
FISKVEIÐAR Með aukningu loðnu-
kvótans sem Hafrannsóknastofn-
unin lagði til í gær gætu út-
flutningstekjur aukist um að
minnsta kosti 6 milljarða króna,
að mati Friðriks J. Arngrímsson-
ar, framkvæmdastjóra Landssam-
bands íslenskra útvegsmanna.
„Miðað við að allur aflinn veiddist
og færi allur í bræðslu,“ sagði
hann og kvað útvegsmenn hæstá-
nægða með aukninguna. „Þetta
skiptir sköpum, því auðvitað var
ekki trygging fyrir einu eða neinu
fyrr en að loknum mælingum.“

Lagður er til aukinn kvóti til 
íslenskra skipa upp á 556 þúsund
tonn. Rannsóknarskipið Árni 

Friðriksson lauk mælingum á
loðnugöngu norður og austur af
landinu á sunnudag. Heildarkvót-
inn verður samkvæmt tillögunni
985 þúsund tonn, en samkvæmt
því verður hlutur íslenskra skipa
780 þúsund tonn. Útgefinn bráða-
birgðakvóti nam einungis um 224
þúsund tonnum. Reglugerð um
kvótaaukninguna er væntanleg á
næstu dögum frá sjávarútvegs-
ráðherra. Friðrik taldi að menn
mættu hafa sig alla við ef nást
ætti að veiða allan kvótann. „Þar
spilar auðvitað veðurfar inn í,“
sagði hann en í fyrra varð bræla í
lok tímabils til þess að ekki náðist
að veiða allan kvóta.

Hjálmar Vilhjálmsson, fiski-
fræðingur og loðnusérfræðingur
Hafrannsóknastofnunar, segir
menn hafa verið orðna nokkuð

svartsýna eftir að hafa í haust
komið úr loðnuleit „með öngulinn
í rassinum“. Hann taldi hlýrri sjó
kunna að hafa valdið breyttri
dreifingu loðnunnar á haustin.
„En hún er alltaf að koma manni á
óvart, nú ánægjulega,“ sagði hann
og taldi það góða undantekningu.
Alls mældust út af Norðurlandi
1.272 þúsund tonn af kynþroska
loðnu.

Hjálmar var um borð í Árna
Friðrikssyni í „kolvitlausu veðri“
seinni partinn í gær. „Við liggjum
undir Langanesi þar til lægir,“
sagði hann, en skipið er á leið til
síldarmælinga austur af landinu.

- óká
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KLASSÍSK TÓNLIST OG PASSÍU-
LESTUR Sinfóníuhljómsveit Íslands flytur
verk eftir Haydn og György Ligeti klukkan
hálf átta í Háskólabíói. Stjórnandi er Ilan
Volkov og rithöfundurinn Pétur Gunnars-
son les valda kafla úr Passíusálmum
Hallgríms Péturssonar.
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● hugsanlega á leið í sjónvarpið

Reyna fyrir sér á
öðrum vígstöðvum

Tvíhöfði hættur:

▲
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ALFREÐ SEGIST EKKI HÆTTA
Alfreð Þorsteinsson segir kröfu um að hann
víki vegna langrar reynslu í pólitík út í hött
og bendir á að hann hafi verið álíka lengi
að og Halldór Ásgrímsson. Sjá síðu 2

FYLGJAST VEL MEÐ FERÐUM TIL
ÍSLANDS Upplýsingafulltrúi hjá tollinum
í Bremerhaven segir íslensk skip og flug-
vélar vera undir sérstöku eftirliti í Þýska-
landi. Fíkniefnin sem tekin voru í Hauki ÍS
eru margfalt verðmætari en aflinn sem 
var landað í Þýskalandi. Sjá síðu 4

MINNI VIÐSKIPTAHALLI Forstöðu-
maður greiningardeildar Landsbankans
segir viðskiptahallann fyrstu níu mánuði
síðasta árs minni en búist var við. Skýringin
er hugsanlega sú að fólk er ekki bara að
eyða í neyslu heldur í húsnæði. Sjá síðu 6
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Í MIÐJU BLAÐSINS 

ROK OG ÚRKOMA Á LEIÐNNI 
Úrkomulítið í fyrstu. Slydda og síðar rigning
um sunnan- og vestanvert landið í kvöld 
og nótt. Hlýnandi veður. Sjá síðu 4

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Aukinn kvóti gefur
sex milljarða í tekjur

Hafrannsóknastofnunin leggur til að loðnukvóti íslenskra skipa verði 780 þúsund tonn í stað 224
þúsund tonna. Útflutningsverðmæti aukningarinnar nemur að minnsta kosti 6 milljörðum króna.

MIKILL ER MÁTTUR NÁTTÚRUNNAR Vilhjálmur Jónsson stendur við hlið báts sem flóðbylgjan á Indlandshafi fleygði upp á land. 
Vilhjálmur annast hjálparstarf og uppbyggingu í litlu þorpi á Indlandi sem varð illa úti í hamförunum miklu. 

HJÁLPARSTARF Íslenskur maður, 
Vilhjálmur Jónsson, stýrir nú
hjálparstarfi og uppbyggingu í
þorpinu Thazhankuda á austur-
strönd Indlands. Hann segir
eyðilegginguna í þorpinu al-
gjöra og íbúana í losti nú mörg-
um dögum eftir að hamfarirnar
dundu yfir á annan dag jóla.

Vilhjálmur hefur verið bú-

settur á Indlandi í tæpan aldar-
fjórðung en hann er í forsvari
fyrir líknarfélagið The Family
International á þessum slóðum. 

Þegar fregnir bárust af flóð-
unum þusti hann ásamt sínu 
fólki á vettvang. „Hér og þar 
sátu íbúarnir eða fjölskyldur 
inni í miðri hrúgu af braki 
og rusli og störðu út í tómið,“ 

segir Vilhjálmur um aðkomuna. 
Eins og víðast hvar á ham-

farasvæðinu er gífurlegt verk
framundan. Reisa þarf ný hús
yfir fjölda fólks, bora eftir
hreinu vatni en einnig áformar
Vilhjálmur að útvega þorps-
búum nýja báta í stað þeirra
sem fórust.

Sjá bls. 22

Íslendingur annast hjálparstarf:

Stýrir uppbyggingu þorps á Indlandi
DAGAR EFTIR AF 
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LOÐNUKVÓTI ÍSLENSKRA SKIPA 
Á ÁRUNUM 2001-2005 Í TONNUM

Heimild: Fiskistofa

Umhverfisráðuneyti:

Dómnum
áfrýjað

DÓMSMÁL Hjörleifur Guttormsson
segir að Reyðarál hafi ekki lengur
starfsleyfi eftir að dómur féll í
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær
þess efnis að Reyðarál þurfi að
fara í nýtt umhverfismat. Því séu
öll leyfi sem byggja á mati á
umhverfisáhrifum ógild. 

Magnús Jóhannesson ráðu-
neytisstjóri umhverfisráðuneytis-
ins undrast dóminn og telur hann 
rangan. Þegar hefur verið ákveðið, í
samráði við ríkislögmann, að áfrýja
dómnum til Hæstaréttar. sjá síðu 2

- ss



DÓMSMÁL Umhverfisráðuneytið
hefur þegar ákveðið að áfrýja
dómi héraðsdóms Reykjavíkur
sem féll í gær, um að álver 
Reyðaráls þurfi að sæta umhverf-
ismati. Með dómnum var úrskurði
umhverfisráðherra um að álver
Reyðaráls, fyrir allt að 322 þús-
und tonna ársframleiðslu þyrfti
ekki að sæta umhverfismati
dæmdur ómerkur, að kröfu 
Hjörleifs Guttormssonar, fyrr-
verandi alþingismanns. 

Dómurinn vísaði frá dómi
þremur kröfum Hjörleifs, af fjór-
um. Þar á meðal kröfu um ómerk-
ingu útgáfu starfsleyfis fyrir 
álver Reyðaráls ehf., þar sem Um-
hverfisstofnun, sem gaf út starfs-
leyfið var ekki stefnt til varnar. 

Magnús Jóhannesson, ráðu-
neytisstjóri í umhverfisráðuneyt-
inu, segir ráðuneytið búið að
ákveða að áfrýja dómnum. „Þessi

dómur kemur á óvart og við telj-
um hann rangan. Það var mat
Skipulagsstofnunar á sínum tíma
að ekki þyrfti nýtt umhverfismat.
Það byggði hún á sérfræðimati
um að þessi breyting væri það

mikil að það útheimti nýtt mat.“
Magnús segir jafnframt að hann
geti ekki séð að dómurinn hafi
fellt úr gildi starfsleyfi Reyðar-
áls, líkt og Hjörleifur Guttorms-
son heldur fram. - ss

STJÓRNMÁL Alfreð Þorsteinsson
ætlar að gefa kost á sér í næstu
borgarstjórnarkosningum eftir
hálft annað ár og styður áfram-
haldandi framboð R-listans. Borg-
armálaráð Framsóknarflokksins
ákvað á fundi sínum í gær að
hefja sem fyrst umræður um
framboðsmál flokksins fyrir
næstu borgarstjórnarkosningar
vorið 2006. Umræðurnar hófust
raunar á vefsíðu flokksfélagsins í
Reykjavík um síðustu helgi þegar
Gestur Gestsson, formaður
Framsóknarfélagsins í
Reykjavík norður, sagðist
vilja sérstakt framboð
flokksins og sagði Alfreð
Þorsteinsson ótrúverð-
ugan: „Við erum að týn-
ast inni í R-listasam-
starfinu og ég tel að okk-
ar fulltrúi, ef ég tek
sem dæmi Alfreð
Þorsteinsson,

hefur haft 35 ár í pólitík til að
koma sínu fram.“

Alfreð segir að árafjöldinn
skipti ekki máli. „Ýmsir stjórn-
málamenn eiga langan og farsæl-
an feril í stjórnmálum að baki eins
og Halldór Ásgrímsson.“ Halldór
hefur sem kunnugt er verið nær
sleitulaust þingmaður og ráð-
herra í rúm þrjátíu ár.

Anna Kristinsdóttir, hinn borg-
arfulltrúi framsóknarmanna í
Reykjavík, hefur líka blandað sér í

umræðuna. Um gagnrýni á
Alfreð Þorsteinsson

segir hún: „Enginn
er eilífur í pólítik“
en segist sjálf
ekki hafa

skoðun á því
hvort hann
eigi að halda

áfram: „Hann
verður að gera

það upp við sig
sjálfur.“

Anna segist ekki heldur vilja
kveða upp úr um hvort hún fylgi
áframhaldandi R-listasamstarfinu
en bendir þó á að kjörfylgi flokks-
ins í síðustu alþingiskosningum
hefði dugað til að fá einn mann
kjörinn en þyrfti að aukast úr um
11,5 prósentum í fjórtán til að fá
annan mann kjörinn og óvíst væri
hvort flokkurinn kæmist í meiri-
hlutasamstarf.

Alfreð segir að Framsóknar-
flokkurinn fengi 10 til15 prósent
atkvæða í borginni byði hann
fram sér. „Hins vegar myndu at-

kvæði flokkanna sem
standa að R-listan-

um nýtast illa
byðu þeir fram
hver í sínu lagi.
S j á l f s t æ ð i s -
flokkurinn hef-
ur af þessum
sökum marg-
sinnis fengið

meirihluta borg-
arfulltrúa þótt

hann hafi ekki
meirihluta at-

kvæða.“
- as

SPURNING DAGSINS

Nei, veistu, ég er ekki drekinn. 

Útvarpsþátturinn Tvíhöfði með Sigurjóni Kjartans-
syni og Jóni Gnarr í forsvari hefur runnið sitt skeið
á enda. Þeir ætla að snúa sér að öðrum vettvangi,
„öðrum en útvarpi,“ samkvæmt Sigurjóni. Segir
hann að þátturinn hafi ekki borið sig þrátt fyrir
fimmtán til tuttugu þúsund hlustendur. 

Sigurjón, ertu drekinn?
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Héraðsdómur Reykjavíkur:

Reyðarál í umhverfismat

ÍRAK Bandaríkjamenn eru hættir
leit sinni að gereyðingarvopnum 
í Írak. Þetta hafa bandarískir 
embættismenn staðfest við frétta-
menn sjónvarpsstöðvanna CNN og
BBC. Áfram verður þó farið í
gegnum skjöl sem meðlimir 
þeirra sveita sem leitað hafa að
gereyðingarvopnum hafa undir
höndum.

Meint eign Íraka á gereyðingar-
vopnum var ein helsta ástæðan
sem gefin var fyrir innrásinni í
Írak en þrátt fyrir mikla leit hafa
engin gereyðingarvopn fundist
önnur en leifar vopna sem fram-
leidd voru á níunda áratugnum.

Fyrri yfirmaður bandarísku

vopnaleitarsveitarinnar sagði af
sér fyrir ári og sagði engin ger-
eyðingarvopn að finna í Írak. 
Eftirmaður hans sagði í bráða-
birgðaskýrslu í fyrra að Írakar
hefðu ekki átt nein gereyðingar-
vopn þegar innrásin var gerð í
Írak en leitast við að hafa tök á því
að hefja framleiðslu þeirra á ný.

Halldór Ásgrímsson forsætis-
ráðherra vildi ekki tjá sig um 
tíðindin í gær. ■

Alfreð segist
ekki hætta

Alfreð Þorsteinsson segir kröfu um að hann víki vegna langrar reynslu í póli-
tík út í hött og bendir á að hann hafi verið álíka lengi að og Halldór Ásgríms-

son. Hann styður áframhaldandi líf R-listans og ætlar að bjóða sig fram.

■ GEREYÐINGAVOPN

BREYTIR ENGU „Ég sé ekki að
þessar upplýsingar breyti áhersl-
um okkar eins og staðan er nú.
Þær hafa verið að halda áfram
með uppbygginguna í Írak og
styðja við lýðræðisþróunina sem
ríki heims eru meira og minna
sammála um að þurfi að standa
vel að,“ segir Siv Friðleifsdóttir,
varaformaður utanríkismála-
nefndar Alþingis.

ÓUMFLÝJANLEGT „Þetta kemur
ekkert á óvart. Þetta var óumflýj-
anlegt. Það lá í augum uppi fljót-
lega eftir að innrásin var afstaðin
að engin vopn voru af þessu tagi í
Írak. Þarna eru menn að horfast 
í augu við veruleikann,“ segir
Guðmundur Árni Stefánsson, þing-
maður Samfylkingar í utanríkis-
málanefnd.

Hjörleifur Guttormsson:

Reyðarál er
án starfsleyfis
DÓMSMÁL Hjörleifur Guttormsson
segir að meta þurfi framkvæmd
Reyðaráls upp á
nýtt með dómi
h é r a ð s d ó m s
Reykjavíkur um
að Reyðarál
þurfi að sæta
umhverfismati.
Með því þurfi að
vinna þær leyf-
isveitingar sem
byggja á mati á
umhverfisáhrif-
um upp á nýtt og Reyðarál sé því í
raun án starfsleyfis.

Hann segir dóminn mikilvæg-
an fyrir umhverfisvernd í landinu
og sýni þeim sem hafa staðið að
þessum ákvörðunum að það sé
betra að vanda sig og fylgja 
settum lögum, en ekki knýja fram
ákvörðun með handafli. ■

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
HÁLT Í HÚNAVATNSSÝSLUM 
Ökumaður rann út af þjóðvegi
eitt í Víðidal í Austur-Húnavatns-
sýslu um ellefu leytið í gærmorg-
un. Enginn slasaðist. Lögreglan á
Blönduósi hvetur ökumenn að
fara varðlega. Mjög hált sé á 
vegum og snjór.

SNJÓFLÓÐAHÆTTU AFLÉTT 
Hættu á snjóflóði í Reynishverfi í
Mýrdal hefur verið aflétt. Lög-
reglan í Vík segir síðasta ábúand-
ann á Garði, síðasta bænum sem
eftir var á hættusvæði, vera
kominn heim.

BÍLL FASTUR Í SNJÓFLÓÐI 
Ökumaður keyrði inn í snjóflóð
rétt norðan við Sauðanes í Ólafs-
fjarðarmúla um hádegi í gær og
þurfi aðstoð lögreglu til að losna.
Flóðið var um hálfur metri á þykkt
og tíu til tuttugu metrar á breidd,
samkvæmt lögreglunni á Dalvík.

Íslenska útvarpsfélagið:

Þrjár stöðvar
lagðar niður

FJÖLMIÐLAR Útsendingu þriggja 
útvarpsstöðva Íslenska útvarps-
félagsins, Skonrokks, X-sins og
Stjörnunnar, var hætt klukkan níu
í gærkvöldi. Þá mun talmál
minnka á útvarpsstöðinni Létt
FM. Gunnar Smári Egilsson,
framkvæmdastjóri ÍÚ, segir að
um tíu manns hafi verið sagt upp
störfum, auk verktaka. Aðrir
starfsmenn verði fluttir til í
starfi. Ástæðan fyrir lokununum
sé langvarandi taprekstur út-
varpsstöðvanna.

Jóhann Hlíðar Harðarson,
trúnaðarmaður Blaðamannafé-
lagsins hjá ÍÚ, hafði ekki heyrt
um málið í gærkvöldi. 

Í tilkynningu frá ÍÚ segir að
auk útsendingar nýrrar útvarps-
stöðvar, verði starfsemi Bylgj-
unnar og FM957 efld. Þá er ráð-
gert að hefja fjótlega endurvarp á
erlendri fréttarás í útvarpi. - ss

14 stöðvar

HJÖRLEIFUR
GUTTORMSSON

ÓLJÓST HVORT REYÐARÁL HAFI STARFSLEYFI
Umhverfisráðuneytið ætlar að áfrýja dómi héraðsdóms til Hæstaréttar.

Bandaríska vopnaleitarsveitin í Írak:

Hættir leit að gereyðingarvopnum

BANDARÍSKIR HERMENN Í ÍRAK
Tæpum tveimur árum eftir að Bandaríkja-

menn leiddu innrásina í Írak hafa þeir
hætt leit að gereyðingarvopnum. 

Þeir hafa engin vopn fundið.

Mannréttindadómstóll:

Ríkið
áfrýjar dómi

DÓMSMÁL Í fyrsta sinn hefur 
Íslenska ríkið ákveðið að áfrýja
dómi Mannréttindadómstóls Evr-
ópu. Fyrir þremur mánuðum
komst dómstóllinn að þeirri niður-
stöðu að íslenska ríkið hefði 
brotið gegn ákvæðum Mannrétt-
indasáttmála Evrópu þegar ís-
lenskir dómstólar staðfestu að
Lífeyrissjóði sjómanna væri
heimilt að svipta Kjartan Ás-
mundsson bótum vegna slyss sem
hann varð fyrir. 

Í fréttum Stöðvar 2 í gær sagði
Skarphéðinn Þórisson ríkislög-
maður að eingöngu skaðabóta-
þætti málsins væri áfrýjað. 

Ekki er víst að Mannréttinda-
dómstóllinn samþykki að taka
málið til skoðunar öðru sinni. 

- ss



Þú þarft bara að hringja eitt símtal eða fara á vefinn
til að eignast miða. Við fylgjumst með miðanum
fyrir þig og látum þig vita þegar þú vinnur.

Fáðu þér miða í 800 6611 eða á www.hhi.is

Í fyrra fengu 224 miðaeigendur milljónavinning og gátu eytt
honum í hvað sem þeim datt í hug. Sá sem fékk mest fékk
36 milljónir króna í vinning. Samtals greiddi Happdrætti
Háskólans 780 milljónir króna til miðaeigenda á árinu 2004
og spurningin er aðeins hvaða miðar fá vinning á þessu ári.
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Allawi viðurkennir vandamál við framkvæmd kosninga:

Ekki hægt að kjósa alls staðar
ÍRAK, AP Iyad Allawi, forsætisráð-
herra bráðabirgðastjórnar
Íraks, hefur í fyrsta sinn viður-
kennt opinberlega að ekki verði
hægt að kjósa á nokkrum stöðum
í Írak vegna óaldarinnar sem
ríkir þar.

„Það verða vissulega nokkur
afmörkuð svæði sem geta ekki
tekið þátt í kosningunum af
þessum sökum, en við teljum að
það verði ekki víða,“ sagði
Allawi og vísaði til þess að óvin-
veittir vígahópar reyndu að
koma í veg fyrir framkvæmd
kosninganna.

Lítið hefur verið um kosn-
ingaundirbúning í Anbar-héraði

sem liggur vestur af Bagdad og
nær til jórdönsku, sýrlensku og
sádi-arabísku landamæranna.
Sömu sögu er að segja af 
borginni Mosul í norðurhluta
landsins.

Árásum vígamanna fer fjölg-
andi í höfuðborginni Bagdad og
er talið að íbúar í nokkrum
hverfum sem hafa orðið verst
fyrir barðinu á árásum kunni að
veigra sér við að fara á kjörstað.

Jórdanski sendiherrann í
Bandaríkjunum er öllu svart-
sýnni en Allawi og varaði við því
að 40 prósent Íraka gætu ekki
kosið. „Þetta vekur spurningar
um réttmæti kosninganna.

Anders Fogh Rasmussen:

Talinn flýta 
kosningum

DANMÖRK Búist er við því að And-
ers Fogh Rasmussen boði til þing-
kosninga fljótlega þó að níu 
mánuðir séu enn eftir af kjörtíma-
bili þingmanna. 

Samkvæmt fréttastofu Danske
Radio var talið að forsætisráð-
herrann hefði ætlað sér að boða til
þingkosninga í ársbyrjun en að
hann hefði orðið að breyta þeim
áætlunum vegna jarðskjálftans og
flóðbylgjunnar í Asíu. Rasmussen
fjallaði ítarlega um mál sem
kunna að verða að kosningamálum
á blaðamannafundi og þótti með
því ýta undir vangaveltur um að
hann ætli að flýta kosningum. ■

Norskur banki:

Milljónir
í brotajárn

NOREGUR, AP Litlu munaði að
norskur banki yrði nokkrum
milljónum króna fátækari þegar
verið var að taka gamla hrað-
banka úr umferð og senda þá í
brotajárn og bræðslu. 

Talsverður peningur var enn
eftir í einum hraðbankanum 
þegar starfsmenn fyrirtækisins
sem áttu að eyða hraðbönkunum
komu til að sækja hann. Að því er
fram kemur í blaðinu Romsdals
Budstikke varð ruglingur í því
hvenær átti að sækja hraðbank-
ann og þurfti öryggisvörður
bankans að elta flutningamennina
uppi til að bjarga peningunum.
Upphæðin liggur ekki fyrir en
sagt er að fyrir hana hefði mátt
kaupa einbýlishús, fara í lúxus-
ferðalag og eiga drjúga fjárhæð
eftir. ■

■ HEILSURÆKT
FÆRRI Í SUND Gestum í Sund-
laugarmiðstöð Keflavíkur fækk-
aði um sautján prósent á árinu
2004 frá árinu á undan. Heim-
sóknir í laugina voru 84.844 á 
árinu. Á vef Reykjanesbæjar er
talið að ástæður minni sóknar
hafi meðal annnars verið lokun
vegna endurbóta á sundlauginni í
september. Verkfall grunnskóla-
kennara hafi einnig haft áhrif á
aðsóknartölur.

KAUP
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Heimild: Seðlabanki Íslands

113,15 -0,45%

HAUKUR ÍS
Verðmæti aflans sem
landað var í Þýska-
landi er samkvæmt
heimildum á bilinu

ellefu til fjórtán millj-
ónir króna. Söluverð-
mæti fíkniefnanna er
um fimmtíu milljónir.
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FÍKNIEFNI Sérstaklega er leitað í
skipum og flugvélum á leið til 
Íslands, að sögn upplýsingafull-
trúa hjá tollinum í Bremerhaven,
en tveir Íslendingar sitja í gæslu-
varðhaldi í Þýskalandi eftir að sjö
kíló af fíkniefnum fundust um
borð í Hauki ÍS. Upplýsingafull-
trúinn segir Íslendingana ekkert
hafa gefið upp í yfirheyrslum sem
gæti gert það að verkum að dóm-
urinn yfir þeim yrði þyngri en ella.

Málið stórt á þýskan mælikvarða
Þrjú og hálft kíló af kókaíni og
sama magn af hassi fundust í
skipsklefum mannanna þar sem
efnunum hafði
verið pakkað í
f e r ð a t ö s k u r.
Hann segir
skip og flug-
vélar á leið til
Íslands undir
meira eftirlit

eftir að stórt mál kom upp í Þýska-
landi á síðasta ári. Fimm til sex
sinnum hærra verð fæst fyrir
fíkniefni á Íslandi en í Þýskalandi.
24 ára karlmaður var handtekinn í
Þýskalandi seinni hluta síðasta árs
með tíu kíló af hassi í bílaleigubíl
sem maðurinn og kærasta hans
ferðuðust í. Kærastan fékk að fara
heim til Íslands en hann er í gæslu-
varðhaldi. Þá sitja Rúnar Ben
Maitsland og Þjóðverjinn Clause

Friehe af sér fang-
elsisdóma hér á landi

sem þeir fengu fyrir
innflutning á tæpum

900 grömmum af am-
fetamíni og tæpu kílói af
kannabis. Mál Maitsland
og Friehe tengdist þýsk-
um smyglhring þar sem
höfuðpaurinn Shröder
var dæmdur til margra
ára fangelsis í Þýska-
landi.

Upplýsingafulltrúi tollsins í
Bremerhaven segir aðra skipverja
á Hauki ÍS ekki liggja undir grun.
Þeir sem voru teknir eru 50 ára og
38 ára gamlir og hefur sá yngri
áður komið við sögu lögreglu.
Mennirnir eru í gæsluvarðhaldi og
hafa engin samskipti við aðra fanga
en geta þó fengið heimsóknir undir
eftirliti og samkvæmt ákveðnum
reglum. Upplýsingafulltrúinn seg-
ist ekki geta sagt til um hversu
lengi mennirnir verða í haldi en það
verði þó þar til dómur gengur í
málinu. Hann segir málið vera al-
varlegt, einkum vegna magns kóka-
ínsins. Málið sé þó ekki í hópi alvar-
legustu málanna þar í landi heldur
sé það meðalstórt á þýskan mæli-
kvarða.

Hámarksrefsing við brotinu er
fimmtán ára fangelsi en upplýs-
ingafulltrúinn segir ólíklegt að
mennirnir fái svo þungan dóm.
Maður sem var tekinn með eitt og
hálft kíló af kókaíni í Þýskanlandi
hlaut nýverið sjö ára fangelsi en
hann hafði margoft brotið af sér
áður. 

Fíkniefnin verðmætari en aflinn
„Ég hef ekkert um málið að segja,
mér finnst það bara sorglegt,“ 
segir Eiríkur Böðvarsson, eigandi
Hauks ÍS, og bætir við að honum
finnist óviðeigandi að blanda út-
gerðinni í málið þó að tveir starfs-
menn hennar hafi brotið af sér.

Eiríkur segir að ekki hafi
fiskast vel að undanförnu. Sam-
kvæmt heimildum blaðsins fór
Haukur ÍS með rúm sjötíu tonn af
karfa og tíu kíló af þorski til
Þýskalands. Verðmæti aflans er
talið vera á bilinu ellefu til fjórtán
milljónir. Reyndur sjómaður sagði
í samtali við blaðið að margir teldu
hæpið að sigla til Þýskalands með
ekki meiri verðmæti en þetta. Mat
þýska tollsins er að söluverðmæti
fíkniefnanna, sem tekin voru um
borð í Hauki ÍS, sé um fimmtíu
milljónir ef þau eru seld á Íslandi.

hrs@frettabladid.is
gudsteinn@frettabladid.is

Þjóðverjar fylgjast vel
með ferðum til Íslands

Upplýsingafulltrúi hjá tollinum í Bremerhaven segir íslensk skip og flugvélar vera undir sérstöku eftir-
liti. Fíkniefnin sem tekin voru í Hauki eru margfalt verðmætari en aflinn sem var landað í Þýskalandi.

Á GANGI Í BAGDAD
Ahmed leiddi blindan afa sinn fram hjá
kosningaveggspjöldum sem höfðu verið
límd á vegg í Bagdad, höfuðborg Íraks.

■ EVRÓPA
MUNAÐARLEYSINGJAHÆLI BÍTL-
ANNA LOKAÐ Hjálpræðisherinn
í Liverpool hefur ákveðið að
loka munaðarleysingjahælinu
Strawberry Field sem Bítlarnir
gerðu frægt í einu laga sinna,
Strawberry Fields Forever. 
Fá börn eru eftir á munaðar-
leysingjahælinu því flestum
börnum er komið fyrir hjá fóst-
urforeldrum.
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Heilbrigðisráðherra styttir biðlista:

Ráðherra kaupir 650 aðgerðir
HEILBRIGÐISMÁL Hafist hefur verið
handa við að stytta biðlista eftir
tilteknum aðgerðum. Jón Krist-
jánsson, heilbrigðis- og trygg-
ingamálaráðherra, hefur ákveðið
að taka tilboði fjögurra heil-
brigðisstofnana um kaup á 
tæplega 650 aðgerðum. Heildar-
kostnaður er nær 90 milljónum
króna.

Um er að ræða hjartaþræð-
ingar, liðskipta- og augnaðgerðir.
Stofnanirnar eru Landspítali –
háskólasjúkrahús sem tekur að
sér 150 augnaðgerðir, 70 hjarta-
þræðingar og 20 liðskiptaað-
gerðir, Fjórðungssjúkrahúsið á
Akureyri sem tekur að sér 

að gera 40 liðskiptaaðgerðir,
Sjúkrahúsið á Akranesi en þar
verða gerðar 16 liðskiptaað-
gerðir aukalega og St. Jósefspít-
alann í Hafnarfirði þar sem
gerðar verða 350 augnaaðgerðir. 

Ákvörðun ráðherra er liður í
að draga enn frekar úr bið eftir
þessum aðgerðum. Heildar-
kostnaðurinn við aðgerðirnar er
tæpar 87 milljónir króna.

- jss

Minni viðskiptahalli
Forstöðumaður greiningardeildar Landsbankans segir viðskiptahallann

fyrstu níu mánuði síðasta árs minni en búist var við. Skýringin er hugsanlega
sú að fólk er ekki bara að eyða í neyslu heldur í húsnæði.

EFNAHAGSMÁL Viðskiptahallinn
fyrstu níu mánuði síðasta árs
nam 36,3 milljörðum króna eða
5,6 prósentum af landsfram-
leiðslu sem er 0,6 prósentum
meira en fyrstu níu mánuði 
ársins 2003.

„Það er mikilvægt í þessu
sambandi að það er búið að vera
að spá miklum viðskiptahalla í
langan tíma og því á þetta ekki
að koma á óvart,“ segir Edda 
Rós Karlsdóttir, forstöðumaður
greiningardeildar Landsbanka
Íslands. „Það sem er í raun
merkilegt við tölurnar fyrir
fyrstu níu mánuðina er að þær
eru lægri en ég átti von á. Þannig
að það er útlit fyrir að spá 
Seðlabankans gangi ekki eftir.“

Edda Rós segir hugsanlegt að
skýringin á því að viðskiptahall-
inn sé minni en spáð var sé að
fólk sé ekki að eyða þeim auknu
fjármunum sem það hefur í
neyslu heldur í húsnæði. Ef 
peningunum sé varið til húsnæð-
iskaupa innanlands þýði það að

minni þörf sé á innfluttum vör-
um.

„Auðvitað er viðskiptahallinn
samt alltaf ógn við stöðugleikann

sérstaklega ef vitað er að erfitt
er að fjármagna hann. Við vitum
hins vegar að þriðjungur af 
honum tengist stóriðjufram-
kvæmdum og því búið að 
fjármagna þann hluta og ég get
ekki séð að það verði erfitt að
fjármagna restina.“

Edda Rós segist reikna með

því að krónan veikist um mitt
næsta ár.

„Það verður samt að hafa í
huga að það er alveg vonlaust að
spá fyrir um nákvæmar tíma-
setningar í þessum efnum. Við
hjá greiningardeild Landsbank-
ans spáum því samt að krónan
verði sterk út þetta ár og veikist
síðan um mitt árið 2006. Það 
þýðir það að verðbólgan getur
farið af stað þá.“

Útflutningsfyrirtækin hafa
staðið mjög vel undanfarið mið-
að við það hvað krónan hefur
verið sterk og gert þeim erfitt
fyrir að sögn Eddu Rósar. Hún
segir að sjávarútvegsfyrirtækin
hafi náð góðum árangri þó að þau
sem flytji til Bandaríkjanna hafi
náttúrlega átt mjög erfitt upp-
dráttar. Þá segir hún hafa haft 
jákvæð áhrif á viðskiptajöfnuð-
inn að fyrirtæki eins og til 
dæmis Actavis hafi í mjög auknu
mæli verið að flytja út lyf. Það sé
breyting frá því sem áður var.

trausti@frettabladid.is

Átök á Gazaströnd:

Fimm féllu
MIÐ-AUSTURLÖND Fimm létu lífið í
átökum Ísraela og Palestínumanna
í gær, þeim fyrstu eftir kjör 
Mahmoud Abbas sem eftirmanns
Jassers Arafats.

Ísraelskar hersveitir umkringdu
hús í Ramallah-flóttamannabúð-
unum á Gaza í gær og réðust til inn-
göngu gegn tveimur palestínskum
vígamönnum sem voru þar fyrir.
Því lauk með því að báðir Palestínu-
mennirnir lágu í valnum.

