanna okkar
og leggjum okkur jafnframt fram um að
verðlauna þá sem standa sig vel. Við leit-
um að fólki sem er 18 ára og eldra og get-
ur unnið reglubundnar skiptivaktir. Um-
sóknareyðiblöð á Aktu Taktu Skúlagötu og
á aktutaktu.is

Óska eftir starfsfólki í vinnu á pizzastað
virka daga. Uppl. í s. 511 2244 & 691
0717.

“Skemmtilegt sölustarf”
Vilt þú kynna falleg og vönduð kvenföt á
heimakynningum? Góð laun í boði fyrir
réttan aðila, stuðningur, þjálfun og frábær
félagsskapur. Allar nánari upplýsingar í
síma 565 3900 og á www.clamal.is

Vegna aukinna umsvifa vantar starfsmenn
í pökkun og frágang í prentsmiðju PMT.
Um er að ræða fullt framtíðarstarf. Um-
sóknir sendist í tölvupósti á
“vinna@pmt.is”.

Barngóð manneskja óskast til að gæta sjö
mánaða stúlku og sjá um létt heimilisstörf
í vesturbæ Reykjavíkur. Sími 899 2210
eða tcfilms@internet.is

Stýrimann vantar á 50 tonna netabát frá
Suðurnesjum. Upplýsingar í síma 848
4851.

Ísbúðin í Kringlunni óskar eftir að ráða
starfskraft nú þegar. Vinnutími 11-16
mánudaga til föstudaga. Uppl. í s. 898
7924, Kristinn.

Vantar aðstoðarmann í vélsmiðju. Upplýs-
ingar í síma 897 7200.

Góð þjónustulund
Starfsmaður óskast nú þegar í dagvinnu.
Góð laun í boði. Upplýsingar á staðnum,
ekki í síma. Kaffi Mílanó, Faxafeni 11.

Þrif. Starfskraftur óskast til þrifa í heima-
húsi í vesturbænum, 2-3 í miðri viku, 3
klst. í senn. Áhugasamir sendi e-mail á
Magneav@visir.is

Bestu viðskipti i heimi. Vilt þú selja vörur
sem selja sig sjálfar. S. 696 9437.

Smíðavinna
Óskum eftir að ráða menn vana bygg-
ingavinnu, smiði eða samhentan hóp
manna til uppsettningar á sumarhúsum.
Góð vinnuaðstaða, vinnusvæði Stokks-
eyri-Grímsnes. Uppl. veitir Auður í s. 565
4300 milli 9-13.30. eða á finnskbjalka-
hus@finnskbjalkahus.is

Smiðir óskast
Byggingafélag óskar eftir smiðum í vinnu.
Uppl. í síma 847 3330.

Tískuvöruverslunin Ice in a bucket og fata-
verslunin Cult í Smáralind óska eftir
starfsfólki í fullt starf. Upplýsingar veittar á
staðnum, ekki í síma.

Skalli Hraunbæ vantar starfsfólk aðra
hverja helgi, ekki yngri en 18 ára. Upplýs-
ingar í s. 567 2880.

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn Glæsibæ og Húsgagna-
höllinni óskar eftir afgreiðslufólki. Vinnu-
tími 12-19 virka daga, auk helgarvinnu.
Uppl. í s. 897 5470. Einnig er hægt að
skila inn umsóknum á www.bakarameist-
arinn.is

Prikið Bankastræti 12
auglýsir eftir fólki í allar stöður. Áhuga-
samir hafið samband við Þórhildi í dag og
á morgun í síma 694 5553.

Laus störf til umsóknar!! Vantar nætur-
verði í vinnu mjög fljótlega, starfsvett-
vangur er í miðbæ Reykjavíkur og er ver-
ið að ráða í framtíðarstörf. Viðtöl verða
veitt fimmtud. 6. jan og föstud. 7. jan milli
10-12. Viðtalspantanir eru í s. 821 9795.

Vélstjóri óskast á 65 tonna dragnótabát,
gerður út frá Norðurlandi. Uppl. í s. 896
8800 & 892 5590.

Vantar mann vanan kúttun (slæingu).
Upplýsingar í síma 892 5522.

Óska eftir duglegu starfsfólki í hreingern-
ingar og önnur þrif. 100% starf er um að
ræða, er með sveigjanlegan vinnutíma.
Uppl. í s. 898 9930.

Baadermaður
Baadermaður með mikla reynslu óskar
eftir starfi. Vinsamlegast sendið upplýs-
ingar á kerlingakot@simnet.is

Þrítugur maður, vanur málningarvinnu
óskar eftir starfi. Uppl. í s. 691 8195.

35 ára fjölskyldumaður með meirapróf og
lyftarapróf óskar eftir góðu framtíðarstarfi.
Margt kemur til greina. Er hraustur og
samviskusamur og get byrjað fljótlega.
Uppl. í s. 893 9939.

Tvítugur maður að norðan (sveit) óskar
eftir vinnu í Rvk. eða nágrenni. Búsettur í
Kópavogi. Skoða allt. S. 843 0085.

Trésmíði. Trésmiðir óska eftir verkefnum.
Tilboð í stærri verk. Uppl. í s. 847 3200.

52ja ára gamall maður vill kynnast,
Asískri eða Rússnenskri konu með
framtíðarsamband í huga. Svör sendist
Fréttablaðinu merkt 172.

Einkamál

Atvinna óskast

Lausar stöður
Lausar stöður við afgreiðslu, neglur
og strata. Umsóknum skal skilað í

afgreiðslu Zidon sólar.
Zidan Sól, Hraunbergi 4, 111

Reykjavík. S 588 1710.

Ruby Tuesday
óskar eftir hressu og duglegu fólki
fæddu 1986 eða fyrr í vinnu á veit-
ingastað okkar í Skipholti. Um er að
ræða fulla vinnu og hlutastörf bæði

í sal og eldhúsi. Hentar vel fyrir
skólafólk.

Allar nánari uppl. hjá Ása í síma
660 1143.

Atvinna í boði

Stýrimann, vélavörð, matsvein og háseta 
vantar á 150 tonna dragnótabát.

Upplýsingar í síma 894 4110.

Verkamaður óskast í lager 
og samsetningarstarf, 
þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Mjög fjölbreytt starf í boði. 

Upplýsingar sendist á netfangið, bmear@internet.is

Hirðing jólatrjáa.
Starfsmenn Gatnamálastofu munu annast
hirðingu jólatrjáa dagana 6. - 14. janúar.

Þeir borgarbúar sem vilja nýta sér þessa þjónustu eru

vinsamlegast beðnir að setja jólatrén út fyrir lóða-

mörk og verða þau þá fjarlægð. Eftir 14. janúar eru

íbúar beðnir um að snúa sér til gámastöðva Sorpu.

Þá eru íbúar sem fyrr hvattir til að hirða upp leifar af

skotheldum og blysum í nágrenni sínu. 

Höldum borginni okkar hreinni!

Með nýárskveðju.

Gatnamálastofa.

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

Eyjabakki 3ja herb m/aukherb í kjallara

Nýstandsett 97,5 fm   Verð 14,8 millj.

- Eldhús m/borðkrók nýjar innrétting
- Stór borðstofa og stofa m/úg á svalir.
- Hol og eldhúsgólf m/nýjum flísum
- Í kjallara er auka herbergi, stór geymsla
- Sameiginlegt þvottahús,hjólag, garður
m/tækjum

Kári Kort,
sölufulltrúi

S. 892-2506

Öldungadeild MH

Nýtt stokkakerfi
Færri ferðir - Meira val

Staðarinnritun og ráðgjöf:
fimmtudag og föstudag 6. - 7. jan kl. 15 - 19

laugardag 8. jan kl. 10 - 14 

Símainnritun:
6. - 7. jan kl. 9 - 13 

Einnig eru unnt að innrita sig á vefnum

www.mh.is

Tannsmiður óskast
Tannsmíðastofa í Reykjanesbæ óskar eftir tannsmið.
Vinnutími eftir samkomulagi. Upplýsingar veitir Pétur

í síma 861-5279 eða 421-5279.

ATVINNA

Starfsfólk í umönnun og ræstingu
Erum að leita að öflugum starfsmönnum til

starfa við umönnun, bæði heilsdags- og hluta-
störf í boði. Einnig vantar starfsmenn í ræstingu.

Nánari upplýsingar veitir starfsmannastjóri í síma
530-6100 virka daga kl. 9:00 til 12:00.

TILKYNNINGAR

FASTEIGNIR
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Greiningardeild Íslandsbanka spáir því
að vaxtahækkanir Seðlabanka Íslands
komi til með að halda aftur af verðbólg-
unni og að hún verði aðeins 2,1 prósent í
ár.

Í Morgunkorni Íslandsbanka í gær
kom fram að nú sé verðbólga á Íslandi
hærri en gengur og gerist í samanburð-
arlöndum okkar og er aukin innlend 
eftirspurn talin frumorsök verðbólg-
unnar nú.

Bankinn spáir því hins vegar að verð-
bólgan muni hjaðna hratt á næstu mán-
uðum þegar áhrifa af gengishækkun
krónunnar fer að gæta í auknum mæli
og verði komin niður fyrir verðbólgu-
markmið Seðlabankans um mitt ár.

Íslandsbanki segir að ef þessi spá
gangi eftir þá sé um markverðan árang-
ur í hagstjórn að ræða en bendir á að sá
árangur muni hvíla á aðhaldssemi í 
peningastjórnun en ekki í aðhaldi við
rekstur hins opinbera. „Verðbólgumark-
miðinu er þannig náð með því að lækka
verð innfluttrar vöru og veikja stöðu
þeirra fyrirtækja sem helst keppa við
erlend,“ segir í Morgunkorninu.

Þótt verðbólguhorfur á nýhöfnu ári
séu góðar að mati Íslandsbanka telur
greiningardeildin að áhrif hás gengis
fjari út þegar á líður á næsta ár og þá
gerir Íslandsbanki ráð fyrir að verð-
bólgan verði 3,3 prósent.

- þk

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   3.344

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 342
Velta: 6.246 milljónir

-0,47%

MESTA LÆKKUN

vidskipti@frettabladid.is

Telja að verðbólgumarkmið náist
Íslandsbanki telur að verðbólga í ár verði aðeins 2,1 prósent. Enn eiga áhrif gengishækkunar 
eftir að skila sér í verðlaginu. Bankinn spáir 3,3 prósenta verðbólgu árið 2006.

Actavis 38,90 +0,52% ... Bakkavör
24,00 -1,23% ... Burðarás 11,85 -1,25% ... Atorka 5,79 -1,03% ... Flug-
leiðir 9,90 +0,51% ... Íslandsbanki 11,00 -1,79% ... KB banki 443,50
+0,34% ... Kögun 46,40 - ... Landsbankinn 11,95 -1,24% ... Marel 48,80
-0,81% ... Medcare 6,10 - ... Og fjarskipti 3,23 +0,94% ... Samherji 11,10
- ... Straumur 9,50 -0,52% ... Össur 76,50 -

Og fjarskipti 0,94%
Actavis 0,52%
Flugleiðir 0,51%

Síminn -8,89%
Opin kerfi -7,41%
SÍF -2,26%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

nánar á visir.is

SALA SAMKEPPNISAÐILA
Ríkissímafyrirtæki Tékklands er til sölu. 
Fyrir á markaðnum er fjarskiptafyrirtæki

sem er í eigu fjárfesta undir forystu Björg-
ólfs Thors Björgólfssonar.

Tékka á
símakaupum
Níu fyrirtæki hafa lýst áhuga á
að kaupa tékkneska ríkissíma-
fyrirtækið Ceske Telecom.

Meðal þeirra eru nokkur af
stærri símafyrirtækjum Evrópu
svo sem Telia Sonera, TDC í
Danmörku, Vodafone, Swisscom
og Telefonica á Spáni. Frestur til
þess að skila inn tilboðum í
fyrsta hluta söluferlisins rennur
út 3. febrúar.

TDC var meðal þeirra fyrir-
tækja sem skoðuðu kaup á Sím-
anum hér á landi þegar síðast
var gerð tilraun til að einka-
væða fyrirtækið. 

Tékkneska ríkið hyggst selja
51 prósent í símafyrirtækinu.
Seðlabanki Tékklands hefur
mælt með því að greiðsla fyrir
hlutinn verði í tékkneskum
krónum í stað evra.

Íslenskir fjárfestar eiga
hagsmuni á tékkneskum síma-
markaði, en Björgólfur Thor
Björgólfsson fór fyrir hópi fjár-
festa sem keypti fjarskipta-
fyrirtækið Ceske radiokom-
unikace sem rekur grunnnet
fastlínu- og farsímakerfis, auk
þess að eiga 40 prósenta hlut í
farsímafyrirtækinu T-Mobile.

- hh

Verðtryggðir
vextir lækka
Verðtryggðir vextir lækkuðu á
markaði í gær. Lækkun á ávöxt-
unarkröfu íbúðabréfa var sex
punktar að meðaltali og er
ávöxtunarkrafa bréfanna á 
bilinu 3,47 til 3,56 prósent. 

Ástæða lækkunarinnar er að
markaðurinn gerir ráð fyrir
minna framboði ríkistryggðra
bréfa á árinu. Íbúðalánasjóður
gerir ráð fyrir minni útgáfu á
árinu, auk þess sem væntingar
eru um talsverðar uppgreiðslur
sjóðsins á bréfum vegna endur-
fjármögnunar eldri lána. Endur-
fjármögnun íbúðalána hefur
verið meiri og hraðari en flestir
bjuggust við eftir innkomu
bankanna á íbúðalánamarkað.

- hh

SPÁIR 2,1 PRÓSENTS VERÐBÓLGU
Greiningardeild Íslandsbanka gaf í gær út verð-
bólguspár. Þar gætir bjartsýni um horfur í efna-

hagsmálum og verðbólgan ekki að fara úr
böndunum.