Ísraelskur landtökumaður og
tveir palestínskir vígamenn létust í
árás Palestínumannanna nærri
ísraelskri landnemabyggð á Gaza
síðar í gær.

Vígamennirnir sprengdu
sprengju en voru síðan skotnir af
ísraelskum hermönnum. ■

HÆTTA Á BROTTREKSTRI Erlendir
hjálparstarfsmenn og fréttamenn
eiga á hættu að verða reknir frá
Aceh-héraði í Indónesíu ef þeir
gera stjórnvöldum ekki grein
fyrir ferðum sínum. Embættis-
menn greindu frá þessu í gær og
báru fyrir sig öryggissjónarmið
vegna áralangs borgarastríðs í
héraðinu.

VARAÐ VIÐ SKJÁLFTA Taílensk
stjórnvöld vara við því að jarð-
skjálfti geti valdið miklum skaða
í höfuðborginni Bangkok. „Í dag
getum við ekki hugsað líkt og í
fortíðinni. Það sem hefur aldrei
gerst getur einhvern tíma gerst,“
sagði Suraphong Suebwonglee
upplýsingaráðherra.

GUÐDÓMLEG FORSJÓN Trúaðir
Indónesar lofa margir Allah og
túlka það sem guðdómlega for-
sjón að moskur skuli hafa staðið
af sér flóðbylgjuna 26. desember
þrátt fyrir að öll híbýli í kring
þurrkuðust út. Aðrir benda þó á
að moskurnar eru byggðar úr
steini en heimilin sem eyðilögð-
ust voru flest timburbyggingar.

LÆRA Á LÚXUSHÓTELI Hluta
fjögurra stjörnu hótels á Kamala-
strönd í Taílandi hefur verið
breytt í skóla. Starfsmenn þess
segja lítið um gesti núna og því
tilvalið að setja upp námsaðstöðu
í stað skóla sem eyðilögðust af
völdum flóðbylgjunnar. Börnin
læra nú við sundlaug hótelsins og
snæða hádegismat í matsalnum.

FISKSALA HRYNUR Fisksala
hefur dregist saman um helming
á eyjunni Penang í Malasíu síð-
ustu daga. Ástæðan er orðrómur
um að fisksali hafi fundið fingur
í maga fisks. Lögreglan hefur
varað við því að hverjum þeim
sem dreifi slíkum sögum verði
refsað enda séu þær lygi.

■ AFRÍKA

■ FLÓÐBYLGJANDavíð í mánaðarleyfi:

Geir fer
á tvo fundi

STJÓRNMÁL Geir H. Haarde fjár-
málaráðherra hleypur í skarðið
fyrir Davíð
Oddsson á
tveimur fund-
um erlendis í
forföllum utan-
ríkisráðherra,
í Finnlandi og í
Tansaníu. Hall-
dór Ásgrímsson
f o r s æ t i s r á ð -
herra fer þó
formlega með
málefni utanríkisráðuneytisins í
fjarveru Davíðs. 

Davíð verður í mánaðarleyfi
frá störfum erlendis að sögn
Gunnars Snorra Gunnarssonar
ráðuneytisstjóra.

Davíð mun mæta á utanríkis-
ráðherrafund NATO, sem haldinn
verður 9. til 10. febrúar, og kemur
í framhaldi af því til starfa í ráðu-
neytinu að nýju. - ás

Horfðir þú á þátt The Amazing Race,
sem tekin var upp á Íslandi? 

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú í leikhús á árinu?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

49.57%

50.43%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

GEIR H. HAARDE

Í BRUNARÚSTUM HEIMILISINS
Trudy Barrowcliffe reyndi að hugga Sue

Smith í brunarústum heimilis þeirrar síðar-
nefndu.

Skógareldar:

Verstu í
tuttugu ár

ÁSTRALÍA, AP Níu hafa látið lífið og
sex er saknað í kjölfar verstu
skógarelda sem geisað hafa í
Ástralíu síðustu tuttugu árin. Átta
fórnarlambanna létust þegar
kviknaði í bílum sem þau reyndu
að flýja í. Tvö börn, tveggja og
fjögurra ára, eru yngst þeirra
sem hafa látist af völdum skógar-
eldanna.

Skógareldarnir hafa brunnið á
145 þúsund hektara svæði á rækt-
uðu svæði á Eyreskaga í Suður-
Ástralíu. Eldarnir brutust út á
mánudag í kjölfar mikillar hita-
stækju þar sem hitinn hefur
mælst yfir 44 gráðum á Celsius. ■

ÚKRAÍNUHER Á BROTT Úkraínsk
stjórnvöld hafa ákveðið að kalla
alla 500 hermenn sína sem eru
við friðargæslu í Síerra Leóne
heim fyrir lok mars. Ástæðan er
að samþykki þingsins fyrir veru
hersins í Síerra Leóne er útrunn-
inn og aðstæður þar óhentugar
hermönnunum. Ellefu þúsund
friðargæsluliðar eru í Síerra
Leóne.

JÓN KRISTJÁNSSON Heildarkostnaður
við aðgerðirnar sem stofnanirnar
keyptu er nær 90 milljónum króna.

EDDA RÓS
Reiknar með að krónan veikist um

mitt næsta ár.

UPPSKIPUN Í SUNDAHÖFN
Meðalinnflutningur á mánuði í fyrra nam 20 milljörðum króna en var árið 2003 um 17 milljarðar króna. Raunaukning milli ára er því 18 prósent.

GENF, AP Ríki og samtök sem leggja
fram fé til neyðarhjálpar í Asíu í
kjölfar náttúruhamfaranna þar
ættu frekar að verja því í vel
þjálfaðar sveitir heimamanna en
að senda erlendar hjálparsveitir á
vettvang. Þetta sögðu talsmenn
Rauða krossins í gær og sögðu að
vel þjálfaðir heimamenn væru
betur til þess fallnir að bjarga 
lífum en aðkomumenn.

„Við urðum vitni að því í lönd-
unum sem urðu fyrir flóðbylgj-
unni að sjálfboðaliðar voru þegar

á fyrstu mínútunum komnir ná-
grönnum sínum til hjálpar eftir að
flóðbylgjan reið yfir,“ sagði Susan
Johnson, aðgerðastjóri Alþjóða
Rauða krossins. „Það er nauð-
synlegt fyrir ríkisstjórnir heims
og aðra þá sem leggja fram fé að
gera sér grein fyrir þörfinni á að
leggja fé í uppbyggingu viðbún-
aðar samfélaganna ef þeir vilja í
raun og veru milda áfallið,“ sagði
hún.

Johnson sagði að flóðbylgjan
hefði sýnt fram á hversu erfitt

væri að koma hjálparsveitum á
milli landa, ekki væri aðeins við
eyðileggingu að eiga heldur
einnig tólf ólíkar ríkisstjórnir og
tólf tollayfirvöld. ■

Rauði krossinn leiðbeinir um aðstoð vegna náttúruhamfara:

Best að treysta á heimamenn

LEITAÐ AÐ LÍKUM FÓRNARLAMBA
Þrátt fyrir að rúmar tvær vikur séu liðnar

frá því flóðbylgjan skall á löndum Asíu og
Afríku er enn leitað að líkum þeirra sem

fórust. Í Indónesíu vinna hvort tveggja 
hermenn og sjálfboðaliðar að leitinni.
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Forseti ASÍ:

Gefum þessu tíma
IMPREGILO Miðstjórn ASÍ fjallaði
í gær um greinargerð sína
vegna Impregilo sem send var
félagsmálaráðherra um síðustu
helgi og segir Grétar Þorsteins-
son, forseti ASÍ, að ASÍ velti
fyrir sér næstu skrefum meðan
beðið sé eftir fundi með ráð-
herra.

„Ég lít svo á að nefnd ráðu-
neytisstjóra hafi verið sett á
laggirnar vegna þess að ríkis-
stjórnin telji málið mjög alvar-
legt. Ráðherra hefur líka sagt að
hann vilji að þetta verði unnið
hratt þannig að við gefum þessu
einhvern tíma,“ segir Grétar
Þorsteinsson.

Í greinargerð ASÍ kemur fram
að veiting atvinnuleyfa á grund-
velli umsókna Impregilo fari í
bága við fjölmörg ákvæði ís-
lenskra laga og reglur, mörg
ákvæði EES-samningsins og yfir-
lýsinga stjórnvalda í tengslum
við stækkun EES auk þess sem
ekki liggi fyrir formlegar upp-
lýsingar um verklag Vinnumála-
stofnunar við meðferð og af-
greiðslu atvinnuleyfisumsókna. 

Grétar segir að mikil sam-
staða ríki í miðstjórn ASÍ um
málið og afskipti ASÍ af því fyrr
og síðar. Áhersla sé á að fylgja
málinu eftir af alvöru.

- ghs

Spyrja mátti um hernað
– ekki lista staðfastra

Ríkisstjórnin segir út í hött hjá Gallup að spyrja um lista staðfastra þjóða. Björn Bjarnason
segir að marktækt hefði verið að spyrja um hernað Bandaríkjamanna í Írak.

STJÓRNMÁL Mikill ágreiningur hefur
blossað upp hérlendis um lista sem
Bandaríkjamenn birtu í mars 2003
um þær þjóðir sem studdu innrás-
ina í Írak eftir að ljóst var að 
öryggisráð Sameinuðu þjóðanna
legði ekki blessun sína yfir þá að-
gerð, meðal annars vegna hótunar
Frakka um að beita neitunarvaldi. 

Ísland varð formlega hluti af
bandalagi staðfastra þjóða sam-
kvæmt yfirlýsingu Hvíta hússins.
Þar sagði: „Bush forseti hefur 
safnað ríkjum í bandalag sem þegar
hefur hafið hernaðaraðgerðir til að
afvopna Íraka af gereyðingarvopn-
um.“ Þá ætti að reka Saddam
Hussein forseta frá völdum. 

Tekið var fram að sumar þjóðir
legðu bandalaginu lið með herstyrk
en einnig var nefndur pólitískur
stuðningur, yfirflugsheimildir og
aðstoð við enduruppbyggingu. Í
ályktun bandarísku öldungadeild-
arinnar frá 27. mars 2003 var 
Ísland sett í annan flokk bandalags-
ríkja af þremur yfir lönd sem
hefðu lýst því yfir að hætta stafaði
af Írak. 

Ríkisstjórnin hefur gagnrýnt

Gallup: „Er Gallup að spyrja um
hinn svonefnda lista frá því
snemma árs 2003? Eru einhverjar
þjóðir lengur á þeim lista?“ spyr
Björn Bjarnason á heimasíðu
sinni.

Björn var beðinn að útskýra
þau ummæli og spurður hvort
hann hefði sætt sig við að spurt
hefði verið um hvort fólk styddi
hernað Bandaríkjamanna í Írak:
„Sú spurning hefði þó verið mark-
tæk.“

Halldór Ásgrímsson forsætis-
ráðherra sagði hins vegar í viðtali
við RÚV að spurningin væri
ómarktæk: „Ég er alveg viss um
það að Íslendingar eru því fylgj-
andi að við styðjum lýðræðis-
þróun í Írak, kosningarnar þar og
uppbygginguna sem er fram und-
an og það er að sjálfsögðu aðal-
málið.“

Ísland er hins vegar ekki eina
landið þar sem deilt hefur verið
hart um umræddan lista. Í þeim
löndum sem sendu her til Íraks
snerist umræðan að sjálfsögðu
um hvort kalla ætti hann heim.
Kosta Ríka hefur engan her frem-

ur en Ísland og þar fór vera lands-
ins á listanum fyrir stjórnarskrár-
dómstól. Hann úrskurðaði að það
væri stjórnarskrárbrot að styðja
hernaðaraðgerðir sem ekki nytu
fulltingis Sameinuðu Þjóðanna.

Hvíta húsið varð við beiðni stjórn-
ar landsins í kjölfarið. Björn
Bjarnason segist ekki þekkja
þetta mál: „Ég þekki ekki til 
afstöðu Kosta Ríka, hvorki nú né
áður.“ a.snaevarr@frettabladid.is

DRUKKINN FLUGMAÐUR  
Flugmanni easyJet lággjalda-
flugfélagsins hefur verið vikið
úr starfi tímabundið meðan
rannsakað er hvort hann hafi
verið drukkinn þegar hann
mætti til starfa í Berlín, höfuð-
borg Þýskalands, þaðan sem
hann átti að fljúga til Basel í
Sviss. Þetta er í fyrsta sinn sem
gripið er til þessa ráðs hjá flug-
félaginu.

HÚSEIGENDUR Í BRETLANDI
Breska stjórnin tilkynnti í gær
að hún hygðist ekki auka rétt
húseigenda til að verja heimili
sín gegn innbrotsþjófum. Mikil
umræða hefur verið um þetta í
Bretlandi en stjórnvöld segja
húseigendum einungis óheimilt
að beita óheyrilega miklu valdi.

BRESKIR HERMENN
Bretar ætla að fjölga hermönnum í Írak

fyrir kosningar í lok mánaðarins.

Innrásin í Írak:

Stuðningur í
lágmarki

BRETLAND, AP Innrásin í Írak hefur
aldrei notið minni stuðnings með-
al Breta en nú um stundir sam-
kvæmt nýrri skoðanakönnun Pop-
ulus. Einungis 29 prósent að-
spurðra sögðu það hafa verið
rétta ákvörðun að steypa Saddam
Hussein af stóli. Í apríl 2003,
skömmu eftir fall einræðisherr-
ans, voru 64 prósent Breta þessar-
ar skoðunar.

53 prósent sögðu það hafa ver-
ið ranga ákvörðun að beita her-
valdi í Írak og er það tvöfalt
hærra hlutfall en í apríl 2003, þeg-
ar 24 prósent töldu rangt að beita
hervaldi. ■

1Í hvaða borg voru skipverjarnir
staddir þegar þýska lögreglan og toll-

verðir réðust til inngöngu?

2Hvaða heimili geðsjúkra á að loka um
mánaðamót?

3Hvaða íslenska kvikmynd heitir á
spænsku Ojo por ojo?

SVÖRIN ERU Á BLS. 46

VEISTU SVARIÐ?

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

ÓMAR ÖRVARSSON SKIPSTJÓRI VAR SJÁLFUR
TEKINN MEÐ 14 KÍLÓ AF KÓKAÍNI 1997:

Kafteinn 
Kókaín á 

dópskipinu 
Hauki ÍS

Skipstjórinn í héraðs-
dómi í dag vegna 200

kannabisplantna

GRÉTAR ÞORSTEINSSON
Mikil samstaða er í miðstjórn ASÍ um af-

stöðuna til Impregilo. Beðið er eftir niður-
stöðu nefndar ráðuneytisstjóra og fundi

með félagsmálaráðherra.

GERÐ JARÐGANGA
Tilvonandi jarðgöng eru ekki háð

sölu Símans.

Vegbætur:

Göng óháð
Símasölu

RÍKISFJÁRMÁL Ráðstöfun peninga
sem fást fyrir sölu Símans hefur
ekki áhrif á vegbætur sem ákveð-
ið hefur verið að ráðast í, svo sem
Héðinsfjarðargöng eða jarðgöng
milli Reyðarfjarðar og Fáskrúðs-
fjarðar, að sögn Bergþórs Ólafs-
sonar, aðstoðarmanns samgöngu-
ráðherra.

Bent hefur verið á að í umræð-
um um sölu Símans hafi stjórn-
völd rætt um að nota ætti sölu-
hagnaðinn í vegbætur, en nú er
rætt um að eyða peningunum
frekar í byggingu hátæknisjúkra-
húss. „Jarðgangaáætlun liggur
fyrir og sala Símans tengist henni
ekki,“ sagði Bergþór. - óká

STJÓRNMÁL Leiðtogar staðfastra
ríkja fá ekki háa einkunn í ný-
legum greinaflokki Nicholas D.
Kristof sem skrifar pistla tvisvar
í viku á leiðaraopnu The New
York Times. Krystof ferðaðist til
nokkurra þessara ríkja og komst
að þeirri niðurstöðu að þeir sem á
annað borð styddu stefnu Banda-
ríkjanna í Írak gerðu það í eigin-
hagsmunaskyni.

Niðurstaða Kristofs eftir heim-
sókn til Eistlands í byrjun desem-
ber á síðasta ári var sú að Eistar
teldu að vera eistneskra her-
manna í Írak tryggði að Banda-

ríkin væru siðferðislega skuld-
bundin til að verja Eista gegn
Rússum. Hann bendir á að vinsælt
kosningaloforð Júsjenkós, nýkjör-
ins forseta Úkraínu, hefði verið að
kalla herinn heim frá Írak.
„Vandamálið við þetta bandalag
okkar er að það samanstendur að
mestu af leiðtogum sem treysta á
umbun, fremur en raunveru-
legum stuðningsþjóðum. Tony
Blair trúir á Íraksstríðið en önnur
bandalagsríki eru að langmestu
leyti tækifærissinnar sem eru að
koma sér í mjúkinn hjá stjórn
Bush.“ - ás
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New York Times:

Staðföstu ríkin
tækifærissinnuð

KVARNAST ÚR HÓPI STAÐFASTRA RÍKJA
Ákveðið var í gær að kalla úkraínska hermenn heim frá Írak á næstu mánuðum eftir

mannfall í liði þeirra. Þetta er í samræmi við stefnu Viktors Júsjenkó, nýkjörins forseta
Úkraínu.

KEPPT Í FÓTBOLTA UNDIR KOSNINGAÁRÓÐRI
Halldór Ásgrímsson telur marktækt að spyrja um stuðning við kosningar og

uppbyggingu í Írak.
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FYRIR RÉTTI EFTIR 41 ÁR
Edgar Ray Killen, liðsmaður Klu Klux Klan,
er nú fyrir rétti, sakaður um að hafa myrt
þrjá menn í Mississippi árið 1964 sem

unnu að jafnrétti svartra og hvítra í suður-
ríkjum Bandaríkjanna. 

Breytingar á mótum Suðurlands- og Þrengslavegar:

Gatnamótin
færast til norðurs

SAMGÖNGUR Gatnamót Suðurlands-
vegar og Þrengslavegar færast til
um 1,5 kílómetra til norðurs þegar
byggð verða ný mislæg gatnamót.
Þá verður lagður nýr vegkafli í
tengslum við breytinguna, sem
verður um þriggja kílómetra langur. 

„Suðurlandsvegurinn færist tals-
vert til við þetta,“ segir Svanur G.
Bjarnason, svæðisstjóri Vegagerð-
arinnar á Suðurlandi. Hann segir til
standa að opna útboð vegna gatna-
mótanna og vegarins 1. febrúar
næstkomandi, en verklok eigi svo 

að vera í október á þessu ári. 
Í útboðsgögnum er hins vegar

fyrirvari vegna þess að ekki liggur
fyrir álit Skipulagsstofnunar á því
hvort mislægu gatnamótin séu
matsskyld, en verði sú raunin geta
framkvæmdir tafist um marga mán-
uði. „Við eigum nú síður von á því að
þetta þurfi að fara í umhverfismat,
því við vorum búin að fá svar varð-
andi veginn sjálfan að þess þyrfti
ekki, þannig að nú snýr fyrirspurnin
bara að mislægu gatnamótunum.“

- óká

Banaslysið við Kárahnjúka:

Ríkissaksóknari
óskar frekari gagna
LÖGREGLURANNSÓKN Að ósk ríkis-
saksóknara er sýslumannsemb-
ættið á Seyðisfirði að afla viðbót-
argagna vegna banaslyssins á
virkjunarsvæðinu við Kárahnjúka
aðfaranótt 15. mars í fyrra. Að
þeim gögnum fengnum mun ríkis-
saksóknari taka ákvörðun um
hvort ákært verður í málinu.

Sýslumannsembættið á Seyðis-
firði fer með rannsókn málsins og
sendi embættið ríkissaksóknara
rannsóknargögn 5. október síðast-
liðinn. „Í þeim gögnum bentum
við á að ákveðnir þættir hefðu
ekki verið rannsakaðir. Hefur rík-
issaksóknari nú óskað eftir að við

öflum frekari gagna en hvenær
þeirri vinnu lýkur get ég ekki sagt
til um,“ sagði Helgi Jensson, full-
trúi sýslumannsins á Seyðisfirði.

Hálfþrítugur Íslendingur lést í
slysinu þegar hann varð fyrir
grjóti sem féll úr Fremri-Kára-
hnjúk. Vinna á slysstað var bönn-
uð um tíma eftir slysið og í kjöl-
farið var öryggi starfsmanna 
aukið.

Viku fyrir banaslysið höfðu
eftirlitsaðilar Landsvirkjunar
sent Impregilo og undirverktök-
um skriflegar athugasemdir þar
sem varað var við hættu á grjót-
hruni á vinnusvæðinu. - kk

Sameining sveitarfélaga á Eyjafjarðarsvæðinu:

Héðinsfjarðargöng
forsenda sameiningar
SAMEININGARKOSTIR Bæjarstjórn
Ólafsfjarðar hefur ákveðið að
leggja til að kosið verði um sam-
einingu allra sveitarfélaganna tíu
í og við Eyjafjörð í sameiningar-
kosningunum 23. apríl næst kom-
andi.

Í umsögn bæjarstjórnar Ólafs-
fjarðar til nefndar um sameiningu
sveitarfélaga segir meðal annars:
„Bæjarstjórn Ólafsfjarðar er
sammála því sem komið hefur
fram í bókunum og skilyrðum
sem bæjarráð Akureyrarbæjar,
Siglufjarðarkaupstaðar og Dal-
víkurbyggðar hafa sett fram þess
efnis, að af sameiningu sveitarfé-
laga við Eyjafjörð geti ekki orðið
nema að uppfylltum ákveðnum

skilyrðum. Bæjarstjórn Ólafs-
fjarðar leggur þunga áherslu á
samgöngubætur og þá sérstak-
lega staðfestingu á framkvæmd
við gerð Héðinsfjarðarganga. Þá
verður að liggja fyrir samkomu-
lag milli ríkis og Sambands 
íslenskra sveitarfélaga um verk-
efnatilfærslu og tekjustofna sem
og trygging fyrir því að ekki komi
til skerðingar á tekjum úr jöfnun-
arsjóði. Bæjarstjórn Ólafsfjarðar
fagnar sérstaklega bókun bæjar-
ráðs Dalvíkurbyggðar þar sem
fram kemur krafan um stofnun
framhaldsskóla við utanverðan
Eyjafjörð og tekur heilshugar
undir þá kröfu.“

- kk

Ferðaþjónusta fatlaðra hjá Reykjavíkurborg:

Umdeildar reglur
ekki komnar í gildi

HEILBRIGÐISMÁL Umdeildar breyt-
ingar á reglum ferðaþjónustu fatl-
aðra aldraða taka ekki gildi 
fyrr en settar verða reglur um

akstursþjónustu
aldraðra, að
sögn Bjarkar
Vilhelmsdóttur
borgarfulltrúa.
Hún segir að
staðan sé því
óbreytt frá því
sem var fyrir
áramót, þar sem
s í ð a r n e f n d u
reglurnar öðlist
ekki gildi fyrr en
í næsta mánuði.

Umræða reis þegar þremur
einstaklingum í endurhæfingu á
Grensási var á nýju ári synjað um

ferðaþjónustu fatlaðra á vegum
borgarinnar þar sem þeir væru
orðnir 67 ára. Var þetta sagt byggt
á reglum sem tekið hefðu gildi um
áramót. Einstaklingarnir þrír sem
sóttu endurhæfingu á göngudeild
kváðust vera í miklum vanda, þar
sem þeir hefðu treyst á ferða-
þjónustuna. Guðrún Karlsdóttir,
læknir á Grensási, taldi þetta á
skjön við þá þróun sem unnið
væri að, það er að efla göngu-
deildarþjónustu á Landspítala há-
skólasjúkrahúsi.

„Þessar reglur hafa enn ekki
hlotið staðfestingu borgarráðs og
eru því ekki komnar í gildi,“ sagði
Björk, sem kvaðst ekki geta tjáð
sig um höfnunarmál einstakling-
anna þriggja þar sem hún þekkti
ekki nægilega vel til þeirra. - jss

Góðkunningi lögreglu:

Stal fjórum
fartölvum

LÖGREGLUMÁL Brotist var inn í versl-
unina Office 1 við Glerárgötu á Ak-
ureyri um klukkan hálf þrjú í fyrr-
inótt. Rúða var
brotin í
verlsuninni og
fjórum fartölvum
hafði verið stolið
að verðmæti 700
til 800 þúsund
króna.

Lögreglan veitti karlmanni at-
hygli sem var á hlaupum við versl-
unina. Manninum var veitt eftirför
og hann handtekinn á gistiheimili
stutt frá.  Tölvunum henti hann frá
sér á hlaupunum.

Maðurinn hefur oft komið við
sögu lögreglunnar. Hann var færð-
ur í fangageymslur og þykir málið
vera upplýst. - gag

Nýbýlavegi 14, Kópavogi. Sími 554 4443. Fax 554 4102.
rafport@rafport.is   www.rafport.is

Umboðsmenn um land allt

• Miðar á bréf, pakka, bréfabindi o.fl.

• Á CD/DVD diska, miðar úr plasti

• Prentar miða úr Word-, Excel- og Outlook

• Prentar merkiborða bæði á pappír og plast, 

stærðir eftir vali, allt að eins meters langa

• Allt að 62mm breidd

• 50 miðar á mínútu*

• USB tenging

• Windows hugbúnaður

• Sjálfvirk klipping

•   Heilar lengjur eða staðlaðar
*Staðlaðir póstfangamiðar

Fljótvirkasti miðaprentarinnFljótvirkasti miðaprentarinnFljótvirkasti miðaprentarinn
Umboðsaðili:

QL-550

NÝTT !NÝTT !NÝTT !

Kynningarverð 12.999 12.999 12.999 kr.kr.kr. A
ugl. Þórhildar 1390.40

NÝJU GATNAMÓTIN OG ÞAU GÖMLU
Ný mislæg gatnamót inn á Þrengslaveg verða um 1,5 kílómetrum norðar en gömlu gatna-

mótin, en í tengslum við þau verður lagður um þriggja kílómetra langur nýr vegspotti á
Suðurlandsvegi.

BJÖRK VIL-
HELMSDÓTTIR
Beðið verður eftir
gildistöku reglna

um ferðaþjónustu
aldraðra.

VIÐ KÁRAHNJÚKA
Fulltrúi sýslumanns á Seyðisfirði segir að ákveðnir þættir hafi ekki verið rannsakaðir þegar

banaslys varð á virkjunarsvæðinu við Kárahnjúka í mars. 
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Ný gatnamót
Nýr vegkafli

Þrengslavegur

Gömlu gatnamótin



Upplifun í U$A

VR orlofsávísun

Munið ferða-
ávísunina

Verð miðast við að bókað sé á www.icelandair.is
Ef bókað er á söluskrifstofu bætist við þjónustugjald, 
3.750 kr. á mann.

* Innifalið í þessum helgarpökkum: Flug, gisting, 
   og flugvallarskattar.

Hafið samband við söluskrifstofur Icelandair eða við Fjarsölu Icelandair 
í síma 50 50 100 (svarað mánud. - föstud. kl. 8-18, laugard. kl. 9-17 
og á sunnudögum kl. 10-16).
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Nú er tækifæri til að láta „ameríska drauminn“ 
rætast. Heimsborgir Icelandair á austurströnd 
Bandaríkjanna eru ævintýraveröld fyrir fólk á öllum 
aldri.

$láðu til! Gengi dollarans hefur aldrei verið hagstæðara!

Baltimore
Verð frá 45.740 kr.* á mann
í tvíbýli á Days Inn Inner Harbor í 3 nætur.

Washington
Verð frá 46.690 kr.* á mann 
í tvíbýli á Holiday Inn Downtown í 3 nætur.   

Minneapolis. 
 Verð frá 43.240 kr.* á mann 
í tvíbýli á Holiday Inn Bloomington í 3 nætur. 

Boston
 Verð frá 45.550 kr.* á mann 
í tvíbýli á Tremont House í 3 nætur. 

Helgarferðir á tímabilinu 20.  janúar - 26. febrúar 2005 
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EKKI Í ÞEIRRA NAFNI
Breskir Evrópuþingmenn voru meðal

þeirra sem mótmæltu á Evrópuþinginu í
Strassburg í gær, þegar Evrópuþingið

ákvað með yfirgnæfandi meirihluta at-
kvæða að styðja fyrstu stjórnarskrá Evr-

ópusambandins og hvatti ríkisstjórnir ESB
að gera hið sama.

Fljótsdalslínur 3 og 4:

Fjórir buðu í stálvírinn
IÐNAÐUR Fimm tilboð bárust Lands-
virkjun í stálvír fyrir Fljótsdalslín-
ur 3 og 4, en þau voru opnuð á mánu-
dag. Hæsta boð kom frá

Westfälische Drahtindustrie GmbH
upp á 71,4 milljónir króna. Var það
eina tilboðið sem var yfir kostnað-
aráætlun, sem hljóðaði upp á rétt
rúmar 64 milljónir króna. Næst-
hæst bauð BYKO hf., eina íslenska
fyrirtækið sem tók þátt, 62,4 millj-
ónir. Lægst bauð hins vegar sænska
fyrirtækið Swedwire, rúmar 54
milljónir og með frávikstilboð upp á
rúmar 50 milljónir króna. 

Friðrik Sophusson, forstjóri
Landsvirkjunar, segir að Landsnet,
sem annast á flutning á raforku,
semji við verkfræði- og fram-
kvæmdasvið Landsvirkjunar sem
sjái um útboðið. „En þetta var nátt-
úrlega boðið út í okkar tíð,“ sagði

hann og bjóst við að verkefni tengd
Kárahnjúkavirkjun sem byrjað 
hefur verið á myndu verða áfram á
forræði verkfræði- og fram-
kvæmdasviðsins.

Friðrik taldi tilboðin flest hafa
verið hagstæð og kvaðst sannfærð-
ur um að línurnar yrðu mun ódýrari
en ráð hafi verið fyrir gert þegar
upp væri staðið. - óká

Loðnuveiðar:

Mokveiða
góða loðnu

AFLI Loðnuveiðar hafa gengið
mjög vel úti af Norðausturlandi
síðustu sólarhringa og er mikið
magn af loðnu á svæðinu. Að sögn
Freysteins Bjarnasonar, fram-
kvæmdastjóra útgerðar Síldar-
vinnslunnar, er gott hljóð í sjó-
mönnum og útgerðarmönnum 
eftir að fiskifræðingar gáfu í skyn
að kvótinn yrði aukinn verulega.
„Loðnan er mjög góð og hafa skip-
in verið í mokafla en við frystum
alla þá loðnu sem berst til Nes-
kaupstaðar,“ sagði Freysteinn. 

- kk

Fannfergi á Vestfjörðum:

Órólegur snjór
miðað við magn

SNJÓÞYNGSLI Í SÚÐAVÍK
Þeir félagar Elmar Garðarsson, Jón Arnór Þorsteinsson, Sigurgeir Garðarsson og Þórir Gari-
baldi Halldórsson, voru bara hressir með snjókomuna í Súðavík þegar ljósmyndari hitti þá
fyrir á mánudaginn. Þá töldu þeir ekki eftir sér að grípa í skófluna og hjálpa til við mokst-

urinn svo greiðfært væri um bæinn.

SNJÓKOMA Meira hefur verið um
snjóflóð á Vestfjörðum undan-
farið en snjódýptartölur segja
til um, að sögn Trausta Jónsson-
ar veðurfræðings á Veðurstofu
Íslands. „Snjórinn hefur verið
órólegur miðað við magn,“ segir
hann og bætir við að í þessum
efnum skipti máli lagskipting
snjósins og skafrenningur. „Svo
getur nú líka verið að meiri
snjór sé til fjalla en mælingar í
byggð segja til um.“ 

Trausti segir hins vegar að oft
hafi snjóað meira á Vestfjörðum
en nú. Þar mældist þó í byrjun
vikunnar 60 til 65 sentímetra
djúpur jafnfallinn snjór og taldi
hann að snjór í slíku magni
myndi valda algjöru umferðar-
öngþveiti á höfuðborgarsvæð-
inu. „Tölurnar miða við jafnfall-
inn snjó þannig að búast má við
miklum sköflum. Í þorpum er oft
minni vindur vegna húsa og að-
fenni meira.“ - óká

LOÐNUVEIÐAR
Vel hefur gefið
á miðunum síð-
ustu daga og
meira er af
loðnu en búist
var við.

FLJÓTSDALSLÍNUR 3 OG 4
Hér má sjá legu Fljótsdalslína 3 og 4 um Skriðdal framhjá bænum Eyrarteigi á leiðinni frá

Kárahnjúkavirkjun niður í Reyðarfjörð.

TILBOÐ Í STÁLVÍR 
fyrir Fljótsdalslínur 3 og 4 frá Kárahnjúka-
virkjun í álver í Reyðarfirði.

Bjóðandi Upphæð tilboðs

Westfälische Drahtindustrie GmbH
71.427.490 kr.

BYKO hf. 62.435.418 kr.
Bridon Internationa Ltd. 55.958.022 kr.
Swedwire, Svíþjóð 54.211.815 kr.
Swedwire, Svíþjóð (frávikstilb.)