Fréttir af hörmungunum við Ind-
landshaf eru skelfilegar. Nátt-
úruhamfarir af þessu tagi sýna
okkur hve mannfólkið má sín í
rauninni lítils. Þrátt fyrir að hafa
farið til tunglsins fyrir 35 árum
og alltaf sé verið að komast að
einhverju nýju um gangverk al-
heimsins þá erum við berskjöld-
uð gagnvart náttúrunni. Líkleg-
ast hefði viðvörunarkerfi af ein-
hverju tagi bjargað einhverjum
mannslífum, en líklegast hefði
slíkt kerfi ekki komið tugum þús-
unda að gagni, fremur en slíkt
kerfi hefði gagnast 26 þúsund
manns sem fórust í Bam í jarð-
skjálftanum sem varð réttu ári
fyrr en þessi ósköp dundu yfir. 

Þegar varnarleysi okkar gegn
náttúruöflunum krsitallast með
þessum hætti ætti okkur þykja
enn vænna en fyrr um það sem
við höfum í hendi okkar, ráðum
við sjálf. Það er undarlegt til
þess að hugsa að mennirnir
ákveða stundum að gera hluti
sem leiða slík ósköp yfir fólk,
saklaust fólk, undir því yfirskini
að verið sé að frelsa þjóðir undan
vondum valdhöfum. Þetta gerðu
Bandaríkjamenn og Bretar með
dyggum stuðningi hinna viljugu
og staðföstu fyrir bráðum tveim-
ur árum síðan. Vissulega var
Saddam hin mesta ófreskja, en
það er bara ekki nóg til að fara
með stríð á hendur heilli þjóð og
leiða yfir hana hörmungar sem
einungis náttúran ætti að geta
leitt yfir mannkynið. 

Tveir menn ákváðu að við
þessi litla þjóð hér norður í ball-
arhafi skyldum vera viljug og
staðföst í árásinni á Írak. Þeir
fóru ekki að settum reglum. Þeir
báru þetta ekki undir þá sam-
kundu sem á að fara með völdin í
landinu á milli kosninga. Vænt-
anlega þótti þeim þetta smámál
og ekki koma neinum við nema
þeim, eða hvað ? 

Við höfum lýst því yfir að við
séum vopnlaus þjóð. Kvikmynd
sem sýnd var í Háskólabíó fyrir
jól og á Stöð 2 daginn fyrir gaml-
ársdag, Íslenska hersveitin, sýn-
ir að svo er ekki lengur. Í nafni
friðargæslu eru Íslendingar að
sveiflast um með byssur sem

ljóst má sjá af þessari kvikmynd
að þeir kunna ekkert með að fara
– og það er búið að hanna 
hermannahúfu með íslenska
skjaldamerkinu. Hver hefur 
gefið leyfi til þess. Davíð og
Halldór?

Foringi þess annars um margt
ágæta folks sem ræður hér ríkj-
um, hefur sérstakt lag á því að
reyna að taka málfrelsið af fólki.
Honum tókst það í Evrópuum-
ræðunni, þá var það fiskurinn í

sjónum sem hann beitti fyrir sig.
Honum tókst það með gagna-
grunninn, þá voru það vísindi og
listir. Honum tókst það til að
byrja með í árásunum á Baugs-
feðga, ef menn tóku ekki þátt í
þeim árásum þá voru þeir með
persónulegar árásir á hann. Nú
má ekki hafa orð á þeirri hlálegu
upphæð sem ríkisstjórnin ætlar
að láta af hendi rakna til hjálpar-
starfsins fyrir þjóðirnar í Ind-
landshafi, það er ósmekkleg póli-
tísk umræða. Ég held að honum
finnist bara öll umræða sem ekki
snýst um hvað hann sjálfur er
frábær ósmekkleg. 

Við erum svo lítil hvort sem
er, er klifað. Við gefum lúsarupp-
hæð af því við erum svo lítil, við
höfum ekkert að gera í Evrópu-
samstarfið af því við erum svo
lítil. Sumir vilja vera stórir fisk-
ar í lítilli tjörn. Mér hugnast 
betur sá hugsunarháttur sem
birtist í sjónvarpsauglýsingunni
frá Baugi og sýnd hefur verið nú
um hátíðina.

En hvað gerðist í mars 2003,
vorum við þá allt í einu orðin stór
og þess vegna sett á lista hinna
staðföstu og viljugu? Hvers
vegna tók því að vera á þeim
lista? Þjóð er aldrei lítil, þjóð er
stór hversu fámenn sem hún er,
þess vegna skiptir máli að þjóðir
haldi vel á málum sínum. Ef
ráðamenn fara illa með völd sín
heima þá mótmælum við heima,
ef ráðamenn fara illa með völd
sín á alþjóðavettvangi þá mót-
mælum við á alþjóðavettvangi.
Náttúruöflin geta valdið ótrú-
legri eyðileggingu, þess vegna
eigum við að standa vörð um það
sem við ráðum við, þar eru 
frelsið og lýðræðið með því dýr-
mætasta. Þess vegna segjum við:
Innrásin í Írak – ekki í okkar
nafni, síminn er 90 20000, reikn-
ingurinn 1150-26-833 (kt. 640604-
2390). ■

M aðurinn hefur enn á ný verið minntur á smæð sína. 
Eftir því sem okkur birtist skýrar sú þjáning, sorg og
eyðilegging sem flóðbylgjan í Asíu olli, þess vanmátt-

ugri erum við í spurn okkar gagnvart svo grimmilegum örlögum. 
Við slíka atburði er eðlilegt að margir brjóti heilann um

stærstu spurningar mannlegrar tilvistar. Trúarleiðtogar heims-
ins spyrja einnig. Biskupinn yfir Íslandi leitaði svars við sorg
og þjáningu í nýárspredikun sinni. „Við römmum rúnum þján-
ingar og dauða fást oft engin svör, nema tárin og gráturinn,
handtak og faðmur samúðar og samstöðu. Saga, boðskapur og
fordæmi Jesú Krists, frelsarans krossfesta og upprisna, er slíkt
svar,“ sagði Karl Sigurbjörnsson í predikuninni. 

Íslendingar hafa um aldir búið við ógn náttúruhamfara. Þjóð-
in þekkir vel sorg vegna náttúruhamfara og hefur sýnt samhug
sinn og samstöðu með þeim sem þjáðst hafa vegna náttúruham-
fara.

Erkibiskupinn af Kantaraborg sagði slíkar hörmungar vekja
upp efann um guð; annað væri óeðlilegt. Ógnarhörmungar sem
þessar skilja okkur eftir í spurn og vanmætti. Við erum næsta
smá og vald okkar takmarkað þegar ógnarkraftar náttúrunnar
eru annars vegar og við hljótum á tímum sem þessum að velta
fyrir okkur mörkum valds manns og heims.

Við getum oft lítið gert við hörmungum sem náttúran kallar
yfir okkur. Þar eru öfl sem við ráðum ekki. Eina sem við ráðum
eru eigin gjörðir. Verk manna eru þegar allt er talið uppspretta
meiri ógæfu og hörmunga en blind öfl náttúrunnar. Vitandi vits
styðjum við jafnvel aðgerðir sem leiða sorg og hörmungar yfir
þúsundir manna. Skeytingarleysi og grimmd manna veldur á
hverri mínútu ómældum þjáningum og sorg víða um heim.
Mannkynið sem slíkt fer ekki vel með það vald sem það þó 
hefur yfir örlögum meðbræðra sinna. Leiða má rök að því að fá-
fræði og skeytingarleysi hafi valdið meiri þjáningu og tjóni í
flóðunum en ella hefði orðið ef stjórnvöld á svæðinu hefðu 
haldið vöku sinni og varað við hættunni. Framundan eru einnig
tímar þar sem frammistaða samfélags þjóðanna skiptir miklu.
Fjármunir og mannafli geta ráðið því hvort frekari hörmungar
dynja yfir fólk á svæðinu í kjölfarið. 

Hjálparstofnun kirkjunnar og Rauði kross Íslands safna nú
til hjálpar fórnarlömbum flóðanna. Þar hefur hvert og eitt 
okkar vald til þess að hjálpa. Það vald, eins og annað vald sem
við höfum, ættum við að nýta vel. Geigvænlegar hörmungar
ættu að vera okkur tilefni til fleiri efasemda en um tilvist og
hlutverk guðs í heiminum. Okkur er einnig hollt að hugleiða
hvar valdmörk manns og náttúru liggja og hvernig við með-
höndlum vald okkar. Við ættum einnig að spyrja okkur um
skyldur okkar. Hvað og hversu mikið við leggjum á vogarskál-
arnar til að létta meðbræðrum okkar byrðar. Hvort við, með af-
stöðu okkar og athöfnum, leiðum hamfarir yfir saklaust fólk. ■
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SJÓNARMIÐ
HAFLIÐI HELGASON

Náttúruhamfarir eru utan valds manna, 
en aðrar hamfarir eru á okkar valdi.

Valdmörk
manns, guðs 
og náttúru

FRÁ DEGI TIL DAGS

Hverafold 1-3, Foldatorg, Grafarvogi, sími 577 4949

Komið og gerið dúndurkaup

Útsala, Útsala
Opnum í dag á  nýju ári
miðvikudaginn 5. janúar 
með magnaðari útsölu.
Fyrstir koma fyrstir fá.

40%- 80% 
afsláttur...

Þjóð er aldrei lítil

Gramir Morgunblaðinu
Pétur Gunnarsson, skrifstofustjóri Fram-
sóknarflokksins (og fyrrverandi blaða-
maður á Morgunblaðinu), er óánægður
með að Morgunblaðið skuli hafa birt
áramótagrein Davíðs Oddssonar, for-
manns Sjálfstæðisflokksins, í hátíðar-
umgjörð á miðopnu blaðsins á gaml-
ársdag „en sett greinar annarra stjórn-

málaforingja, þar á
meðal forsætisráð-
herra, skör lægra“
eins og hann orð-

ar það í pistli í
Tímanum, vefriti

Framsóknarflokksins.
Pétur segir að þessi

háttur hafi verið
eðlilegur meðan

Davíð var forsætisráðherra en nú þegar
hann sé það ekki lengur eigi þetta ekki
við, þ.e.a.s. ef blaðið meini eitthvað
með því að það sé „blað allra lands-
manna“ en ekki hreint flokksmálgagn
sjálfstæðismanna. Pétur segir að Morg-
unblaðið hafi ekki „skynjað kall tímans“
um áramótin. Það hafi tekið „pólitíkina
fram yfir blaðamennskuna“. Ekki er
ólíklegt að þessi skrif endurómi
skoðun vinnuveitanda Péturs,
Halldórs Ásgrímssonar for-
manns Framsóknarflokksins.

Þögnin rofin
Varla höfðu forsætis-
ráðherra og biskup
lokið sjónvarpsávörp-
um sínum um ára-

mótin þar sem þeir lýstu áhyggjum sín-
um yfir stöðu barnafjölskyldunnar á 
Íslandi fyrr en reiðilegt andlit Guðrúnar
Ögmundsdóttur, þingkonu Samfylking-
arinnar, birtist á skjánum. Taldi hún að
í ræðunum „glitti í íhaldssama banda-
ríska fjölskyldustefnu“, verið væri að
ala á samviskubiti meðal kvenna og
jafnvel „að reka konur inn á heimilin“ á
ný. Þessu snöggu viðbrögð koma á
óvart í ljósi frétta á dögunum um að

þingkonan hefði í haust sett nýtt
þagnarmet á Alþingi – aðeins talað
í fjórar mínútur samtals! Hver veit
nema við eigum við eftir að sjá
fjörugar umræður um fjölskyldu-
mál þegar þingmenn snúa aftur
úr fjörutíu daga jólaleyfi sínu í

lok þessa mánaðar.

gm@frettabladid.is
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Í DAG
HÖRMUNGAR AF
MANNAVÖLDUM

VALGERÐUR
BJARNADÓTTIR

Þjóð er aldrei lítil, 
þjóð er stór hversu

fámenn sem hún er, þess
vegna skiptir máli að þjóðir
haldi vel á málum sínum.
Ef ráðamenn fara illa með
völd sín heima þá mótmæl-
um við heima, ef ráðamenn
fara illa með völd sín á al-
þjóðavettvangi þá mótmæl-
um við á alþjóðavettvangi. 

,,





Guðlaugur Bergmann fram-
kvæmdastjóri lést hinn 27. des-
ember 2004. Hann verður jarð-
sunginn frá Hallgrímskirkju í
dag klukkan 13.00. Guðlaugur
Bergmann var um árabil um-
svifamikill kaupsýslumaður og
iðnrekandi í Reykjavík. Hann
stofnaði verslunina Karnabæ og
rak saumastofu í tengslum við
hana. Verslunin var lengi í farar-
broddi í tískufatnaði ungs fólks.
Guðlaugur lét líka ýmis þjóð-
þrifamál til sín taka og var
gjarnan ómyrkur í máli. 

Fjölskylda hans hefur stofnað
um hann Minningarsjóð. Mark-
mið sjóðsins er að styrkja verk-
efni í umhverfis- og samfélags-
málum, en þau áttu hug og
hjarta Guðlaugs síðustu árin.
Hann hafði sem verkefnisstjóri
unnið ötullega að því að undir-
búa sveitarfélögin á Snæfells-
nesi undir vottun Green Globe
21, en öðrum áfanga í því ferli
var náð í nóvember sl. þegar
sveitarfélögin fengu formlega
viðurkenningu á því að hafa
mætt viðmiðum Green Globe 21.
Guðlaugur hafði talað um það
við fjölskyldu sína að hann
óskaði þess helst að sín yrði
minnst fyrir starf sitt að um-
hverfismálum, því hann taldi
þau vera eitt mikilvægasta verk-
efni sem núverandi kynslóð gæti
tekist á við. 