50.522.196 kr.
Kostnaðaráætlun ráðgjafa 64.029.000 kr.
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EVRÓPA Þrír létust þegar stormur
gekk yfir norðanvert Bretland og
Norður-Írland í fyrrinótt og gær-
dag. Vindurinn reif tré upp með
rótum og felldi símastaura. Mest-
ur mældist vindurinn á Vestureyj-
um Skotlands og náði 198 kíló-
metra hraða í hvössustu hviðun-
um í Skotlandi. 60 þúsund Skotar
voru rafmagnslausir af völdum
óveðursins.

Um tíma var óttast um afdrif
nítján skipverja spænsks togara
sem var saknað en hann fannst í
gær.

Mikið óveður gekk yfir Noreg í
gær. Víða á vesturströndinni
flæddi sjór um götur bæja og
borga og inn í hús, meðal annars í
Björgvin og Álasundi. Vindurinn
mældist mestur 37 metrar á sek-
úndu í hviðum. ■

BEÐIÐ BROTTFLUTNINGS
Flóð hafa valdið miklum skemmdum í Bretlandi. Þessi maður beið þess að ónýtir innan-

stokksmunir yrðu fluttir á haugana.

Bretlandseyjar:

Þrír létust í veðurofsa
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■ EVRÓPA

10.000 kr.
afsláttur á mann
í fyrstu 400 sætin (Pakkaferðir: Flug og gisting)

46.620 kr.
á mann miðað við 2 fullorðna og 2 börn, 2ja-11 ára, í 7 nætur.

Ef 2 ferðast saman, 57.430 kr. á mann.

Plúsferðir • Hlí›asmára 15 • Kópavogur • Sími 535 2100 • www.plusferdir.is

Sala er hafin á einn vinsælasta sólarstaðinn í Evrópu

Bókaðu strax
      - besta Plúsferðaverðið! 

T I L B O Ð

Innifalið: Flug, flugvallarskattur, gisting í 7 nætur á Santa Clara, 
íslensk fararstjórn og 10.000 kr. bókunarafsláttur.

Ekki innifalið: Ferðir til og frá flugvelli 1.800 kr. og forfallagjald 
1.800 kr. sem er valkvætt.

Netverð frá

Co
sta 

del Sol

Plúsferðir bjóða glæsilegt úrval af vinsælustu gististöðunum í hjarta Torremolinos.
Frábær skemmtun og úrval veitingastaða sem á engan sinn líka.

 Vikulegt beint leiguflug í allt sumar

Co
sta 

del Sol
SNJÓTITTLINGAR

Fuglarnir létu sér fátt um finnast þó fólk ætti
leið um götuna og héldu áfram að gæða sér

á ljúffengu kornmeti á Laufásgötunni.

Akureyri:

Fuglamergð
FUGLAR Engu var líkara en taka á
nýrri Hitchcock-mynd stæði yfir
á Eyrinni á Akureyri þegar hund-
ruð eða þúsundir snjótittlinga
voru í kornmeti sem fallið hafði á
götuna við innréttingaverkstæði
Nomaco. Var ekki laust við að
færi um suma sem leið áttu um
götuna og dæmi um að fólk gengi
úr vegi fuglanna.

- kk

KRISTJÁN AÐALSTEINSSON
Áður var hann framkvæmdastjóri Harbour

Grace CS á Nýfundnalandi og þar áður sölu-
og markaðsstjóri Útgerðarfélags Akureyringa

og framkvæmdastjóri Sæplasts á Dalvík.

Norræn
samvinna

VIÐSKIPTI Sæplast á Dalvík og
dönsku fyrirtækin Neptun Plast
og Atlantic Trawl Floats hafa
ákveðið að sameina framleiðslu
sína á trollkúlum í eitt fyrirtæki.
Fyrirtækin þrjú eiga jafnan hlut 
í nýja félaginu en það heitir At-
lantic Floats og er skráð á Íslandi.

Ástæður sameiningarinnar má
rekja til mikillar hækkunar á hrá-
efnismörkuðum á síðasta ári og
óviðunandi afkomu í framleiðslu
trollkúla hjá öllum fyrirtækjun-
um þremur.

- kk

Skip SVN:

Afli fyrir tvo
milljarða

AFLI Heildarafli skipa Síldar-
vinnslunnar hf. í fyrra var ríf-
lega 154 þúsund tonn að aflaverð-
mæti ríflega 2.067 milljónir
króna. Bolfiskaflinn var rúmlega
8 þúsund tonn, að verðmæti um
1.012 milljónir króna, en heildar-
afli í uppsjávarfiski var ríflega
146 þúsund tonn, að verðmæti
1.055 milljónir króna.

– kk
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Stofnandi GNU með fyrirlestra:

Berst fyrir frelsi hugbúnaðar MEÐ 100 EITURLYFJASKAMMTA
Maður var tekinn með 100
grömm af kannabisefnum við
umferðareft-
irlit lögregl-
unnar í
Reykjavík.
Stór hluti efn-
anna var
pakkaður í
söluumbúðir. Maðurinn ók eldri
bíl, á gömlum númerum, sem var
vanbúinn. Tekin var skýrsla af
manninum. Hann játaði brot sitt
og var sleppt.

HÖFUÐHÖGG VIÐ ÁREKSTUR
Ökumaður fékk höfuðhögg við
árekstur tveggja fólksbíla á
Skólavörðustíg í Reykjavík rétt
um klukkan fimm. Hann var
fluttur á slysadeild.

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

UPPLÝSINGATÆKNI Richard M.
Stallman, hugbúnaðarfrömuður
og baráttumaður gegn einkaleyf-
isbundnum hugbúnaði, hélt á
mánudag og þriðjudag tvo fyrir-
lestra í Kennaraháskóla Íslands.
Stallman er stofnandi „Free
Software Foundation“ og stofn-
andi GNU-verkefnisins. GNU er
stýrikerfi sem byggir á hugsjón-
um svokallaðs „frjáls“ hugbúnað-
ar, en það þýðir að fólki er frjálst
að afrita, dreifa og breyta hug-
búnaðinum að vild. Víða eru í
notkun GNU-stýrikerfi á Linux-
grunni.

Í fyrri fyrirlestrinum fjallaði
Stallman um höfundarrétt og

hvernig hann hentaði illa í tölvu-
umhverfi nútímans. Hann segir
stórfyrirtæki sem hagnast á höf-
undarrétti berjast fyrir strangari
löggjöf um leið og hamlað sé gegn
aðgengi almennings að tækni.
Stallman segir að til þess að ýta
undir framfarir þurfi aftur á móti
að auka frelsi og aðgengi. Í seinni
fyrirlestri sínum ræddi Stallman
um hvernig einkaleyfi í hugbún-
aði hamli framþróun og hönnun
hugbúnaðar, því þau setji í raun
hugmyndum skorður.

Frekari upplýsingar um
Stallman og „frjálsan“ hugbúnað
má finna á slóðinni stallman.org.

- óká

RICHARD M. STALLMAN
Stallman gerir skýran greinarmun á „frjáls-

um“ og „opnum“ hugbúnaði (“Free
software“ og „Open source software“). Hann
segir hugmyndafræðina ólíka þar sem „op-
inn hugbúnaður“ snúist um hagnýti meðan

„frjáls hugbúnaður“ snúist um siðferði.
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STJÓRNARSKRÁIN SAMÞYKKT
Þing Evrópusambandsins sam-
þykkti nýja stjórnarskrá sam-
bandsins með miklum mun í at-
kvæðagreiðslu í gær. Jafnframt
var samþykkt að hvetja
ríkissstjórnir landa
Evrópusambandsins að gera hið
sama. 500 þingmenn greiddu at-
kvæði með stjórnarskránni, 137
voru henni andvígir og 40 þing-
menn sátu hjá.

HRAKTIST ÚR STARFI Slóvakískur
ráðuneytisstjóri hraktist úr starfi
eftir að upp komst að hann hafði
aðstoðað leyniþjónustuna í valda-
tíð kommúnista. Jan Hurny er
fyrsti slóvakíski embættismaður-
inn til að segja af sér vegna ásak-
ana um samstarf við leyniþjón-
ustuna.
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Íslensk heimili kaupa borðbúnað, glös,
eldhús- og heimilisáhöld fyrir 18.553 
krónur á ári. Íbúar dreifbýlisins verja 

mun minna fé í slíkan varning en 
höfuðborgarbúar. 

SVONA ERUM VIÐ

Bæjarstjórn Vestmannaeyja hefur engin
viðbrögð fengið frá olíufélögunum
vegna bréfs sem hún sendi þeim í
haust þar sem óskað var eftir því að
þau hefðu frumkvæði að því að semja
um greiðslur bóta vegna ólögmæts
samráðs sem þau viðhöfðu í útboði
bæjarins vegna olíuverslunar.
Bæjarstjórnin taldi að verðsamráðið
hefði valdið Vestmannaeyjabæ, íbúum
bæjarins og fyrirtækjum tjóni. Lúðvík
Bergvinsson, oddviti Vestmannaeyjalist-
ans, sagði þá að Vestmannaeyjabær
myndi leita réttar síns og hann vonast
eftir jákvæðum undirtektum olíufélag-
anna í samræmi við afsökunarbeiðnir
þeirra sem birtust í kjölfar úrskurðar
samkeppnisráðs um verðsamráð félag-
anna.
Bergur Elías Ágústsson, bæjarstjóri í

Vestmannaeyjum, segist engin svör hafa
fengið frá olíufélögunum, hvorki form-

leg né óformleg. „Við bíðum spennt. Við
reiknuðum með því að fá svör frá þeim
enda buðum við þeim að koma með
tillögur um hvernig mætti bæta bænum
tjónið. Það er líka að mínu mati lág-
markskurteisi að svara erindum sem
þessum. Einhverra hluta vegna hefur
staðið á svari.“ 
Bergur segir greinilegt að það þurfi að
ítreka beiðnina. Bæjarstjórnin hefur ekki
metið tjónið sem bæjarsjóður varð fyrir
vegna samráðs olíufélaganna. Skýr
dæmi um samráð eru í niðurstöðu
samkeppnisráðs og Bergur segir aug-
ljóst að olíufélögin hafi skipt með sér
verkum. „Við vildum bjóða olíufélögun-
um að setjast niður með okkur og gera
tillögu um lausn á þessu máli.“ Hann
segir hljóðið þungt í bæjarbúum vegna
samráðsins.

Olíufélögin hafa ekki svarað Vestmannaeyjabæ
EFTIRMÁL: SKAÐABÆTUR VEGNA VERÐSAMRÁÐS
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Vestfirðingur
2004 valinn

Tónlistarmaðurinn Örn Elías Guð-
mundsson, sem er betur þekktur
undir listamannsnafninu Mugi-
son, er Vestfirðingur ársins 2004
að mati lesenda vefritsins bb.is.
Örn Elías hefur staðið sig frábær-
lega á tónlistarsviðinu á undan-
förnum árum og sérstaklega á því
síðasta, en þá gaf hann m.a. út
plötuna Mugimama (Is This Mon-
keymusic?), sem fjölmargir gagn-
rýnendur hafa valið bestu plötu
ársins. Þá samdi hann tónlistina
við kvikmynd Friðriks Þórs Frið-
rikssonar, Næsland, auk þess sem
hann er tilnefndur til fimm 
verðlauna á Íslensku tónlistar-
verðlaununum sem veitt verða í
næsta mánuði. Örn Elías stóð
einnig í samvinnu við föður sinn
og fleiri aðila fyrir tónlistarhátíð-
inni Aldrei fór ég suður, sem hald-
in var á Ísafirði um síðustu páska.
Með tónlistarhátíðinni varð hin
árlega skíðavika á Ísafirði að 
eftirsóknarverðum viðburði, sem
vel var sóttur. Þá hefur Örn Elías
verið duglegur við að kynna

heimaslóðirnar, eða eins og fjöl-
margir lesendur sögðu: „Mugison
er ein besta kynning sem Vest-
firðir hafa fengið um langt skeið.“ 

72 einstaklingar fengu atkvæði
í kosningunni, sem stóð frá miðj-
um desember og fram til áramóta.
Atkvæðin voru vel á fjórða
hundraðið og fengu þeir sem voru
í 1.-4. sæti rúmlega helming
þeirra.

Faðir Arnar Elíasar, Guðmund-
ur M. Kristjánsson, hafnarstjóri
Ísafjarðarbæjar, tók við viður-
kenningu sonarins á laugardag,
sem eru eignar- og farandgripir
sem smíðaðir eru af Dýrfinnu
Torfadóttur, gullsmið í Gullauga á
Ísafirði.

„Þetta er agalega mikill heiður.
Ég veit eiginlega ekki alveg hvað
ég hef gert svona merkilegt. Per-
sónulega finnst mér það mitt
mesta afrek á liðnu ári að hafa
barnað unnustu mína,“ sagði Örn
Elías er honum voru tilkynnt 
úrslitin, en Rúna Esradóttir, 
verðandi barnsmóðir hans, verður
að líkindum léttari eftir um mán-
uð. „Þar á eftir eru það kannski
þessar tvær plötur sem ég gaf út.
Svo finnst mér mjög gaman að
hafa átt þátt í tónlistarhátíðinni
Aldrei fór ég suður sem haldin
var á Ísafirði um síðustu páska.“

Aðspurður segist hann vonast
til að titillinn „Vestfirðingur árs-
ins 2004“ gefi tóninn fyrir það
sem koma skuli á þessu ári og vís-
ar þar til fimm tilnefninga sem
hann hefur hlotið til Íslensku tón-
listarverðlaunanna sem afhent
verða í næsta mánuði. „Það væri
gaman. Annars er ég furðu lostinn
yfir að hafa hlotið þessi verðlaun.
Mér finnst Jón Fanndal Þórðarson

Síðumúla 13
Opið 10 - 18
Sími 568-2870

ÚTSALA ÚTSALA

60 – 80 %
Ótrúlega lágt verð

Dæmi um verð:
Áður Núna

Riffluð peysa 6.500.- 1.400.-
Rennd peysa 5.900.- 1.900.-
Rúllukragapeysa 6.200.- 1.900.-
Vafin peysa 4.800.- 1.900.-
Peysa m/V-hálsmáli 4.700.- 1.400.-
Satín toppur 5.300.- 1.900.-
Bolur m/perlum 6.600.- 1.900.-
Bolur m/áprentun 3.700.- 900.-
Skyrta 4.000.- 1.500.-
Túnikublússa 4.700.- 900.-
Hettupeysa 4.900.- 1.900.-
Sítt pils 6.300.- 900.-
Flauelsjakki 6.400.- 1.900.-
Dömujakki 5.600.- 900.-
Vatteruð úlpa 6.800.- 2.900.-
Leðurbuxur 11.200.- 2.900.-
Kvartbuxur 4.900.- 900.-
Dömubuxur 5.800.- 900.-

Slá með tveir fyrir einn.

Fyrir þorrablótið og árshátíðina
Dúkar, servíettur og kerti í miklu úrvali

Mánudaga til fö
studaga

frá kl. 8:00 til 1
8:00

Laugardaga frá

kl. 10:00 til 1
4:00

Nýr opnunartími

 í verslun RV:

R
V

20
27

Lotus TexStyle dúkarúlla
1,2 x 50 m

5.696.-

Bosíus kerti
24,5 cm, 30 stk.

598.-

Lotus NexxStyle servíettur
39 x 39 cm, 80 stk.

276.-
Verð frá

M
YN

D
IR
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B
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Lesendur bb.is völdu
tónlistarmanninn Örn
Elías Guðmundsson,
sem betur er þekktur
undir listamannsnafn-
inu Mugison, Vestfirð-
ing ársins 2004. Plata
hans Mugimama (Is
This Monkeymusic?),
er að margra mati besta
plata ársins.

VERÐLAUNIN AFHENT Guðmundur M. Kristjánsson, faðir Arnar Elíasar,
tekur við viðurkenningu og farandgrip úr hendi Arnar Torfasonar í Gull-
auga (til vinstri) og Hálfdáns Bjarka Hálfdánssonar, fréttastjóra bb.is.



19FIMMTUDAGUR 13. janúar 2005  

LOSTÆTI Í byrjun þorra fyrir tveim-
ur árum gerðu bandarískir fjöl-
miðlar létt grín að Íslendingum
vegna neyslu á hrútspungum.
Höfðu fjölmiðlar vestra eftir
Gunnari Níelssyni, þáverandi 
aðstoðarsölustjóra Norðlenska, að
skortur væri á pungum í landinu og
í fyrirsögn á vinsælum bandarísk-
um vefmiðli stóð: Íslendingar þjást
af eistnaskorti. Þessi matarvenja
Íslendinga þótti svo afbrigðileg að

skrifstofu Ferðamálaráðs í New
York barst tilkynning þess efnis að
þáttastjórnandinn Jay Leno myndi
hugsanlega taka málið fyrir en
ekki varð þó af því.

Ingvar Már Gíslaslon, markaðs-
stjóri Norðlenska, segir að í ár sé
enginn eistnaskortur hjá Norð-
lenska en heldur enginn afgangur
eftir þorravertíðina. „Það er svo
mikil eftirspurn innanlands að við
erum hætt útflutningi. Að þessu
sinni settum við í verkun og vinnslu
12 tonn af pungum, sem þýðir að
frá okkur fara um 6 tonn af súrum
pungum vítt og breitt um landið.
Það er rosalega gott að bíta í súran
pung,“ sagði Ingvar Már. - kk

Þorramatur:

Eistnastaða Íslendinga með ágætum

MEÐ LÍFIÐ Í LÚKUNUM
Óskar Erlendsson, kjötiðnaðarmaður og

„yfirpungur“ hjá Norðlenska, Ólöf Eir
Guðmundsdóttir og Unnur Jónsdóttir

hræra í pungunum. Báðar eru dömurnar
með pungapróf frá Norðlenska.

• Litaskjár
• 3ja banda
• FM útvarp
• Innbyggð

myndavél

Nokia 6610

16.980 kr.

Verð aðeins:

18.980 kr.Verð áður:

Eingöngu fyrir GSM kort frá Símanum.

800 7000 - siminn.is

á góðu verði

Frábærir

myndasímar

• 4096 litaskjár með
128x128 punkta upplausn

• Myndavél: VGA,
640x480 punkta upplausn

• 4 MB innbyggt minni
• Innbyggður stafrænn áttaviti

og margt fleira

Eingöngu fyrir
GSM kort frá
Símanum.

13.980 kr.

Verð aðeins:

Nokia 3220

16.980 kr.Verð áður:

• Myndavél
• Litaskjár
• Þyngd: 86 g
• Rafhlaða: Li Ion
• Biðtími: Allt að 350 klst.
• Taltími: Allt að 3 klst.
• GPRS
• 2 MB innbyggt minni

Eingöngu fyrir GSM kort
frá Símanum.E
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25.980 kr.

Verð aðeins:

Nokia 5140

27.980 kr.Verð áður:

Í LEIT AÐ FJÖLSKYLDUNNI
Tíu fórust þegar aurskriða fór yfir hús í

bænum La Conchita í Kalíforníu á mánu-
dag. Jimmie Wallet sést hér leita að fjöl-
skyldu sinni í rústum heimilis síns. Björg-
unarmenn fundu lík eiginkonu hans og

þriggja dætra snemma í gær.

helst eiga að fá þau. Bæði ég og
pabbi kusum hann. Ef hægt er að
deila verðlaununum, þá vil ég
deila þeim með Jóni og pabba og
lít svo á að þeir séu ekki minni
Vestfirðingar en ég.“

Umræddur Jón Fanndal Þórð-
arson, verslunarmaður og for-
maður Félags eldri borgara í Ísa-
fjarðarbæ, varð í öðru sæti í 
valinu á Vestfirðingi ársins 2004.
Hann var einn af forsvarsmönn-
um Heimastjórnarhátíðar alþýð-
unnar sem haldin var á Ísafirði á
síðasta ári. Í þriðja sæti varð
Kristinn H. Gunnarsson alþingis-
maður, sem varð í öðru sæti árið
2003, og í fjórða sæti varð 
Sigmundur F. Þórðarson, húsa-
smíðameistari á Þingeyri og for-
maður Íþróttafélagsins Höfrungs.

Aðstandendur valsins á Vest-
firðingi ársins 2004, Gullauga á
Ísafirði, hugbúnaðarfyrirtækið
Innn hf. í Reykjavík og bb.is,
þakka lesendum þátttökuna og
óska þeim og Vestfirðingum öll-
um velfarnaðar á árinu. ■

VESTFIRÐINGUR ÁRSINS 2004
Örn Elías Guðmundsson (Mugison) var val-
inn Vestfirðingur ársins af lesendum bb.is.

ársins
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Mörður Árnason alþingismaður lagði
á dögunum fram fyrirspurn á Alþingi
um trúnaðarstörf sendiherra fyrir
stjórnmálaflokkana í tilefni þess að
Þorsteinn Páls-
son, sendiherra
Íslands í Kaup-
mannahöfn, var
skipaður fulltrúi
Sjálfstæðisflokks
í stjórnarskrár-
nefnd. Vildi
hann fá að vita
hvort það til
væru fordæmi
fyrir slíku og
hvort það hefði
talist eðlilegt ef
aðrir en núver-
andi stjórnarflokkar hefðu skipað
starfandi sendiherra í nefndina.
Gunnar Snorri Gunnarsson, ráðuneyt-
isstjóri í utanríkisráðuneytinu, segist
nokkuð viss um að til séu fordæmi
fyrir nefndaskipan sem þessari.
Eru til fordæmi þess að sendiherrar
sinni trúnaðarstörfum fyrir stjórn-
málaflokka?
Þetta er ekki til á skrám hjá okkur.
Meginreglan innan ráðuneytis er hins
vegar sú að ef starfandi embættis-
menn taka að sér trúnaðarstörf utan
starfslýsingar, þá þarf leyfi utanríkis-
ráðherra. Ég hef ekki dæmi á hrað-
bergi, en ég er nokkuð viss um að til
séu dæmi um nefndarskipanir sem
eru að einhverju leyti pólitískt hugs-
aðar. 
Hverjar eru skyldur sendiherra?
Það er talsvert mismunandi eftir því
hvar þeir starfa hverju sinni. Umfram
allt er það að efla og styrkja sam-
skipti við gistiríkið, verja hagsmuni 
Íslands og kynna land og þjóð. Hér
heima fer það eftir því við hvaða
verkefni viðkomandi sendiherra fæst.
Það er því erfitt að vera með eina
allsherjar kynningu á starfi sendi-
herra. Almennt er það verkefni utan-
ríkisþjónustunnar að verja hagsmuni
landsins og kynna land og þjóð. ■

Nokkuð viss
um fordæmi

SENDIHERRAR AÐ STÖRFUM
FYRIR STJÓRNMÁLAFLOKKA

SPURT OG SVARAÐ

Fulltrúar íslensku verkalýðsfélaganna hafa
látið til sín taka undanfarið vegna aðbún-
aðs, aðstæðna, kjara og ráðninga starfs-
manna ítalska verktakafyrirtækisins
Impregilo á Kárahnjúkum.

Hvenær urðu verkalýðsfélögin til? Á
Íslandi urðu fyrstu verkalýðsfélögin til um
aldamótin 1900 í kjölfar mikilla breytinga
á atvinnulífi þjóðarinnar. Á tímum þegar
Ísland var að breytast úr bændasamfélagi
í nútímaþjóðfélag, tímum þegar fólk
streymdi úr sveitum í þéttbýli og fjölmenn
stétt verkamanna varð til. Verkamanna-
félagið Dagsbrún var stofnað árið 1896 og
tuttugu árum seinna var Alþýðusamband
Íslands (ASÍ) stofnað. Alþýðusambandið
er nú stærsta fjöldahreyfing launafólks í
landinu. Félagsmenn þess eru tæplega 90
þúsund.

Hvert er hlutverk verkalýðsfélaga? Sam-
kvæmt lögum um stéttarfélög ráða þau
málefnum sínum sjálf með ákveðnum
takmörkunum. Meginhlutverk þeirra hefur

verið og er að auðvelda baráttu félags-
manna sinna fyrir bættum kjörum. Kjara-
mál, starfsöryggi, góðar vinnuaðstæður,
líkamleg og andleg vellíðan á vinnustað

eru með mikilvægustu hagsmuna- og
réttindamálum launafólks sem verkalýðs-
félögin berjast fyrir.

Hvers vegna eru verkalýðsfélögin að
gagnrýna Impregilo? Verkalýðsfélögin
telja að Impregilo fari ekki að íslenskum
lögum hvað snertir kjaramál, réttindi og
aðbúnað starfsmanna á Kárahnjúkum. Þá
hafa þau líka gagnrýnt ráðningar fyrirtæk-
isins á erlendum starfsmönnum í gegnum
alþjóðlegar starfsmannaleigur. Telja þau
að með þessum ráðningum sé Impregilo
að hlunnfara starfsmenn með því að
greiða þeim ekki samkvæmt íslenskum
kjarasamningum. Þar sem eitt af megin-
hlutverkum verkalýðsfélaganna er að
gæta hagsmuna launafólks gagnvart at-
vinnurekendum og stjórnvöldum hafa þau
látið til sín taka á þessum vettvangi. ■

Gæta hagsmuna launafólks
FBL GREINING: VERKALÝÐSFÉLÖG
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Birtan er aðeins brot af
því sem hún ætti að vera

Rannsóknir íslenskra
vísindamanna leiða í ljós
að tíðni skammdegis-
þunglyndis er lægri hér-
lendis en á samsvarandi
breiddargráðum enda
þótt birta hér sé einungis
sextíu prósent af því sem
hún ætti í raun að vera. 

Skammdegisþunglyndi á Íslandi er
ekki eins algengt og í löndum á
svipaðri breiddargráðu og hefur sú
staðreynd meðal annars verið út-
skýrð með endurvarpi af snjó. Ný
íslensk rannsókn leiðir hins vegar í
ljós að dagsbirta á Íslandi er aðeins
sextíu prósent af þeirri birtu sem
hér ætti að vera og því er ekki hægt
skýra þessa tegund þunglyndis með
birtuskortinum einum saman.
Flóknari ástæður búa að baki.

Skammdegisþunglyndi er nán-
ast óþekkt við miðbaug enda er
birta þar stöðug árið um kring, þótt
í raun og veru sé hún minni í heild
en á svæðum nær pólunum. Eftir
því sem nær heimskautunum dreg-
ur hækkar tíðnin vegna þess hve
veturnir eru myrkir. Þetta er
þungamiðjan í svonefndri breidd-
argráðukenningu.

Ellefu prósent íslensku þjóðar-
innar eru talin þjást af skammdeg-
isþunglyndi, þar af eru 3,6 prósent
illa haldin af þessum sökum. Þótt
mörgum þyki þetta vera hátt hlut-
fall er staðreyndin sú að tíðni þung-
lyndis af völdum birtuskorts er
mun lægri hérlendis en á svæðum á
svipaðri breiddargráðu, til dæmis í
Alaska. Þetta stangast augljóslega
á við breiddargráðukenninguna. Til

að koma öllu heim og saman hafa
fylgismenn hennar á móti bent á að
endurvarp vegna snjós bæti Íslend-
ingum birtuskortinn upp.

Í grein í nýútkomnu hefti vís-
indaritsins International Journal of
Circumpolar Health, hnekkja
nokkrir vísindamenn við Háskóla
Íslands breiddargráðukenning-
unni, þeir Jóhann Axelsson, 
Sólveig Ragnarsdóttir, Jörgen Pind
og Ragnar Sigurjónsson. Niður-
stöður sínar byggja þeir á ljósmæl-
ingum í Reykjavík sem sýnir svo
ekki verði um villst að birta hér-
lendis er síður en svo meiri en á
samsvarandi breiddargráðum, hún
er einungis sextíu prósent af því

sem hún ætti að vera miðað við
bestu aðstæður. Myrkrið hérlendis
í desember er svo mikið að birtan
þann mánuðinn er einungis 2,5 pró-
sent af ljósinu sem við njótum í
júní hvað sem snjóþekjunni líður.

Í þessu ljósi er afar athyglisvert
að tíðni skammdegisþunglyndis er
lægri hérlendis en víðast hvar á
svipuðum breiddargráðum, ekki
hærri eins og búast mætti við fyrst
birtan er okkur skömmtuð svo
naumt. Greinarhöfundarnir benda
á að vegna legu landsins á norðan-
verðu Atlantshafinu þar sem
lægðakerfi ganga stöðugt yfir þá
sé birta afar breytileg hérlendis.
Þannig getur ljósmagn verið svip-

að á þungskýjuðum sumardögum
og léttskýjuðum vetrardögum og
því er sveiflan á milli sumars og
veturs ekki eins afdrifarík og hún
annars gæti verið. 

Það virðist því ljóst að það er
ekki einungis skammdegið sem
veldur myrkursmæðunni heldur er
að líkindum hið gamalkunna sam-
spil erfða og umhverfis hér enn
einu sinni að verki, í bland við vet-
ur og sumar, ljós og myrkur. Þótt
fræðimenn viti ekki enn hver orsök
skammdegisþunglyndisins ná-
kvæmlega er þá færa niðurstöður
íslensku vísindamannanna okkur
skrefi nær svarinu.

sveinng@frettabladid.is

BRATTUR MIÐAÐ VIÐ BREIDDARGRÁÐU
Svona var umhorfs í Reykjavík um hádegisleytið í síðustu viku. Samt sem áður er skammdegisþunglyndi ekki eins algengt eins og það

ætti að vera sé miðað við legu landsins.
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TILRAUNIR Breskir vísindamenn
áforma að nota pyntingar til að
skilja betur áhrif sársauka og
viðbrögð mannslíkamans
við honum. Hundruð
þátttakenda munu
taka þátt í rannsókn-
inni.

Tilgangurinn er
að kanna heilastarf-
semi fólks þegar
það upplifir líkam-
legan sársauka á
meðan það er við
meðvitund. Sársauk-
inn sem tilrauna-
dýrin þurfa að
gangast undir
er þó ekki
mjög mikill.
Hlaupi blönd-
uðu sílípipar
verður smurt
á handarbök

þeirra og sjóðheitir bakstrar lagð-
ir á húð þeirra. Vísindamenn
munu á meðan kvölunum stendur

rýna í heilalínurit fórnar-
lambanna.

Liður í rannsókn-
inni er að kanna hvort

trúað fólk bregðist á
annan hátt við sárs-
auka en trúleys-
ingjar. Á meðan
meðferðinni stend-
ur verða þeim
sýndar helgimynd-

ir og ýmis trúar-
tákn.

Í viðtali við
BBC segir

formaður

breska geðlæknasambandsins að
ólík stig sársauka ráðist helst af
líffræðilegum þáttum eins og
hversu stór hluti líkamans er
meiddur og hversu mikið endor-
fín heilinn losar til að slá á sár-
saukann. „Það er þekkt að trúaðir
geta þolað miklar kvalir á meðan
þær þjóna ákveðnum tilgangi og
ég tel að skýringin felist í endor-
fínlosun heilans“ segir formaður-
inn en að hans sögn geta bænir og
hugleiðsla framkallað þetta boð-
efni. Talsmenn ensku biskupa-
kirkjunnar taka undir þetta 
viðhorf og segja engan vafa leika
á mætti trúarinnar.

Auk vísindamannanna hugsa
sérsveitir breska hersins sér gott
til glóðarinnar því með tilraunun-
um telja þeir að auðveldara verði

að sigta út nýliða sem kvalist
geta með bros á vör.

- shg

Breskir vísindamenn:

Pyntingar notaðar við tilraunir

GUNNAR SNORRI
GUNNARSSON



Vertu klár fyrir daginn!

Settu Cheerioshringi í eyðurnar. Markmiðið er að skora hjá andstæðingnum og þátttakendur 
skiptast á um að sækja. Sóknin fer svona fram: Skjóta skal þeim Cheerioshring sem er aftastur 

hverju sinni á milli hinna tveggja og er þetta endurtekið þar til góðu marktækifæri er náð. 
Þá er hringnum skotið á markið. Eftir að sókn lýkur á andstæðingurinn leik.

Það er vit í að fá sér Cheerios á hverjum morgni. 
Cheerios er sykurlítið en fullt af hreinni orku og 
uppbyggjandi hollustu fyrir unga sem aldna. Í 
hverri skeið eru lífsnauðsynleg næringarefni, 
mikilvæg fjörefni og trefjar sem auka líkamlega 
vellíðan. Eftir einn disk af Cheerios erum við 
hressari og kraftmeiri. Við erum líka skýrari í 
kollinum. Við erum klár fyrir daginn. 
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HJÁLPARSTARF Uppbyggingarstarf
af áður óþekktri stærðargráðu er
framundan á hamfarasvæðunum
við Indlandshaf. Ríkisstjórnir, 
alþjóðastofnanir og fjölþjóðleg
hjálparsamtök leggjast nú á eitt
við að hjálpa fórnarlömbunum en
auk þess hafa smærri samtök og
jafnvel einstaklingar látið til sín
taka. Vilhjálmur Jónsson hefur
verið búsettur í Indlandi um ára-
tuga skeið og nú hefur hann ásamt
hjálparsamtökum sem hann veitir
forystu tekið að sér uppbygging-
arstarf í litlu þorpi sem varð mjög
illa úti þegar aldan reið yfir. 

Sálin marin
„Þegar við komum niður á strönd-
ina var ég alls ekki viðbúinn
þeirri hrikalegu sjón sem við mér
blasti. Máttur flóðsins hafði
hreinlega sópað öllu burtu og 
skilið eftir hrúgur af braki og
rusli eftir allri strandlengjunni.
Bátarnir höfðu undist utan um tré
eða farið í gegnum húsin og leifar
af fiskinetum lágu á víð og dreif á
margra mílna svæði. Það sem

snerti mig mest var tilfinningin
um að vonin væri horfin. Það er
mjög erfitt að útskýra þetta en
kannski er þetta eins og að vera
laminn og barinn en það kemur
ekki niður á líkamanum heldur
sálinni. Hér og þar sátu íbúarnir
eða fjölskyldur inni í miðri hrúgu
af braki og rusli og störðu út í
tómið.“ Svona lýsir Vilhjálmur
Jónsson aðkomunni að þorpinu
Thazhankuda sem er um 160 kíló-
metra suður af borginni Chennai
(Madras) í Indlandi. Hjálpar-
starfið og uppbyggingin í þorpinu
er nú í höndum Vilhjálms og 
félaga hans í líknarsamtökunum
Fjölskyldan eða The Family
International.

Tíu barna faðir frá Akureyri
Vilhjálmur er 51 árs gamall Akur-
eyringur en hefur verið búsettur
á þessum slóðum í 23 ár. Hann er
giftur indverskri konu og saman
eiga þau tíu börn. „Það var bara
þráin að gera eitthvað fyrir aðra,“
svarar hann aðspurður um ástæð-
ur þess að hann fór af landi brott

fyrir tæpum þrjá-
tíu árum. 

Family Inter-
national eru al-
þjóðleg regnhlíf-
arsamtök sem
starfa á kristileg-
um grunni en víða

um heim eru sjálfstæð svæðis-
félög að störfum. „Við stofnuðum
okkar félag hérna í Coimbatore og
okkar aðalstarf er á vettvangi
menntamála og sérstaklega á
meðal heyrnarlausra,“ segir 
Vilhjálmur. „Þótt starfið sé kristi-
legt þá erum við alls ekki trú-
boðar í hefðbundnum skilningi
þess orðs enda tilheyrum við ekki
neinni sérstakri kirkjudeild.“ 

Íbúarnir í losti
Coimbatore er um tvö hundruð
kílómetra inni í landi en þegar
Vilhjálmur og hans fólk frétti af
jarðskjálftunum og flóðunum
sem þeim fylgdu biðu þau ekki
boðanna heldur þustu af stað.
Fimm dögum síðar höfðu þau
fengið leyfi yfirvalda til að taka

að sér neyðaraðstoð og hjálpar-
starf í þorpinu Thazhankuda í
Cuddalore-sýslu í félagi við
nokkra kaþólska presta. 

Í þorpinu búa 3.000 manns en
þar stóð ekki steinn yfir steini
þegar Vilhjálmur kom á vett-
vang. Eyðileggingin var algjör og
eftirlifandi íbúar voru í losti.
„Þegar ég kom fyrst inn í þorpið
vakti maður nokkur athygli mína
sem sat starandi í sandinum. Í
kjöltunni var hann með matar-
pakka og smá brauðhleif sem
hjálparstarfsmenn höfðu komið
þar fyrir en það var greinilegt að
það hafði ekkert að segja fyrir
hann.“

Mikið verk framundan
Fyrstu dagana einbeittu samtök
Vilhjálms sér að dreifingu matar
og annarra hjálpargagna til íbú-
anna en nú sjá þau fyrir endann á
neyðaraðstoðinni og eru farin að
huga þess í stað að uppbyggingar-
starfinu. „Aðalverkefnið núna er
að útvega fólkinu báta og net því
það getur auðvitað ekki sótt sjó-

inn, það getur ekki stundað sína
atvinnu án þess að hafa þessa hluti
í höndunum,“ segir Vilhjálmur en
mestallur útbúnaður þorpsbúa til
sjósóknar eyðilagðist í flóðunum.
„Maður nokkur sem við töluðum
við hafði komið til að ná í lík 
móður sinnar og mágkonu. Þegar
bylgjan skall á var hann að gæta
að netum sínum, hann tókst á loft
og barst þvert yfir skagann og
endaði á ströndinni hinum megin
við fjörðinn.“

Samtökin láta ekki þar við sitja
heldur áforma þau að reisa þak
yfir hundrað fjölskyldur og setja
upp jarðbora til að dæla upp
hreinu vatni en vatnsból svæðis-
ins spilltust í flóðunum. Allt kost-
ar þetta peninga og því vinnur 
Vilhjálmur að því að afla fjár til
þessara brýnu verkefna. Hann
segir framlög frá Íslendingum
mjög vel þegin en hægt er að
leggja peninga á reikning sam-
takanna í Íslandsbanka, Kirkju-
sandi. Númerið er 515-26-3470 og
kennitalan 630300-3470.

sveinng@frettabladid.is

Íbúarnir sátu og störðu út í tómið
Vilhjálmur Jónsson frá Akureyri hefur ásamt félögum sínum tekið að sér uppbyggingarstarf í litlu þorpi 

á austurströnd Indlands. Mikið verk er framundan enda er eyðileggingin þar algjör.

THAZHANKUDA RÚSTIR EINAR
Íbúarnir sitja niðurlútir með hendur í skauti enda stendur ekki steinn yfir steini í þorpinu þeirra. Reisa þarf ný hús fyrir rúmlega eitt hundrað fjölskyldur en auk þess þarf að bora eftir hreinu vatni því vatnsból spilltust í flóðunum.

GJÖRÓNÝTUR BÁTUR
„Maðurinn tókst á loft og barst þvert yfir skagann og endaði á ströndinni.“

ALDAN BRAUT ALLT SEM FYRIR VARÐ
Í það minnsta hundrað fjölskyldur þurfa ný húsakynni.

BÁTAR BÁRUST HUNDRUÐ METRA INN Í LANDIÐ. 
Vilhjálmur Jónsson sést hér í hópi samstarfsmanna sinna.
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Bush Bandaríkjaforseti hefur
miklu fleiri mannslíf á sam-
vizkunni en Osama bin Laden.
Tölurnar liggja fyrir. Rösklega
þrjú þúsund manns týndu lífi í
árásum hryðjuverkamanna á
New York og Washington 11.
september 2001. „Óvinurinn
réðst á okkur,“ sagði Bush og
sendi Bandaríkjaher fyrst inn í
Afganistan og síðan inn í Írak,
enda þótt Írakar kæmu hvergi
nálægt árásunum 11. september.
John Kerry, frambjóðandi
demókrata, lýsti þessu ágætlega
fyrir forsetakosningarnar í 
nóvember: þetta var eins og
Roosevelt forseti hefði brugðizt
við árás Japana á Pearl Harbor 
í desember 1941 með því að 
ráðast inn í Mexíkó. 

Og hvernig er nú umhorfs á
vígvellinum í Írak? Bandaríkja-
menn hafa misst nálega fjórtán
hundruð manns auk 10.000
særðra; tölurnar hækka dag frá
degi. Um mannfall meðal Íraka
er minna vitað með vissu, þar eð
hvorki innrásarliðið né bráða-
birgðastjórnin í Írak hefur hirt
um að safna upplýsingum um
það. Brezkir tölfræðingar athug-
uðu málið, þeir fóru hús úr húsi
og spurðust fyrir um fjölda fall-
inna og gizkuðu í eyðurnar með
sömu aðferðum og beitt er við
skoðanakannanir. Þeir birtu 
niðurstöðurnar í læknablaðinu
Lancet. Stríðið hafði þá kostað
um 100.000 óbreyttra borgara
lífið, sögðu Bretarnir. Það var
fyrir mörgum mánuðum. 

Mannfallið meðal Íraka er að
vísu að mestu leyti af völdum
Íraka sjálfra. Það liggur í hlutar-
ins eðli. Bandaríkjamenn máttu
vita það, að stríð við hermdar-
verkamenn lúta öðrum lögmál-
um en millilandastríð. Hryðju-
verkamenn berjast með því að
hræða eigið fólk frá samstarfi
við óvininn. Þannig fór t.d. Mau
Mau hreyfingin í Keníu að því að
bola Bretum burt úr landinu á

sinni tíð. Hryðjumenn drápu 20
sinnum fleiri innfædda en Evr-
ópumenn 1952-56 og höfðu sitt
fram: Bretarnir fóru heim, 
Kenía fékk sjálfstæði, og friður
komst á. Bush forseti ber höfuð-
ábyrgð á mannfallinu meðal
Íraka nú að því leyti, að innrás
Bandaríkjahers og Breta leysti
hermdarverkin úr læðingi – með
fulltingi Dana, tveggja Íslend-
inga, Ítala, Norðmanna, Pólverja
og fáeinna annarra „staðfastra“
og „fúsra“ bandamanna. 

Hvaða vit er í því að hefna

þeirra rösklega þriggja þúsunda,
sem féllu 11. september, með
stríði, sem hefur kostað meira en
100.000 manns lífið og ekki sér
enn fyrir endann á? Með þessu
árásarstríði eru Bandaríkin að
kalla yfir sig ófrið eins langt og
augað eygir fram í tímann. Þetta
hefndarstríð – Bush forseti 
hefur jafnvel kallað það kross-
ferð – gengur þar að auki í ber-
högg við siðferðishugsjón krist-
inna manna, enda varla við öðru
að búast af forseta, sem gengur
að eigin sögn til allra verka með
guðs orð á vörum. Þetta er þó
ekki í fyrsta sinn, sem Banda-
ríkjamenn gera sig seka um að
sjást ekki fyrir í stríði. 

Robert McNamara, varnar-
málaráðherra Bandaríkjanna
1961-68, hefur lýst því offorsi,
sem Bandaríkjamenn beittu
Japana eftir árásina á Pearl
Harbor. Vitnisburður hans birt-
ist í kvikmyndinni The Fog of

War (2004), þar sem McNamara
talar tárvotur við myndavél í
næstum tvo tíma. Hann lýsir
loftárásum Bandaríkjahers á
japanskar borgir með því að
heimfæra eyðilegginguna á
sambærilegar borgir í Banda-
ríkjunum. Talnaflóðið fær hárin
til að rísa á höfði manns: loft-
árásirnar eyðilögðu 56% af
Baltimore, 69% af Boston, 35%
af Chicago, 40% af Los Angeles,
51% af New York, 36% af Mi-
ami, og þannig áfram borg úr
borg – og það áður en Hírósíma
og Nagasakí voru jafnaðar við
jörðu. McNamara lýsir þeirri
skoðun, að Bandaríkjamenn
hefðu verið dæmdir fyrir stríðs-
glæpi í hrönnum, hefðu þeir 
tapað stríðinu. En þeir bættu
Japönum skaðann eftir stríð, að
svo miklu leyti sem það var
hægt, enda hafa þjóðirnar æ síð-
an verið nánir bandamenn. Það
er erfitt nú að gera sér í hugar-
lund, að Bandaríkjamenn og
Írakar geti náð sambærilegum
sáttum innan tíðar. Hitt virðist
líklegra, að Bandaríkjamenn
hrökklist burt frá Írak eins 
og þeir hrökkluðust burt frá 
Víetnam 1975. 

Osama bin Laden gengur
laus. Honum tókst að egna
Bandaríkin til árásar og reka
fleyg milli þeirra og Evrópu.
Bandaríkjamenn ættu að hug-
leiða örlög Ísraelsríkis. Sú var
tíð, að Ísrael naut óskiptrar vel-
vildar víða um heiminn sem sak-
laust fórnarlamb illra afla. Svo
er ekki lengur. Ísraelsmenn hafa
með harðýðgi sinni fyrirgert
gamalli samúð. Fjölda fólks
stendur á sama um mannfallið
fyrir botni Miðjarðarhafs: menn
horfa undan eins og þeir hafi
gengið af slysni fram á tvo
fyllirafta að fljúgast á. Banda-
ríkjamenn eiga það á hættu, að
heimsbyggðin horfi undan og
hósti, þegar hryðjuverkamenn
gera næstu árás á Bandaríkin. ■

Davíð Oddsson setti fram hugmynd á fundi með flokks-
systkinum sínum um að þeir fjármunir sem fáist fyrir
sölu Símans verði notaðir til þess að byggja hátækni-

sjúkrahús. Víða hafa menn fagnað þessari hugmynd ráðherrans
og talað um hana eins og ákvörðunin hafi verið tekin. 

Því fer fjarri, eins og sjá má á viðbrögðum ýmissa þing-
manna stjórnarliðsins. Hins vegar er það svo að í huga almenn-
ings hefur ákvörðunin verið tekin. Hefð stjórnartíðar Davíðs
Oddssonar er með þeim hætti að hann hefur getað sett fram
hugmyndir og komið þeim í gegn, þrátt fyrir andstöðu við þær
í eigin flokki og hjá samstarfsflokknum. Tök hans og máttur á
þingflokknum og lagni við að koma málum sem forsætisráð-
herra í gegnum ríkisstjórn hafa séð til þess að flest mál sem
hann hefur látið sig varða hafa náð alla leið. Undanskilin eru
fjölmiðlalögin, sem stoppuðu ekki fyrr en á Bessastöðum. 

Áhugamenn um að ráðist verði í byggingu hátæknisjúkra-
húss geta velt því fyrir sér hvort tök Davíðs séu enn hin sömu
nú, eftir að hann sté úr stóli forsætisráðherra. Einnig má velta
því fyrir sér hvort sá stjórnunarstíll og hefð sem hefur mynd-
ast í tíð Davíðs, að hugmyndir settar fram án undangenginnar
umræðu séu nánast orðnar að lögum, samræmist almennum
hugmyndum um lýðræðisleg vinnubrögð. 

Hinu verður vart neitað að útspil Davíðs nú er klókt. Innan rík-
isstjórnarinnar eru enn skiptar skoðanir um sölu Símans; hvað
eigi að selja og hvaða kvaðir eigi að fylgja með í kaupunum.
Einnig eru skiptar skoðanir um hvernig beri að verja þeim fjár-
munum sem fást við sölu Símans. Yfirlýsingin gerir úrtölumönn-
um erfitt fyrir. Andstöðu við sölu Símans og öðrum hugmyndum
um hvernig verja beri fjármunum sem losna við söluna verður
eflaust snúið upp í andstöðu við byggingu hátæknisjúkrahúss. 

Davíð slær fleiri flugur í þessu höggi. Hann tekur enn á ný
frumkvæðið af Halldóri Ásgrímssyni forsætisráðherra.
Ákvörðun um að ráðast í byggingu hátæknisjúkrahúss er dæmi-
gert útspil forsætisráðherra í áramótaávarpi. Halldór kom ekki
með neitt slíkt í sínu ávarpi og skildi eftir autt svæði fyrir leið-
toga samstarfsflokksins. 

Hugmyndin sem slík er góðra gjalda verð og verðskuldar það
að verða rædd af alvöru. Fyrir liggur að með slíkri byggingu
myndi sá kostnaður sem hlýst af núverandi óhagræði í rekstri
Landspítala Háskólasjúkrahúss víða um borgina lækka tölu-
vert. Arðsemi byggingarinnar er því augljóslega nokkur. Við
þetta bætist að undirbúningstíminn þarf að vera langur og því
kæmu áhrif slíkrar framkvæmdar ekki inn í hagkerfið á núver-
andi þensluskeiði. 

Miklu máli skiptir að grunnkerfi velferðarríkisins virki vel
og á sem hagkvæmastan hátt. Nýtt hátæknisjúkrahús er liður í
því að halda þjóðinni í fremstu röð í heilbrigðismálum. Þar eig-
um við að vera. ■

13. janúar 2005 FIMMTUDAGUR

SJÓNARMIÐ
HAFLIÐI HELGASON

Getur nokkur verið á móti hátæknisjúkrahúsi?

Snjall er hann

FRÁ DEGI TIL DAGS

Innan ríkisstjórnarinnar eru enn skiptar skoðanir
um sölu Símans; hvað eigi að selja og hvaða kvaðir eigi
að fylgja með í kaupunum. Einnig eru skiptar skoðanir
um hvernig beri að verja þeim fjármunum sem fást við
sölu Símans. Yfirlýsingin gerir úrtölumönnum erfitt fyrir.

,,
Í DAG
STRÍÐIÐ Í ÍRAK 

ÞORVALDUR
GYLFASON

Augu fyrir auga

Halldór hrifinn
Gagnrýnendur dagblaðanna hökkuðu í
sig jólaleikaleikrit Þjóðleikhússins, Öxina
og jörðina. Ekki er víst að óbreyttir áhorf-
endur séu sama sinnis; að minnsta kosti
er ekkert lát á aðsókn að sýningunni.
Einn úr hópnum var svo ánægður að

hann sá ástæðu til að
hringja í nýja þjóðleikhús-
stjórann, Tinnu Gunnlaugs-
dóttur, til að lýsa hrifningu
sinni. Það var Halldór Ás-
grímsson forsætisráðherra

og hafa skilaboð
hans, sem sam-
stundis voru send
öllum leikendum,
að vonum mælst
vel fyrir í húsinu. 

“Þetta lið“
Hilmar Jónsson, leikstjóri Axarinnar og
jarðarinnar, var erlendis þegar verkið var
frumsýnt. Þegar leikdómarnir höfðu birst
sendi hann leikendum orðsendingu í
tölvupósti, sem virðist hafa farið víðar um
netið því hann barst meðal annars til rit-
stjórnar Fréttablaðsins. Hilmar tekur til
varna og kveður fast að orði: „Blaðagrein-
ar þessara fyrrum virtu fjölmiðla eru illa
skrifaðar, til háborinnar skammar og
dæma sig sjálfar. Við hljótum að
eiga heimtingu á því að um verk
okkar sé fjallað af virðingu, kurt-
eisi og fagmennsku þó að þetta
lið telji að okkur hafi tekist illa til.
Sú fagmennska er því
miður ekki til á fjöl-
miðlunum í dag“. 

Sirkus mætir
Síðar í orðsendingunni til leikaranna
segir Hilmar Jónsson: „Úthaldsleysi
þeirra sem um sýninguna fjalla er ...
aumkunarvert og óskiljanlegt. Steininn
tekur þó úr þegar sirkusinn mætir í
bæinn með Jón Viðar Jónsson sem
notar sinn tíma í að kasta rýrð á verk
Ólafs Gunnarssonar sem á allt gott skil-
ið fyrir það afrek sem bókin er. Þetta sá
ég ekki fyrir og það hryggir mig. En
kæru leikarar látum þetta offors ekki
slá okkur út af laginu stöndum með
þessu verki okkar minnug hlýlegra orða
Ólafs í okkar garð í lok generalprufunn-
ar. Fyrst hann er ánægður erum við að

gera eitthvað rétt „þrátt fyrir alla
dóma“ eins og maðurinn sagði.“

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

Flokkar & fjöldi

Bílar & farartæki 146 stk.

Keypt & selt 21 stk.

Þjónusta 35 stk.

Heilsa 5 stk.

Skólar & námskeið 4 stk.

Heimilið 18 stk.

Tómstundir & ferðir 4 stk.

Húsnæði 21 stk.

Atvinna 30 stk.

Tilkynningar 6 stk.

Góðan dag!
Í dag er fimmtudagurinn 13. jan., 

13. dagur ársins 2005.

Reykjavík 10.59 13.37 16.15
Akureyri 11.05 13.21 15.38

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Margeir Ingólfsson, eða plötusnúður-
inn DJ Margeir eins og margir þekkja
hann, er í örlitlum vandræðum þegar
hann þarf að minnast á uppáhalds-
flíkina í fataskápnum.

„Ég get ekki sagt að ég tengist flíkunum í
fataskápnum mínum tryggðaböndum. Í
augnablikinu eru það þó kannski tveir hlut-
ir sem ég held svolítið upp á. Það eru annars
vegar brúnir leður Nike körfuboltaskór sem
eru annað hvort endurgerð af gamalli týpu
frá sama framleiðanda eða þá að ég hef ver-
ið plataður til þess að kaupa gamlar birgðir.
En hvað um það, þeir hrinda ótrúlega vel frá
sér öllum vökva og henta því prýðisvel í
slabbið hér í borg. Einnig eru þeir gæddir
svokölluðu „Nike Air“ kerfi sem byggist, að
ég held, á því að loftpúðum er komið fyrir í

sólanum sem á að veita aukna ánægju þegar
þrammað er um göturnar,“ segir Margeir en
skórnir rifja upp gamlar minningar. „Þeir
minna mig einhverra hluta vegna á ákveðið
tímabil í lífi mínu – þegar ég var ungur og
reiður hipphoppari í Breiðholtinu. Þá þótti
þetta nokkuð fínt – en í mjög litlum hópum
reyndar. Flestum öðrum þótti þetta ekki
vera merkilegur skófatnaður.“

„Svo er það tölvustýrða Casio-úrið mitt
sem er mörgum fínum eiginleikum gætt.
Það er úr ryðfríu stáli og þolir neðansjáv-
arköfun, allt að eitt hundrað metra, ásamt
því að vera með innbyggðum vekjara og
skeiðklukku, sem getur einnig talið niður.
Síðast en ekki síst er hægt að ýta einum af
hnöppunum inn til að lýsa úrið upp – sem
er mjög hentugt, til dæmis þegar þú vilt
vita hvað klukkan er í myrkri,“ segir Mar-
geir að lokum. ■

Hipphoppskór og úr
sem lýsir í myrkri

ferdir@frettabladid.is

Tæplega 1,6 milljónir farþega fóru
um Keflavíkurflugvöll á síðasta ári
eins og kemur fram á vefsíðunni
visit.is. Er þetta ríflega tuttugu pró-
senta fjölgun á milli ára. Farþegar
á leið frá landinu voru 672.196 en
voru 572.760 árið 2003, sem sam-
svarar 16,2 prósenta fjölgun. Far-
þegum á leið til landins fjölgaði
meira, úr 583.832 í 692.505 sem
samsvarar 18,6 prósenta fjölgun.
Skiptifarþegum fjölgaði um 26
prósent en í desember
fjölgaði einnig farþeg-
um sem fóru um Kefla-
víkurflugvöll um 12,39 pró-
sent, úr 77.450 í 87.044.

ÍT-ferðir bjóða upp á tilboðs-
ferðir á heimaleiki Chelsea í
enska boltanum þar sem
Eiður Smári spilar stórt
hlutverk. Hægt er að
gista í eina nótt og fá
miða á leik á

21.900 krónur eða gista í tvær
næstur og miða á leik á 27.500.
Einnig er hægt að fá Chelsea-pakka
á 52.500 krónur. Innifalið í honum
er flug, skattar, gisting á góðu hót-
eli í tvær nætur og miði á leik. Þá er
hægt að velja um þrjú mismunandi
hótel: Victoria Park Plaza, Novotel
London Euston og Holiday Inn
London-Regents Park. Tilboðið
gildir ekki á leik gegn Arsenal en
miðaverð miðast við tvo í herbergi.

Heimsferðir munu bjóða upp á
gönguferðir á nýjar og spennandi

slóðir á Ítalíu og Austurríki í
sumar en slíkar ferðir verða

sífellt vinsælli. Ferðirnar eru léttar
til miðlungs erfiðar og henta
flestum sem eru í þokkalegu

formi. Um er að
ræða fjórar sex til
sjö daga ferðir og

fjöldi farþega í hverri ferð er tólf til
tuttugu manns. 

Margeir segist ekki bindast flíkum sínum tryggðaböndum en þó á hann 
Nike-skó og Casio-úr sem eru í miklu uppáhaldi.

Smáauglýsingar
á 995 kr. 
visir.is

LIGGUR Í LOFTINU
í ferðum

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

Þú getur pantað
smáauglýsingar á

www.visir.is

KRÍLIN

Ég svindlaði 
eiginlega ekkert. 
Mér gengur bara 

betur þegar 
ég vinn!

Ósviknir dýrgripir
BLS. 3

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000
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LISTASMIÐJAN 
KERMIK OG GLERGALLERÝ

Kothúsum, Garði , s: 422-7935
Opið alla daga: Mánudaga- föstudaga 10-18

Laugardaga og sunnudaga 13-18

Námskeið að hefjast í glerbræðslu og
keramikmálun. Einnig fyrir hópa

Kringlunni - sími : 533 1322

Pottar og pönnur
20% afsláttur
Vandaðar heimilis og gjafavörur

Mikið úrval
af viðarörnum og 

eldstæðum 

Arinbúðin
Stórhöfða 17 v/Gullinbrú (fyrir neðan húsið)

Sími 567 2133 · www.arinn.is

Hvernig líður þér
á heimili þínu? 
Litavalið skiptir máli.

Litavalið ræður sennilega mestu um
það hvernig andrúmsloftið er í hverju
herbergi í húsinu. Best er að nota
hlýja og róandi liti í herbergjum þar
sem fólk á að dvelja eins og í stof-
unni, borðstofunni og fjölskylduher-
berginu. Ef fjölskyldan á að komast í
gang á morgnana er sniðugt að hafa
bjarta pastelliti í eldhúsinu. Svefnher-
bergi er svo best að hafa í daufum
og hlutlausum lit svo að fólk nái
þeirri slökun þar sem æskileg er. Það
er líka hægt að notast við mismun-
andi yfirbreiðslur og púða til að
skapa öðruvísi andrúmsloft, einkum
þegar von er á gestum eða eitthvað
sérstakt stendur til. Þó er vert að
hafa það í huga hvernig húsið er í
laginu svo fólk upplifi ekki óþægilega
mörg geðbrigði milli herbergja. 

Sterkir litir geta hjálpað fjölskyldunni
í gang á morgnana

„Ég er oft spurð að því hvort það
kvikni ekki auðveldlega í blómun-
um,“ segir Hélene og hlær en vill
meina að það sé enginn eldhætta á
ferð, að minnsta kosti ekki meiri
en á seríum með pappa og plasti
utan um ljósin. Fallegu seríurnar
hennar sáust fyrst á jólasýningu
Handverks og hönnunar en nú eru
þær einnig til sölu í Iðu húsinu og
í Jólahúsinu á Skólavörðustíg og
kosta 3.500 krónur. 

„Það eru um tvö ár síðan ég bjó
til þessar seríur og þær hafa bara
hangið í glugganum hjá mér þang-
að til ég kom þeim loksins í sölu,“
segir Hélene og tekur fram að hún
láti þær hanga allt árið og þær séu
ekkert sérstaklega hugsaðar fyrir
jólin. „Ég bjó í risi og fólk spurði

mig oft hvaða sérstöku blóm ég
væri með í glugganum, en þetta
leit út fyrir að vera einhverskonar
blómstrandi klifurjurt,“ segir
Hélene sem segist þó aldrei kveik-
ja á seríunni á sumrin því þá sé að
sjálfsögðu of bjart. 

Hélene þæfir aðeins íslenska
ull en hún er sérstaklega hrifin af
henni. „Íslenska ullin er svo lif-
andi og hefur svo fallegan glans í
sér sem næst ekki fram þegar er-
lend ull er þæfð,“ segir Hélene
sem stefnir á að vinna enn frekar
með þæfðu ullina en síðasta verk
hennar var úlpa á dóttur hennar.
„Hún er búin að vera í henni í all-
an vetur og henni er aldrei kalt,“
segir Hélene.

kristineva@frettabladid.is

Nýr heimur í gluggatjöldum
Nútíma gluggatjöld á Suðurlandsbraut 8 í Reykjavík býður upp á gríðarlegt úrval gluggatjalda
sem sum hafa ekki sést áður.

„Gluggatjöldin okkar koma frá
hollenska fyrirtækinu Hunter
Douglas sem er gríðarstórt fyrir-
tæki. Það má segja að það sé eigin-
lega eini risinn í gluggatjalda-
bransanum. Þeir framleiða Luxa-
flex-gluggatjöld sem við seljum.
Þetta er afskaplega vönduð vara
og mikið úrval, hvort sem um ræð-
ir efni eða lit,“ segir Ólafur Kr.
Sigurðsson, eigandi Nútíma
gluggatjalda og Nútíma húsgagna.

Og ekki vantar úrvalið í Nú-
tíma. „Við erum með rúllugard-
ínur, rimlagardínur úr áli, strim-
lagardínur, felligardínur og
svokölluð screen-gluggatjöld.
Þetta er nýr heimur í glugga-
tjöldum því sjaldan hefur sést
eins mikið úrval í útfærslum, lit-
um og efni og þvílík gæði. Upp-
setningin er líka aðgengileg og
afskaplega góð.“

Nútíma hefur selt glugga-

tjöld í um tvo til þrjá mánuði og
hefur verslunin fengið gríðar-
lega góðar viðtökur. „Ég hef ver-
ið í verslunarbransanum ansi
lengi og hef aldrei haft eins
ánægða viðskiptavini. Við selj-
um líka skrifstofuhúsgögn í Nú-
tíma húsgögn í sama húsnæði og
sú vara er líka skemmtileg og
vönduð og fólk hefur tekið henni
afskaplega vel,“ segir Ólafur að
lokum. ■

Hélene Magnússon hefur búið til fallegar ljósaseríur með blómum úr þæfðri ull.
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Borðdúkar
Veldu borðdúk sem auðvelt er að þrífa eða setja í hreinsun, þá þarf enginn að fara á
taugum þó það fari á hann sósuslettur eða smá rauðvín og kaffi. Dúkar með miklu
mynstri geta einnig verið hentugir því ef blettirnir nást ekki alveg úr, þá falla þeir
jafnvel bara inn í mynstrið.

Elísabet Ásgeirsdóttir er starfsmaður í versluninni Nútíma gluggatjöld.
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Nothæfar allt árið
Fallegar ljósaseríur Hélene Magnússon hafa vakið athygli en
utan um perurnar eru túlípanablóm úr þæfðri ull. 

]
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Fyrstu 300 sem vinna fá miða fyrir 2 á myndina

Vinningar eru:
Miðar fyrir 2 á oldboy
DVD myndir
Margt fleira 

LEIKUR
SMS

99kr.
bíómiðar2

Sendu SMS skeytið JA OBF á 
númerið 1900 og þú gætir unnið 

9. hver vinnur 

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

,,Við ætlum fjórar vinkonur 
saman aftur og aftur! 

Diskarnir eru æðislegir hjá okkur!“

Sumarnámskeið fyrir skapandi börn,
eldri og yngri, keramik, teikning,
málun - allt innifalið - litlir hópar.

Aðeins 8500 kr. vikan!

Skráning í Keramik fyrir alla,
sími 552 2882, Laugavegi 48b.
Sjá lýsingu: www.keramik.is

Hvað segja börnin 
um námskeið í 

Keramik fyrir alla?
Barnanámskeið

Keramik fyrir alla,

6 vikna námskeið fyrir 6 -15 ára
hefjast vikuna 23. - 29. jan.

Teikniæfingar og eigin mynstur
máluð á keramik.

Námskeiðsgjald kr. 8.500. - 
Allt innifalið.

Með Fréttablaðinu
alla fimmtudaga

Vi› segjum fréttir
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» PUNKTUR

Dúkurinn er úr gulu vaðmáli og er al-
settur rósum og fiðrildum, auk þess
sem tvö sælleg englabörn prýða hann
og tvær fagrar konur. Dúkurinn er al-
menningi til sýnis á Þjóðminjasafninu.

Álfkonudúk-
urinn fagri
Rétt mynd.

Í grein um gersemar frá álfum
sem birtist á þrettándanum urðu
þau mistök að mynd birtist af
röngum dúk. Hér kemur rétta
myndin af álfkonudúknum fagra
frá Burstarfelli í Vopnafirði sem
sýslumannskona fékk að launum
fyrir að hjálpa sængurkonu í
nauðum. Frá dúknum segir í bók-
inni Hundrað ár í Þjóðminja-
safni. ■

Ósviknir dýrgripir
Antíkmunir eru óháðir tískustraumum.

Antíkhúsgögn eru óháð tísku-
straumum og eiga alltaf sinn
fasta aðdáendahóp þó að þau
séu misvinsæl á meðal manna.

Antíkmunir geta verið alger-
ir dýrgripir: smíðin sé einstök,
handverkið ómetanlegt eða
efniviðurinn með öllu ófáanleg-
ur í dag.

Nokkrar búðir í Reykjavík
selja ósvikna antík og við litum
inn til mæðgnanna í Antíkhús-
inu við Skólavörðustíg og feng-
um að rýna aðeins í þessa sögu-
legu muni og festa þá á filmu. ■

Spegill frá því um þarsíðustu aldamót,
kr. 45.000.

Pínulítill útsaumaður fótskemill frá
1880, ætlaður þreyttum húsmæðrum að
hvíla lúin bein eftir húsverkin, kr. 7.500.

Kristalsljósakróna frá 1920, kr. 110.000.

Kollur með rósaútsaum, skrautstóll frá
1910, kr. 10.000.

Stóll með örmum, frá 1920, afar fágætur
í dag, kr. 38.000.

Blaðagrind frá 1950, kr. 12.000.

Postulínsdiskur frá 1860, með fyrstu
framleiðslu frá Bing og Gröndal, hand-
málaður smákökudiskur.

Skápur frá 1880, kr. 128.000.

Kommóða frá 1930, sænsk gæðasmíði,
ótrúlegt handverk, kr. 128.000.
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SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466

Jólasendingin af Pilgrim
skartgripum komin.

Einnig mikið úrval af nælum og
öðrum semelíu skartgripum.

Sendum í póstkröfu.

HÁRBÖND
Ný sending af 
breiðum
hárböndum

Margir litir

Sendum í póstkröfu 

Heimagallar • Stórar stærðir 40%
Jólaútsaumur 20% • Bútasaumsbolur 10%

Janúartilboð

Diza Ingólfsstræti 6 • S. 561-4000
Opið 11-18, laugard. 11-14

Útsalan 
í fullum gangi

Hlíðarsmára 11 • Kópavogi • sími 517 6460 • www.belladonna.is

Finnur þú fjársjóð 
undir regnboganum???