Sjóðurinn var í upphafi

kynntur undir kennitölu dánar-
búsins en hefur nú fengið eigin
kennitölu. Þeim sem vilja minn-
ast frumkvöðulsins Gulla Berg-
mann, sem alltaf lagði alla sína

krafta í þau verkefni sem áttu
hug hans hverju sinni, er bent á
Minningarsjóðinn. Reiknings-
númer sjóðsins er: 1143 18
640230 kt. 430105-2130. ■
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LEIKRITIÐ „BEÐIÐ EFTIR GODOT“ 
eftir Samuel Beckett var frumsýnt 

í París þennan dag 1952.

Minningarsjóður stofnaður
GUÐLAUGUR BERGMANN: VERÐUR JARÐSETTUR Í DAG

„Orð eru allt sem við eigum“
- Gagnrýnandi sagði um þetta höfuðverk absúrdismans: „Í þessu

leikriti gerist ekkert – tvisvar.“

timamot@frettabladid.is

AFMÆLI
Hulda Jensdóttir ljósmóðir er áttræð í
dag.
Iðunn Steinsdóttir rithöfundur er 65
ára.
Steinunn Harðardóttir dagskrárgerðar-
maður er 55 ára.
Davíð Þór Jónsson vísnaskáld er fertug-
ur í dag.

Melkorka Tekla
Ólafsdóttir leiklist-
arráðunautur er
35 ára í dag.

ANDLÁT

Aðalsteinn Smári Valgeirsson, Múla-
vegi 35, Seyðisfirði, lést föstudaginn 31.
desember.
Pétur Sigurðsson lést laugardaginn 1.
janúar.
Stefán Runólfsson bóndi, Berustöðum,

lést föstudaginn 31. desember.
Skúli Björgvin Sighvatsson, Skólavegi

24, Keflavík, lést laugardaginn 1. janúar.
Sigrún Sæmundsdóttir, Vallargötu 7,
Þingeyri, lést laugardaginn 1. janúar

JARÐARFARIR

13.00 Erla Finnsdóttir frá Siglufirði, verð-
ur jarðsungin frá Grafarvogskirkju.

13.00 Ólöf Svavarsdóttir sjúkraliði,
Hrauntungu 12, Hafnarfirði, verður
jarðsungin frá Víðistaðakirkju.

14.00 Jón Bjarni Ólafsson, Borgarbraut
65a, Borgarnesi, verður jarðsung-
inn frá Borgarneskirkju.

15.00 Gyða Karlsdóttir verður jarðsung-
in frá Fossvogskirkju.

GUÐLAUGUR BERGMANN Fjölskylda hans hefur stofnað um hann Minningarsjóð.
Markmið sjóðsins er að styrkja verkefni í umhverfis- og samfélagsmálum.

Þennan dag árið 1895 var franski
liðsforinginn Alfred Dreyfus svipt-
ur öllum tignarmerkjum við opin-
bera athöfn og síðan sendur til
afplánunar á Djöflaeyjunni.
Dreyfus var sakaður um njósnir
og í fljótfærnislegum réttarhöld-
um sakfelldur og dæmdur í ævi-
langt fangelsi. Rúmu ári seinna
kom í ljós að sökudólgurinn var í
raun annar liðsforingi, Esterhazy.
Honum var stefnt fyrir herrétt en
rétturinn var ekki lengi að kom-
ast að niðurstöðu um sýknu
hans. Það var eftir þennan
sýknudóm sem rithöfundurinn
Emil Zola birti hið fræga opna
bréf sitt, „J¥accuse“. Zola varð í

kjölfarið að flýja land dæmdur
fyrir meiðyrði. En málinu var ekki
lokið. Franska þjóðin skiptist í
tvær fylkingar. Annars vegar voru
þeir sem trúðu á sekt Dreyfusar
og hins vegar frjálslynd öfl sem
þótti málið bera vitni um gyð-
ingahatur og fordóma ráðandi
afla í samfélaginu. 1898 játaði
svo Hubert Henry að hafa falsað
mest af gögnunum sem notuð
voru til þess að sakfella Dreyfus.
Önnur réttarhöld fóru fram og að
þessu sinni var Dreyfus dæmdur
til tíu ára fangavistar. Ný ríkis-
stjórn náðaði hann og loks 1906
komst hæstiréttur Frakklands að
þeirri niðurstöðu að málatilbún-

aðurinn væri ómerkur og náðaði
liðsforingjann Dreyfus. Málið
leiddi til mikilla breytinga í Frakk-
landi í frjálsræðisátt.

5. JANÚAR 1895 Dreyfus sviptur
tignarmerkjum.

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 

1846 Bandaríkjaþing slær eign
sinni á Oregon.

1874 Stjórnarskráin staðfest af
konungi. Hún tók gildi 1.
ágúst.

1931 Fyrsta barnið fæðist á Land-
spítalanum í Reykjavík.

1933 Vinna hafin við Golden
Gate brúna í San Fransisco.

1959 Síðasta lag Buddy Holly
gefið út, „It doesn´t matter
anymore“.

1941 Bréfi dreift til breskra her-
manna og þeir hvattir til
þess að ganga ekki í verk
Íslendinga í verkfalli.

1945 Sovétríkin viðurkenna stjórn
hliðholla sér í Póllandi.

1946 Fyrsta litmyndin með tali
sem tekin var á Íslandi
frumsýnd í Reykjavík.
Myndin var um lýðveldis-
hátíðina 1944.

Dreyfusmálið

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma,
Guðlaug Einarsdóttir
Vesturgötu 7, Eir,

Verður jarðsungin frá Dómkirkjunni fimmtudaginn 6. janúar
klukkan 13.00. Fyrir hönd aðstandenda,

Guðbjörg Guðmundsdóttir, Ólafur Pétursson, Þórfríður Guð-
mundsdóttir, Gísli Kr. Jónsson, Guðlaug Guðmundsdóttir,
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn og faðir okkar,

Magnús Blöndal Jóhannsson

verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni fimmtudaginn 6. janúar
kl. 11.

Fyrir hönd ástvina,

Hulda Björnsdóttir Sassoon, Jóhann Magnús Magnússon,
Kristján Þorgeir Magnússon og Marínó Már Magnússon.

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi 
og langafi,

Stefán Runólfsson
bóndi, Berustöðum, 

andaðist á hjúkrunar- og dvalarheimilinu Lundi á gamlársdag. 
Útför hans fer fram frá Kálfholtskirkju laugardaginn 8. janúar kl. 14.

Fanney Jóhannsdóttir, Sigrún Hrafnsdóttir, Anna Guðrún Stefánsdóttir,
Jóhanna Gyða Stefánsdóttir, Steinunn Inga Stefánsdóttir, Magnea Bára
Stefánsdóttir, Ingibjörg Ósk Stefánsdóttir, tengdabörn, barnabörn og
barnabarnabarn.

Ástkær eiginmaður minn,

Ingólfur Arnar Þorkelsson
Espigerði 4, Reykjavík,

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni mánudaginn 3. janúar.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,

Rannveig Jónsdóttir.

Ástkær móðir okkar,

Þórunn Sveinsdóttir
Fljótakróki, Skaftárhreppi,

lést sunnudaginn 2. janúar á dvalar- og hjúkrunarheimilinu
Klausturhólum, Kirkjubæjarklaustri.

Útförin fer fram frá Prestsbakkakirkju á Síðu, laugardaginn 
8. janúar klukkan 14.00.

Börn hinnar látnu og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir,
bróðir, afi og langafi, 

Guðlaugur Bergmann
Sólbrekku, Hellnum, Snæfellsbæ, 

verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju í dag, miðvikudaginn 5. janúar
kl. 15. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir. Þeim sem vilja 
minnast hins látna er bent á Minningarsjóð um Guðlaug Bergmann,
sem kemur til með að veita styrki til umhverfis- og samfélagsmála. 
Reikningsnúmer sjóðsins er: 1143 18 640230 kt. 430105-2130. 

Fyrir hönd aðstandenda,                    
Guðrún G. Bergmann





FÓTBOLTI Ekkert lát virðist ætla
verða á sigurgöngu Chelsea og í
gær tók liðið Middlesbrough í
sannkallaða kennslustund í
knattspyrnu. Yfirburðir Chelsea
voru algjörir og hefði liðið getað
unnið mun stærri sigur en raun
bar vitni. Didier Drogba var í
miklu stuði eftir að hafa komið
inn í byrjunarliðið í stað Eiðs
Smára Guðjohnsen og skoraði
bæði mörk liðsins á fyrstu 17
mínútunum. Þess má geta að
Eiður Smári sat á varamannabekk
Chelsea allan leikinn. Munar nú
heilum 7 stigum á milli Chelsea og
Arsenal sem mjög óvænt náði
aðeins jafntefli gegn Manchester
City á Highbury. 

Shaun Wright-Phillips kom
gestunum yfir á 31. mínútu en
Freddie Ljungberg jafnaði
stundarfjórðungi fyrir leikslok 
og þar við sat þrátt fyrir þunga
pressu Arsenal á lokamínútunum.

Manchester United hikstaði
einnig í gærkvöldi eftir frábær
gengi undanfarið. Á einhvern
óskiljanlegan hátt náði liðið ekki
að skora þrátt fyrir afar mikla
yfirburði og til marks um þá má
nefna að liðið var með boltann um
70% af leiknum.

Everton blaðran virðist ekki
alveg vera sprungin og var Leon
Osman hetja liðsins í gær þegar
hann skoraði sigurmarkið á
síðustu mínútu leiksins gegn
Portsmouth. Sigurinn styrkir
stöðu Everton í fjórða sæti

deildarinnar og er liðið nú sex
stigum á undan erkifjendunum í
Liverpool sem eru í fimmta sæti.

Í fimmta og síðasta leik
gærkvöldsins vann Bolton
gríðarlega mikilvægan sigur á
Birmingham.
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Við hrósum ...

íþróttafréttamönnunum Guðjóni Guðmundssyni og Adolf Inga Erlingssyni sem mættu í morgunsjónvarp Stöðvar
2 í gær til að „réttlæta“ kjörið á íþróttamanni ársins. Vöktu þeir réttilega athygli á því að samtökum íþrótta-
fréttamanna bæri engin skylda til þjóðarinnar að útskýra niðurstöður leynilegrar kosningar samtakanna sem
fram fór í lok síðasta árs, þar sem meðlimir eru beðnir um að kjósa eftir eigin sannfæringu.

„Ég vil að andstæðingar
mínir deyi.“

Vanderlei Luxemburgo, nýráðinn þjálfari
Real Madrid, vill mótherjum sínum

ekki neitt gott.sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

2 3    4 5 6    7     8
Miðvikudagur

JANÚAR Bilið á toppnum eykst
Arsenal tapaði stigum á heimavelli gegn Manchester City í ensku
úrvalsdeildinni í gær á meðan Chelsea hélt uppteknum hætti og valtaði yfir
Middlesbrough. Munar nú 7 stigum á milli liðanna á toppnum.

■ ■ LEIKIR

� 19.15 Grindavík og KR mætast í
Grindavík í 1. deild kvenna í
körfubolta.

� 19.15 Njarðvík og Keflavík
mætast í Njarðvík í 1. deild
kvenna í körfubolta.

■ ■ SJÓNVARP

� 17.45 Olíssport á Sýn. 

� 19.00 Heimsbikarinn á skíðum á
Sýn.

� 19.25 Bestu bikarmörkin á Sýn.
Fyrri þáttur af tveimur þar sem
farið er yfir bestu mörkin í ensku
bikarkeppninni í fótbolta.

� 20.15 Bestu bikarmörkin á Sýn.
Seinni þáttur af tveimur þar sem
farið er yfir bestu mörkin í ensku
bikarkeppninni í fótbolta.

� 21.10 Maradona á Sýn. Þáttur um
argentínska knattspyrnusnillinginn
Diego Maradona.

� 22.00 Olíssport á Sýn. 

� 22.20 Íþróttakvöld á RÚV.

� 23.15 Bandaríska mótaröðin í
golfi 2004 á Sýn. Farið yfir
nýlokið keppnistímabil á
bandarísku mótaröðinni í golfi.
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Enska úrvalsdeildin

ÚRSLIT
ARSENAL–MAN. CITY 1–1
0–1 Shaun Wright-Phillips (31.), 1–1 Freddie
Ljungberg (75.).
BIRMINGHAM–BOLTON 1–1
0–1 El-Hadji Diouf (17.), 1–1 Matthew Upson
(66.), 1–2 Kevin Davies (90.).
CHELSEA–MIDDLESBROUGH 2–0
1–0 Didier Drogba (15.), 2–0 Didier Drogba (17.).
EVERTON–PORTSMOUTH 2–1
1–0 Alan Stubbs (29.), 1–1 Yakubu Aiyegbeni
(31.), 2–1 Leon Osman (90.).
MAN. UTD–TOTTENHAM 0–0

STAÐAN
CHELSEA 22 17 4 1 43:8 55
ARSENAL 22 14 6 2 52:24 48
MAN. UTD. 22 12 8 2 33:13 44
EVERTON 22 13 4 5 27:23 43
LIVERPOOL 22 11 4 7 36:22 37
MIDDLESB. 22 10 5 7 34:28 35
TOTTENHAM 22 9 6 7 29:21 33
CHARLTON 22 9 4 9 24:32 31
MAN. CITY 22 7 7 8 27:23 28
ASTON VILLA 22 7 7 8 23:26 28
BOLTON 22 7 6 9 29:31 27
PORSTMOUTH 22 7 6 9 26:30 27
BIRMINGHAM 22 6 8 8 25:25 26
NEWCASTLE 22 6 8 8 33:39 26
BLACKBURN 22 4 10 8 20:33 22
FULHAM 21 6 3 12 25:36 21
CR. PALACE 22 4 6 12 23:34 18
NORWICH 22 2 10 10 19:39 16
SOUTHAMPT. 21 2 8 11 19:34 14
WEST BROM 22 1 10 11 17:43 13

MARKAHÆSTIR
THIERRY HENRY, ARSENAL 16
ANDY JOHNSON, CRYSTAL PALACE 13
JERMAIN DEFOE, TOTTENHAM 10
ROBERT PIRES, ARSENAL 10
ANDY COLE, FULHAM 8
MILAN BAROS, LIVERPOOL 8
JIMMY F. HASSELBANK, MIDDLESBR. 8
AIYEGBENI YAKUBU, PORTSMOUTH 8
ROBBIE KEANE, TOTTENHAM 7
NICOLAS ANELKA, MAN.CITY 7
PAUL DICKOV, BLACKBURN 7
PAUL SCHOLES, MAN.UTD 7
EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN, CHELSEA 7
CRAIG BELLAMY, NEWCASTLE 7
SHAUN WRIGHT-PHILIPS, MAN.CITY 7
EMILE HESKEY, BIRMINGHAM 6
FREDDIE LJUNGBERG, ARSENAL 6
DAMIEN DUFF, CHELSEA 6
KEVIN DAVIES, BOLTON 6
DIDIER DROGBA, CHELSEA 6
HENRIK PEDERSEN, BOLTON 6
JOSE ANTONIO REYES, ARSENAL 6
JOHN ARNE RIISE, LIVERPOOL 5
LUIS GARCIA, LIVERPOOL 5

LEIKIR GÆRDAGSINS

Íslandsmeistarar FH halda áfram að styrkja sig:

Auðun semur í dag
FÓTBOLTI Íslandsmeistarar FH
verða ekki árennilegir næsta
sumar því enn bætist í sterkan
leikmannahóp félagsins. Sam-
kvæmt áreiðanlegum heimildum
Fréttablaðsins mun varnar-
maðurinn sterki, Auðun Helga-
son, skrifa undir þriggja ára
samning við félagið í dag.

Auðun er uppalinn FH-ingur en
hefur leikið sem atvinnumaður
undanfarin ár. Sænska félagið
Landskrona bauð honum tveggja
ára samning og var einnig tilbúið
að gera hann að fyrirliða liðsins

samkvæmt heimildum blaðsins.
Auðun hafnaði samningstilboði
félagsins og ákvað frekar að koma
heim til Íslands.

Auðun verður þriðji leik-
maðurinn sem gengur í raðir
Íslandsmeistarana í vetur en áður
hafa Daninn Dennis Siim og
Ólafur Páll Snorrason skrifað
undir samning við félagið.

Auðun vildi ekki tjá sig um
málið við Fréttablaðið í gær en
FH er með blaðamannafund í
hádeginu í dag þar sem Auðun
verður kynntur til leiks.

Á LEIÐ HEIM Auðun Helgason skrifar
undir þriggja ára samning við uppeldis-
félag sitt , FH, í dag.

FYRSTA MARKIÐ STAÐREYND Didier Drogba fór illa með Gareth Southgate þegar
hann skoraði fyrra mark sitt í leiknum í gær og Mark Schwarzer var bjargarlaus í markinu.
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Ray Allen og félagar í Seattle
Supersonics bundu enda á 14

leikja sigurgöngu
Miami Heat í NBA-
körfuboltanum í
fyrrinótt, 98-96.
Allen fór fyrir sínum
mönnum og skor-
aði 35 stig. Leikur-
inn var í járnum síð-
ustu mínúturnar og
náði Heat að jafna
leikinn fjórum sinn-
um á síðustu fimm
mínútum leiksins
en Sonics náði
alltaf að svara og
knúði fram sigur. Dwyane Wade var
stigahæstur Heat með 28 stig. „Þetta
var góður sigur hjá okkur, sérstaklega
í ljósi sigurgöngu Miami-liðsins,“
sagði Nate McMillan, þjálfari Sonics,
sem er með næstbesta árangur allra
liða í NBA á eftir Phoenix Suns.

Góðar líkur eru á að Mauricio
Pellegrino hjá spænska liðinu

Valencia gangi til liðs við Liverpool.
Hinn 33 ára gamli Pellegrino hefur
fengið leyfi hjá Valencia til að hefja
viðræður við Liverpool. Samkvæmt

Filippo Cavadini,
u m b o ð s m a n n i
Pellegrino, fékk
kappinn tilboð frá
Liverpool í fyrradag
sem hljómaði ágæt-
lega. „Fyrst þarf þó
að ganga frá samn-
ingslokum við Val-

encia,“ sagði Cavadini. „Minn maður
er tilbúinn að fara til Liverpool.“ Sjálf-
ur sagðist Pellegrino alltaf hafa
dreymt um að leika í enska boltan-
um.

Aaron Mokoena, fyrirliði Suður-
Afríku og leikmaður Racing Genk

í Belgíu, hefur gengið til liðs við
Blackburn í
ensku úrvals-
deildinni í
kna t t spy rnu .
Kaupverðið er
300 þúsund
p u n d .
Mokoena var
kynntur til leiks
í hálfleik í viður-
eign Blackburn
og Charlton. „Ég er mjög spenntur
fyrir því að spila í ensku úrvalsdeild-
inni. Markmið mitt er að komast í
byrjunarliðið,“ sagði Mokoena.

Jamie Redknapp hefur samið við
Southampton til næstu sex mán-

aða eftir að forráðamenn Tottenham
gáfu honum grænt
ljós á að flytja sig
um set. Redknapp,
sem lék í tæp þrjú ár
með Tottenham,
mun starfa með föð-
ur sínum, Harry
Redknapp, í Sout-
hampton. „Ég er
mjög spenntur fyrir
þessu. Þetta er frá-

bært félag og mikil áskorun fyrir
mig,“ sagði Jamie.

Það verða engir leikmenn keyptir
til Arsenal í þessum mánuði.

Þetta fullyrti Arsene Wenger, knatt-
spyrnus t jó r i
liðsins, á dög-
unum en þær
sögur gengu
fjöllum hærra
að Jussi
Jaaskelainen,
m a r k v ö r ð u r
Bolton, væri á
leið til Arsenal. „Á þessari stundu er
leikmannaskiptaglugginn minn lok-
aður og ég hef engin áform um að
opna hann,“ sagði Wenger.

Gríman sem LeBron James lék
með til að verja áverka sem hann

hlaut í leik
gegn Houston
kom ekki í veg
fyrir góða
frammistöðu
kappans í leik
C l e v e l a n d
Cavaliers gegn
C h a r l o t t e
Bobcats í
N B A - k ö r f u -
boltanum í
f y r r i n ó t t .
James var
s t i g a h æ s t i

maður vallarins með 26 stig, tók 8
fráköst og gaf 6 stoðsendingar.
Cavaliers vann leikinn 92-83 og er
næstefst í Austurdeildinni með 60%
vinningshlutfall en Shaquille O’Neal
og lið hans, Miami Heat, er sem fyrr
á toppnum.

ÚR ÍÞRÓTTAHEIMINUM
Körfuboltalið Hauka skiptir um útlending:

Manciel kominn aftur
KÖRFUBOLTI Bandaríkjamaðurinn
Michael Manciel, sem lék með
Haukum á síðasta tímabili í Inter-
sportdeildinni í körfubolta, er
genginn til liðs við félagið á nýjan
leik og mun spila með því til loka
tímabilsins.

Manciel leysir landa sinn
Damon Flint af hólmi en Flint spil-
aði tvo leiki með Haukum fyrir jól
og þótti ekki standa undir vænt-
ingum.

Sverrir Hjörleifsson, formaður
körfuknattleiksdeildar Hauka,
sagði í samtali við Fréttablaðið að
Flint kæmi ekki aftur til Íslands
og að Haukar væru mjög ánægðir
með að hafa fengið Manciel til
baka á nýjan leik. 

„Við vorum ekki sáttir við Flint
og Manciel er happafengur ef
hann skilar sömu tölum og fyrir

jól í fyrra,“ sagði Sverrir.
Manciel var lykilmaður í liði

Hauka í fyrra og skoraði 24,3 stig
og tók 13 fráköst í deildinni að
meðaltali.

Haukar eru í níunda sæti deild-
arinnar eins og staðan er í dag og
Sverrir sagði það vera undir
væntingum.

„Það er ekkert launungarmál
að við ætluðum okkur að vera
ofar. Þetta er óvænt staða fyrir
okkur ef svo má segja og fyrsta
verk liðsins eftir áramót verður
að koma liðinu út úr þeim hremm-
ingum sem það er í. Við stefnum
að sjálfsögðu á sæti í úrslita-
keppninni en það passar einhvern
veginn ekki, miðað við stöðu okk-
ar í dag, að stefna á eitthvert
ákveðið sæti,“ sagði Sverrir í gær.

-ósk

MICHAEL MANCIEL Kominn í raðir Hauka á nýjan leik eftir að hafa ekki spilað neitt fyrir
áramót. Hann sést hér reyna að komast framhjá Njarðvíkingnum Friðriki Stefánssyni.
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Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Útsalan hefst í dag.
40% afsláttur.

Einnig frábær tilboð á eldri lager.

TE E NO
Laugavegi 50, sími 511 0909

Útsalan hefst á morgun
fimmtudaginn 6.janúar kl. 10.00
40% afsláttur af flestum vörum

Laugavegi 51 •  s: 552 2201

Sendu SMS skeytið JA TBF á 

númerið 1900 og þú gætir unnið. 

SMS LEIKUR

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

Bíómiði á 99 kr?

9. HVER VINNUR! Í B
ÍÓ

 6
.JA

N.

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

Orð og ímynd.
Haldið verður námskeið á 
vegum ITC dagana 12. jan - 2. mars
2005 að Digranesvegi 12 í Kópavogi.

Fjallað verður um ímynd, raddbeitingu og líkamstjáningu. Fyrirles-

arar og þjálfarar eru aðilar úr ITC samtökunum sem hafa mikla

reynslu á þessu sviði. Þátttakendur taka virkan þátt í námskeiðinu

og fá frammistöðumat að því loknu. Námskeiðinu er ætlað að leið-

beina og styrkja fólk til að tjá sig af öryggi. Einnig býðst hér mjög

góð þjálfun fyrir aðila sem starfa sinna vegna þurfa að tjá sig op-

inberlega eða í fjölda.

Námskeiðið verður á miðvikudögum milli kl: 18:00 - 20:00. Verð er kr.

20.000.- , öll gögn eru innifalin. Skráning er hafin hjá Ingibjörgu Vig-

fúsdóttur s:822-1022 / Hildi Jónsdóttur s: 663-2799 eða á:

itc@simnet.is

Sjá einnig vefsíðu samtakanna: http://www.simnet.is/itc
Útbreiðslunefnd ITC.

Ég tel mig
þekkja útlend-
inga frá Ís-
lendingum.
Það er þó
hægt að

blekkja mig
með ýmsum
brögðum. Í
sumar var ég

að störfum í
aukavinnu á

kaffihúsi og var orðin ansi vön út-
lendingum sem streymdu inn á
staðinn. Ég hef þó vanið mig á að
segja alltaf „Góðan daginn“ þó
svo að ég sé handviss um að við-
komandi skilji ekki þau orð. Eitt
sinn stormaði inn sólbrúnn maður
í skærrauðum vindjakka. Án þess

að hugsa mig um hrukku orðin út
úr mér: „Can I help you?“ 

Maðurinn leit á mig skringi-
lega og sagði: „Já, ég ætla að fá
einn latté.“ Árans, þetta er Íslend-
ingur í dulargervi! Ég fattaði að
ég hafði misreiknað mig hrapal-
lega, roðnaði og fór skömmustu-
leg á svip og gerði kaffið handa
honum. En þetta var auðvitað ekki
nógu klaufalegt fyrir mig. Ó nei.
Ég kom til baka með kaffibollann
handa honum og sagði eins og
asni: „Anything else?“ Aftur
enska! Er ég hálfviti?! –“Uuuu nei
þakka þér fyrir,“ sagði hann og
varð alltaf skrítnari og skrítnari á
svipinn.

Ég neyddist til þess að reyna
að gera gott úr þessu og skipti

skömmustulega yfir í íslensku.
„Ehhehehe.....það eru 290 krónur.“
Ég veit ekki hvað hann hélt að ég
væri eiginlega að hugsa. Hvað á
það annars að þýða að vera í rauð-
um vindjakka og skartandi sól-
brúnku á Íslandi ef maður er ekki
útlendingur?

Mér finnst að Íslendingar ættu
að láta þennan klæðnað vera til
þess að koma í veg fyrir óþægi-
legan misskilning. Nema þeir séu
í útlöndum, eða á leið á grímuball
í líki túrista. Þetta er reyndar
hrikalega sniðugur og auðveldur
grímubúningur. Mæta bara í
skærlituðum vindjakka, sólbrúnn
í framan, í gönguskóm og með
stóran bakpoka á bakinu og tala
bjagaða íslensku. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
BORGHILDUR GUNNARSDÓTTIR VILL EKKI AÐ ÍSLENDINGAR KLÆÐI SIG Í MISVÍSANDI FATNAÐ.

Íslendingar í dulargervum

M
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Þetta er fyrsta
fótsporið þitt og

þetta fyrsta
handafarið þitt...

...og þetta eru neglur frá
því ég klippti þær á þér í
fyrsta sinn og þetta er
hár úr þér frá fyrstu

klippingunni...

Geymd
ir þú
líka

fyrsta
gubbið
mitt?

Að 
sjálf-
sögðu
ekki...

..bara
leyfarnar.

Grát! 
Ég elskaði

þennan bol.

LIIIILLLLII Við erum búin að leita
að þér úti um allt!

Hæ, pabbi! Í dag lærðum við
að heilinn í mannfólkinu vex

þar til það verður 
átján ára. Eftir 

það byrjar 
hann að 

skreppa saman.

Oh...
Þetta var nú aldeilis 
gott svar hjá þér!

Ég þarf að
hugsa mig um.

Ace Frehley
er betri gít-
arleikari en

Angus Young!
Ég meina það!

Hvað meinar
þú maður?
Angus er

langbestur!
Punktur og

basta.

...og Paul
Stanley
syngur

miklu betur
en litla

kengúran í
ACDC!

Hvaða
kjaftæði er

þetta!
Stanley er
ekki einu
sinni þess
verður að

þurrka slefið
úr honum.