• Regnbogadagarnir halda áfram – núna er 
hægt að gera frábær kaup á nýlegum vörum! 

• 10-50% afsláttur af völdum vörum. 
• Vorum við að bæta við fullri slá þar sem allt 

er á 1000 kr. skyrtur, bolir, buxur og pils. 

RÉTTU STÆRÐIRNAR
Opið: Mán -fös 11-18 • Laug 11-15 

Með
Fréttablaðinu

alla
fimmtudaga

Vi› segjum fréttir
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Nú þegar nýtt ár er gengið í garð
er við hæfi að líta um um öxl í
tískuheiminum og kíkja aðeins á
dívurnar úti í heimi sem kunna að
klæða sig. Samkvæmt helstu
tískuspekúlöntum standa nokkrar
klassakonur upp úr fyrir árið 2004
hvað varðar fatastíl og sjarma.
Engan skal undra að Sex and the
City-skutlan Sarah Jessica Partner
er þar efst á lista, sögð kunna öll
trixin, tekur sig vel út í hverju sem
er, jafnt gallabuxum og galakjól.

Leikkonan Charlize Theron fær
prik fyrir að vera alltaf óaðfinnan-
leg þegar hún skartar síðkjól við
hátíðleg tækifæri og söngkonan
Gwen Stefani er með flottasta per-
sónulega stílinn, fer sínar eigin
leiðir, er svöl og sexí.

Aðrar sem komust á blað voru
ungstirnið Scarlett Johansson sem
klæðir sig alltaf í réttu litina og
Kate Winslet sem er frambærileg-
asti fulltrúi bresku hátískunnar. 

Ítalska kornunga belladonnan
Margherita Missoni, sem er erf-
ingi Missoni-tískuveldisins, er tal-
in hafa afar fágaðan og kvenlegan
stíl sem gengur fullkomlega við
hvaða tækifæri sem er hvar sem
er í heiminum. 

Nú er bara að kíkja á kvensurn-
ar og sjá hvað þær geta kennt okk-
ur um flottan stíl og fallega fram-
komu. ■

Scarlett Johansson, Charlize
Theron og Kate Winslet.

Best klæddu stórstjörnurnar

SKÓBURSTUN Þurrkaðu óhreinindi af skónum með rökum klút. Settu klípu af skó-
áburði í skóbursta eða klút og berðu á skóna með hringlaga hreyfingum. Leyfðu
áburðinum að þorna í 15 mínútúr og burstaðu vel með skóbursta. Að lokum skaltu
nudda skóna með hreinum bómullarklút til að ná fram gljáa.

Gwen Stefani Sarah Jessica Parker Margherita Missoni



Nú í janúar verða Adidas
Superstar 35 strigaskór settir á
markað í tilefni af því að upp-
runalegu Superstar-strigaskórn-
ir urðu 35 ára gamlir á síðasta
ári.Adi Dassler hannaði skóna
árið 1969, upprunalega fyrir
körfuboltamenn, en þessir
strigaskór voru hinir fyrstu
sinnar tegundar með gúmmítá.
Síðan þá hafa Superstar-striga-
skór orðið meðal þeirra vinsæl-
ustu í heiminum.

Snemma á níunda áratugnum
urðu Superstar-strigaskórnir
mjög vinsælir meðal stráka og
skipulögðu þeir stundum heilu
fataskápana í samræmi við
rendurnar á skónum. Fram-
leiðslu á skónum var hætt seint á
níunda áratungnum en eftir-
spurn eftir skónum varð til þess
að framleiðsla var hafin aftur
árið 1991 og urðu skórnir mjög
vinsælir meðal hjólabrettaiðk-
enda.

Aðeins sjö tegundir af upp-
runalegu Superstar-skónum sem
Adi Dassler hannaði verða fram-
leiddar að þessu sinni og ein-
göngu sjö hundruð eintök seld, á
um átján þúsund krónur parið.
Auk þess verða svokallaðir „city
series“ skór eða borgarstílsskór
framleiddir. Það eru skór sem
tileinkaðir eru hverri borg fyrir
sig en á þessu afmæli eru þeir
tileinkaðir Berlín. London,
Tókyó, París, Buenos Aires og
Boston og verða þeir seldir á um
átta þúsund krónur stykkið.
Hægt er að skoða alla línuna á
adidas.com. Adidas-skór á Ís-
landi fást til dæmis í Gallerý
Sautján, Smash, Deres, Inter-
sport og Adidas Concept Store.

FIMMTUDAGUR  13. janúar 2005 5

Með Fréttablaðinu
alla fimmtudaga

Vi› segjum fréttir

Laugavegi 62
sími 511 6699

Glæsibæ
sími 511 6698

www.sjon.is
sjon@sjon.is

Gar›atorgi
sími 511 6696

LinsutilboðLinsutilboð
3.500,-3.500,-
aðeins • 3-ja mán. skammtur

• linsuvökvi
• linsubox

Skeifan 8 - s. 568 2200 - Smáralind - s. 534 2200
www.babysam.is

Útsalan er byrjuð og hægt
að gera góð kaup.

ÚTSALA

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

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

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

skartgripaverslun

15% -- 50% afsláttur á úrum og skartgripum.

Ú T S A L A

Laugavegi  S. 551 3383 Spöngin • Grafarvogi  S. 577 1660

Nýtt
korta-
tímabil

Nýtt raka- og meðferðarkrem
Tvær nýjungar frá Helenu Rubinstein.

Frá snyrtivöruframleiðandanum Helenu Rubenstein er
komið nýtt raka- og meðferðarkrem sem heitir Hydro
Genius Skin Perfector. Það vinnur að því að jafna húðtón-
inn og laga misfellur ásamt því að gefa húðinni raka.
Kremið losar um dauðar húðfrumur og örvar endurnýjun
húðþekjunnar með því að ýta undir frumuskiptingu djúpt
í húðlögunum. Kremið hentar öllum húðgerðum og er
ekki bundið við neinn aldur.

Annað nýtt frá Helenu er maskarinn Lash Queen sem
gerir augnhárin lengri, þykkari, breiðari og aðskildari.
Augnhárin verða silkikennd, fyllt og glansandi og aldrei
klesst. Enginn maskari í sögu fyrirtækisins hefur fengið jafn
góða dóma og þessi.

Afmælis-
útgáfa af
Superstar
Til í mörgum útfærslum.

Kremið og
maskarinn frá
Helenu
Rubinstein.



Handfarangur
Hafðu ætíð með þér tannbursta og nauðsynlegar snyrtivörur í handfarangri, auk
nærfata. Farangurinn getur stundum týnst eða komið með næstu vél á eftir, auk
þess sem stundum getur flug frestast og þá getur biðin á flugvellinum verið löng.
Þar að auki getur verið gott að bursta tennur og hressa upp á sig í löngu flugi.[

Stórborgin San Francisco
Áætlanaflug til San Francisco hefst í mars.

Þreytta fætur er hægt að hvíla með ferð í gamaldags sporvagni sem þræðir göturnar og er sérstaklega skemmtilegt að ferðast í
honum upp og niður svimandi brattar götur sem einkenna borgina.

San Francisco er ein af þekktari
borgum Bandaríkjanna og ein af
fáum þar sem hægt er að komast
leiðar sinnar fótgangandi í gegn-
um borgina, þar sem mannlíf er
iðandi og skemmtilegt. Þreytta

fætur er hægt að hvíla með ferð í
gamaldags sporvagni sem þræðir
göturnar og er sérstaklega
skemmtilegt að ferðast í honum
upp og niður svimandi brattar
götur sem einkenna borgina. Hús-

in í borginni eru mörg hver mjög
gömul og hefur þeim verið forðað
undan eyðileggingu en bygging-
arnar ásamt gömlum skröltandi
sporvögnum gefa borginni hlýleg-
an svip. ■

Eigum enn laust í ferðina 4. febrúar. Búið er við
kjöraðstæður  á fyrsta flokks hótelum, golfið leikið á

góðum og fallegum völlum.
Kannski fáum við að sjá íslensku strákana „brillera“

í lokaumferðum HM í handbolta 5. og 6. febrúar.

Sími 437 2323, fax 437 2321. Netfang fv@fv.is

2005

Bókanir og nánari upplýsingar
hjá Ferðaskrifstofu

Vesturlands í síma 437 2323 
eða með netpósti til fv@fv.is.

Brottför 4. febrúar: Verð kr. 142.300 
á mann í tvíbýli. 

Brottför 18. mars: Verð kr. 151.800 
á mann í tvíbýli.

Innifalið í verði er flug, flugvallarskattar,
fararstjórn, akstur, gisting á fyrsta flokks
hótelum í 10 nætur með morgunverði og
kvöldverði, 8 vallargjöld á góðum
golfvöllum, ein skoðunarferð. 

UPPSELT

Fararstjóri er Sigurður Pétursson, golfkennari
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*Innifalið: Flug, flugvallarskattar og eldsneytisgjald 

Verð frá 36.900 kr.
*

Netsmellur til USA 

Bandaríkjaferðir á frábæru verði

Bókaðu á www.icelandair.is

]

Aðal-vinningur erMEDION XXL tölva með 17”flatskjá!

99 kr/skeytið

Það var kærkomin tilbreyting að sjá
sólina á ný í Brisbane eftir rigninguna
í Nýja-Sjálandi. Eftir stutta viðkomu í
Brisbane var ferðinni heitið til
Whitsunday-eyjanna með viðkomu í
strandbænum Airlie Beach. Eyjarnar
eru annálaðar fyrir mikla náttúrufeg-
urð en sægrænt
hafið og hvítar
sandstrendur er
nokkuð sem marga
dreymir um að
komast í tæri við. Af
þeim 90 eyjum sem
mynda eyjaklasann
eru þó aðeins örfár
byggðar, flestar í
tengslum við ferða-
mennsku. Eyjaklas-
inn telst til Kóralrifs-
ins mikla og er á
heimsminjalistan-
um en kóralrifið
telst eitt af helstu
náttúruundrum ver-
aldar. Það er jafn-
framt eina lífveran sem er sjáanleg úr
geimnum en það er um 200 km að
lengd frá norðri til suðurs. Kóralrifið
er annálað vegna litafegurðar og fjöl-
breytileika en það er mynduð af um
400 kóraltegundum. Allt fram til 1981
var ekki vitað hvernig kórallinn fjölgar

sér en nú er vitað með vissu að það
gerist tveimur til sex dögum eftir fullt
tungl í nóvember ár hvert. 
Cairns er helsti áningarstaður þeirra
sem ætla í ferð út á rifið, sem telst
með bestu stöðum jarðarinnar til að
kafa og „snorkla“. Skilyrðin eru alla

jafna mjög góð eða
um 15-25 metra
skyggni og sjórinn
28 gráða heitur yfir
sumarið. Það er
óneitanlega upplifun
að fara út á rifin og
því um margt skilj-
anlegt að margir
sem prófa að kafa á
þessum slóðum
verði hugfangir af
náttúru hafsins. Köf-
un er þó ekki allra
og margir kjósa
frekar að „snorkla“
um í sjónum, lausir
við allan útbúnað-
inn sem fylgir köf-

uninni. Fyrir stuttu var kafari bitinn af
hákarli og hann lést síðar af áverkun-
um. Mjög sjaldgæft er að hákarlar
ráðist á kafara á þessum slóðum en
slíkar árásir skapa óneitanlega smá
ugg meðal flestra og minna okkur á
vanmeta ekki hættur hafsins.

Heimsreisa
BRYNJA DÖGG FRIÐRIKSDÓTTIR 
SENDIR PISTLA ÚR HEIMSREISU SINNI

Eyðieyjur og sægrænn sjór Ólífur eru algengari í martiniglösum
en demantar.

Einfaldur martini
fyrir 10.000 dollara
Demantur fylgir með

Hótelgestir á hinu sögufræga hóteli
Algonquin í New York geta nú pantað
sér einfaldan martini fyrir 10.000 dali.
Það eru þó ekki guðaveigarnar sjálfar
sem kosta slíka formúu heldur dem-
antur á botni glassins. 
Boðið er upp á drykkinn til að heiðra
minningu frægra gesta sem dvöldu á
hótelinu eins og rithöfundarins
Dorothy Parker, leikritahöfundarins
George S. Kaufman og stofnanda The
New York Magazine, Harold Ross.
Dorothy Parker var afar hrifin af mart-
ini og vitnað er í hana á munnþurrk-
um hótelsins: „Ég elska martini, en
bara tvo. Eftir þrjá er ég komin undir
borð, eftir fjóra undir þjóninn,“ er
haft eftir Parker.
Hótelstjórinn segir að enn hafi eng-
inn pantað drykkinn en hann hafi þó
vakið mikla athygli ferðamanna. „Við
treystum því að einhver rómantísk sál
komi innan tíðar og kaupi drykkinn.“ 
Engin hætta er á að fólk panti drykk-
inn óvart því pöntun þarf að berast
með 72 tíma fyrirvara.

Margir sækjast eftir hvítum strönd-
um og sægrænu hafi Whitsunday-
eyjanna.

Alcatraz-fangelsið fræga stendur
við strönd San Francisco og er í
daglegu tali kalllað the Rock, eða
Kletturinn. Alcatraz stendur á ör-
lítilli klettaeyju þar sem aðeins
pelikanar bjuggu áður, en Alcatr-
az þýðir pelikani á spænsku.
Margar ferðir eru farnar með
ferðamenn til Alcatraz á dag þar sem þeim gefst kostur á að
skoða fangelsið og fá kynningu á sögu staðarins.

Nokkrir áhugaverðir staðir í San Francisco:
Fisherman's Wharf er við höfn-
ina og sennilega einn vinsælasti
ferðamannastaður borgarinnar.
Þar er að finna heilmikið af veit-
ingastöðum, skemmtistöðum
og verslunum auk þess sem þar
er vaxmyndasafn og fleira. Það-
an er hægt að fara í siglingu og hvalaskoðun auk þess sem
pelikanar og sæljón eru skammt undan. 

Golden Gate brúin er eitt af
kennileitum San Francisco en
byggingu hennar var lokið árið
1937. Hún hefur verið rómuð
fyrir fagran art deco stílinn og
rauði liturinn gerir hana óneit-
anlega áberandi og sérstaka.
Hægt er að ganga yfir brúna og
horfa þaðan yfir borgina og á góðum degi má sjá skútur leika
sér á hafinu. 

Ghirardelly Square er tileinkað
súkkulaðiverksmiðju Ghirardelly,
sem kynnti borgarbúa fyrir súkku-
laði. Þar er hægt að setjast niður
og fá sér guðdómlega gott súkku-
laði af öllum tegundum sem
hægt er að renna niður með
heitu súkkulaði. Saga súkkulaðis-
ins og súkkulaðigerðarinnar er rekin auk þess sem torgið hef-
ur að geyma skemmtilega veitingastaði og litlar búðir.



Menningarsetrið Bæjarútgerð Hafnarfjarðar kveður ■ Göturnar í lífi Elvu Óskar leikkonu ■ Helgi Björns eldar ítalskt
Matgæðingurinn Ellý Ármannsdóttir ■ Sjónlistahjónin Brian Griffin og Brynja Sverrisdóttir ■ Fótboltahatur

F2F22. TBL. 2. ÁRG. 13. 1. 2005

Ásberg
Pétursson

Íslenskir
nútímalistamenn
- njóta ekki góðs af góðærinu

SELUR 200 MILLJÓN
KRÓNA HEIMILI 
SEM ER ÓÐUR TIL 
HÖNNUNAR OG 
ARKITEKTÚRS
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Morgunverkið Fátt er
eins gott þegar kroppur-
inn er nývaknaður og að
taka þátt í morgunleik-
fimi Halldóru Björnsdótt-
ur sem er á dagskrá RÚV
hvern virkan dag klukk-
an tíu mínútur í tíu.
Kemur blóðrásinni af
stað, án mikilla átaka.

Sjónvarpið The
Zookeeper með Sam
Neill. Er á dagskrá Ríkis-
sjónvarpsins á sunnu-
dagskvöldið. Segir frá
dýragarðsverði í stríðs-
hrjáðu landi, sem verður
einn eftir með dýrunum
eftir að meirihluti þjóð-
arinnar er flúinn.

Bíó Finding Neverland
með Johnny Depp,Kate
Winslet og Dustin

Hoffman
verður frum-
sýnd á morg-

un. Hún segir frá kynnum
J.M.
Barrier
af fjöl-
skyld-
unni
sem
seinna
varð
upp-
spretta þekktustu skáld-
sögu hans, Peter Pan.
Hefur fengið frábæra
dóma vestanhafs.

Tölvuleikurinn Fyrir þá
sem hafa ekki gleymt
Lord of the Rings er kom-
inn út herkænskuleikur-
inn The Battle of Middle
Earth, þar sem leikmenn
geta stýrt öllum stærstu
orrustunum úr trílógíunni
eftirminnilegu .
Bókin Vélar tímans eftir

Pétur Gunnarsson. Bókin
fjallar
um
Natan
Fróða-
son
sem er
uppi á
tímum svarta dauða á Ís-
landi. Bókin er hluti af
bókaflokknum Skáldsaga
Íslands þar sem Pétur
sýnir enn á aftur hversu
skemmtilegan söguskiln-
ing hann hefur.

Geisladiskurinn Þetta
er öllu heldur stór pakki,
en nýverið kom út þrigg-
ja diska safn ásamt DVD-
disk með grunge-hljóm-
sveitinni Nirvana. Fáar
hljómsveitir hafa verið
jafn umdeildar og áhrifa-
miklar og Nirvana og því
er þetta safn kærkomið
fyrir aðdáendur sveitar-
innar.

velurF2F2

Fjölmiðlafyrirtækið Magnet, sem starf-
ar á Írlandi, býður upp á þjónustu sem
samanstendur af fjörutíu sjónvarps-
stöðvum, 100 Mbit interneti og síma-
þjónustu í gegnum ljósleiðaranet. Hjá
fyrirtækinu starfa um fimmtíu manns
og segir Lárus Páll Ólafsson, markaðs-
stjóri hjá fyrirtækinu, hlutina hafa
gengið mjög vel og nú um páskana
mun fyrirtækið bjóða upp á 120 sjón-
varpsstöðvar auk annarrar margvíslegr-
ar þjónustu. „Kerfið er reyndar hannað
fyrir 400 stöðvar sem við ætlum að taka
í notkun á næstu misserum,“ segir Lár-
us.

Það er fyrirtækið Industria sem sér
um tæknilegar hliðar málsins og hann-
ar netið, en bæði fyrirtækin eru algjör-
lega í eigu Íslendinga. „Hjá Industria
starfa 65 manns í þremur löndum; Ír-
landi, Danmörku og Íslandi, sem er
nokkuð góður árangur eftir eins árs
starfsævi,“ segir Lárus Páll og bætir því
við að fyrirtækið sé búið að koma upp
þjónustu og fá notendur að netinu, sem
bæði Orkuveita Reykjavíkur og Síminn
eru að byggja upp, hvor í sínu lagi.

Meðal annarra verkefna sem
Industria er að vinna að er lagning ljós-
leiðaranets sem á að tengja saman um
125 þúsund heimili á Jótlandi. „Þetta er
fyrsti hlutinn af þremur sem við erum
að vinna fyrir Tre – FOR, sem er ein af
þremur stærstu orkuveitunum í Dan-
mörku. Þó að enn sé ekki komið á
hreint hverjir muni vinna tvo næstu
hluta er þetta mikill sigur fyrir svona
ungt fyrirtæki.“ 

Lárus segir þó að forsvarsmenn
Industria forðist að vera með of háleit-

ar yfirlýsingar, sérstaklega í ljósi þess
hvernig fór fyrir netfyrirtækjunum fyrir
nokkrum árum. „Við látum verkin tala,
og þess vegna hefur kannski farið lítið
fyrir þessari útrás að undanförnu.“

Hann segir það ekkert launungar-
mál af hverju fyrirtækið sé að hasla sér

völl á Írlandi. „Umhverfið á fjarskipta-
markaðinum hérna er eins og það var á
Íslandi fyrir þremur árum. Það má
kannski segja að við séum að fara bak-
dyramegin að Bretlandi.“

Þess má geta að meðal helstu
hugmyndasmiða á bak við þessa nýjus-

tu útrás eru Guðjón Már Guðjónsson,
sem lengi var kenndur við OZ, og
Kenneth Peterson í Columbia Ventures
sem var áður einn af stærstu eigendum
Og Vodafone og Norðuráls en hann
seldi hlut sinn í báðum fyrirtækjum á
síðasta ári.

Senn styttist í að farið verði að afhenda
íbúðir í fyrsta áfanga Skuggahverfisins.
Alls eru 90 íbúðir í þessum fyrsta hluta
og eru aðeins um fimmtán íbúðir eftir.
Að sögn Magneu Sverrisdóttur, fast-
eignasala hjá Eignamiðlun, hefur sala
gengið vel. Hún segir jafnframt að
minnstu íbúðirnar hafi selst allra fyrst
en þær eru um 70 fermetrar. Íbúðirnar
eru allar með mikilli hljóðeinangrun og
eru flestar þeirra með þrjá útveggi en
fjórða vegginn að sameign. Íbúðirnar
eiga það allar sameiginlegt að mjög er
vandað til allrar hönnunar og frágangs á

þeim. Íbúðirnar eru bjartar og með
stærri gluggum en almennt tíðkast og
lofthæðin er einnig meiri. Allar íbúð-
irnar eru með háhraðatengingu fyrir
síma, tölvur, útvarp, sjónvarp, breið-
band, gervihnattamóttöku og fleira.
Sérstakt rekstrarfélag mun sjá um allan
daglegan rekstur og íbúar munu njóta
góðs af traustu aðgangs- og öryggis-
kerfi með myndavélum. Að sögn
Magneu er stór hluti af kaupendunum
miðaldra fólk sem er að minnka við sig
og vill hafa sömu gæði og ef það byggi
í einbýlishúsum.

„Kaupendahópur-
inn er mjög breiður og
það hefur líka töluvert
af ungu fólki keypt
íbúðir í Skuggahverf-
inu,“ segir Magnea. F2
hefur heimildir fyrir því
að margir úr fjármála-
heiminum hafi fest
kaup á íbúðum í
Skuggahverfinu og ein-
nig sé vinsælt meðal
fólks sem býr erlendis
að eiga íbúð þar.

F2 alltaf í
Fréttablaðinu
á fimmtudög-
um.

Útgefandi
Frétt hf.

Ritstjórn
Jón Kaldal

Höfundar efnis í þessu hefti
Borghildur Gunnarsdóttir, Freyr Gígja
Gunnarsson, Kristján Hjámarsson og
Marta María Jónasdóttir, 

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

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

Forsíðan Ásberg Pétursson á glæsi-
heimili sínu, sjá grein bls. 10.
Ljósmynd: Teitur Jónasson

Þetta og
margt fleira

04 Menningarsetrið Bæjarútgerð 
Hafnarfjarðar jafnað við jörðu.

06 Ólafur Þórðarson hönnuður og New
York-búi er til heimilis milli guðs og 
skrattans.

08 Göturnar í lífi Elvu Óskar leikkonu.

10 VIÐTAL

Ekkert óþarfa 
prjál
Ásberg Pétursson býr í húsi sem er 
metið á um 200 milljónir og er 
sannkallað augnakonfekt. Marta 
María Jónasdóttir fékk að svipast 
um húsið með eigandanum.

12 ÚTTEKT

SAMTÍMALIST
ER LÁGT 
VERÐMETIN

Þrátt fyrir góðæri og aukinn kaup-
mátt í samfélaginu hefur verð á ís-
lenskri samtímalist lítið hækkað 
undanfarin ár. 

14 Helgi Björnsson poppari og leikari 
eldar bolognese sér til hita. 

16 3 dagar: Það sem ber hæst.
18 íslenskar fótboltabullur – Brian 

Griffin sýnir í Hafnarhúsinu.

Menningarsetrið Bæjarútgerð Hafnarfjarðar kveður ■ Göturnar í lífi Elvu Óskar leikkonu ■ Helgi Björns eldar ítalskt
Matgæðingurinn Ellý Ármannsdóttir ■ Sjónlistahjónin Brian Griffin og Brynja Sverrisdóttir ■ Fótboltahatur

F2F210. TBL. 2. ÁRG. 13. 1. 2005

Ásberg
Pétursson

Íslenskir 
nútímalistamenn
- njóta ekki góðs af góðærinu

SELUR 200 MILLJÓN
KRÓNA HEIMILI 
SEM ER ÓÐUR TIL 
HÖNNUNAR OG 
ARKITEKTÚRS

Íslenska fyrirtækið Magnet slær Símanum og Orkuveitunni við

Fara bakdyramegin 
að Bretlandi

Íbúðirnar í Skuggahverfinu að seljast upp

Vinsælastar hjá miðaldra fólki

Bjóða 120 stöðvar og fleiri á leiðinni
Íslensku fyrirtækin Magnet og Industria eru orðin umsvifamikil í fjölmiðlarekstri á Írlandi.
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Þeir sem keyra í gegnum miðbæ
Hafnarfjarðar komast ekki hjá því að
sjá stóran og ljótan steypuklump sem
stendur við norðurbakka Hafnarfjarð-
arhafnar. Það sem hins vegar færri
vita er að í þessu húsi hefur verið ein
aðallífæðin í menningarlífi Hafnar-
fjarðar undanfarin ár, og áður var þar
til húsa Bæjarútgerðin, einn helsti
máttarstólpi hafnfirsks atvinnulífs.
Nú hefur húsið loks sungið sinn
svanasöng og verður byrjað að rífa
innanstokksmuni úr því eftir helgi. Af
því tilefni verða margvíslegar uppá-
komur á næstu dögum sem tengjast
húsinu og svæðinu í kringum það.

„Margir Hafnfirðingar bera sterk-
ar taugar til þessarar byggingar, enda
rúmaði það í tæp fimmtíu ár Bæjarút-
gerðina í Hafnarfirði,“ segir Lúðvík
Geirsson bæjarstjóri og bendir í létt-
um dúr á að hér áður fyrr hafi varla
verið til sá maður í Hafnarfirði sem
ekki hafi að minnsta kosti unnið eitt
ár í Bæjarútgerðinni. „Maður var ekki
Hafnfirðingur nema hafa fæðst á Sól-
vangi og unnið í Bæjarútgerðinni.“ 

Lúðvík segir að húsnæðið hafi
verið notað undir allt sem íbúum bæj-
arins datt í hug eftir að eiginleg útgerð
og fiskvinnsla lagðist af í húsinu. Það
mun því hver og einn kveðja það með
sínu nefi. „Þarna voru meðal annars
hafnarskrifstofur bæjarins, golfklúbb-
urinn Keilir var með aðstöðu í gömlu
kaffistofunni og æfingahúsnæði fyrir
ungar hljómsveitir var í gamla frysti-
klefanum.“ Þá var leikhópurinn Her-
móður og Háðvör með leikhúsið sitt í
húsinu á frá árinu 1995 til ársins 2004
og setti þar upp margar af sínum vin-
sælustu sýningum, meðal annars
Himnaríki og Birting.

Þess má svo til gamans geta að
svæðið mun ekki glata mikilvægi

sínu, enda mun þarna rísa nýtt og
glæsilegt íbúðarhverfi með útsýni yfir
höfnina.

Á laugardaginn munu þeir lista-
menn sem hafa haft aðstöðu í húsi
Bæjarútgerðarinnar undanfarin ár
halda því kveðjuhátíð. Þeir sem koma
fram eru meðal annarra Kristbergur
Pétursson listmálari, Valur Grettisson
ljóðskáld, sem nýverið gaf út sína
fyrstu ljóðabók, og þá troða upp
nokkrar af þeim hljómsveitum sem
hafa haft aðstöðu í húsinu. Meðal
annarra má nefna hafnfirsku rokk-
hljómsveitirnar Úlpu og Botnleðju.

Hvernig halda þau sér í formi?

Göngutúrar
vinsælastir
Guðrún Ögmundsdóttir 
þingkona
Hvernig er þínum
leikfimismálum
háttað? „Ég hef
aldrei verið hefð-
bundin líkamsrækt-
artýpa. Ég dríf mig yfirleitt í eitt-
hvað þegar veturinn fer að létta.
Mín líkamsrækt er að labba eins
mikið og ég get. Ég tek til dæmis
aldrei lyftu eða neitt svoleiðis. Mér
finnst gaman að labba og svo er það
góð hugleiðsluaðferð. Á næstunni er
ég að hugsa um að skella mér í eitt-
hvað skemmtilegt í Kramhúsinu. Ég
vil helst vera þar og hef verið í öllu
mögulegu á þeim stað eins og jóga
og afródönsum. Nú langar mig mest
í Tai Chi sem er kínversk jafnvægis-
leikfimi. Ég þarf bara að athuga
hvort tíminn henti mér.“

Þórunn Lárusdóttir leikkona
Hvernig er þínum
leikfimismálum
háttað? „Ég fer
alltaf í átak eftir jól-
in eins og alþjóð.
Þessa dagana er ég
að æfa fyrir leikritið
Klaufar og kóngsdætur og það er
mín leikfimi núna enda er leikritið
mjög líkamlegt. Annars fer ég mik-
ið í göngutúra upp í Heiðmörk eða
við Ægisíðu þegar ég hef tíma.
Stundum tek ég Krumma hundinn
minn með eða labba með vinum
mínum, en oft fer ég bara ein.“

Ferðu í líkamsræktarstöðvar? „Já,
ég geri það stundum. Mér finnst
skipta máli að hreyfingin sé sem fjöl-
breyttust svo ég verði ekki leið. Yfir-
leitt kaupi ég mér einn og einn mánuð
í líkamsræktarstöðvum og svo er ég
dugleg við að sækja laugarnar.“

Egill Sæbjörnsson listamaður
Hvernig er þínum
líkamsræktarmál-
um háttað? „Ég fer
stundum út að
skokka, eða eiginlega
frekar sjaldan, og svo
geri ég jógaæfingar.
Ég hef lært jóga í gegnum árin og geri
æfingar upp úr blöðum heima fyrir.
Mér finnst það alveg rosalega gott.“

Hefur þú komið inn í líkamsrækt-
arstöð? „Já, ég æfði töluvert í líkams-
ræktarstöðvum á árunum 1997 til
1998, en ég hef ekkert farið eftir það.
Ég gafst upp á því og flutti til útlanda
og þá breyttist lífsrytminn. Svo fer ég
mikið í sund. Mér finnst allar sund-
laugar skemmtilegar í Reykjavík nema
Sundhöll Reykjavíkur, mér finnst hún
ekki góð.“

Bæjarútgerðin í Hafnarfirði kvödd:

Fiskvinnsla, leikhús og rokksetur

Bæjarútgerðin í Hafnarfirði
„Margir Hafnfirðingar bera sterkar taugar til þessarar byggingar.“

Frá borginni minni Mílanó

Áki Harðarson stundar mastersnám í
viðskiptafræði og hefur dvalið í
Mílanó síðustu misserin. 
„Mílanóbúar fara mikið á barinn
eftir vinnu og það eru allir staðir
fullir milli sjö og níu á kvöldin. Flest-
ir fá sér drykk og eitthvað snarl
með. Það er líka hægt að fá sér fulla
máltíð en þegar maður er náms-
maður lætur maður snarlið oft
duga,“ segir Áki. 
Það koma þrír staðir upp í huga
hans þegar hann er beðinn um að
nefna bestu barina í Mílanó. 
„NOBU bar er hipp og kúl enda í
eigu Armani. Það er til sams konar
staður í Lundúnum. NOBU bar er til
húsa í Armani-byggingunni í Mílanó
og hann er oft sjálfur að tjilla á
barnum. Það er mjög góður matur
þarna. Hann er ítalskur með austur-
lensku tvisti og svo er mikið úrval af
góðum drykkjum. Í sumar var Bar

Milano opnað-
ur og er það
einn flottasti
staður sem ég
hef komið á.
Hann er risa-
stór og inn-
réttaður eins
og húsgagna-
verslun. Það er
hringlóttur bar
á miðjum
staðnum og
húsgögnunum
er raðað upp
þannig að
staðurinn er
eins og margar
litlar stofur. Öll húsgögnin eru eftir
frægustu og flottustu hönnuðina.
Staðurinn Il Gattopardo café er
einnig mjög glæsilegur. Hann er til
húsa í gamalli kirkju sem búið er að

breyta í bar. Þarna er hægt að fara
eftir vinnu og fá sér drykk og snarl
og svo breytist hann í klúbb þegar
líða fer á kvöldið. Þetta er mjög
trendí staður.“

Tíska, hönnun og skemmtun

Þórunn Erna
er þessa
dagana önn-

um kafin við leik í
s ö n g l e i k n u m
Óliver Twist á
Akureyri. Einnig
leikur hún í

leikritinu Þetta er allt að koma í Þjóð-
leikhúsinu en fáar sýningar eru eftir af
því frábæra stykki.
Gæludýrin mín
Eru mér bráðnauð-
synleg. Við fjöl-
skyldan eigum tvo
hesta og tvo hunda.
Það er fátt gleðilegra
en að láta hund eða
hest taka á móti sér. Það er
svo yndislegt að finna
þessa skilyrðislausu
ást.
Bíll Á þessu landi er
erfitt að vera bíllaus. Ég

finn mikið fyrir þessu þegar ég er að
vinna á Akureyri og er bíllaus, þá
finnst mér það rosalega erfitt. Mér er
eiginlega alveg sama hvaða bíll
það væri, bara einhver bíll.
Tannbursti og tannkrem
Ég ákvað að setja mig í spor
Survivor-keppenda og at-
huga hvað það væri sem ég
myndi síst vilja missa ef
ég væri í þeirra sporum.