Guð minn
góður!

Hvaða rök
ætli þú

komir með
næst?

Hún var
nú ekkert
smá flott!

Ha?

Jakk! Við skulum
frekar fara heim

og ræða hvaða
merkingu 

rangstaða hefur
fyrir nútíma-
knattspyrnu.
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FRÉTTIR AF FÓLKI

■ TÓNLIST

Skemmtilegu jazzballett og freestyle nám-
skeiðin okkar hafa aldrei verið vinsælli. 

Nú skráum við í:

JazzballettFreestyle

Innritun í síma 553-0786 eftir kl. 14.00

Dugguvogi 12

*Leið 4 
stoppar 
stutt frá 

• 5-7 ára
• 8-10 ára 
• 11-13 ára 
• 14-16 ára 
• 17 ára og eldri - dansandi í 10 ár

Írska hljómsveitin U2 ætlar að
taka upp lag með stórtenórnum
Luciano Pavarotti fyrir næstu
smáskífu sína, Sometimes You
Can¥t Make it on Your Own. 

Um er að ræða lagið Ave Maria
sem Bono, söngvari U2, og
Pavarotti sungu saman á tónleik-
um á Ítalíu fyrir tveimur árum.
Lagið verður að finna á b-hlið 
smáskífunnar. Á skífunni verður
einnig endurhljóðblönduð útgáfa
Trent Reznor af laginu Vertigo.

U2 og Pavarotti unnu fyrst 
saman árið 1996 þegar þeir tóku
upp lagið Miss Sarajevo. Var það
gefið út á fyrstu og einu plötu
Passengers, hliðarverkefnis U2. ■

PAVAROTTI Hljómsveitin U2 ætlar að
vinna með óperusöngvaranum íturvaxna,
Luciano Pavarotti, á næstunni.

U2 og Pavarotti í samstarf

Samtök bandarískra múslima hafa
gagnrýnt framleiðendur sjón-

varpsþáttarins 24 harðlega fyrir fyrsta
þáttinn í nýju seríunni þar sem
múslimar eru í hlutverki hryðjuverka-
manna. Eitt atriði í þættinum fór
verulega fyrir brjóstið
á samtökunum en
þar hefur ungur
b a n d a r í s k u r
múslimi í hyggju
að myrða Banda-
ríkjamenn. Samtök-
in segja að þáttur-
inn auki á hræðslu
annarra Bandaríkja-
manna í garð
múslima.

Stjórnendur Þúsaldarleikvagnsins í
Cardiff vilja halda þar stórtónleika

til styrktar fórnarlömbum flóðanna í
suðurhluta Asíu. Hafa þeir beðið
hljómsveitir á borð við U2, Coldplay
og The Darkness um að stíga á stokk
þann 22. janúar. Enn á eftir að fá
leyfi stjórnvalda í Wales en vonast
stjórnendur leikvangsins til að það

f á i s t
f l j ó t -
lega.

Leik- og söngkonan Jennifer Lopez
er orðin hund-

leið á sviðsnafni
sínu J. Lo. Hún er
orðin svo pirruð á
nafninu að hún
var næstum búin
að nefna nýju
plötuna sína Call
Me Jennifer, í stað
Rebirth. „Ég 
er ekki J. Lo. Hún
er ekki alvöru
m a n n e s k j a , “
sagði Lopez. „Ég hef aldrei verið 
önnur en Jennifer.“

Bondinn fyrrverandi Pierce Brosn-
an er stoltur af loðinni bringu

sinni. Í nýjustu mynd sinni, After the
Sunset, sjást bringuhárin
vel og lengi og segir
Brosnan að mikill hár-
vöxtur sé í miklu uppá-

haldi hjá eiginkonu
sinni. Brosnan rak-
aði bringu sína fyrir
hlutverk í myndinni
Grey Owl en reiknar

ekki með að endur-
taka þann leik.
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FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

Sýnd kl. 8 og 10.30

Sýnd kl. 5.30 m/ísl. tali 
Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.20 m/ensku tali

MBL HHH  HHH  Algjört augnayndi! 
FBL  Hressir ræningjar!
Kvikmyndir.com HHHHHH

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15 

HHHHHHHHHH
Mbl

Nýársmyndin 2005

Sama Bridget. Glæný dagbók.

Nýársmyndin 2005

HHHHHHHHHH
Mbl

Sýnd kl. 6, 8 og 10.40
Sýnd í LÚXUS VIP kl. 8 & 10.40

Ein stærsta opnun frá upphafi 
í des í USA.

MBL HHH  HHH  Algjört augnayndi! 
FBL  Hressir ræningjar!
Kvikmyndir.com HHHHHH

Sýnd kl. 3.30 & 5.30     m/íslensku tali
Sýnd kl. 5.30, 8 & 10.30   m/ensku tali

POLAR EXPRESS  SÝND KL. 5.30 & 8   m/ísl. taliSURVIVING CHRISTMAS  SÝND KL. 4 & 8.30
POLAR EXPRESS  SÝND KL. 10.30     m/ens. tali

Sýnd kl. 6, 8.40 og 10.30    Sýnd í LÚXUS VIP kl. 3.30

Sýnd kl. 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10
Sýnd í LÚXUS kl. 5, 7 og 9

"séríslenskt
Fönn, fönn,
fönn!"
HHHHHH
SV Mbl

"...bráðvel
heppnuð
skemmtun,
grín og fjör..."

Sýnd kl. 8 & 10                          B.i. 14

Sýnd kl. 4 og 6       Sýnd kl. 10.15        B.i. 14Sýnd kl. 5.45 og 8        

Yfir 17.000 áhorfendur

Yfir 20.000 gestir

Yfir 20.000 gestir

HHHHHH
kvikmyndir.com

■ TÓNLEIKAR

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 
10-18 mánudaga og þriðjudaga,

10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudaga

Miðasölusími 568 8000
midasala@borgarleikhus.is

Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

LEIKHÚSVEISLA FYRIR HÓPA

- UPPSKRIFT AÐ SKEMMTILEGU KVÖLDI - 
Kl 18:00 Gleðistund í forsal - veitingasalan opin

Kl 18:30 Kynnisferð um leikhúsið
- kynning á verki kvöldsins

Kl 19:00 Matseðill kvöldsins
Kl 20:00 Leiksýning kvöldsins

NÆRING FYRIR SÁL OG LÍKAMA - BÓKIÐ Í TÍMA

STÓRA SVIÐ
HÍBÝLI VINDANNA 

leikgerð Bjarna Jónssonar á vesturfara-
sögu Böðvars Guðmundssonar

Aðalæfing fi 6/1 kl 20 - UPPSELT
Frumsýning fö 7/1 kl 20 - UPPSELT
Lau 8/1 kl 20 - gul kort - UPPSELT
Su 9/1 kl 20 - aukasýning - UPPSELT
Lau 15/1 kl 20 - rauð kort - UPPSELT
Su 16/1 kl 20 - græn kort
Fö 21/1 kl 20 - blá kort
Lau 22/1 kl 20
Lau 29/1 kl 20
Su 30/1 kl 20

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau
Fö 14/1 kl 20
Su 23/1 kl 20

LÍNA LANGSOKKUR 
e. Astrid Lindgren
Su 9/1 kl 14
Su 16/1 kl 14
Su 23/1 kl 14
Su 30/1 kl 14

kNÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ
BELGÍSKA KONGÓ 

e. Braga Ólafsson
Gríman fyrir besta leik í aðalhlutverki
Fö 7/1 kl 20
Fö 14/1 kl 20
Su 16/1 kl 20

AUSA eftir Lee Hall og
STÓLARNIR eftir Ionesco

Í samstarfi við LA
Lau 8/1 kl 20, Su 9/1 kl 20, Fi 13/1 kl 20, 
Lau 15/1 kl 20

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Fö 14/1 kl 20
Fi 20/1 kl 20

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR
eftir Agnar Jón Egilsson

Í samstarfi við TÓBÍAS

Frumsýning Su 16/1 kl 20

Lau 22/1 kl 20, Fi 27/1 kl 20, Su 30/1 kl 20

Háskólabíó vi› Hagatorg  I  Sími 545 2500  I  sinfonia@sinfonia.is  I  www.sinfonia.is

Hljómsveitarstjóri ::: Michael Dittrich
Einsöngvari ::: Ingveldur Ýr Jónsdóttir

Græn tónleikaröð #3

               Ef að líkum lætur verða miðar á hina sívinsælu 
Vínartónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands ófáanlegir innan skamms. 
Enda ekki von, Vínartónleikarnir eru ávallt hátíðlegir og skemmti- 
legir og í ár eru gestir Sinfóníunnar ekki af verri endanum: 
Ingveldur Ýr Jónsdóttir, mezzósópran-söngkonan fjölhæfa og þýski 
Strauss-sérfræðingurinn og hljómsveitarstjórinn Michael Dittrich.

HÁSKÓLABÍÓI, Í KVÖLD, MIÐVIKUDAGSKVÖLD KL. 19.30 –  ÖRFÁ SÆTI LAUS
 FIMMTUDAGINN  6. JANÚAR KL. 19.30 –  ÖRFÁ SÆTI LAUS
 FÖSTUDAGINN  7. JANÚAR KL. 19.30 –  ÖRFÁ SÆTI LAUS
 LAUGARDAGINN  8. JANÚAR KL. 17.00 –  UPPSELT

Örfá sæti laus

Tosca
eftir Puccini Frumsýning 11. febrúar

Frumsýning fös. 11. feb. kl. 20.00 - UPPSELT - 2 sýning. sun. 13. feb. kl. 19.00
3. sýning fös. 18. feb. kl. 20.00 - 4. sýning sun. 20. feb. kl. 19.00 - FÁAR SÝNINGAR

www.opera.is    midasala@opera.is     Sími miðasölu: 511 4200 

Miðasalan er opin kl. 14-18 virka daga, kl. 13-18 lau. og sun. og fram að sýningu sýningardaga. Símasala kl. 10-18 virka daga.

Miðasala á Netinu: www.opera.is

Söngkonan Britney Spears er
byrjuð að vinna að nýrri plötu,

aðeins nokkrum vikum eftir að hún

lýsti því yfir að hún ætl-
aði að taka sér að
minnsta kosti tveggja
ára frí frá bransanum.
Orðrómur er uppi um
að platan fái nafnið The
Original Doll.

BEETLEJUICE Er ein af hinum mörgu
klassísku myndum Tims Burton. Michael
Keaton vill nú gera framhald af þessari
sérstöku mynd. 

Vill framhald
af Beetlejuice
Michael Keaton er æstur í að gera
framhaldsmynd af myndinni
Beetlejuice eftir Tim Burton frá
árinu 1988. Hann segist hafa haft
einstaklega gaman af því að leika
á móti Alec Baldwin og Geenu
Davis í þessari sérstöku mynd og
vill gera framhaldsmynd. 

„Þetta er sko mynd sem ég
vildi gera aftur. Það væri æðis-
legt að fá tækifæri til þess að
gera aðra Beetlejuice-mynd því
hún er hundrað prósent framúr-
stefnuleg og með fullt af hæfi-
leikaríku fólki. Það eru allir bún-
ir að gleyma hversu frábært leik-
aravalið var. Ef hún yrði gerð aft-
ur væri mikið atriði að hafa hana
ekki of tæknilega. Það var frá-
bært hversu einfaldlega við sett-
um myndina saman. Gríðarlega
skemmtilegt,“ segir Keaton. ■

Péturs Kristjánssonar minnst
Minningar- og styrktartónleikar
vegna fráfalls söngvarans
landskunna, Péturs W. Kristjáns-
sonar, sem lést þriðja september sl.
verða haldnir á Broadway annað
kvöld.

Þær hljómsveitir og listamenn
sem koma fram eru: Sálin hans
Jóns míns, Mezzoforte, KK-sextett,
Pops, Svanfríður, Björgvin Gísla-
son, Diddi fiðla, Paradís, Bjartmar
Guðlaugsson, Garg, Páll Rósin-
krans, Start með Eirík Hauksson í
fararbroddi og Kristján Hreinsson
skáld,

Kristján ætlar að fara með ljóð
sem nefnist Ljóðið um hippann og
prestinn. Kom það út bæði á ljóða-
bók hans, Hornsteinar, og geisla-
diski fyrir þessi jól. „Þetta er mjög
gamalt ljóð sem ég orti fyrir um 20
árum. Ég tengi það þessu tímabili
sem Pétur er þekktastur fyrir og
þegar ég ákvað að flytja ljóð vissi
ég strax hvaða ljóð það yrði,“ segir
Kristján, sem var góður kunningi
Péturs í um það bil 20 ár. Unnu þeir

meðal annars saman í kringum
plötuútgáfu. „Síðan áttum við líka
sama afmælisdag. Við hringdumst
yfirleitt á í kringum afmælið og
óskuðum hvor öðrum til hamingju,“
segir hann, en fimm ár voru á milli
þeirra. „Síðan er önnur skemmtileg
tenging en hún er sú að ég á son sem
heitir Pétur Kristjánsson. Gamli
krókurinn kunni alltaf ofboðslega
vel að meta það.“

Kynnar á Broadway verða hinir
landsþekktu fjölmiðlamenn: Þor-
geir Ástvaldsson, Hermann Gunn-
arsson og Gunnlaugur Helgason

sem allir voru nánir vinir Péturs
og samstarfsmenn um árabil. 
Tónleikarnir hefjast klukkan 22.00
og mun allur ágóði af þeim renna í
Minningarsjóð Péturs. Forsala að-
göngumiða er í versluninni Verðlist-
anum, Laugarnesvegi 74a. ■

FRÉTTIR AF FÓLKI

PÉTUR KRISTJÁNSSON Söngvarinn landskunni, Pétur Kristjánsson, lést þriðja septem-
ber síðastliðinn.
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Nýársmyndin 2005

Sýnd kl. 7.30 og 10.15

Forsýning kl. 8Sýnd kl. 5 og 10.15

Sýnd kl. 5                    m/íslensku tali
Sýnd kl. 5, 7.30 & 10       m/ensku tali

HHHHHHHHHH
Mbl

HHHHHH
kvikmyndir.com

MBL HHH  HHH  Algjört
augnayndi! 

FBL
Hressir ræningjar!
Kvikmyndir.com

HHHHHH

Sýnd kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10  b.i. 16

Sýnd kl. 4, og 6 m/ísl. tal Sýnd kl. 8 og 10                 b.i. 16

VAMPÍRUBANINN BLADE ER MÆTTUR 
AFTUR HÆTTULEGRI EN NOKKRU SINNI FYRR

"séríslenskt
Fönn, fönn,
fönn!"

"...bráðvel heppnuð
skemmtun, grín 

og fjör..."

HHHHHH
ÓHT Rás 2

Alls ekki við hæfi viðkvæmra
Stranglega bönnuð innan 16 ára

"séríslenskt
Fönn, fönn,
fönn!"

"...bráðvel heppnuð
skemmtun, grín 

og fjör..."

HHHHHH
ÓHT Rás 2

Sýnd kl. 6, 8 og 10  

VAMPÍRUBANINN BLADE ER MÆTTUR 
AFTUR HÆTTULEGRI EN NOKKRU SINNI FYRR

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15 b.i. 14

Hann er á toppnum...
og allir á eftir honum

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30        b.i. 16

Sýnd kl. 10Sýnd kl. 8              b.i. 16 Sýnd kl. 6

Yfir 17.000 áhorfendur
Yfir 17.000 áhorfendur

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10  

Yfir 20.000 gestir

Ein stærsta opnun
frá upphafi 
í des í USA.

■ KVIKMYNDIR

38.330.- í viku
Verð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn á
Paraiso/Agaete Park. Innifalið flug, gisting í
7 nætur og skattar. Netverð. Ferðir til og frá
flugvelli kr. 1.800

49.610.- í viku
Verð á mann, m.v. 2 í íbúð á Paraiso/Agaete
Park. Innifalið flug, gisting í 7 nætur og skat-
tar. Netverð. Ferðir til og frá flugvelli kr.
1.800.

59.990.- í 2 vikur
Verð á mann, m.v. 2 í íbúð á Paraiso/Agaete
Park. Innifalið flug, gisting í 14 nætur og skat-
tar. Netverð. Ferðir til og frá flugvelli kr.
1.800

Þökkum ótrúlegar viðtökur. Nú höfum við
tryggt okkur aukagistingu á Paraiso og
Agaete Park í febrúar og bjóðum síðustu
sætin í sólina til Kanaríeyja í 1 eða 2 vikur á
hreint ótrúlegu verði. Beint flug til Kanarí og
þar nýtur þú þjónustu reyndra fararstjóra
okkar allan tímann. 

Bókaðu strax á www.heimsferdir.is  Gildir í
brottfarir: 1., 8., 15. og 22. febrúar – í 1 eða 
2 vikur. 

Tryggðu þér ferð til Kanarí 
á lægsta verðinu

Síðustu sætin
til Kanarí Í febrúar 

frá kr. 38.330

Leikkonan Kirsten Dunst hefur
viðurkennt þá staðreynd að hún
hræðist fátt meira en köngulær.
Dunst sem lék í báðum Spider-
man-myndunum segir: „Ég þoli
þær ekki. Ég vil ekki drepa þær
en þær þurfa ekkert að vera í hús-
inu mínu. Ef ég sé könguló í sturt-
unni þá skrúfa ég frá vatninu og
kveð hana. Ég er samt alltaf mjög
hrædd um að þær skríði upp, ráð-
ist á mig og hefni sín.“

Kirsten segist einnig ætla að

hætta að leika þegar starfið verð-
ur eins og einhvers konar hús-
verk. „Þetta er alltaf skemmti-
legt, sérstaklega þegar ég vinn
með góðum leikurum sem hafa
líka gaman af þessu. En
um leið og mér líður
eins og ég sé í vinn-
unni, eins og þegar
sama senan er tekin
aftur og aftur, þá er
þetta ekki þess virði
að mínu mati.“ ■

Það hvílir jafnan mikil leynd yfir
gerð Star Wars mynda George
Lucas og það gildir einnig um
næstu mynd, Episode III:
Revenge of the Sith þrátt fyrir að
nánast hvert mannsbarn viti
hvernig myndin endar þar sem
allar fyrri myndirnar fimm hafa
undirbyggt sorglega lokaniður-
stöðuna.

Nýja myndin verður frumsýnd
í maí og Lucas hefur nú sent frá
sér fréttatilkynningu þar sem
söguþráðurinn er reifaður í mjög
grófum dráttum. Þar kemur fram
að á meðan Klónastríðið geysar
breikki gjáin milli Palpatine
kanslara og Jedi reglunnar. Ridd-
arinn ungi Anakin lendir þar á
milli steins og sleggju og blind-
aður af valdagræðgi og freisting-
um skuggahliðar Máttarins snýst
hann á sveif með hinum illa Darth
Sidious og tekur titilinn Darth
Vader.

Þessir skuggabaldrar hyggja
svo á grimmilegar hefndir og
byrja á því að útrýma Jedi riddur-

unum. Aðeins Obi-Wan og Yoda
sleppa úr þeim hildarleik og snúa
vörn í sókn. Átökin ná svo há-
marki með geislasverða-einvígi
Anakins og Obi-Wans þar sem
hvorki meira né minna en örlög
vetrarbrautarinnar eru í veði.

Það er vitaskuld ekki mikið
nýtt í þessu en svona hljómar boð-
skapur meistarans sem tekst lík-
lega að koma aðdáendum sínum á
óvart þótt þeir þekki söguna eins
og lófann á sér. ■

Dauðhrædd við
köngulærLucas segir lítið

ANAKIN SKYWALKER Nú fer loksins að
styttast í að hann breytist í illfyglið Svart-
höfða.



Það var bara nokkuð um ágætt
sjónvarp nú um jólin og alltaf ein-
hverjar bíómyndir að sjá. Ís-
lensku bíómyndirnar, utan eina,
hafði ég séð í kvikmyndahúsum
og horfði því ekki á þær aftur. Það
voru því aðallega bandarískar
spennumyndir sem skrýddu minn
skjá. Þetta var svona heiladrep-
andi efni sem var ágætt, ég þurfti
að minnsta kosti ekki að leggja
mikið á mig við þetta. 
Halldór mætti svo í sitt fyrsta
áramótaávarp á gamlárskvöld. Ég
stóð því upp frá borðum, eftir
endalaust át, til að heyra hvað
hann var að segja. Þetta var mjög
ábúðarfullt hjá forsætisráðherr-
anum. Hann var tekinn í nær-
mynd þegar hann fór að ræða

mikilvæga málið; fjölskylduna. 
Ég sat nú eftir og klóraði mér í
hausnum. Í nokkra daga á eftir
var ég enn að klóra mér í hausn-
um. Að tala um mikilvægi fjöl-
skyldunnar er gott og gilt, en hvað
var þetta með að iðkun áhugamála
væri að koma í veg fyrir ástúðleg-
an aga og heimanám? Ég sem hélt
að Íslendingar væru að vinna sig í

hel. Að minnsta kosti hef ég ekki
séð neinar tölur um það að Íslend-
ingar séu að eyða meiri tíma en
aðrir í hobbíin sín. Ekki eins og ég
hef séð um vinnustundirnar okk-
ar. Svo var hann að velta fyrir sér
hvort eftirsjá væri af íslensku
stórfjölskyldunni. Bara af því að
fjölskyldumynstur eru öðruvísi en
þau voru, þurfa þau að vera verri?
Ég veit ekki betur en nýlega hafi
komið fram könnun sem sýndi
fram á að íslenskir unglingar hafa
að meðaltali sjaldnar neytt ólög-
legra vímuefna en jafnaldrar þeir-
ra í Evrópu. Eru unglingarnir okk-
ar í svo slæmum málum? Eða er
nýr forsætisráðherra bara hrædd-
ur við breytingar og æskuna? ■
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Óþarfa áhyggjur?

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Disneystundin 18.01 Stjáni (2:26) 18.23 Sí-
gildar teiknimyndir (14:42) 

SKJÁREINN

12.00 Neighbours 12.25 Í fínu formi 12.40
Two and a Half Men (8:24) (e) 13.10 The Os-
bournes (13:30) (e) 13.45 Music of the Heart
16.00 Barnatími Stöðvar 2 (Horance og Tína,
Könnuðurinn Dóra, Smá skrítnir foreldrar,
Tracey McBean, Snjóbörnin) 17.53 Neighbours
18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

BÍÓRÁSIN

22.40

Danshátíð í Lyon. Í kvöld verður sýnd upptaka
frá danssýningu í Lyon í Frakklandi í lok nóvem-
ber á þessu ári.

▼

Dans

20.45

Touch of Frost: Mistaken Identity. Líkfundur er
lögreglunni mikil ráðgáta og voðaverk eru framin
í heimahúsi.

▼

Framhald

21:00

The Bachelorette. Í kvöld heimsækir piparjónkan
strákana í heimabæi sína og baráttan harðnar
um ást hennar.

▼

Raunveru-
leiki

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beautiful
9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey (e) 10.20
Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 The Simpsons 14 (17:22) (e)
20.00 Summerland (9:13) 

20.45 Touch of Frost: Mistake Ident (1:2)
(Lögregluforinginn Jack Frost) Enn
slær óhug á hina vinalegu íbúa í
Denton. Líkfundur er lögreglunni mikil
ráðgáta og ekki minnka áhyggjur yfir-
valda þegar voðaverk eru framin í
heimahúsi. Lögregluforinginn Jack
Frost hefst þegar handa en verður lítt
ágengt. Aðalhlutverk: David Jason,
Susan Penhaligon, Michelle Joseph,
Bruce Alexander. Leikstjóri: Roger
Bamford. 2001.

22.00 Mile High (13:13) Bönnuð börnum.
22.45 Oprah Winfrey

23.30 Attention Shoppers 0.55 Six Feet Under
4 (9:12) (e) (Bönnuð börnum) 1.45 Fréttir og
Ísland í dag 3.05 Ísland í bítið (e) 4.40 Tón-
listarmyndbönd frá Popp TíVí 

0.10 Kastljósið 0.30 Dagskrárlok

18.30 Líló og Stitch (14:28) (Lilo & Stitch)
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.05 Bráðavaktin (15:22) (ER) Bandarískur

myndaflokkur um starfsfólk og sjúk-
linga á slysadeild sjúkrahúss í banda-
rískri stórborg. 

20.55 Óp Þáttur um áhugamál unga fólksins.
Umsjónarmenn eru Kristján Ingi
Gunnarsson, Ragnhildur Steinunn
Jónsdóttir og Þóra Tómasdóttir.

21.25 Vandræðavika (7:7) (The Worst Week
Of My Life) Bresk gamanþáttaröð um
Howard og Mel sem eru að fara að
gifta sig. Vikuna fyrir brúðkaupið
gengur allt á afturfótunum hjá þeim. 

22.00 Tíufréttir
22.20 Íþróttakvöld

22.40 Danshátíð í Lyon

18.30 Dragnet (e) Dragnet fjallar um störf úr-
valssveitar lögreglunnar í Los Angeles, Rán-og
morðdeildarinnar undir stjórn Joe Friday rann-
sóknarlögreglumanns.

23.30 Judging Amy (e) 0.15 Óstöðvandi tón-
list

19.30 Malcolm In the Middle (e) 
20.00 Fólk – með Sirrý 

21.00 The Bachelorette Meredith heimsæk-
ir Matthew í heimabæ hans Houston.
Þau fara saman á róluvöll. Móðir
Matthew segir Meredith hreint út að
hún eigi að vera með góðu karlmenni
frá Suðurríkjunum, ekki einhverjum
drengstaula að norðan. Meredith
heimsækir því næst Chad í Buffalo. 

22.00 Helena af Tróju – NÝTT! Gríska þokka-
gyðjan Helena varð ástfangin af hin-
um fagra Paris sem nam hana á brott
með sér til Tróju. Eiginmaður Helenu
varð ekki hrifinn og virkjaði flota
Grikkja til að endurheimta frúna. Flot-
anum varð lítið ágengt en þegar
Ódysseifur kynnti snilldaráætlun sína
um Trójuhestinn komst hreyfing á
hlutina.

22.45 Jay Leno 

6.00 The New Guy 8.00 Evil Woman 10.00 As
Good as It Gets 12.15 Kangeroo Jack 14.15
Silent Movie 16.00 The New Guy 18.00 Evil
Woman 20.00 Kangeroo Jack 22.00 Jackass:
The Movie (Stranglega bönnuð börnum) 0.00
As Good as It Gets 2.15 Valentine (Stranglega
bönnuð börnum) 4.00 Jackass: The Movie
(Stranglega bönnuð börnum) 

OMEGA

18.00 Joyce Meyer 18.30 Fréttir á ensku 19.30
Ron Phillips 20.00 Ísrael í dag 21.00 Gunnar
Þorsteinsson 21.30 Joyce Meyer 22.00 Ewald
Frank 22.30 Joyce Meyer 23.00 Fréttir frá CBN
0.00 Um trúna og tilveruna  (e) 0.30 Nætur-
sjónvarp

AKSJÓN

7.15 Korter 18.15 Kortér 20.30 Aksjóntónlist
21.00 Níubíó. The Winter Guest 23.15 Korter 
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▼

▼

▼

MARÍA BJÖRK - söngkona

GUÐLAUG - söngkennari

REGÍNA - söngkona

ÞÓRA - söngkennari

JÓNSI - söngvari

RAGNHEIÐUR - söngkona DIDDÚ - söngkona

HERA - söngkona

EDDA BJÖRGVINS - leikkona

NYLON - koma í heimsókn til yngri aldurshópa

PÉTUR - tónmenntakennari

LINDA - leikkona

SÖNGNÁMSKEIÐ
og sjálfstyrking fyrir alla aldurshópa

Skráning alla daga vikunnar frá kl. 11 til 20
í símum 588 1111, 575 1512 og 897 7922

Fákafeni 11 • www.poppskolinn.is

Kennsla í raddbeitingu og sungið við undirleik.
Hljó›nematækni, auki› sjálfstraust og sjálfsöryggi. 
Haldnir verða tónleikar á námskeiðinu, nemendur fá upptöku 
af söng á uppáhaldslagi sínu á geisladiski í lok námskeiðs.