Hreinlætisvörur eru
nokkuð sem

mér þætti erfitt að
missa.

Gunnar Hans-
son má sjá á
sviðinu í Hí-

býlum vindanna,
Línu Langsokki og
Héra Hérasyni. „Svo
er það eitt og annað
sem ég er að gera þessa dagana og bráð-
lega taka við æfingar fyrir nýja leiksýn-
ingu,“ segir hann.
Fyrst og fremst er það fartölvan mín

sem er ómissandi. Í
henni er ég með allt
mitt plan, alla mína
tónlist og fullt af ljós-
myndum. Ég vinn
líka vinnuna mína að
miklu leyti í tölvunni

og í henni kemst ég í samband við um-
heiminn. Ég vil líka taka það fram að ég á
PowerBook-tölvu en ekki eitthvað
PC drasl.
Golfsettið er sá hlutur sem
ég myndi aldrei selja. Golf
er alveg sjúklegt sport.
Ég hef stundað golfið síð-
an ég var níu ára gamall og
þá var það hún amma mín sem
fór með mig í golf. Hún spilar ennþá í
dag, áttræð og blæs ekki úr nös!
Sá sem sér
um að koma
mér og mín-
um á milli
staða á ör-
uggan hátt
er bíllinn minn. Hann er mjög góður bíll
og þjónar sínu hlutverki gríðarlega vel.
Hann er rúmgóður og heldur vel utan um
fjölskylduna. Ég vildi samt stundum óska
að hann hefði helmingi meiri kraft. En
annars er hann mjög fínn.

Gæludýr og golfsett
Leikararnir Þórunn Erna Clausen og Gunnar Hans-
son völdu þrjá hluti sem þau geta ekki verið án. 

Ilmandi vetrardrykkur
Ragnheiður Gísladóttir kaffibarþjónn á Kaffitári fékk verð-
laun fyrir drykkinn Gust á Íslandsmeistaramóti kaffibarþjóna
2004. Hugmyndin var að búa til hlýjan og þéttan vetrardrykk
sem hentaði bæði til sjávar og sveita og myndi ylja hverju
mannsbarni í vetrarkulda. Drykkurinn smakkast ógurlega vel
og yljar svo sannarlega. Í honum er 1 stykki lítið 70 prósent
súkkulaði og einfaldur expressó, 1 matskeið mascarpone-ostur, 2 matskeiðar
rjómi, 2 matskeiðar nýmjólk, 1 teskeið hunang og 1/2 teskeið malað múskat. 
Expressóið er látið leka yfir súkkulaðið og því blandað saman. Svo er ostur-
inn, rjóminn og mjólkin hituð upp og blandað saman og hellt yfir kaffið.
Drykkurinn er borinn fram í staupi. 
Þeir sem eru mjög ævintýragjarnir í eldhúsinu geta haft bak við eyrað að
Ragnheiður vann út frá sjávarþema á Íslandsmeistaramótinu og notaði
meðal annars roð og varning úr sjónum til að skreyta drykkinn.



S24 er sjálfstæð rekstrareining innan Sparisjóðs Hafnarfjarðar

Vertu viss um að þú sért að hagnast

                            á þínum bankaviðskiptum…

Sæktu um kort... WWW.s24.is Sími 533 2424 – Kringlan

*M.v. vaxtatöflu og gjaldskrá S24 11.12. 2004.
M.v. að umsækjandi uppfylli þau skilyrði sem S24 setur varðandi lánveitingar.

• Betri vextir, aðeins 9,0%*

• Ekkert lántökugjald

• Lán til allt að 48 mánaða (4 ár)

• Léttari greiðslubyrði

• Þú þarft ekki að byrja að borga af tölvunni 

fyrr en eftir 3 mánuði, þú ræður

• Engin lágmarksupphæð

• Tilboðið gildir til 15. febrúar 2005

• Hagstæð tölvutilboð!

Hagstætt tölvulán fyrir námsmenn
alla

Aðeins

9,0%
vextir

af tölvulánum
allir

námsmannavextiÞað fá

hjá S24
námsmannavextiÞað fá

hjá S24

allir

af tölvulánum
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Ólafur Þórðarson,
myndlistarmaður og
hönnuður, hefur ver-
ið búsettur í Banda-
ríkjunum í meira en
tuttugu ár.
Freyr Gígja Gunnars-
son sló á þráðinn til
hans í New York og
ræddi við hann um
borgarskipulag, arki-
tektúr og stríðið í
Írak.

Ólafur býr sunnan við það svæði þar
sem World Trade Center, Turnarnir
tveir, stóðu eitt sinn, í miðju fjármála-
hverfi New York-borgar. Hann segist
þó sjálfur búa milli Guðs og skrattans
því íbúðin hans liggur mitt á milli
Trinity-kirkjunnar og klámbúllna.

Þrátt fyrir þessa löngu dvöl í Banda-
ríkjunum segir Ólafur það ekki hafa
verið fyrir fram skipulagt. „Aðstæðurn-
ar og örlögin höguðu því einfaldlega
þannig að ég er búinn að vera lengi
hérna, „ segir hann en Ólafur starfar í
dag sem kennari við Rhode Island School
of Design samfara því að vera listamað-
ur og hönnuður.

Hann reynir að fylgjast vel með því
sem er að gerast heima á Íslandi í arki-
tektúr og hefur mjög sterkar skoðanir á
skipulagsmálum og þá ekki síst borgar-
skipulaginu. „Það er verið að gera
marga góða hluta í húsnæðisarkitektúr
og innanhússarkitektúr á Íslandi. Hins
vegar hefur borgarskipulagið staðnað
svolítið.“

Hann segir eina ástæðu þess vera að
vegir og bílar fái of miklu ráðið við gerð
borgarskipulags á Íslandi. „Íslendingar
hafa ef til vill ekki skilið hvað hugtakið
“lifandi gata” þýðir. Gata er ekki bara
fyrir bíla, heldur er samblanda af
mörgum þáttum. Í fyrsta lagi er það
gatan sjálf, þar sem umferðin er, svo
gangstéttin fyrir gangandi vegfarendur
og loks hliðarnar að bygging-
unum sem liggja að gang-
stéttunum. Miðbærinn í
Reykjavík er því í raun það eina
sem kemst næst því að vera
borg.“ 

Að skilja hugtökin
Ólafur segir Íslendinga ef til
vill ekki hafa alist upp við
alvöru borgargötu en margir
hafi kynnst þeim í ferðum
til evrópskra borga. Við
gerð borgarskipulags hafi
vegagerðin forgang. Þessu
til stuðnings nefnir
Ólafur til-
lögur
Vega-
gerðarinn-
ar um bygg-
ingu nýrrar brúar á
Selfossi. „Þegar
keyrt er austur er yf-
irleitt farið í gegnum
Selfoss, og öll
verlsun sem liggur
við aðalgötuna
treystir á þessa um-
ferð. Samkvæmt till-
ögunni á hins vegar
að færa veginn út
fyrir bæinn, þannig
að enginn keyrir leng-
ur í gegnum bæinn og

Selfoss verður óvirkur og deyr. Það er í
það minnsta mín spá, ef þessi tillaga
nær fram að ganga.“ 

Hann líkir þessu við vöðva sem
hættir að fá blóðflæði og hættir þannig
að virka. „Þegar ný hverfi eru byggð á
Íslandi er lögð hringslaufa í kringum
þau og umferðin fær ekki að flæða í

gegn. Þetta verður til þess að hverfið
fæðist andvana, það er, án virkrar
götumyndar.“

Ólafur segir að þrátt fyrir þessa
miklu vakningu sem hafi átt sér stað í
áhuga á arkitektúr á Íslandi sé spurning
hvort Íslendingar skilji hvað er að ger-
ast og bendir til dæmis á að flestir viti
að það þurfi að þétta byggðina í
Reykjavík. Þeir séu hins vegar fáir sem
viti hvað hugtakið „þétt byggð“ þýði.
„Þétting byggðar er ekki bara ákveðin

nýting á landsvæði, þetta er ekki
einhver tala. Eitt málið við
þéttingu byggðar er að leyfa
henni að þróast innbyrðis og
þéttast þannig í gegnum
innbyrðis fjölbreytni.“

Arkitektúr nýting á rými
Muninn á hönnun og listsköp-
un segir Ólafur vera að hönn-
uður vinni með einhverja hluti
sem hafi virkni og séu
praktískir á einhvern máta.
List geti líka á vissan hátt líka
hagnýt, en hún byggi tilvist
sína á einhvers konar
hugmyndum. „Arkitektúr
er í raun samspil hönnunar
og listar. Ef þú horfir á
listaverk sérðu einhverja
rýmisnotkun. Þegar þú

nærð að færa samskonar rýmisnotkun
út fyrir listaverkið og inn í byggingu
eða hönnun, þá ertu kominn með arki-
tektúr.“ Gott dæmi segir Ólafur vera
listasafnið í Bilbao á Spáni. ,,Safnið
sem Frank Gehry hannaði er hálfgerð-
ur skúlptúr og þar var ekki byrjað með
hagnýtingu heldur skúlptúr. Við bygg-
inguna skiptir skúlptúrinn mestu máli
enda er hann áhugaverðastur, en þar
með er ekki sagt að ekkert sé lagt upp
úr verkfræðinni, þó að myndir af loft-
ræstikerfinu í safninu séu ekki
aðaláherslan í blöðunum.“

Halda með sínu liði
Ólafur reynir að drekka í sig fréttir og
fylgist vel með. Hann býr enda við
staðinn þar sem stríð Bandaríkjamanna
gegn hryðjuverkum byrjaði. „Innrásin í
Afganistan var ef til vill eðlilegur hlut-
ur og afleiðing, en stríðið í Írak er allt
annar handleggur.“ Hann segist ekki
geta fylgst með bandarískum fréttum af
stríðinu, enda séu þær mjög einhæfar,
þetta sé auglýsingaskrum og æsifrétta-
mennska. „Þetta er svona svipað eins og
að vera KR-ingur, og vilja bara heyra af
góðu skotunum, en ekki hvernig leikur-
inn fór.“

Ólafur segist því sækja sínar fréttir
af netinu. „Ég hafði ekki séð neitt graf
yfir látna bandaríska hermenn, þannig
að ég bjó mér til eitt slíkt sjálfur, sem er
hangandi fyrir framan mig. Þegar spít-
alinn í Fallujah var að ná í lík voru 550
af þeim, börn, gamalmenni og konur.
Þetta var ekki mikil frétt í Bandaríkjun-
um.“

Hann segist skynja aukna andstöðu
við stríðið, en því miður sé þetta svona
svipað eins og fótboltaleikur. „Þú held-
ur með þínu liði, sama hversu mikið
það kostar.“ Honum finnist Bandaríkja-

Bukowski
„Þetta er fimmtán cm
hátt mjúkt
klukkuboddí sem er í
senn skráning á dags-
ins viðburðum í lífi
bóhemlistamannsins
og óður til skáldsins

Charles Bukowski.“ 

Býr milli Guðs og skrattans
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menn vera þrískipt þjóð, þar sem einn sé
íhaldssamur trúrækinn hópur, annar sé í
meiri nálægð við evrópska hugsun og sá
þriðji sé sá sem flakki á milli. „Það er í
raun þessi miðjuhópur sem ræður úrslit-
um þegar hann hættir að sjá tilganginn í
öllum þessum fórnum.“

Ég er Íslendingur
Þrátt fyrir þessu löngu dvöl segist
Ólafur ekkert hafa gleymt hvaðan
hann sé. „Ég er Íslendingur, og það
breytist ekkert. Kannski má segja að

ég sé Íslendingur sem hafi ílengst í New
York,“ segir hann og hlær. Hann hafi
eins og svo margir íslenskir listamenn
notfært sér uppruna sinn og náttúru
heimalandsins í fyrstu og verið mikið
með gíga og hveri í sínum verkum. Það
fari hins vegar minna fyrir því í dag.
„Núna er ég með skissubækur og reyni
að teikna jafnóðum og eins mikið og ég
get. Í gegnum þær þróa ég síðan mínar
hugmyndir og bækurnar eru heimurinn
minn.“

Ólafur hefur mikið álit á löndum sín-
um. „Íslendingar eru sérstakt fólk, víð-
sýnir og sjá í rauninni enginn takmörk.
Þetta sjáum við á útrásinni, sama hvort
hún eigi við fjármálasviðið, listasviðið
eða öðru,“ segir hann og bætir því við að
honum finnist íslenska þjóðarsálin vera

með gott sjálfstraust og góða
sjálfsmynd. „Ísland er besti

staðurinn til þess að búa
á, þegar allt kemur til

alls. Ef ég gæti ekki
verið jafn
mikið heima
með barninu

okkar og ég
get myndi ég flytja
heim, því þar er miklu
betra uppeldisum-

hverfi.“

Ólafur Þórðarson
„Kannski má segja að ég sé Íslendingur

sem hafi ílengst í New York.“
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WMD ísbakki
Þetta er anti-pródúkt í
laginu eins og Írak og steypt úr
sveigjanlegum eitruðum resin-efnum.
Eitrið er því nær þér en þig grunar.
Ísmolar í laginu eins og W, M og D.

Kaffibolli nýfrjálshyggjunnar
„Þetta er pródúkt-skúlptúr úr
hreinni steypu. Stór bolli að utan
en lítill að innan.“



Fyrirmyndareiginmaður:

Hannaði hólf undir
gleraugu frúarinnar
Birgir Blöndal, eiginmaður
Sigrúnar Bergsteinsdóttur í
Linsunni, ákvað að koma
henni á óvart á dögunum.
Hann hannaði sérstakar
hirslur undir gleraugun
hennar og fékk Eirík H.
Kjerluf til að smíða gripinn
fyrir sig. Hirslunni kom
Birgir svo fyrir í náttborðs-
skúffu frúarinnar. Hirslurn-
ar eru úr krossviði en í
botninum er eins senti-
metra þykkur svampur.
Þetta kom sér sérlega vel
þar sem Sigrún á gleraugu
til skiptanna en í nýju hirsl-
unni rúmast 30 gleraugu.

„Hún var alltaf í vand-

ræðum með að koma
gleraugunum fyrir og
það þurfti að finna
einhverja lausn á
þessu. Þá datt mér í
hug að búa til hólf
fyrir gleraugu svo þau
væru ekki úti um allt,“
segir Birgir. Hann
segir þó að það sé
kannski ekki algengt
að fólk eigi jafn mörg
gleraugu og eiginkon-
an en bendir þó á að
fólk megi ekki líta á
gleraugu sem hækju
heldur fylgihlut og
ekki sé verra að eiga
þau til skiptanna.

Margar einhleypar þokkadísir
strengja eflaust þau áramótaheit að
láta karlmenn ekki draga sig á
asnaeyrunum á nýja árinu, enda líf-
ið allt of stutt til að eyða því í eitt-
hvert rugl. Margar stelpur lenda í
þeirri gryfju að verða alltaf skotn-
ar í röngum mönnum og skilja
ekkert í því af hverju karlpening-
urinn er svona áhugalaus og alls
ekki eins og hugur þeirra. Fyrir
áttaviltar stelpur er komin út
bókin He’s Just Not That Into You.
Hún er skrifuð af handritshöfundum
hinna geysivinsælu Sex and the City-
þátta, Greg Behrendt og Liz Tuccillo. Í
bókinni er farið rækilega yfir samskipti
kynjanna og hvernig má lesa í hegðun
karlmanna þegar fólk er að kynnast. Liz
talar fyrir hönd kvenþjóðarinnar en
Greg tekur upp hanskann fyrir strákana
og gefur góð ráð og bendir konum á að
vera ekki blindar þegar kemur að
mönnum. Bókin er í anda fyrrnefndra
sjónvarpsþátta, drepfyndin og
skemmtileg dægradvöl og eflaust má
læra sitthvað um karlpeninginn.
Megininntak bókarinnar er samt það að
það fer ekki framhjá neinum þegar ást-

in bankar upp á. Ef
menn eru spenntir
þá sýna þeir áhuga.
Bókin er væntanleg
í bókaverslanir hér-
lendis en fyrir þær
sem ekki geta beðið
fæst hún inni á
www.amazon.com
og kostar í kringum
tíu dollara.

• Ef hann er virkilega spenntur fyr-
ir þér þá býður hann þér á deit. 

• Ef hann er skotinn í þér hringir
hann eða sendir sms. 

• Ef hann er skotinn í þér langar
hann að fara í sleik við þig. 

• Ef hann er skotinn í þér þá sefur
hann ekki hjá neinni annarri. 

• Hann er ekki skotinn í þér ef
hann vill bara hitta þig þegar
hann er fullur. 

• Hann er ekki skotinn í þér ef
hann vill ekki giftast þér. 

• Hann er ekki sérlega spenntur
fyrir þér ef hann hættir með þér.
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Elva Ósk Ólafsdóttir
leikkona er alin upp í
Vestmannaeyjum og
þurfti að flytjast í
Kópavoginn 1973,
þegar gosið hófst.
Það var einhver versti
tími í lífi hennar. Hún
er núna komin í 101
og finnst eins og hún
hafi alltaf búið þar.

Kirkjuvegur 82, Vestmanneyjar,
1964–1965
Ég fæddist í Vestmannaeyjum, og mitt
fyrsta heimili var á Kirkjuvegi 82 í húsi
sem heitir Breiðuvík. Ég bjó þar reynd-
ar ekki nema í nokkra mánuði.

Amma mín bjó niðri og pabbi byg-
gði hæð ofan á hennar íbúð. Þetta var
svona 70 til 80 fermetra íbúð, og þarna
voru mamma og pabbi með sex börn.
Þetta var allt of lítið og við þurftum að
byggja stærra.

Heiðarvegur 68, Vestmannaeyj-
ar, 1965–1981
Heiðarvegurinn er aðeins ofar í bæn-
um. Þetta var gott leiksvæði og ég lék
mér mikið úti á fótboltavellinum. Svo
voru þarna líka klettar og álfasteinar allt
í kring.

Mín besta minning er samt frá
stærsta herberginu í húsinu, sem var
eldhúsið og var alltaf stútfullt af
skemmtilegu fólki. Þetta hús var því
miður selt úr fjölskyldunni og þegar ég
kem til Vestmannaeyja fæ ég pínulítið
nostalgíukast þegar ég sé húsið, enda á
ég þaðan góðar minningar.

Reynihvammur 6, Kópavogur,
1973
Þangað fluttumst við í nokkra mánuði
eftir að gosið hófst í Eyjum 1973. Þetta
voru einhverjir allra leiðinlegustu mánuð-
ir sem ég hef nokkurn tímann upplifað.

Heiðarvegur 68, Vestmannaeyj-
ar, 1973–1981 
Við vorum ein af tíu fyrstu fjölskyldun-
um sem fluttust aftur út í Eyjar og þá
var gosið ennþá í gangi, þrátt fyrir að
búið væri að lýsa yfir að því væri lokið.

Þakið á húsinu hafði þá hrunið, og við
þurftum að byggja það aftur upp. Það
var frekar skrýtið að koma þangað aft-
ur, og við krakkarnir fórum með sleð-
ana okkar og renndum okkur ofan á
húsaþökunum enda allt í ösku.

Bjarkarbraut 5, Dalvík, 1981–1982 
Ég eignaðist kærasta og fluttist með hon-
um norður í land. Þetta var rosalega
skemmtileg tilbreyting, og ég man eftir
því hvað mér fannst mikill snjór, sást ekk-
ert í bera jörð nema rétt yfir
sumarmánuðina. Þarna bjó
ég í eitt ár og var útgerðarfrú.
Eignaðist mjög góða vini
sem ég á enn þann dag í dag.

Brimhólabraut 31,
Vestmannaeyjar, 1982
–1985
Þetta var fyrsta íbúðin sem
ég keypti og pabbi minn
þurfti að skrifa undir kaup-
samninginn, af því að ég
var ekki orðin átján ára. Ég
var svolítið að flýta mér.

Þetta var rétt hjá sund-
lauginni í Vestmannaeyjum
og ekkert langt frá Herjólfs-
dalnum, sem kom sér vel á Þjóðhátíð.

Í Vestmannaeyjum er alveg rosaleg-
ur gestagangur, og það var ekkert frá-
brugðið hjá mér, enda hluti af mínu
uppeldi og það er mér nauðsynlegt að
hafa fólk í kringum mig.

Búðargerði, Reykjavík, 1985
Ég fór að leigja með Ósk vinkonu
minni í Reykjavík, enda áttum við okk-
ur þann draum að leigja saman, vinkon-
urnar tvær. Vorum báðar að vinna á
veitingastað, og ég var þarna í inntöku-
prófunum í Leiklistarskólanum. Það
var mikið brallað á þessum fáu mánuð-
um sem þetta stóð yfir.

Rekagrandi, Reykjavík, 1985–
1994
Þarna eignaðist ég mín börn og varð
tveggja barna móðir í vesturbænum.
Þetta var lítil og sæt íbúð á jarðhæð, sem
varð of lítil og við þurftum að selja hana.

Hlégerði, Kópavogur, 1994–
2003
Þetta var rólegur og barngóður staður,
efri hæð og börnin kynntust Kópavogi
og urðu Kópavogsbúar.

Trigecentervej, Árósar, Dan-
mörk, 1996–1997 
Barnsfaðir minn fór í sérnám til Árósa,
og við leigðum íbúðina í þetta ár. Þetta
var stórkostlegt og mér fannst frábært
að finna muninn á árstíðunum, finna
fyrir vorinu og haustinu auk þess sem
ég náði að kúpla mig niður í neyslu og
brjálæði, eins og svo margir sem fara í
nám erlendis.

Á þessum tíma var ekki komið jafn
mikið af Íslendingum og í dag, heldur

voru þarna aðallega Tyrkir
og Sómalar. Við vöknuðum
því oft við bænasöng á
morgnana.

Eins og við Eyjamenn
upplifum þegar svartfugl-
seggin koma á vissum ár-
tíma og allir sækja í, þá kom
bíll með sérstöku skro, og
allir sómölsku og tyrknesku
karlarnir hlupu upp til
handa og fóta til þess að ná
sér í.

Það voru þarna fjórar
íslenskar fjölskyldur í sama
hverfi og því varð mikill
samgangur. Þetta kom í
staðinn fyrir fjölskyldu og

fólk leitar til hvers annars með hjálp.
Ég held að allir þeir sem hafa farið í
nám erlendis segi að það sé besti tím-
inn, þó maður eigi ekki mikinn pen-
ing.

Mánabraut, Kópavogur, 2003–
2004
Þetta er æðislegur staður með útsýni
yfir hafið, og mér fannst það frábært að
geta séð sjóinn aftur. Þetta var nokkuð
sem ég vildi upplifa á nýjan leik, enda
vön því að hafa sjóinn fyrir augum

Ásvallagata, Reykjavík, 2004 
Hingað kom ég í fyrra, og þetta er hæð
og ris, mikil lofthæð, en enginn sjór.
Það er frábært að vera komin á þetta
svæði, og mér finnst eins og ég hafi
alltaf búið hérna. Núna get ég gengið í
vinnuna í Þjóðleikhúsinu.

Það kom mér á óvart hversu rólegt
það er hérna, en maður getur líka sótt í
menninguna, kaffihúsin og notið þess
að ganga en ekki alltaf vera háð bílnum.
Svo lætur ég mig bara dreyma um
æskuheimilið í Eyjum og reyni eflaust í
framtíðinni að láta verða af því að
kaupa það aftur.

Renndi sér á sleða
eftir öskunni

GÖTURNAR Í LÍFI Elvu Óskar Ólafsdóttur leikkonu

Kirkjuvegur

Heiðarvegur

Reynihvammur

Bjarkarbraut

Brimhólabraut

Búðagerði

Rekagrandi

Hlíðargerði

Trigercentervej

Mánabraut

Ásvallagata

Elva Ósk Ólafsdóttir „Það er mér nauðsynlegt að hafa fólk í kringum mig.“
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Ekki láta draga þig
á asnaeyrunum





Ásberg er afslappaður þegar hann tek-
ur á móti blaðamanni og ljósmyndara.
Hann býður upp á kaffi úr rauðappel-
sínugulum bollum sem eru alveg í stíl
við stólana í stofunni. Húsið hefur ver-
ið mikið í umræðunni upp á síðkastið
en það var auglýst til sölu á dögunum. Í
grein sem birtist í DV rétt fyrir jól var
sagt frá því að um væri að ræða eitt
dýrasta heimili Íslandssögunnar og það
fengist fyrir 200 milljónir með innbúi
og öllu. Ásberg vill nú ekki meina að
þetta sé dýrasta heimili landsins enda
færist það í vöxt að fólk kaupi sér dýrar
húseignir. Í hans huga er þetta bara
venjulegt hús. Hann segir jafnframt að
hann hafi eytt töluverðum fjármunum í
það og muni ekki láta það nema fyrir
rétt verð. Húsið er óselt en Ásberg er
ekki farinn að örvænta og er sannfærð-
ur um að það sé markaður fyrir slíkar
eignir hér á landi.

„Ég verð einn í heimili í lok janúar
því sonur minn er að flytja að heiman.
Mér finnst alger óþarfi að hafa þetta
stóra húsnæði fyrir mig einan. Þar fyrir
utan dvel ég mikið erlendis,“ segir Ás-
berg, sem er ættaður að vestan. Hann
var með útgerð á Ísafirði en flutti í bæ-
inn fyrir tíu árum. Nú starfar hann við
gjaldeyrisviðskipti ásamt því að vera
með fiskvinnslu í Kópavogi.

Hátt til lofts og vítt til veggja
Blikanes 20 er 470 fermetrar en þar af
er 52 fermetra bílskúr. Húsið er stein-
steypt, pússað og málað að utan en
hluti framhliðarinnar er klæddur

líparítstrendingum. Sólvarnargler
gefur gluggunum sérstakt yfirbragð.
Þegar Ásberg festi kaup á húsinu var
það fokhelt og það kom aldrei neitt
annað til greina en að láta arkitekt
hússins, Pálmar Kristmundsson, ljúka
verkinu. Húsið er á þremur pöllum. Á
jarðhæð er anddyri, gestabaðherbergi,
þvottahús, bílageymsla og þjónustu-
íbúð. Á miðpalli er stofa, borðstofa,
eldhús og miðjurými með þakglugga.
Á efsta palli eru svefnherbergin, bað-
herbergi og fjölskylduherbergi. Heim-
ilið er gríðarlega tæknivætt. Það hefur
að geyma Instabuss-stýrikerfi, en
Helgi í Lúmex hannaði lýsinguna.
Tæknileg hljómflutningstæki frá Bang
og Olufsen fá að njóta sín en alls eru
níu sjónvarpstæki frá sama merki.
Hljóðkerfið í húsinu er allt tengt sam-
an. Húsið er kynt með geislahitun,
þannig að ofnarnir eru undir gólfinu.
Geislahitunin gerir það að verkum að
ljótir ofnar þurfa ekki að eyðileggja
fegurðarskynið.

Áður en loftið var hannað var
rýmið hljóðmælt og því er hljómurinn
í húsinu stórgóður.

„Þótt það sé hátt til lofts bergmálar
ekki neitt. Á Þorláksmessu var ég með
skötuveislu og þá kom mormónakór í
heimsókn og söng. Það hljómaði mjög
vel. Í svona rýmum eins og þessu, þar
sem er mikið af hörðu efni eins og
gleri, flísum og stáli, hefur það heil-
mikið að segja að loftið sé rétt hann-
að,“ segir hann.

Það vekur athygli að það eru engin

gluggatjöld í húsinu nema í herbergj-
unum en þar eru myrkragardínur.

„Það sést ekki mikið inn um glugg-
ana á daginn en það sést örlítið betur
inn á kvöldin. Ég hef prufað að hafa
gluggatjöld en mér fannst það breyta
svip hússins algerlega og kunni ekki
við það.“

Hjartað slær í eldhúsinu
Eldhúsið er hjarta heimilisins enda einn
af uppáhaldsstöðum Ásbergs í húsinu.
Þar spilar eik stórt hlutverk í bland við
granít, burstað stál og sandblásið gler.
Borðstofuborðið er alveg í stíl við inn-
réttinguna úr graníti en stólarnir við
borðið eru úr Exó.

„Þar sem ég er í gjaldeyrisviðskiptum
get ég nánast unnið hvar sem er svo
framarlega sem nettenging, GSM-sími
og tölva eru til staðar. Ég vinn mikið
heima og þá finnst mér einna best að
vinna í eldhúsinu,“ segir Ásberg, sem er
með flatan tölvuskjá áfastan við eld-
húsinnréttinguna. Undir innréttingunni
er hægt að draga út lyklaborð.

Veglegur glerveggur aðskilur stofu og
borðstofu. Hann er yfirleitt opinn en það
er hægt að loka glerhurðunum þegar það
hentar og þá er hann algerlega hljóðein-
angrandi. Í húsinu eru tvær tegundir af
gólfefnum; sandsteinn og gegnheilt
eikarparkett. Hurðirnar ná allar upp í
loft og eru ýmist sprautulakkaðar eða úr
eik. Í húsinu eru þrjú baðherbergi og eru
þau öll í sama stíl; marmaramósaíkflísar
á veggjum og sandsteinn á gólfunum. Á
baðherbergjunum er mikið lagt í öll

smáatriði. Þrátt fyrir að sturtan á efsta
pallinum sé úr gleri sjást hvergi sjampó-
brúsar því þeir eru faldir í sérstökum
hirslum og við klósettið er flottur blaða-
rekki. Í húsinu er lögð mikil áhersla á
skápa og í borðstofunni eru til dæmis
sérhannaðir skápar fyrir öll hleðslutæki,
myndavélar og tölvur. Það er sem sagt
ekkert sem truflar auga fagurkerans.

Aðspurður um áhuga á hönnun og
arkitektúr segist Ásberg fyrst og fremst
vera fagurkeri.

„Mér finnst betra að arkitektar og
fagmenn vinni verkið. Þetta hefði ekki
komið svona vel út ef það hefði verið
húsmóðir sem hefði verið að skipta sér
af,“ segir hann og glottir út í annað.
Hann vill meina að konur séu verstu

vinir arkitektanna því þær hafi alltaf svo
sterkar skoðanir á öllu.

„Ég hef mjög góða reynslu af því að
gefa arkitektum frjálsar hendur og
myndi gera slíkt hið sama ef ég myndi
byggja aftur. Það eina sem ég myndi
fara fram á væri að hafa stóran bílakjall-
ara í húsinu.“

Húseignin Blikanes 20
í Garðabæ hefur fengið
gríðarlegt lof fyrir
fallega hönnun og var
tilnefnt til Mies van der
Rohe verðlaunanna
2004. Einnig hafa
myndir af húseigninni
birst í erlendum fag-
tímaritum eins og Plaza
Magazine og Wall-
paper. Heiðurinn á arki-
tektinn Pálmar Krist-
mundsson, sem fékk
algerlega frjálsar hend-
ur við hönnun hússins.
Eigandinn, Ásberg Pét-
ursson, setti honum þó
nokkur skilyrði, húsið
yrði að vera mínímalískt
og laust við allt óþarfa
prjál. Marta María Jón-
asdóttir heimsótti Ás-
berg og kynnti sér inn-
viði hússins.

Innlit í 200 milljóna húsið í Arnarnesinu:

EKKERT ÓÞARFA PRJÁL
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Flottheitaeldhús Eldhúsið er hjarta heimilisins og sérhannað fyrir húsbóndann, sem vinnur mikið heima. Hann er með sérstakan tölvuskjá festan við borðplötuna og undir
henni er vel falið lyklaborð. Innréttingin er sérsmíðuð hér heima og er úr eik. Ásberg segir þó að eldhúsið sé ekki sérlega mikið notað við matreiðslu því hann borðar yfirleitt
niðri í þjónustuíbúðinni. Þegar hann heldur veislur kemur þetta myndarlega eldhús að góðum notum. 

Myndarlegt rými Hægt er að horfa nið-
ur í anddyrið af pallinum á þriðju hæð.
Hrái veggurinn setur svip sinn á rýmið. 

Allt sérsmíðað Sturtuklefinn er sérsmíð-
aður hérlendis. Á veggjunum eru marm-
aramósaíkflísar en á gólfinu er sand-
steinn eins og í stofunni og eldhúsinu. 
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Horft yfir af svefnherbergispallinum Sandsteinninn á gólfunum fer vel með eikar-
parkettinu. Þegar staðið er á þessum palli er hægt að sjá í báðar áttir, bæði til
austurs og vesturs. 

Þægindin í fyrirrúmi Á miðpallinum er æðislegur hægindastóll frá Moroso þar sem
gott er að hvíla lúin bein. Hann er það breiður að hann rúmar auðveldlega tvo full-
orðna. Vasarnir í gólfinu eru frá Exó. 

Þægilegir stólar Ásberg hafði ekki trú á
að stólarnir frá Moroso væru þægilegir
þegar hann sá þá fyrst. Annað átti þó
eftir að koma á daginn. 

Hlýlegt svefnherbergi Hjónaherbergið
er vel búið öllum græjum. Inni af því er
myndarlegt fataherbergi. 