Við bjóðum upp á byrjenda- og framhaldsnámskeið fyrir 
fimm ára og eldri, unglinga 13 ára og eldri og fullorðna á öllum aldri.

Skráning og upplýsingar:
í síma 588 1111 og 897 7922

Námskeið hefjast
um miðjan janúar.

 SKY NEWS

10.00 SKY News Today 13.00 News on the Hour 17.00 Live
at Five 19.00 News on the Hour 19.30 SKY News 20.00
News on the Hour 21.00 Nine O'clock News 21.30 SKY News
22.00 SKY News at Ten 22.30 SKY News 23.00 News on the
Hour 0.30 CBS News 1.00 News on the Hour 5.30 CBS
News

CNN INTERNATIONAL

8.00 Business International 9.00 Larry King 10.00 World
News 10.30 World Sport 11.00 Business International 12.00
World News Asia 13.00 World News 13.30 World Report
14.00 World News Asia 15.00 World News 15.30 World Sport
16.00 Your World Today 19.30 World Business Today 20.00
World News Europe 20.30 World Business Today 21.00 World
News Europe 21.30 World Sport 22.00 Business International
23.00 Insight 23.30 World Sport 0.00 CNN Today 2.00 Larry
King Live 3.00 Newsnight with Aaron Brown 4.00 Insight
4.30 World Report

EUROSPORT 

7.30 Rally: Rally Raid Dakar 8.00 Adventure: Raid Turquoise
8.30 Luge: World Cup Oberhof 9.00 Ski Jumping: World Cup
Innsbruck Austria 10.00 All Sports: Eurosport Top 50 11.00
Luge: World Cup Königssee 11.30 Rally: Rally Raid Dakar
12.00 Luge: World Cup Königssee 12.30 Ski Jumping: World
Cup Innsbruck Austria 13.15 Biathlon: World Cup Oberhof
Germany 15.00 Tennis: ATP Tournament Doha Qatar 16.30
Biathlon: World Cup Oberhof Germany 18.00 Ski Jumping:
World Cup Bischofshofen Austria 19.15 Equestrianism: World
Cup Mechelen Belgium 20.15 Equestrianism: Show Jumping
Porto 20.45 Golf: Mauritius 21.15 All Sports: Wednesday Sel-
ection 21.30 Rally: Rally Raid Dakar 22.15 Ski Jumping: World
Cup Bischofshofen Austria 23.15 News: Eurosportnews
Report 23.30 Biathlon: World Cup Oberhof Germany 0.00
Rally: Rally Raid Dakar

BBC PRIME

8.00 Holiday on a Shoestring 8.30 Ready Steady Cook 9.15
Big Strong Boys in the Sun 9.45 Trading Up in the Sun 10.15
Bargain Hunt 10.45 The Weakest Link Special 11.30 Diet Tri-
als 12.00 EastEnders 12.30 Passport to the Sun 13.00 Se-
arch 13.15 Search 13.30 Teletubbies 13.55 Tweenies 14.15
Bits & Bobs 14.30 Zingalong 14.45 Tikkabilla 15.05 50/50
15.30 The Weakest Link Special 16.15 Big Strong Boys in the
Sun 16.45 Bargain Hunt 17.15 Ready Steady Cook 18.00
Diet Trials 18.30 EastEnders 19.00 Location, Location,
Location 19.30 The National Trust 21.00 No Going Back
22.00 NCS Manhunt 23.00 NCS Manhunt 0.00 American
Visions 1.00 Walk On By: the Story of Popular Song 2.00 The
English Language 2.25 The English Language 3.00 Back to
the Floor 3.30 Bindi Millionaires 4.00 Follow Me 4.15 Foll-
ow Me 4.30 Spelling With the Spellits

NATIONAL GEOGRAPHIC

16.00 A Tale of Three Chimps 17.00 Battlefront: U-boat War
17.30 Battlefront: Battle of Tobruk 18.00 Egypt Detectives:
Mystery of the Pyramids 18.30 Tales of the Living Dead: Marks
of Murder 19.00 Totally Wild 19.30 Monkey Business 20.00 A
Tale of Three Chimps 21.00 Frontlines of Construction: Top Ten
22.00 Demolition Squad 23.00 Battlefront: Mount Hot Rocks
23.30 Battlefront: Solomon Islands 0.00 Frontlines of
Construction: Top Ten 1.00 Demolition Squad

ANIMAL PLANET

16.00 The Planet's Funniest Animals 16.30 Amazing Animal
Videos 17.00 Growing Up... 18.00 Monkey Business 18.30
Big Cat Diary 19.00 Sharks - the Truth 20.00 Serpents of the
Sea 21.00 Emergency Vets 21.30 Hi-Tech Vets 22.00 Killing
for a Living 23.00 Pet Rescue 23.30 Breed all About It 0.00
Vets in Practice 0.30 Emergency Vets 1.00 Sharks - the Truth
2.00 Serpents of the Sea 3.00 Emergency Vets 3.30 Hi-Tech
Vets 4.00 The Planet's Funniest Animals 4.30 Amazing
Animal Videos

DISCOVERY CHANNEL

16.00 Hooked on Fishing 16.30 Rex Hunt Fishing Adventures
17.00 Unsolved History 18.00 Wheeler Dealers 18.30 A
Racing Car is Born 19.00 Mythbusters 20.00 Industrial
Revelations - The European Story 20.30 Industrial Revelations
- The European Story 21.00 True Horror 22.00 Becoming Al-
exander 23.00 Forensic Detectives 0.00 Europe's Secret
Armies 1.00 Gladiators of World War II 2.00 Hooked on Fis-
hing 2.30 Rex Hunt Fishing Adventures 3.00 Hidden 4.00 A
4X4 is Born 4.30 A 4X4 is Born

MTV

9.00 Top 10 at Ten 10.00 Just See MTV 12.00 Making the
Video 13.00 Making the Video 14.00 SpongeBob Squ-
arePants 14.30 Just See MTV 15.30 Making the Video 16.00
Dismissed 16.30 Making the Video 17.00 Making the Video
18.00 Hit List UK 19.00 MTV Making the Movie 19.30 Mak-
ing the Video 20.00 Punk'd 20.30 Jackass 21.00 Top 10 at
Ten 22.00 The Lick 23.00 Pimp My Ride 

23.30 MTV - I Want A Famous Face 0.00 Just See MTV

VH1

9.00 Then & Now 9.30 VH1 Classic 10.00 Gone But Not For-
gotten 11.00 Smells Like the 90s 11.30 So 80's 12.00 VH1
Hits 16.00 So 80's 17.00 VH1 Viewer's Jukebox 18.00 Smells
Like the 90s 19.00 VH1 Classic 19.30 Then & Now 20.00
Eminem TV Moments 21.00 Surviving Nugent 22.00 VH1
Rocks 22.30 Flipside

CARTOON NETWORK 

7.30 The Grim Adventures of Billy & Mandy 7.55 Courage the
Cowardly Dog 8.20 Scooby-Doo 8.45 Spaced Out 9.10
Dexter's Laboratory 9.35 Johnny Bravo 10.00 The Addams
Family 10.25 The Jetsons 10.50 The Flintstones 11.15 Loon-
ey Tunes 11.40 Tom and Jerry 12.05 Scooby-Doo 12.30

ERLENDAR STÖÐVAR

Harpa Helgadóttir sjúkraþjálfari BSc. 
Sérgrein: Manual Therapy

Bakleikfimi
í vatni

Kennslan hefst 7. janúar og fer fram 
í hádeginu í sundlaug Endurhæfingar-
stöðvar LSH við Grensás 

Kerfisbundin uppbygging
æfinga sem bæta líðan í
hálsi, herðum og baki

Skráning fer fram í 
síma 695-1987 

Vefsíða:
www.folk.is/breidubokin/
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SÝN

21:10 

Maradona. Hér er farið yfir sögu argentínska
knattspyrnumannsins Diego Armando Mara-
dona.

▼

Íþróttir

23.15 Bandaríska mótaröðin 2004 

19.00 Heimsbikarinn á skíðum Nýjustu fréttir
af framgöngu skíðamanna á heims-
bikarmótum.

19.25 Bestu bikarmörkin (FA Cup Greatest
Goals 1) Enska bikarkeppnin á sér
langa sögu. Mörg óvænt úrslit hafa lit-
ið dagsins ljós og glæsileg tilþrif og
mörk hafa yljað knattspyrnuáhuga-
mönnum. Í þessum þætti eru sýnd
eftirminnileg mörk en af nógu er að
taka.

20.15 Bestu bikarmörkin (FA Cup Greatest
Goals 2)

21.10 Maradona
22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-

viðburði heima og erlendis. 
22.30 David Letterman

16.30 Game TV 17.00 Jing Jang 17.45 Olís-
sport 18.15 David Letterman 

POPP TÍVÍ

7.00 Jing Jang 7.40 Meiri músík 17.00 Jing
Jang 18.00 17 7 (e) 19.00 Crank Yankers
19.30 Idol Extra (e) 20.00 Geim TV 20.30
Sjáðu 21.00 Ren & Stimpy 21.30 Gary the Rat
22.00 Fréttir 22.03 Jing Jang 22.40 Comedy
Central Presents (e) 23.05 Premium Blend
(e) 23.30 Meiri músík 
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BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4

13.05 Okkar spor og annarra 14.03 Útvarps-
sagan, Blindingsleikur 14.30 Nú er himneska
sumarið komið 15.03 Tónaljóð 16.13 Hlaupa-
nótan 17.03 Víðsjá

18.26 Spegillinn 19.00 Vitinn 19.30 Laufskál-
inn 20.15 Sáðmenn söngvanna 21.00 Út um
græna grundu 21.55 Orð kvöldsins 22.15
Uppgjörið við kommúnismann 

23.00 Fallegast á fóninn 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland í bítið -
Það besta úr vikunni 9.00 Gulli Helga

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Rúnar Róbertsson
(Íþróttir eitt) 16.00 Jói Jó 

18.30 Kvöldfréttir Stöðvar 2 og Bylgjunnar
19.30 Bjarni Ólafur Guðmundsson -
Danspartí Bylgjunnar.

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 

18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 19.00
Sjónvarpsfréttir og Kastljósið 20.00 Útvarp
Samfés 22.10 Geymt en ekki gleymt 

0.10 Glefsur 1.03 Ljúfir næturtónar 

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.03 Lauf-
skálinn 9.40 Slæðingur 9.50 Morgunleikfimi
10.13 Bréfið 11.03 Samfélagið í nærmynd 

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

09.03 Ólafur Hannibalsson 10.03 Símatími
(Umsj. Arnþrúður Karlsd.) 11.03 Arnþrúður
Karlsdóttir

12.25 Smáauglýsingar (Sími: 904-1994) 13.00
Íþróttafréttir 13.05 Á föstunni 14.03 Gústaf Ní-
elsson 15.03 Þorgrímur Gestsson 

16.03 Viðskiptaþátturinn: (Blaðamenn Við-
skiptablaðsins) 17.05 Tölvur og tækni 18.00
Heil og Sæl 20.00 Endurflutningur

Þáttur kvöldsins er með aðeins öðru-
vísi sniði en venjulega. Nú lítur Sirrý
um öxl og rifjar upp brot úr þáttum frá
því í fyrra. Þeir þættir eiga það allir
sameiginlegt að framtíð þjóðarinnar,
börnin okkar, voru til umfjöllunar.
Margar mæður vinna krefjandi og
annasöm störf og koma þær við sögu í
kvöld. Einnig verður rifjað upp viðtal

við unga konu sem vissi ekki af því að
hún var ófrísk fyrr en rétt áður en
gleðigjafinn kom í heiminn. Það viðtal
vakti einmitt mikla athygli sökum
skringileika málsins. Einnig er farið í
heimsókn til mæðgnanna á Selfossi til
að sjá hvernig „óvænta“ drengnum 
líður og vex og dafnar. Það má því
segja að barnaannáll Sirrýjar sé í kvöld.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Skjár Einn kl. 20.00FÓLK - MEÐ SIRRÝ

Barnaannáll

Svar:Amy úr kvikmyndinni
Volcano frá árinu 1997.

„Sometimes magma can find one of those fissures and rise up through it.“

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Rifjað verður upp viðtalið við stúlkuna
sem fæddi „óvænt“ barn.

Spaced Out 12.55 Courage the Cowardly Dog 13.20 Samurai
Jack 13.45 Johnny Bravo 14.10 Ed, Edd n Eddy 14.35
Codename: Kids Next Door 15.00 Dexter's Laboratory 15.25
The Cramp Twins 15.50 The Powerpuff Girls 16.15 Megas XLR
16.40 Samurai Jack 17.05 Tom and Jerry 17.30 Scooby-Doo
17.55 The Flintstones 18.20 Looney Tunes 18.45 Wacky
Races

FOX KIDS 

7.15 Magic School Bus 7.40 Tiny Planets 7.50 Little Wizards
8.15 Three Little Ghosts 8.45 Sylvanian Families 9.10 Happy
Ness 9.35 Bad Dog 9.50 Three Friends and Jerry I 10.05
Dennis 10.30 Life With Louie 10.55 Inspector Gadget 11.20
Gadget and Gadgetinis 11.45 Black Hole High 12.10 Lizzie
Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro 13.25 Moville My-
steries 13.50 Pokémon 14.15 Digimon I 14.40 Spider-Man
15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies

MGM

8.20 My American Cousin 9.50 Fatal Memories 11.25
Bandido 12.55 White Lightning 14.35 Stella 16.25 Sam Whi-
skey 18.00 Stolen Hours 19.35 Martin's Day 21.15 Heat
23.00 Sitting Bull 0.45 Silence of the Heart 2.20 One by One
3.50 The Landlord

TCM

20.00 Whose Life is it Anyway? 21.55 The Subterraneans
23.30 Village of Daughters 0.55 The Americanization of Emily
2.55 Task Force

HALLMARK

8.15 My Louisiana Sky 10.00 Just Cause 11.00 Early Edition
11.45 Missing Pieces 13.30 Mrs. Lambert Remembers Love
15.15 My Louisiana Sky 17.00 The Magical Legend of the
Leprechauns 18.30 Early Edition 19.30 Just Cause 20.30
Cavedweller 22.15 The Murders in the Rue Morgue

Stjórnandi þáttarins er auðvitað
Sigríður Arnardóttir.



■ VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á bls. 8
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Stipe Mesic

Hólmavík.

Hann verður útvarpsstjóri á
nýrri talútvarpsstöð.
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Um 4,5 milljónir Þjóðverja
horfðu á fyrsta þátt dönsk-
íslensku spennuþáttaraðarinnar
Örninn, eða Ørnen eins og hann
heitir á frummálinu, á mánudag-
inn var þegar hann var sýndur á
þýsku sjónvarpsstöðinni ZDF.
Það þýðir að um 18% Þjóðverja
hafi horft á þáttinn. Elva Ósk
Ólafsdóttir fer með eitt af aðal-
hlutverkum þáttarins en Bene-
dikt Erlingssyni bregður þar
einnig fyrir. 

Að sögn Michale Bille Frand-
sen, framleiðanda þáttarins hjá
Danska ríkissjónvarpinu, fóru

viðtökurnar í Þýskalandi fram úr
björtustu vonum. „Þjóðverjarnir
höfðu búist við 11 til 14% áhorfi
sem er einni milljón minna en
horfði á hann,“ sagði Michale
Bille í samtali við Fréttablaðið í
gær. „Við erum að sjálfsögðu
afar ánægðir með viðtökurnar og
sömu sögu er að segja af Þjóð-
verjunum. Þeir eru búnir að
kaupa átta fyrstu þættina og
vilja nú kaupa næstu átta.“

Þættirnir verða meðal annars
sýndir hér á landi, í Noregi og
Svíþjóð. Þá standa yfir viðræður
við franska sjónvarpsstöð. 

Að sögn Michael Bille er búið
að taka upp tólf þætti en seinni
hlutinn af seríunni verður tekinn
upp á þessu ári. „Við byrjum aft-
ur að taka upp á mánudaginn og
ætlum að klára tólf síðustu þætt-
ina. Síðasti þátturinn verður tek-
inn upp á Íslandi,“ segir Michael
Bille sem vill þó ekki gefa upp
hvar hann verður tekinn. 

Örninn fékk einnig góðar við-
tökur í Danmörku en um 70%
Dana sáu fyrsta þáttinn. „Þáttur-
inn var á toppnum yfir áhorf
fyrstu átta vikurnar,“ segir
Michael Bille.

Þættirnir fjalla um Hallgrím
Örn Hallgrímsson, uppalinn
Vestmannaeying, sem á danskan
föður. Hallgrímur flutti ungur til
Danmerkur og starfar sem 
rannsóknarlögreglumaður í
Kaupmannahöfn.

Danski leikarinn Jens Albinus
fer með hlutverk Hallgríms en
Elva Ósk með hlutverk systur
hans. Leikstjóri er Jørgen 
Ramsko.

Fyrsti þátturinn af Erninum
verður sýndur í sjónvarpinu í lok
febrúar.

kristjan@frettabladid.is

Jón Jósep Snæbjörnsson, söngv-
ari hljómsveitarinnar Í svörtum
fötum, mun bregða sér í líki
Imma ananas þegar söngleikur-
inn Ávaxtakarfan verður frum-
sýndur í Austurbæ í febrúar.
Jónsi fer með hlutverk vonda
karlsins Imma en auk hans mun
Birgitta Haukdal leika Geddu
gulrót og Selma Björnsdóttir fer
með hlutverk Evu appelsínu,
svo fáeinir séu nefndir. Sam-
lestur á verkinu hófst í fyrradag
en leikstjóri er Gunnar Ingi
Gunnsteinsson.

Ávaxtakarfan sló í gegn árið
1998 þegar verkið var sýnt í 
Íslensku óperunni en þar fór
Andrea Gylfadóttir með stórt
hlutverk sem og Selma Björns-
dóttir. 

Búast má við að Ávaxtakarf-
an muni í sumar keppa um hylli
áhorfenda við Kalla á þakinu
sem sýndur verður í Borgarleik-
húsinu. Þar fer sjálfur Sveppi

með aðalhlutverkið sem og
Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir

en leikstjórn er í höndum 
Óskars Jónassonar. ■

Jónsi í hlutverki Imma ananas

JÓNSI Verður klæddur gulum bananabúningi frá toppi til táar þegar Ávaxtakarfan verður
frumsýnd í febrúar. 

ELVA ÓSK ÓLAFSDÓTTIR: GERIR ÞAÐ GOTT Í DANSK-ÍSLENSKUM SJÓNVARPSÞÆTTI

MILLJÓNIR HORFÐU Á ÖRNINN

Græðir peninga á út-
sölum
„Já, ég hugsa að ég kíki á
útsölurnar. Ég er reyndar
núna á Ísafirði en ég fer
örugglega þegar ég kem
heim og næ vörunum
sem eru þá eftir. Mér
finnst ég alltaf vera að
græða peninga þegar ég
versla á útsölum. Reyndar
á ég oft frekar lítinn pen-
ing eftir jólatörnina og á
útsölunum enda er ég líka
mjög oft í nýju vörunum.
En ætli ég kíki ekki í upp-
áhaldsbúðirnar mínar
sem eru Centrum, Karen

Millen og kannski ég kíki líka í Zöru.“ 

Yndislegt á Laugaveg-
inum
„Nei, ég er ekkert beinlínis
búin að plana að fara á út-
sölur. En það getur vel 
verið að ég geri það ef ég
á leið framhjá og kíki inn.
Mér finnst þær vera hið
besta mál og ef ég sé 
fallega útsölu á Laugaveg-
inum þá getur vel verið að
ég líti á úrvalið. Það er svo
yndislegt að fara í búðir og
ég er alltaf á Laugavegin-
um. Þar eru svo góðar
búðir og yndislegt starfs-

fólk. Ég myndi ekki fara í Kringluna eða Smáralind.
Mér líður best á Laugaveginum.“ 

Engar útsöluáætlanir
„Ég myndi ekki segja að
ég planaði eitthvað sér-
staklega að fara á útsölur.
Ég geri engar útsöluáætl-
anir. En ég er alltaf með
augun opin og það verður
að segjast eins og er að
það er oft hægt að gera
góð kaup á útsölum.
Hægt að gera góða díla.
Ég myndi þá helst versla
mér einhver föt á útsölun-
um. Kíkja í Sautján eða
eitthvað. Mér finnst samt
svolítið púkalegt hvað
búðirnar setja útsölurnar á
snemma.“ ■

ÆTLAR ÞÚ Á ÚTSÖLUR?
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...fær hljómsveitin Quarashi sem
hefur selt lög sín í amerískar bíó-
myndir og sjónvarpsþætti og
fengið dágóða upphæð fyrir.

HRÓSIÐ

JENS ALBINUS Danski leikarinn fer með hlutverk Hallgríms Hallgrímssonar í Erninum.
Þátturinn verður sýndur í Sjónvarpinu í lok febrúar.

ELVA ÓSK ÓLAFSDÓTTIR Hún fer með hlutverk systur Hallgríms. 

Lárétt: 2 mæra, 6 tveir eins, 8 lengdareining, 9
fugl, 11 í röð, 12 býður vafasama greiðslu, 14
býr til brauð, 16 endalok, 17 skel, 18 vökva, 20 á
fæti, 21 grind.
Lóðrétt: 1 hikst, 3 smáorð, 4 gerði fallega, 5
skammstöfun, 7 trúaður maður, 10 maka, 13
keyra, 15 útstáelsi, 16 læknismeðferð, 19 tónn.

Lausn.

Lárétt:2lofa,6tt,8fet,9ara,11gh,12mútar,
14bakar, 16ko,17aða,18úða,20il,21rist.
Lóðrétt: 1stam,3of, 4fegraði, 5ath,7trúboði,
10ata,13aka,15rall,16kúr, 19as.

Nú er tíminn þegar allar vörur lækka í verði og fólk flykkist í búðirnar

AUÐUR EIR VILHJÁLMS-
DÓTTIR PRESTUR

BIRGIR NIELSEN
PULSUSALI

ÞÓRUNN ARNA KRIST-
JÁNSDÓTTIR LEIKKONA
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LSA

MIRALE
Grensásvegi 8
108 Reykjavík
sími: 517 1020

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

Útsala
15- 50% afsláttur
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Hljómsveitin Vínyl heldur til
Austin í Texas í mars þar sem þeir
kauðar spila á tónlistarhátíðinni
SXSW. Þetta er stærðarinnar há-
tíð þar sem margar hljómsveitirn-
ar hafa fengið sitt stóra tækifæri.
Ár hvert koma þarna fram hund-
ruðir hljómsveita og í fyrra var
nóg af stórum nöfnum og má þar
helst nefna N.E.R.D., Dizzee
Rascal, Blink 182, Scissor Sisters,
TV On The Radio og Joss Stone. 

„Þetta er svona festival sam-
bærilegt við Inner City, CMJ og
Airwaves. Við sóttum um og vor-
um meðal þeirra sem voru valdir.
Tvær íslenskar hljómsveitir í við-
bót spila á tónleikunum. Það eru
hljómsveitirnar Ske og Ampop,“
segir Egill Tómasson gítarleikari
Vínyl.

Hátíðin stendur yfir frá 16. til
20. mars og segir Egill þá félaga
jafnvel munu spila á fleiri tónleik-
um í sömu ferð. „Það er ekkert
komið á hreint en það getur vel

verið að við spilum á fleirum tón-
leikum. Þarna er verið að sýna
hvað er það ferskasta í tónlistar-
senunni og þeir sem stjórna þessu
eru gaurar sem stúdera músík út í
eitt.“

Hljómsveitin fer út vel undir-
búnin með splunkunýja plötu í
farteskinu. Platan kemur út þann
3. febrúar og mun þá efnt til helj-
arinnar útgáfutónleika. Þetta er
fyrsta stóra plata Vínyls og ber
hún heitið LP.

„Þetta er að sjálfsögðu gríðar-
lega spennandi fyrir okkur og við
erum mjög ánægðir. Við höfum
breyst mjög mikið sem hljómsveit
síðan við byrjuðum að spila sam-
an. Platan spannar allt tímabilið
sem við erum búnir að vera að
spila saman í þessari mynd og það
heyrist vel á plötunni. Við sækj-
um áhrif úr öllum áttum og
ómögulegt að nefna einn áhrifa-
vald. Fólk verður bara að hlusta á
plötuna.“ hilda@frettabladid.is

Hljómsveitin Vínyl til Texas
VÍNYL Spilar ásamt öðrum vel völdum ferskum hljómsveitum á tónlistarhátíðinni SXSW. 
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GÞ leysir
kennaravandann

BAKÞANKAR
ÞRÁINS BERTELSSONAR

Eitt er það sem er gulltryggt á Ís-
landi, en það er að hvorki mölur

né ryð skuli fá grandað verðgildi
peninga. Það hugsjónaátak sem
kallast „verðtrygging“ kostar þjóð-
ina blóð, tár og svita, enda fylgja
því miklar fórnir að upphefja nátt-
úrulögmálin og tryggja að þótt deyi
fé og deyi frændur skuli fjármagn
aldregi tapa gildi sínu, hvað svo
sem á dynur.

Í JÓLABOÐUM er margt spjallað
um landsins gagn og nauðsynjar og
í einu slíku setti vinur minn, GÞ,
fram stórmerkilega hugmynd um
hvernig tryggja megi kennurum
mannsæmandi kjör sem myndu
gera það að verkum að verkföll
þessarar mikilvægu stéttar heyrðu
sögunni til. Vandinn sem þarf að
leysa er sá að kjör mismunandi
stétta eru síbreytileg og þeir sem í
dag eru sæmilega haldnir af laun-
um sínum hafa dregist aftur úr á
morgun.

EINFÖLD LEIÐ til að kippa kenn-
arastéttinni út úr þessari eilífu
kjarabaráttu er að tengja kennara-
laun við hóp í þjóðfélaginu sem
kann að bjarga sér í kjaramálum og
það án þess að fara nokkru sinni í
verkfall. Snjallt væri að ákveða að
kennaralaun skuli héðan í frá og til
eilífðar vera fastbundin kjörum
stjórnmálamanna og reiknast sem
ákveðið hlutfall af meðal-brúttó-
launum alþingismanna og ráðherra
ásamt með biðlauna- og eftirlauna-
réttindum og nefndasporslum,
ferðalögum og dagpeningum.

ÞETTA VÆRI góður díll fyrir alla.
Alþingismenn og ráðherrar úr öll-
um flokkum eru innilega sammála
um að kjör þeirra séu hófleg, sann-
gjörn og í takti við þjóðfélagið. Ef
kennurum væru tryggð XX% af
þessum kjörum væri ótruflað skóla-
starf tryggt til frambúðar. Að vísu
er sá galli á þessu reiknilíkani að
virðing kennarastarfsins er á upp-
leið eftir því sem kennarar þurfa að
aðlaga sig flóknari veruleika, en
virðing Alþingis á niðurleið eftir
því sem þingið verður sjálfvirkari
afgreiðslustofnun fyrir tilskipanir
og duttlunga þaulsætinna valda-
matadora. Samt bendir þó allt til að
alþingismönnum muni takast að
halda launum sínum og eftirlauna-
réttindum óskertum þótt ekki sé
lengur til þess ætlast að þeir hugsi
sjálfstætt. ■