Stílhrein stofa Horft úr eldhúsinu inn í
stofuna. Fremst á myndinni er veglegt
borðstofuborð úr graníti. Stólarnir við
borðið eru frá Exó. Húsgögnin í stof-
unni eru öll frá ítalska hönnunarfyrir-
tækinu Moroso. Myndirnar tvær við
endavegginn eru eftir Sigtrygg Bald-
vinsson.

Bíladellukarl Ásberg er mikill bíladellu-
karl og hefur smekk fyrir lúxusbifreið-
um. Ef hann myndi byggja aftur myndi
hann vilja bílakjallara svo hann þyrfti
ekki að vera með húsnæði annars stað-
ar fyrir bílaflotann.

200 milljón króna húsið Húsið er stein-
steypt, pússað og málað að utan en
hluti framhliðarinnar er klæddur líparít-
strendingum. Sólvarnargler gefur glugg-
unum sérstakt yfirbragð. Arkitektinn
Pálmar Kristmundsson hannaði einnig
lóð hússins. Í garðinum er heitur pottur,
saunaherbergi, glerskáli og búningsher-
bergi með nuddbekk.

Yfirmáta þægilegt Er það ekki draumur flestra að geta horft á uppáhaldssjónvarps-
þáttinn sinn í baðinu? Í húsinu er hugsað fyrir öllu. 



„Það er mikil gróska í íslenskri mynd-
list“ segir Guðmundur Oddur Magn-
ússon, prófessor við Listaháskóla Ís-
lands. „Forseti Íslands benti á það í
ræðu sinni við opnun myndlistarsýn-
ingar að íslensk list er að verða útflutn-
ingsvara,“ segir Guðmundur Oddur
enn frekar. Hann segir listina vera orð-
in mjög fjölskrúðuga og ekki bundna
við neitt eitt form, heldur birtist hún í
myndböndum, gjörningum og innsetn-
inga.

Jón Proppé myndlistargagngrýn-
andi segir umhverfi íslenskra lista-
manna í dag vera þeim mjög hagstætt.
„Það er mjög mikið líf og fjör í kring-
um listamenn í dag og þeir hafa miklu
fleiri sýningarmöguleika.“ Hann segist
til dæmis hafa talið sextán opnanir á
einni viku í fyrra. „Þetta er öðruvísi en
fyrir tuttugu árum, þegar hér voru ein-
göngu Kjarvalsstaðir og örfáir sýninga-
salir.“

Ungir listamenn hugsa ekki lengur
eingöngu um Ísland sem sinn markað
heldur virðist útrásin hafa gripið um sig
meðal íslenskra myndlistarmanna.
Fleiri listamenn hugsa því stærra, en
áður var gert og margir listamenn hafa
náð að skapa sér nafn erlendis. „Einu
tækifærin sem listamenn höfðu hér
áður fyrr voru norrænar samsýningar en
núna er myndlistamarkaðurinn mun
virkari og opnari. Engu að síður er
þetta mjög erfiður markaður, og lista-
mennirnir þurfa að hafa mikla hæfi-
leika til þess að geta staðið upp úr því
kraðaki sem þetta er.“

Edda Jónsdóttir, eigandi I8 Gallerí,
segir mjög mikilvægt fyrir íslenska
myndlistarmenn að geta komið sér á
framfæri erlendis. Þar njóti þeir góðs af
galleríum sem komi þeim að. „Um leið
og galleríin selja  verk listamanns
erlendis hækkar það verð hans hér
heima.“ Útrásin hafi því ekki eingöngu
jákvæð áhrif á frama þeirra heldur geti
einnig þrýst verðinu upp. Tryggvi P.
Friðriksson hjá Gallerí Fold bendir þó á
að það sé erfitt að hafa atvinnu af list-
inni. „Þeir eru teljandi á fingrum beggja
handa sem hafa atvinnu af þessu. Það er
erfitt að koma sér upp nafni, og enn
erfiðara að viðhalda því.“ 

Auðvelt að kaupa málverk
Hér áður fyrr var það einungis efnað

eldra fólk sem hafði efni á því að kaupa
sér listaverk. Með tilkomu vaxtalausra
lána til listkaupa og lágs verðlags á ís-
lenskri samtímalist geta fleiri komið sér
upp listaverkasafni. Tryggvi P. Friðriks-
son  segir vaxtalausu lánin til listaverka-
kaupa hafa aukið eftirsóknina í mynd-
list og að þau geri fleirum auðveldara
að eignast málverk. Hann bendir einnig
á að Íslendingar séu gjarnari á að kaupa
upprunalegu verkin í stað eftirprentana
eins og tíðkist erlendis. „Núlifandi
listamenn selja ekki mikið af verkum
yfir eina miljón.“

Edda Jónsdóttir segist finna fyrir
því að svokallað góðæri hafi haft áhrif.
„Kröfur um gæði hafa verið að aukast
og kaupgetan samfara því.“ Hún tekur
þó undir með Tryggva að listaverkalán-
in hafi gert almenningi auðveldara að
eignast listaverk. „Listamenn eru ekki
verðlagðir eftir gæðum, góðir listamenn
eru að mínu mati  of lágt verðlagðir á
meðan fúskararr og minna þekktir
listamenn eru á allt of háu verði,“ segir
Edda og bendir á að erlendir safnarar
reki oft upp stór augu þegar þeir sjái
verðið á góðum listaverkum.

Jón Proppé segir það vera mjög
erfitt að eiga við verðlag á íslenskri
myndlist. „Það er vegna þess að lista-
mennirnir vilja að almenningur hér
heima geti eignast verk þeirra. Ef þeir
vilja koma verkum sínum á framfæri er-
lendis verða þeir að verðleggja verk sín
í samræmi við það. Þetta skapar oft
mikla togstreitu.“ 

Breytt landslag
Stóra fölsunarmálið skók myndlistar-

heiminn fyrir átta árum og varð til þess

að myndlistamarkaðurinn fór í hálf-
gerða gíslingu. Ekki eru þó allir sam-
mála um hvers kyns áhrif þetta um-
fangsmikla mál hefur haft. „Þeir sem
keyptu þessi málverk létu hégómann
hlaupa með sig í gönur, að því leyti að
þeir keyptu ekki verk heldur nafn,“
segir Guðmundur Oddur og honum
finnst þetta mál hafa styrkt stöðu þeir-
ra sem hafi verið að skapa alvöru
myndlist. „Málið hefur haft frekar já-
kvæð áhrif en neikvæð.“

Tryggvi P. Friðriksson er ekki sam-
mála þessu og segir markaðinn hafa
verið í gíslingu í átta ár, verðið sé of lágt

og að hann sjái ekki að þetta hafi haft
jákvæð áhrif. „Ég held að kaupendur
séu mjög varir um sig, og verð á mynd-
list hefur ekki verið að hækka eins og
við vonuðumst eftir.“ Honum þykir
áhrifin, ef einhver eru, ekki hafa verið
ungum listamönnum til góðs. „Ég held
að það sé ekki rétt að ungu listamenn-
irnir hafi tekið yfir markaðinn,“ segir
hann.

Undir þetta tekur Edda Jónsdóttir.
„Gömlu meistarnir hafa verið settir í
salt og markaðurinn hefur verið í
ákveðinni krísu, en mér finnst þetta
vera að breytast.“ Hún viðurkennir þó
að kaupendur séu varari um sig. ,,Það er
mjög lágt verð á góðum Kjarval og við
seljum til dæmis verk eftir Eggert Pét-
ursson á sama verði og hann.“ Hún tel-
ur að þetta eigi eftir að breytast, þekk-
ingin á verkum meistaranna eigi eftir
að verða til þess að verðið hækki og
samfara því muni verð á samtímalista-
mönnum einnig hækka.

Jón Proppé telur hins vegar að
markaðurinn með eldri listamennina
hafi verið í gangi of lengi. „Fólk var að
kaupa hálfkláruð léleg verk sem erfitt
var að sjá að væru ófölsuð.“ Hann telur
þetta mál ekki hafa leitt til þess að sala
á verkum eftir samtímalistamenn hafi
dregist saman og styrkt stöðu þeirra ef
eitthvað sé.

Edda Jónsdóttir segir að hér áður
fyrr hafi það eingöngu verið á færi efn-
aðs eldra fólks að kaupa sér málverk og
það hafi verið fast í fortíðinni, en ekk-
ert horft í samtímann. „Sú kynslóð sem
kaupir listaverk í dag er yngri og fjár-
sterkari. Þetta fólk horfir fram á veginn

og hefur áttað sig á því að nútíminn er
kominn, hann er í tísku og gömlu
meistararnir fá að hvílast í bili,“ segir
hún og segir jafnframt að  kaupendur
vilji vita meira um listamennina, hvar
þeir hafi verið keyptir og hvar þeir hafi
sýnt.

Jón Proppé er sammála þessu, og
telur jafnframt að ekki sé einungis við
fölsunarmálið að sakast þegar orsakar
minnkandi sölu á verkum gömlu meist-
aranna sé leitað. „Þeir sem eru að kaupa
listaverk í dag eru að kaupa eftir sam-
tímamenn sína. Það er nú einu sinni
þannig að hver kynslóð á sína kaup-

endur.“ Hann bætir því við að inn í
þetta spili einnig aukinn áhugi á listum
almennt.

Nýtt fólk í brúnni
„Almenningur vill oft fella dóma eftir

skamman tíma, um samtíma sinn, en
menn verða að gefa tímanum frið til
þess að skilja kjarnann frá hisminu. List
á hins vegar alltaf eftir að selja sig sjállf
og drullan á alltaf eftir að setjast á
botninn og þá fyrst fáum við að sjá
hvað var í vatninu,“ segir Guðmundur
Oddur. Hann segir að verðlagningu á
myndlist sem skipti einhverju máli sé
allt of lág og að sama skapi sé verðið allt
of hátt á því sem skipti engu máli. „Það
er því góður tími að kaupa góða list,“
segir hann og bætir því við að illa upp-
lýstir kaupendur kaupi illa upplýsta list
og öfugt. „Markaðsvæðingin og froðu-
snakkið er áberandi í íslenskri menn-

ingu og myndlistin er þar ekki undan-
skilin,“ segir hann og bætir við að raun-
verulegur listamaður þurfi ekki á þess-
ari auglýsingamennsku að halda heldur
láti dómgreind hjartans ráða.

Honum finnst Steingrímur Eyfjörð
Kristmannsson hafa sýnt hverju mikil
vinna geti skilað góðri myndlist og
hrósar listamönnunum Birgi Andrés-
syni og Rögnu Róberts fyrir að sýna
hversu mikla þolinmæði þurfi til þess
að halda út. Þá nefnir hann einnig
Gabríellu Friðriksdóttur, sem honum
finnst vera gott dæmi um listamann
sem hafi staðið við það sem hún sé að

gera. „Krúttkynslóðin svokallaða, sem
hefur verið til í kreðsum undanfarin
fimm ár, dúkkaði síðan upp sem
markaðsvara á síðasta ári.“

Jón Proppé segir gæði íslenskrar
myndlistar mjög mikil og margir lista-
menn séu að skapa sér gott nafn. „Það
eru starfandi listamenn sem eru að búa
til mjög flotta myndlist og eru ekki ein-
hver bóla heldur hafa menningarlegt
gildi.“ Hann tekur undir með Guð-
mundi um Gabríellu og Birgi Andrés-
son en nefnir líka hjónin Huldu Hákon
og Jón Óskar sem hafi verið ákaflega
dugleg við setja upp sýningar. „Þá hafa
meðal annars þær Anna Jóelsdóttir og
Þordís Aðalsteinsdóttir einnig verið að
gera góða hluti erlendis.“

Edda Jónsdóttir er sammála hinum
viðmælendunum um Gabríellu. „Hún
er gott dæmi um vinsælan listamann,
vegna þess að hún er ung og hefur allt
til brunns að bera til að geta orðið
þekkt nafn. Hún þykir því mjög spenn-
andi.“ Hún nefnir einnig Gjörninga-
hópinn og Eggert Pétursson, sem sé
einn af þeim sem taki sér góðan tíma í
verk sín og langur biðlisti sé eftir verk-
um hans. Ragna Róbertsdóttir og
Finnbogi Pétursson eru einnig lista-
menn sem hafa verið seldir erlendis
ásamt Þór Vigfússyni.

Myndlistarmarkaðurinn hefur því
allt sem þarf til þess að geta orðið mjög
fjörugur, og ljóst að skiptar skoðanir eru
um hvar hann standi. Á meðan sumum
finnst hann vera í lægð finnst öðrum
hann loksins vera sloppinn úr gíslingu
gömlu meistaranna og nú loksins fái
samtímalist að blómstra og seljast.

Dýrari bílar, dýrari
hús, ódýr list? Það
virðist ekki vera mikið
samræmi á verði ís-
lenskrar myndlistar
og því góðæri sem
verið hefur.
Íslensk samtímalist
er of lágt verðlögð
miðað við það sem
gengur og gerist er-
lendis, gömlu meist-
ararnir hafa verið
saltaðir og skiptar
skoðanir eru um áhrif
málverkafölsunar-
málsins.
Að þessu komst 
Freyr Gígja Gunnars-
son þegar hann skoð-
aði íslenska myndlist-
armarkaðinn.
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Edda Jónsdóttir hjá I8 „Góðir listamenn eru of lágt verðlagðir.“

Tryggvi P. Friðriksson hjá Gallerí Fold 
„Íslendingar eiga upprunalegu verkin,
en ekki eftirprentanir eða plaköt eins

og tíðkast erlendis.“

Jón Proppé „Fólk var að kaupa hálf-
kláruð léleg verk, sem erfitt var að sjá

hvort væru ófölsuð.“

Guðmundur Oddur Magnússon „Sannur
listamaður þarf ekki á markaðsvæðingu

að halda.“

SAMTÍMALIST LÁGT VERÐMETIN

Hvað kosta listaverk?
Verð listaverka fer að sjálfsögðu eftir höfundi en líka stærð. Algengasta stærðin
sem fólk kaupir er 80x100 cm. Slíkt málverk eftir þekktan listamann fer sjaldn-
ast undir tvö hundruð þúsund krónum og er oft nálægt einni milljón.

Hjá Gallerí Fold fengust þær upplýsingar að þrír listamenn skeri sig nokkuð
úr. Það eru þau Kristján Davíðsson, Karólína Lárusdóttir og Harald Bilson, en
verk eftir þau seljast oft á um tvær milljónir. Aðrir núlifandi listamenn selja ekki
mikið af verkum yfir einni milljón hjá Gallerí Fold, en hálf milljón þykir ekki
óeðlilegt verð fyrir þekktan ungan listamann.

Hjá Gallerí I8 fengust þær upplýsingar að verk eftir Gabríellu Friðriksdótt-
ur væru að seljast á bilinu fjögur hundruð þúsund til ein miljón. Dýrasta verk
sem galleríið hefur selt er eftir Ólaf Elíasson, sem er í sérflokki, en verk eftir
hann hafa selst á þrjár og hálfa milljón. Þá hafa verk eftir Finnboga Pétursson
og Eggert Pétursson einnig selst á nokkuð háu verði.
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S K Í Ð A V E R S L U N

20 - 50%

Sí›ustu dagar útsölunnar

A›eins í nokkra daga

SKÍ‹AAFSLÁTTUR

Hvaða matar gætir þú síst verið
án? Ég gæti ekki lifað án grænmetis
og brokkólí, paprika, blómkál og gul-
rætur eru í mestu uppáhaldi og ég fer
nærri daglega á Salatbarinn.

Finnst þér einhver
matur vondur? Já, ég
forðast súrmat. En
það er eingöngu af
því að ég hef ekki
alist upp við slíkan
mat.

Fyrsta minningin um mat? Ég
var mikið hjá ömmu Jónu á Klepps-
veginum sem barn. Hún notaði mik-
ið grænmeti og baunir í sína
matargerð og var langt á
undan sinni samtíð hvað það
varðar. Hún var alger snill-
ingur í gerð grænmetisrétta
og gerir það að verkum að ég
kann að meta þennan mat.

Besta máltíð sem þú hefur
fengið? Fyllt hveititortilla eins og
Gummi á Tex-mex útbýr fyrir mig
sérstaklega. Hún er með fersku salati,
kryddhrísgrjónum, sýrðum rjóma,

guacamole og sterkri salsasósu.

Leyndarmál úr eldhússkápnum?
Vatnsmelóna! Ég get ekki án henn-

ar verið. Þegar maður læðist í ís-
skápinn á kvöldin eða eftir
þuluvaktirnar er best að ráðast á

hana.

Hvað borðar
þú þegar þú
þarft að láta

þér líða betur? Einhver
spámaður hvíslaði því að mér
að ferska grænmetið og
stöðug vatnsdrykkja efldi ork-
una hjá konum á mínum aldri

og ég hef haldið
mig við það. Vatn
og litaríkt græn-
meti er að mínu
skapi.

Hvað áttu
alltaf í ísskápnum? KEA
aloe vera skyr. Við (ég og
strákarnir mínir) getum alls
ekki verið án þess.

Ef þú yrðir föst á eyði-

eyju, hvaða rétt myndir þú taka
með þér? KEA-skyr.

Hvað er það skrýtnasta sem þú
hefur borðað? 
Heill krabbi sem ég valdi sjálf úr
stóru búri.

Matgæðingurinn Ellý Ármannsdóttir, þula og eigandi Spámaður.is

Með KEA-skyr á eyðieyju

Hver og hvar Veitingastaðurinn Þrír
frakkar, Baldursgötu 14, 101 Reykjavík

Hvernig er stemmningin? Þrír
frakkar var opnaður 1989 af mat-
reiðslumeistaranum Úlfari Eysteins-
syni og hefur hann rekið staðinn allar
götur síðan. Staðurinn er vinalegur, í
göngufæri frá miðbænum og tekur 44
gesti í sæti. Hann hefur verið með
eindæmum vinsæll enda er staðurinn
einn fárra sem bjóða upp á hvalkjöt,
sem þykir hið mesta sælgæti, ásamt
sjófugli og hefðbundnum fisktegund-
um. Staðurinn er opinn mánudaga til
föstudaga frá hálf tólf til hálf þrjú, og
frá sex til tíu. Um helgar eru Þrír
frakkar með opið frá sex til tíu á
kvöldin.

Matseðillinn Þó að sjávarþemað sé
gegnumgangandi á matseðli Þriggja

frakka er hægt að fá þar hefðbundna
kjötrétti á borð við lambakjöt og
hann býður einnig upp á grænmetis-
rétti. Þá er hægt að fá fjölbreytta for-
rétti, eins og hrátt hvalkjöt að
japönskum sið og súpur.

Vinsælast Plokkfiskurinn er án
nokkurs vafa einn langvinsælasti rétt-
ur Þriggja frakka enda um mikið sæl-
gæti að ræða. Þá er hvalkjötspipar-
steikin alltaf vinsæl. Plokkfiskurinn
kostar 1.990 krónur og fylgir rúg-
brauð með en hvalkjötspiparsteikin
kostar 2.990 krónur.

Réttur dagsins Í hádeginu er veitt-
ur fjörutíu prósenta afsláttur og fylg-
ir þá súpa með. Þá býður staðurinn
einnig upp á súpu dagsins sem kostar
890 krónur og forrétt dagsins en
hann kostar 1.490.

Þrír frakkar:

Plokkfiskur og hvalkjöt

Flestir segjast þekkja ítalskan mat og
matargerð. Helgi Björnsson stór-
söngvari var um skeið búsettur í lista-
borginni Flórens á Ítalíu.

„Ég var reyndar það heppinn að ég
fór með stelpuna mína á leikskóla á
morgnana og fór svo að undirbúa
næstu máltíð.“

Hann segir að þrátt fyrir að ítölsk
matargerðarlist líti oft út fyrir að vera
einföld liggi mikil hugsun að baki.
„Það er kannski búið að vera að hakka
og baka allan daginn, en þegar þú færð
þetta á diskinn lítur þetta út fyrir að
vera mjög einfalt.“ 

Helgi segir að oft séu menn að
troða rjóma í pastarétti, sem sé ekki
mikið gert á Ítalíu. „Pasta er í raun
hugsað sem forréttur, prima. Þú færð
bara smá pasta á disk, svo kjötsneiðina
eina með smá sósu, og loks grænmet-
ið. Þá eru þeir búnir að fá öll vítamín-
in sem þeir þurfa.“

Ástæðan fyrir því að hann valdi
þennan rétt er sú að nú er sá tími
þegar það er kalt og menn þurfa að fá
góða næringu. „Svo eru menn líka að
fá sér sósuna úr einhverri dós í stað
þess að gera þetta sjálfir. Það er hægt
að búa til þessa sósu sjálfur og geyma
hana inni í skáp.“ 

Ragú alla bolognese/
Spaghetti Bolognese

300 g kjöthakk
100 g beikon
4 msk. smjör
1 stór laukur
1-2 sellerístilkar
1-2 gulrætur
2 negulnaglar
125 ml kjötsoðkraftur
1 tsk. tómat puré
svartur pipar grófmalaður
salt

Að sögn Helga á að brúna kjötið á
pönnunni í smjörinu ásamt beikon-
sneiðunum og fíntsöxuðu grænmetinu
(saxað saman í matvinnsluvél ásamt
neglinum).

„Þegar kjötið er farið að brúnast á að
bæta kjötsoðinu við og lækka hitann.
Þá er tómatkrafturinn settur út í, saltað
og piprað og hellt vatni yfir þannig að
fljóti yfir kjötkássuna.“ Þegar þessu er
lokið er sett á lægsta hitann. „Hér ligg-
ur galdurinn; það á að láta þetta malla
helst í þrjá tíma.“

Helgi segir að rétturinn ætti ekki að
eyðileggjast þó hann væri eldaður
skemur. „Finnið einhvern góðan hljóm-
disk eða vínylplötu og farið að taka til

... eða eitthvað. Galdurinn við kjöt-
sósuna er nefnilega að gefa sér tíma og
láta hana malla lengi við vægan hita.“

Helgi segir að matgæðingar muni
uppskera ríkulega þegar sest verður að
borðum yfir rjúkandi spaghetti, soðnu
„al dente“ (7 til 8 mínútur) með þessari
dýrindis kjötsósu sem gefin hefur verið
þessi tími og að síðustu er rifnum
ferskum parmesanosti stráð yfir her-
legheitin. „Ekki skemmir að skola
þessum dýrindisrétti niður með rauð-
vínsglasi.“

Víninnflutningsfyrirtækið Eðalvín var
stofnað á sínum tíma með markmiðið
„fræðsla og fagmennska“ að sögn stofn-
endanna. Í ljósi þessara háleitu mark-
miða standa Eðalvín fyrir athyglisverð-

um nám-
skeiðum um
vín. Nám-
skeiðin eru á
afar hag-
stæðu verði,
grunnverðið

fyrir námskeiðin er 1.500 kr en getur
breyst við sérstök tækifæri, t.d. ef utan-
aðkomandi leiðbeinandi er fenginn. Að
auki býðst öllum þátttakendum 20% af-
sláttur af veitingastöðum í Kvosinni en
námskeiðin eru haldin á Vesturgötu 5 í
jaðri Grjótaþorpsins. Stundum eru
námskeið haldin annars staðar, t.d. eru

tvö námskeið fyrirhuguð í Reykjanesbæ.
Nánari upplýsingar má finna á edal-
vin.is en eftirfarandi námskeið eru
fyrirhuguð á næstunni:

Janúar
20. Matur og vín 
27. Að smakka blint
Febrúar
3. Námskeið fyrir fagfólk veitingahúsa 
4. Matur og vín (í Reykjanesbæ) 

10. Matur og vín 
17. Ítölsk vín 
24. Matur og vín 
Mars
3. Að smakka blint (í Reykjanesbæ) 

10. Að smakka blint 
17. Lífræn vín 
Apríl
7. Chardonnay víða að 

14. Matur og vín 
28. Að velja vín í veisluna 
Maí
12. Freyðivín og kampavín 
19. Grillmatur og vín 
26. Hvítvín og hvítvín! 

Vínskóli Eðalvína

Spaghetti Bolognese „Bolognese að hætti veitingastaðarins Ítalíu sem hefur að sjálfsögðu ítalskar matreiðsluhefðir í hávegum.“

Heimatilbúið Spaghetti Bolognese:

Góður réttur gegn kulda

E.
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Kíktu við í
kampavíns-
húsi!
Fjölmörg kampavínshús í Champ-
agne-héraði í Frakklandi taka á
móti gestum og bjóða upp á smökk-
un og fræðslu um gerð kampavíns.
Er vert að benda ferðalöngum sem
hyggja á Frakklandsferð á að kíkja á
þennan skemmtilega möguleika.
Upplýsingar um opnunartíma og
hvað er í boði í viðkomandi húsum
er oftast að finna á heimasíðum
húsanna en einnig geta innflutn-
ingsaðilar hérlendis veitt frekari
upplýsingar.

Piper-Heidsieck kampavínshús-
ið tekur vel á móti gestum sem vilja
fræðast um kampavín og franska
menningu auk þess auðvitað að
smakka á ýmsum gerðum kampa-
víns. Rúntað er um risastóra kjallara
hússins í rafknúnum smábílum þar
sem boðið er upp á leiðsögn á sjö
tungumálum. Svo er skroppið í bíó
enda Piper-Heidsieck kampavín
kvikmyndastjarnanna og kampavín-
ið hefur komið við sögu í fjölmörg-
um myndum. Ferðinni lýkur svo
með smökkun og fyrir þá sem vilja
kynna sér kampavínið betur er hægt
að kaupa fjölmargar kampavínsteg-
undir í verslun hússins. Nánari upp-
lýsingar er að finna á heimasíðunni
www.piper-heidsieck.com.

Saga Piper Heidsieck
Florens-Louis Heidsieck var þýskur
prestssonur sem flutti til Reims til
að versla með fatnað en uppgötvaði
víngerð og varð heltekinn af henni.
Hann hóf eigin framleiðslu árið
1780 og stofnaði vínhús sitt fimm
árum síðar. Eftir dauða hans tók
frændi hans

Christian Heidsieck við ásamt
Henri-Guillaume Piper. Giftist sá
síðarnefndi ekkju þess fyrrnefnda og
breyttist heiti fyrirtækisins þá í
Piper-Heidsieck.

Henri-Guillaume Piper var
mikill bissnessmaður og duglegur
við að kynna kampavínið meðal
kóngafólks í Evrópu og yfirstéttar-
innar. Hefur glamúr og stíll alltaf
einkennt Piper-Heidsieck og fyrir-
tækið verið í uppáhaldi hjá stjörnum
hvers tíma. Þar hefur stíll kampa-
vínsins og útlit spilað stóra rullu,
ekki síst hinn munúðarfulli rauði
einkennislitur kampavínshússins.

Fá kampavínsfyrirtæki hafa náð að
skapa sér betri ímynd en Piper-
Heidsieck. Ímyndin sem Piper-
Heidsieck hefur skapað í kringum
neyslu á kampavíninu sínu er að það
skuli drekkast á sérstaklega spenn-
andi stundum. Flaskan er merkt
rauðum miða, lit ástríðna og lifandi
stunda. Hughrifin vekja upp tengsl
við munað (rauður rubí, Cartier og

Ferrari), rómantík og ástríður (rauðar
rósir, naglalakk og varalitur). Einnig
hefur Piper-Heidsieck löngum verið
eftirlætiskampavín kvikmyndastjarn-
anna. Stjörnur eins og Humphrey
Bogart og kynbomban Marilyn
Monroe lýstu yfir dálæti sínu á Piper-
Heidsieck og Marilyn gekk jafnvel
svo langt að segja að hún væri ekki al-
mennilega vöknuð fyrr en hún hefði

notið fyrsta glassins af Piper yfir
daginn!

Hjá Piper-Heidsieck rækta
þeir og gerja vínber frá 50 mis-
munandi vínekrum. Þessi fjöl-
breytileiki í samvali gerir það að
verkum að

Piper-Heidsieck Brut er
ávallt fyllt ilmi. Piper-Heidsieck
Cuveé Brut er í sérstaklega góðu
jafnvægi, ferskt og líflegt, með
léttum ilmi af sítrusávöxtum og
vorblómum. Njóttu Piper-
Heidsieck þegar þú vilt fagna líf-

inu í góðra vina hópi þar
sem allt er leyfilegt!

Piper-Heidsieck fæst í
hefðbundinni stærð, 750
ml en auk þess er hægt að
sérpanta aðrar stærðir svo
sem 187 ml, 375 ml og
1,5 l í gegnum sérpönt-
unarþjónustu Vínbúð-
anna.

Leiðir til léttara lífs

Þú getur grennst 
og breytt um lífsstíl
Ásmundur Stefánsson segir hvernig 
hann fór að því að létta sig og 
halda sér í kjörþyngd. Guðmundur 
Björnsson læknir útskýrir hvað býr 
að baki aðferðinni m.a. hvað beri 
að varast á grundvelli læknis-
fræðinnar. Uppskriftir að 
gómsætum, kolvetnissnauðum 
réttum. Aðferð sem virkar!

30%
afsláttur

Tilboðsverð
1.990 kr.

Tilboðsverð
1.990 kr.

Tilboðsverð
1.990 kr.

Handhægu heilsubækurnar 
á heilsusamlegu tilboði. 
Burt með verkina og 
kvillana - betri heilsa - 
betra líf.

Úr
120 kílóum

í 80 kíló

Tilboðsverð
1.990 kr.

Kampavín kvikmynda-
stjarnanna
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Ný stutt kvikmynd eftir Bjargeyju
Ólafsdóttur verður sýnd á einkasýn-
ingu Bjargeyjar, sem opnuð verður á
föstudagskvöld í Listasafni Reykja-
víkur í Hafnarhúsinu. Með hlutverkin
í myndinni fara þau Kristján Franklín
Magnús og Þrúður Vilhjálmsdóttir.

Söguhetjan í myndinni fær það
sem hún hefur alltaf óskað sér, en þá
bregður svo við að hún saknar þess
sem hún hafði. Eiginmaður hennar
lenti í slysi sem breytti skapgerð
hans.

Hann sem áður var erfiður í sam-
búð er nú ljúfur sem lamb en eigin-
konan sem hafði óskað sér persónu-
leikabreytinga er miður sín og ósátt
við manninn nú þegar hann er loks
orðinn blíður og meir. Að lokum
kemur í ljós að ekki er allt sem sýnist
og hún átti ekki að láta blekkjast af
viðkvæmu útliti hans.

Myndin nefnist Ég missti næstum
vitið og er hluti af innsetningunni
Láttu ekki viðkvæmt útlit mitt

blekkja þig, sem samanstendur af ljós-
myndum og umræddri mynd.

Á föstudagskvöldið verða einnig
opnaðar tvær aðrar sýningar í Lista-
safni Reykjavíkur í Hafnarhúsinu.

Önnur þeirra er fyrsta yfirlitssýn-
ing hins kunna breska ljósmyndara
Brian Griffin, sem hefur á löngum
ferli starfað fyrir tímarit, tískufyrir-
tæki, auglýsendur, tónlistarfólk og
stórfyrirtæki, auk sjálfstæðra verkefna.

Loks kynnir myndlistarmaðurinn
Þórður Ben Sveinsson hugmyndir
sínar um borg náttúrunnar en mark-
mið listamannsins er að benda á þau
djúpu og afgerandi áhrif sem skipulag
borgarinnar hefur fyrir það samfélag
sem hún fóstrar.

Fimmtudagur...
... í hádeginu verða tónleikar í sal

Tónlistarskóla Garðabæjar að Kirkju-
lundi. Gunnlaugur Þór Briem leikur á
píanó, en þessir tónleikar eru hluti af
tónleikaröð sem efnt er til nú í janúar og
febrúar í tilefni af fertugsafmæli skólans.

... lögin hans Sig-
valda Kaldalóns
eiga sér djúpar rætur
í þjóðarsálinni. Í
Salnum í Kópavogi
ætla þau Ólafur
Kjartan Sigurðar-
son barítón, Sigrún
Hjálmtýsdóttir sópran, Sigríður Að-
alsteinsdóttir mezzósópran, Sess-
elja Kristjánsdóttir mezzósópran,

Jóhann Friðgeir Valdimarsson ten-
ór, Snorri Wium tenór og Jónas Ingi-
mundarson píanóleikari að flytja lög
Sigvalda á tónleikum, sem haldnir eru
klukkan 20 í tilefni af útgáfu geisla-
disksins Svanasöngur á heiði.

... þeir sem hafa
gaman af djassgítarleik
ættu að bregða sér á
Nasa við Austurvöll þar
sem franski gítarleikar-
inn Sylvain Luc kemur
fram ásamt hinum íslenska Birni
Thoroddssen.

Föstudagur...
... rokkunnendur ættu endilega að

bregða sér á Grand Rokk þar sem

hljómsveitirnar Darkhammer, Hot
Damn og Shadow Parade láta
gamminn geisa. Tónleikarnir hefjast
klukkan 23.

... listunnendur gætu gert margt vit-
lausara en að leggja leið sína í Kubbinn,
sem er sýningarsalur Myndlistardeildar
Listaháskóla Íslands að Laugarnesvegi
91. Klukkan 15 opnar Þóra Gunnars-
dóttir sýningu sem ber heitið „Hvísla-
Öskra“ og hefst með gjörningi. Í saln-
um verða síðan til sýnis skúlptúrar, sem
verða til á gjörningnum.

... um kvöldið verða síðan opnaðar
þrjár sýningar í Listasafni Reykjavíkur í
Hafnarhúsinu. Bjargey Ólafsdóttir
sýnir kvikmynd sína Láttu ekki við-
kvæmt útlit mitt blekkja þig. Áhrifa-
valdar nefnist yfirlitssýning á ljósmynd-
um eftir Brian Griffin. Loks sýnir
Þórður Ben Sveinsson hugmyndir
sínar um Borg náttúrunnar.

Laugardagur...
... Íslenski dans-

flokkurinn efnir til
fjölskyldusýningar í
Borgar leikhúsinu
þar sem sýnd verða
þrjú verk sem öll
ættu að geta höfðað

til yngri kynslóðarinnar ekki síður en
hinna sem eldri eru. Verkin eru Bolti
eftir Katrínu Hall, Æfing í Paradís eft-
ir Stijn Celis og The Match eftir
Lonneke van Leth. Sýningin hefst
klukkan 14.

... Salonhljómsveit Sigurðar
Ingva Snorrasonar efnir til nýárs-
tónleika í Salnum í Kópavogi klukkan
17 á laugardaginn, eins og hefð hefur
skapast fyrir undanfarin ár. Hljóm-
sveitin flytur ásamt Guðrúnu Ingi-
marsdóttur sópransöngkonu Vínar-
ljóð, óperettuaríur, polka, valsa og aðra
gleðitónlist. Sigrún Eðvaldsdóttir
leikur einleik og er jafnframt konsert-
meistari.

... klukkan fimm
hefjast svo aðrir nýárs-
tónleikar í Kirkjulundi
í Reykjanesbæ þar sem
Óperukór Hafnar-
fjarðar syngur á síð-
kjólum, bregður á leik og skapar sanna
Vínarstemningu. Stjórnandi kórsins er
Elín Ósk Óskarsdóttir sópran. Hún
syngur einnig einsöng ásamt Snorra
Wium tenór og nokkrum öðrum
söngvurum úr röðum kórfélaga. Píanó-
leikari er Peter Máté og fiðluleikari
Guðný Guðmundsdóttir.

3 dagar...

Í tilefni bóndadagsins 21.  janúar veitum 
við konum einstakt tækifæri á að gera vel við bónda 
sinn. 
 

Frí gisting á Hótel Örk ef keyptur er þriggja 
rétta hátíðarkvöldverður hússins. Einnig boðið upp á 
þorramat. 
 

Verð einungis 4.900,- krónur á mann. 
Morgunverður af hlaðborði innifalinn. 
 

Tilboð gildir fyrir föstudaginn 21. janúar og 
laugardaginn 22. janúar. Sé keyptur 
hátíðarkvöldverður (eða þorramatur) bæði kvöldin er 
verðið einungis 9.500,- krónur á mann og gisting frí 
frá föstudegi til sunnudags. 
 

Rómantísk lifandi tónlist fram eftir nóttu. 
Tökum að okkur þorrablót fyrirtækja, átthagafélaga, vinahópa og félagasamtaka. 

Nánari upplýsingar og pantanir í síma 483 4700 
www.hotel-ork.is, info@hotel-ork.is 

Ekki er allt sem sýnist

BÍÓ
Kvikmyndin
Finding
Neverland
verður frum-
sýnd annað
kvöld. Hún er
byggð á ævi
skoska leikrita-
skáldsins
James Matthew Barrie sem er
þekktur fyrir söguna um Pétur
Pan.
Myndin fjallar um aðdragandann
að sögunni um Pétur Pan. Matt-
hew (Johnny Depp) hefur gengið
nokkuð illa að semja vinsælt leik-
rit. Þegar hann hittir ekkju
nokkra (Kate Winslet) og dreng-
ina hennar fjóra fær hann smám
saman hugmyndina að sögunni
um dreng sem vill ekki eldast.

Aðalhlutverk: Johnny Depp,
Kate Winslet, Dustin Hoffman,
Julie Christie, Joe Prospero,
Ian Hart og Luke Spill.
Leikstjóri: Marc Forster sem
síðast leikstýrði Óskarsverðlauna-
myndinni Monster ‘s Ball með
Halle Berry í aðalhlutverki.
Orðspor: Myndin fær prýðisgóða
dóma. Hefur hún þegar verið
sögð líkleg til afreka á næstu
Óskarsverðlaunahátíð.

Á föstudag verður einnig frum-
sýnd gaman-
myndin
Lemony
Snicket’s A
Series of Un-
fortunate Ev-
ents með Jim
Carrey í aðal-
hlutverki.
Myndin fjallar
um hin þrjá
munaðarlausa krakka. Fjarskyldur
ættingi þeirra, Olaf greifi, vill
hrifsa frá þeim auðæfi sem for-
eldrar þeirra létu eftir sig og beit-
ir til þess öllum brögðum.

Aðalhlutverk: Jim Carrey,
Meryl Streep, Jude Law, Emily
Browning, Liam Aiken, Kara
Hoffman og Shelby Hoffman.
Leikstjóri: Brad Silberling sem
er nokkuð óreyndur í faginu. 
Orðspor: Myndin hefur fengið
góðar viðtökur og Jim Carrey
þykir fara á kostum í aðalhlut-
verkunum í sínum fjölmörgu
gervum.
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Nú borgar sig a›
parketleggja allt sem hægt er!

- flegar flú kaupir parket
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afslætti

Afgangarme› allt a›

70%

afslátturaf undirlagi og listum

25%
V I ‹ A R P A R K E T

EIK HARO 60cm

1.990
Pr. m2

BEYKI RUSTICAL  60cm

1.990
Pr. m2

BEYKI  60cm

1.990
Pr. m2

KAMBALA 60cm

2.490
Pr. m2

EIK TUNDRA HARO

3.990
Pr. m2

smellt me› eikarlistum
og hljó›einangrandi

undirlagi

BEYKI COUNTRY

3.990
Pr. m2

smellt me› eikarlistum
og hljó›einangrandi

undirlagi

EIK TERRA HARO

3.990
Pr. m2

KIRSUBER ACCENT

4.490

MERBAU NATUR

Pr. m2

4.490

HLYNUR ACCENT

3.790
Pr. m2

EIK RUSTICAL

2.590
Pr. m2

P L A S T P A R K E T
KIRSUBER

1.390
Pr. m2

HLYNUR

890
Pr. m2

TEKK

1.590
Pr. m2

KIRSUBER 8,3mm

1.590
Pr. m2

HLYNUR ACCENT

1.690
Pr. m2

me› hljó›einangrandi
undirlagi

EIK

990
MERBAU

1.390
Pr. m2

frítt svampundirlag

HNOTA

1.890
Pr. m2

frítt svampundirlag
og MDF listar

EIK ACCENT

1.390
Pr. m2

frítt svampundirlag

RAU‹ EIK 8,3 mm

1.590
Pr. m2

frítt svampundirlag
og MDF listar

Pr. m2

smellt smellt smellt smellt

smellt
smellt me› eikarlistum

og hljó›einangrandi
undirlagi

smellt me›
hljó›einangrandi

undirlagi

smellt me›
hljó›einangrandi

undirlagi

smellt me› eikarlistum
og hljó›einangrandi

undirlagi

frítt svampundirlag
og MDF listar

frítt svampundirlag
og MDF listar

Pr. m2



Breski ljósmyndarinn Brian Griffin hefur
tengst Íslandi sterkum böndum eftir að
hann gekk að eiga fyrirsætuna og skart-
gripahönnuðinn Brynju Sverrisdóttur.
Þau Brynja voru ekki búin að þekkjast
lengi þegar þau gengu í hjónaband og
búa nú á tveimur stöðum, í Lundúnum
og á Íslandi. Á morgun verður ljós-
myndasýning Brians opnuð í Hafnarhús-
inu – Listasafni Reykjavíkur, en hún er
fyrsta yfirlitssýning verka hans. Hún
nefnist „Áhrifavaldar“, því í henni er ekki
farið í tímaröð yfir feril hans, heldur litið
til þeirra áhrifa sem hafa mótað þá sýn
sem kemur fram í verkum hans. Áhrifa-
valdarnir eru margir og mismunandi, allt
frá æsku hans í drungalegu iðnaðarlands-
lagi upp í trúarlegar myndir og kynni
hans af landinu í norðri, Íslandi.

„Ég ákvað að halda sýninguna á Ís-
landi fyrst og fremst út af Brynju en hún
hefur hjálpað mér gríðarlega mikið við
undirbúning hennar. Að öðru leyti
fannst mér miklu meira spennandi að
halda sýninguna hérna en í Lundúnum.
Það ætti ekki að koma fólki á óvart því
ég hef alltaf starfað á jaðrinum og hef
alltaf átt erfitt með að gera málamiðlan-
ir. Það opnaðist líka fyrir mér alveg nýr
heimur þegar Brynja kom inn í líf mitt.
Hún á stóra fjölskyldu, sem var algerlega
nýtt fyrir mér þar sem ég er einbirni. Í
nútímanum hafa fjölskyldurnar í
Englandi minnkað og í dag þykja fjöl-
skyldur mjög stórar ef það eru þrjú börn
á heimilinu,“ segir Brian. Hann viður-
kennir að það hafi haft marga kosti að
vera einkabarn en gallarnir hafi líka ver-
ið til staðar. Hann hafi til dæmis oft ver-
ið einmana sem barn.

„Þar sem ég var mikið einn lærði ég
að horfa á hluti í öðru ljósi, sem þroskaði
ímyndunaraflið. Ég gat fylgst með hlut-
um tímunum saman og skemmt sjálfum

mér yfir þeim.“ 
Brian, sem oft hefur verið nefndur dökki
prinsinn í ljósmyndaheiminum, tók sér
hlé frá ljósmyndun um tíu ára skeið til að
starfa við kvikmyndagerð. Eftir að hann
sneri aftur segist hann hafa orðið miklu
ánægðari með myndirnar sínar. Hann
segir jafnframt að hann sé sérlega ánægð-
ur með þær myndir sem hann hefur tekið
undanfarið ár. Aðspurður um uppáhalds-
myndina segir hann erfitt að svara því
enda hafi hann tekið ógrynni af myndum
í gegnum tíðina. Eftir langa umhugsun
nefnir hann myndina af London Bridge.

„London Bridge er alltaf jafn vinsælt
myndefni og það er búið að mynda hana
milljón sinnum. Þrátt fyrir það er ég
mjög ánægður með mína útgáfu af
myndinni enda er hún mjög klassísk.“ 

„Ef þú ætlar að spyrja mig um pylsur þá
get ég sagt þér að mér finnst þær vond-
ar,“ segir hann og glottir út í annað og
bætir við: „Súkkulaðikaka er uppá-
haldsmaturinn minn þegar ég er á Ís-
landi og allt sem inniheldur íslenskt
súkkulaði.“ Blaðamaður bendir honum
á þá staðreynd að súkkulaði sé ekki
matur heldur flokkist sem sætindi.

„Íslenski maturinn minnir mig á það
fæði sem ég ólst upp við og því get ég
ekki sagt að hann sé mjög hátt skrifaður.
En það er kannski bara af því ég er orð-
inn svo spilltur. Mér finnst lambakjöt
æðislegt og ég fer oft á Jómfrúna til að fá
mér smurbrauð, á 101 til að fá mér ham-
borgara og á Austur Indía félagið. Ég fer
líka stundum á veitingastaðinn á Stokks-
eyri. Þar hef ég fengið humar og lamb
sem bragðast bæði stórvel.“

Ljósmyndabók til heiðurs langafa
Á yfirlitssýningu Brians verður eigin-
konan með innsetningu sem hún kallar
Umvafin náttúrunni. Í verkið notar hún

gull, gler, við og vatn. Hún vill ekki lýsa
því frekar heldur verður fólk að líta á
það með sínum eigin augum.

Ljósmyndabókin, Áhrifavaldar, mun
einnig líta dagsins ljós á morgun. Í henni
eru um 50 ljósmyndir eftir Brian en hún
er tileinkuð langafa Brynju, Erlingi Fil-
ippussyni, sem starfaði sem grasalæknir.
Hann var einnig ljóðskáld og eru fimm
ljóð eftir hann í bókinni. Ljósmyndabók-
in er ekki hefðbundin að neinu leyti því
hún er á stærð við sálmabók, hvít að lit
með gylltum stöfum og fjólublái liturinn
gefur henni hátíðlegan blæ.

Ísland innblástur
„Við Brian kynntumst upphaflega því
mig vantaði svo ljósmyndara til að
vinna með mér að þessu verki. Þegar

við hittumst fyrst grunaði mig ekki að
við myndum giftast,“ segir hún og
brosir út í annað. Hann er líka þakklát-
ur enda hefur Ísland fært honum nýja
sýn. „Ég fæ mikinn innblástur með því
að dvelja hérna. Ísland er heimili mitt
núna. Þó ég eyði meiri tíma í Lundún-
um þá er Ísland heimili mitt í hugan-
um,“ segir Brian. Sýningin hefur vakið
mikla athygli erlendis og við opnun
sýningarinnar koma hingað til lands
blaðamaður frá Tageszeitung í Berlín,
ritstjóri British Journal of Photo-
graphy, blaðamaður breska tímaritsins
Professional Photographer auk blaða-
manns frá Sunday Times Magazine,
sem verður með sex blaðsíðna umfjöl-
lun um Brian og sýningu hans í
febrúareintaki blaðsins. Þar að auki
kemur hingað fjöldi manns frá
Bretlandi sem tengjast Brian og Brynju
á einn eða annan hátt. Þess má geta að
sýningin hefði ekki orðið að veruleika
hefði hún ekki notið stuðnings frá
Baugi Group og Icelandair.

Skylda að 
hata United
Einhverjir heitustu stuðningsmenn enskrar knattspyrnu hér á landi
munu vafalaust sitja límdir fyrir framan skjáinn á hádegi núna á
laugardaginn, en þá leiða tvö sigursælustu lið Englands, Liverpool
og Manchester United, saman hesta sína á Anfield Road í beinni
útsendingu Skjás eins. Formenn stuðningsmannaklúbbanna hér á
landi segjast þó þurfa að gæta sín, enda séu þeir skáskyldir.

Manchester United – Liverpool
Guðbjörn Þór Ævarsson, formaður Unitedklúbbsins, og Sigursteinn Brynjólfsson, 

formaður Liverpoolklúbbsins.

F2F2 18 13. janúar 2005 FIMMTUDAGUR

Bankastræti 11

ÚTSALA

Guðbjörn Þór Ævarsson, formað-
ur United-klúbbsins, hefur haldið
með félaginu í mörg ár, og á
meðal annars ársmiða á Old
Trafford. Hann varð vitni að leikn-
um fræga í Barcelona 1999 þegar
United vann Bayern München í
frægum leik. Svo skemmtilega
vill til að Guðbjörn og fósturfað-
ir Sigursteins eru systkinabörn.

Eftirminnilegasti leikurinn milli
Liverpool og United? „Ég man ekki
alveg hvaða ár þetta var, en leikurinn
þar sem liðin skildu jöfn á Anfield Road
3-3 var ákaflega skemmtilegur.“
Hataðasti leikmaður Liverpool?
„Ég held að ég geti ekki tekið neinn
einn út, ætli manni sé ekki jafn illa eða
jafn vel við alla leikmennina þeirra.“
Af hverju United? „Þetta gerðist á
hálfgerðu mótþróaskeiði, það héldu
allir með Liverpool, svo ég fór bara að
halda með United.“ 
Af hverju þetta hatur? „Ég held að
þetta hatur sé nú bara á einn veginn, frá
Liverpool-mönnum. Leikurinn á laug-
ardaginn er bara einn leikur á langri
leið. Ætli þetta svíði ekki dálítið hjá
Púllurum, að það taki því ekki hjá
United að vera illa við þá. Rígurinn er
nú samt ekki meiri en svo að við höfum
tekið flugvél saman til þess að fara leiki.
Þetta skilja Englendingarnir ekki.“
Hvar er heimavöllur United á Ís-
landi? „Við höfum hist í Klúbbnum
uppi á Höfða, en þar hafa komist færri
að en vilja.“
Hverjir verða meistarar ef ekki
United? „Ég held að Chelsea eigi
ekki eftir að klára þetta, heldur verði
það Arsenal. Chelsea er að byggja allt
sitt spil í kringum fáa leikmenn.“

Sigursteinn Brynjólfsson, formað-
ur Liverpool-klúbbsins á Íslandi,
segir að þrátt fyrir að Everton sé
náttúrlega óvinur númer eitt
komi United þar skammt á eftir.
Hann segir að sakir náinna tengsla
verði þeir að halda sig á mottunni.

Eftirminnilegasti leikurinn? Það
er án nokkurs vafa leikur þessara liða
árið 2000 þegar ég var ásamt félögum
mínum í klúbbnum á Anfield og varð
vitni að 2-0 sigri Liverpool. Steven
Gerrard og Robbie Fowler skoruðu
þá mörkin og þetta var alveg ólýsan-
legt.“
Hataðasti leikmaðurinn í röðum
United? „Gary Neville, ekki nokkur
spurning, hann hefur líka verið dug-
legur með yfirlýsingarnar um hversu
mikið hann hatar Liverpool.“
Af hverju Liverpool? „Ég man nú
bara ekki eftir mér öðruvísi en að
halda með Liverpool, held að ég hafi
verið kominn í búninginn strax við
fjögurra ára aldurinn.“
Af hverju þetta hatur? „Liverpool
og Manchester eru nágrannaborgir
og úti í Englandi er þetta alveg rosa-
legur rígur. Hérna heima er þetta
kannski svolítið í nösunum á mönn-
um, þó að oft geti orðið heitt í kolun-
um. Samt hefur það nú verið skylda
hjá okkur Púllurum að hata United.“
Hvar er heimavöllur Liverpool á
Íslandi? „Við höfum undanfarin ár
hist á Players í Kópavogi, hlustað á
lagið okkar „You’ll Never Walk
Alone“ og stutt okkar lið. Þetta kemst
svona næst því að vera á Anfield.“
Hverjir verða enskir meistarar
ef ekki Liverpool? „Ég held að
Chelsea eigi eftir að taka þetta.“

Ljósmyndarinn Brian Griffin valdi Ísland til að halda sína fyrstu yfirlitssýningu:

Ísland færði mér nýja sýn 

Brynja Sverrisdóttir og Brian
Griffin voru búin að þekkjast
örstutt þegar þau gengu upp
að altarinu. Á morgun opnar
hann yfirlitssýningu á verkum
sínum. Hún verður með inn-
setningu á sýningunni og sam-
an hafa þau búið til ljósmynda-
bókina Áhrifavaldar, sem er til-
einkuð langafa Brynju, Erlingi
Filippussyni grasalækni. FR
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Áhrifavaldar Brians Griffin
Sýningin er ekki línulegt yfirlit yfir verk
ljósmyndarans heldur litið til þeirra
áhrifa sem hafa mótað þá sýn sem
kemur fram í verkum hans.
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Mán. - fös. 10.00 - 18.00 • Laugard. 11.00 - 16.00 • Sunnud. 13.00 - 16.00   
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10% afsláttur af öllum vörum 
               sem ekki eru sérmerktar sem útsöluvörur

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

Ver›dæmi:

2. Sófi, Flexteam
     áklæði, grátt. 221x88 cm......................................................

3. Geisladiskastandur, 4640
     málmur, grátt  35x18x81cm..................................

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

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

92.500 kr.

Ver› á›ur

190.000 kr.

12.000 kr.

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

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

98.000 kr.

6.000 kr.

57.500 kr.

109.000 kr.

5.900 kr.

18.000 kr.

19.500 kr.

8. Bókahilla 48079
     175x60x24, melamin, hlynur, kirsuber, beyki................................................3.200 kr.

9. Eldhús- og borðstofustólar..................................................

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

frá 1.500 kr.

59.000 kr.

3.500 kr.

Ver› nú
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[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGA- 
SÍMINN ER OPINN 
ALLA DAGA KL. 8–22

AFGREIÐSLAN ER
OPIN ALLA VIRKA
DAGA KL. 8–19

AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 15 smaar@frettabladid.is / visir.is

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Ford F-250 Lariat Crew Cab. Skrd.
0/’03, e. 18.000 km. 6000 cc. Diesel-
Turbo. Sjálfskiptur. Ásett verð 4.290.000
kr. 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.

Hyundai Starex 4x4, Skrd. 03/’01, e.
56.000 km. 2350cc, bensín, beinskipt-
ur. Ásett verð 1.890.000 kr. 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.

Nissan Patrol Elegance, Skrd. 01/’04, e.
34.000 km. 3000cc, diesel, sjálfskiptur,
35” breyttur. Ásett verð 4.590.000 kr. S.
515 7000.

VW Golf. Skrd. 06/’00, e. 104.000 km.
1400cc, beinskiptur. Ásett verð 920.000
kr. Tilboð 690.000 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 3.090.000 Kr. S. 515 7000.

Honda Civic VTI V-Tec, skrd. 09/’99, e.
123.000 km. 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 980.000 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. Tilboð 1.870.000 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.

Daihatsu Sirion 4x4, skrd. 10/’01, e.
65.000 km, 1300cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 970.000 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.

Ford Focus Trend station, skrd. 01/’03,
e. 52.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.430.000 kr. S. 515 7000.

MMC Lancer GLXI station, skrd. 08/’97
árgerð 1997, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 590.000 kr. S. 515 7000.

Citroen Xsara SX, skrd. 11/’01, 1600cc,
beinskiptur. Ásett verð 1.040.000 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.

Ford Focus station, skrd. 02/’00, e.
72.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 890.000 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.

Ford Mondeo GHIA 2/03 e: 14.000 Km
2000 cc Sjálfskiptur. Ásett verð
2.220.000 Kr Tilboð 1.990.000 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

BMW 318I. Nýskr. 06/2003, 2000cc,
4ra dyra, sjálfsk., ljósgrár, ekinn 20 þ.
Verð 2.990.000. UE-472. B & L. S. 575
1230.

Hyundai Elantra. Nýskr. 04/2000,
1600cc, 4ra dyra, 5 gíra, dökkblár, ekinn
84 þ. Verð 770.000. UA-046. B & L. S.
575 1230.

Hyundai Sonata. Nýskr. 04/1997,
2000cc, 4ra dyra, sjálfskiptur, rauður,
ekinn 146 þ. Verð 550.000. OT-160. B &
L. S. 575 1230.

Mazda 323. Nýskr. 05/2000, 1500cc,
4ra dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn 94 þ.
Verð 900.000. AV-703. B & L. S. 575
1230.

Mazda 323. Nýskr. 08/1999, 1800cc,
sjálfskiptur, dökkblár, ekinn 78 þ. Verð
890.000. RT-454. B & L. S. 575 1230.

Mitsubishi Galant. Nýskr. 01/1999,
2400cc, 4 dyra, sjálfskiptur, ekinn 130
þ. Verð 1.190.000. SH-013. B & L. S. 575
1230.

Mitsubishi Lancer. Nýskr. 03/1997,
1600cc, 5 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn
131 þ. Verð 590.000. TN-344. B & L. S.
575 1230.

Nissan Terrano II. Nýskr. 04/1999,
2700cc, 5 dyra, 5 gíra, rauður, ekinn
101 þ. Verð 1.550.000. VH-071. B & L. S.
575 1230.

Renault Kangoo. Nýskr. 02/2002,
1400cc, 5 dyra, 5 gíra, hvítur, ekinn 60
þ. Verð 990.000. JK-530. B & L. S. 575
1230.

Renault Kangoo. Nýskr. 07/1999,
1400cc, 5 dyra, 5 gíra, hvítur, ekinn 85
þ. Verð 690.000. VU-406. B & L. S. 575
1230.

Renault Laguna. Nýskr. 03/2000,
1600cc, 5 dyra, 5 gíra, svartur, ekinn
115 þ. Verð 860.000. TU-139. B & L. S.
575 1230.

Renault Laguna II. Nýskr. 06/2003,
2000cc, 4ra dyra, sjálfskiptur, blár, ek-
inn 22 þ. Verð 2.270.000. RU-912. B &
L. S. 575 1230.

Renault Megane. Nýskr. 07/1997, 5
dyra, 5 gíra, hvítur, ekinn 122 þ. Verð
490.000. KK-677. B & L. S. 575 1230.

Toyota 4Runner. Nýskr. 03/1991,
3000cc, 5 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn
204 þ. Verð 350.000. XX-510. B & L. S.
575 1230.

Toyota Corolla. Nýskr. 03/1998, 1800cc,
5 dyra, 5 gíra, ljósgrár, ekinn 120 þ.
Verð 770.000. KJ-382. B & L. S. 575
1230.

Toyota Corolla. Nýskr. 12/1997, 1600cc,
5 dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn 117 þ.
Verð 630.000. OR-566. B & L. S. 575
1230.

Toyota Corolla. Nýskr. 03/1998, 1600cc,
5 dyra, 5 gíra, grænn, ekinn 127 þ. Verð
560.000. OR-004. B & L. S. 575 1230.

Toyota Rav4. Nýskr. 01/2001, 2000cc, 5
dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 136 þ.
Verð 1.650.000. OX-072. B & L. S. 575
1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Toyota Avensis dísel turbo, 2002, ek.
140 þús. Tilboð 1290 b.lán., 1240 þús.
afb. 26 á mán. S. 691 4441.

Litla bílasalan
Funahöfða 1, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Ford F 250 Lariat. 6 l vél, árg. 2004, ek-
inn 16 þús. km. Sjáflsk., leður og fl. Verð
kr. 4.390.000. Nánari uppl. hjá sölu-
mönnum okkar í síma 540 2200.

Master ehf
Glæsibær Álfheimar 74, 104

Reykjavík
Sími: 5402200

www.masterbill.is

Getum boðið nýja JEEP CHEROKEE
GRAND LIMITED 5,7 HEMI með k 25
pakka,km mælir,krók og bakkvörn frá
canada afhendingatími 3-4 vikur á frá-
bæru verði kr 4.890.000. Ingimar gsm
893 2165.

Nýja bílahöllin
Funahöfða 1, 112 Rvk.

Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

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

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Kia Sorento 3,5 V6 árg ‘03 4x4 bensín,
Ex luxury ek. 16 þús. Aukahlutir leður
topplúga, litað gler og fl. Verð 3,3 millj.
Uppl. í s. 896 9616.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

TIL SÖLU

BÍLAR TIL SÖLU

Með Fréttablaðinu
alla fimmtudaga



9
SMÁAUGLÝSINGAR

Til sölu Chrysler Sebring lxi. Árg. 2001.
Silfurlitaður. Hann er allur í leðri og er
ssk., V6, vel sem er 2,7L. Rafm. í öllu, cd
magasín og ofl. Ásett verð 2.450.000.
B-lán 1.150.000. Afborgun 22.000 þús.
pr. mán. Uppl. í síma 893 1901 eða 616
1795. 

Til sölu Reno Express árg. ‘94, ekinn
158.000. Er með hálfa skoðun. Tilboð
óskast ! Uppl. í síma 893 1901.

Toyota 4Runner 3.0L Turbo Diesel ‘95
til sölu gegn staðgreiðslu. Bíll í topp-
standi. Upplýsingar í s. 896 1630.

Til sölu Volvo V 70 XC 4x4, árg. 2000,
ek. 107.000 km. Uppl. í s. 846 0210.

Subaru Legacy ‘98. Ek. 84 þ. Sjálfskipt-
ur, sumar-og vetrardekk. Gott eintak.
Verð 1.090 þ. Engin skipti. Uppl. í s. 861
8282.

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

WW Polo árg. ‘00, ek. 71 þús. Ný heils-
ársdekk. V. 100 þús og yfirtaka á láni. S.
691 2377.

Nissan Micra árg. 1997 til sölu. Ekinn
110 þús. beinskiptur. Verðhugmynd,
300 þús. Upplýsingar í s. 897 7852, Ní-
els.

Toyota Carina II ek. 209 þús. Sk. til maí
‘05. Verð 250.000. Uppl. í s. 894 0789.

Til sölu Mitsubishi Lancer ‘91. Sk ‘06,
ssk., ekinn 130 þús. Verð 150 þús. Uppl.
í s. 899 9066.

Góður, skoðaður ‘06. Toyota Carina
2000, árg. ‘90, sjálfsk. Verð 150 þús. S.
860 3574.

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

Toyota 4runner ‘87, 2,4 bensín, sjálf-
skiptur, ameríkutípa, ekinn 200 þús.
Verðhugmynd 150 þús. Tilboð óskast.
Uppl. í síma 662 3836.

Toyota Corolla ‘93, sk. ‘05, þjófavörn og
CD, lítur vel út. Ásett verð 300 þús. Til-
boð 195 þús. Uppl. í s. 691 9374.

VW Polo 1.4 ‘97, 5d., ek. 98 þ. Glæný
nagladekk, sk. ‘06, ástandssk. jan. ‘05.
V. 500 þ. S. 866 2193.

Peugeot 306 ‘98. Ný tímareim og fleira.
Ásett 440 þús. Tilboð 345 þús. Sími
848 6896.

Peugeot 406 station ‘98. Yfirtaka á áhví-
landi láni 407 þús. Uppl. í s. 660 2696.

VW Golf ‘97, ek 115 þús. Verð 390 þús.
Vélsleði Polaris Indi 500, árg. ‘91. Verð
150 þús. Ísskápur m/ frystihólfi 85 cm
hár 10 þús. Uppl. í s. 461 3331 og 693
4488.

Toyota Avensis ‘99 1.8 sjálfskiptur. Ek.
79 þ. V. 850 þ. S.897 5529 eftir kl.13.

Yaris árg. ‘00, ek. 86 þús. Verð 650 þús.
Uppl. í s. 868 0878.

Izuzu Creew Cab 3.1 Turbo dísel. ‘98,
ekinn 192 þús. Í mjög góðu standi.
Uppl. í s. 862 2816.

Til sölu Opel Safira. Skr. 06/2000, ek.
68 þús, ssk., ýmis aukabúnaður. Uppl. í
s. 893 2778.

MMC Galant ‘98. 2000 cc. Ekinn aðeins
68 þús. Sk. ‘06. Ssk., álfelgur, ný nagla-
dekk, og cr. control. CD. Uppl. í s. 848
4321.

Til sölu Toyota Corolla, 06/2003, 1400,
5 gíra, sumar/vetrardekk. Ekinn 60 þús.
Verð 1350 þús. Uppl. í s. 846 3751.

Tellefsdala.S snjótönn til sölu. Uppl. hjá
Víkurverk í s. 567 2357.

Nissan Patrol GR. Dísel ‘95. Ný 33”
dekk, ekinn 184 þús. Uppl. í s. 898
3189.

Opel Astra G Bertony árg. ‘03, ek. 12
þús. 3ja dyra, 1800, toppbíll. Verð 1790
þús. Möguleiki á 100% láni. Uppl. í s.
892 7852.

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

Óska eftir bíl á verðbilinu 10-50 þús.
Skoðaður og ekki eldri en ‘90 árg. S.
896 8004.

Fjölskyldubíll á verðbilinu 10 til 50 þús.
óskast. Uppl. í s. 897 7800 og 861
1963.

Vantar hilux ‘91-’97 á 35-38” skoðaðan
og á góðum dekkjum. S. 695 3786.

Óska eftir sparneytnum sjálfskiptum bíl
á 100-150 þús. Uppl. í síma 690 2308.

Ódýr bifreið óskast !! fyrir ca. 15-50 þ.
Má þarfnast aðhl. S. 844 6609.

Óska eftir bíl á 0-200 þ. helst ekki eldri
en ‘93, má þarfnast lagfæringar. S. 659
9696.

MMC Pajero Turbo disel intercooler,
ssk., árg. 29/07/99, ný 31” dekk,
dr.krókur, þjónustubók, ek. 140 þ. Sér-
staklega vel með farinn bíll. Bílalán
1.660 þ. með aðeins 4,3% vöxtum, afb.
30 þ. á mán. Verð 2,490 þ. Uppl. í síma
487 5838 & 892 5837.

Toyota Land Cruiser 80 VX 44’’ ek. 161
þús. Sjálfsk., 4.5 bensín, milligír, með
öllu. Uppl. í síma 899 0577.

Toyota LC 90 VX, bensín, sjálfsk., ekinn
84 þ. Verð 3.100 þ. Bílalán 1.700 þ. S.
840 2863.

Toyota Land Cruiser 90, Disel Turbo
Intercooler. Árg. ‘98 ekinn 180 þús.
Upphækkaður 35” 5 gíra beinskiptur,
filmur, dráttakúla, verð 2.250 þús. Uppl.
í s. 487 8688 eða 893 8877.

MMC L200 4ra dyra pallbíll dísel, árg.
17/07/’97, ný BF Goodridge 31”, dr.
krókur, ek. 260 þús. Þjónustubók. Bíll í
toppviðhaldi. Bílalán 450 þ., afb. 20 þ. á
mán. Verð 780 þús. Uppl. í s. 487 5838
& 892 5837.

Kia Grand Sportage 4x4 05/01. Nagla-
dekk, dráttark. Sk. ‘06. Ásett v. 1190 þ.
S. 822 3001.

MMC pajero 2,5. Diesel beinsk. Árg.
06/’03 sumar og vetrardekk. S. 822
3001.

Útsala 950 þúsund
Toyota Hilux bensín 33’’ árg ‘96. Mjög
vel með farinn. Ekinn 98 þ. Þjónustu-
bók. Uppl. í s. 557 2113 & 660 3255.

Musso TDI ‘09/97. Ek. 90 þ. á vél 32ja’’
dekk, ssk., sk. ‘06, Toppbíll. V. 850 stgr.
áhv. 530. 25 þ. á mán. S. 899 3939.

Toyota RAV-4 12/2000 ekinn 69.000
km. sjálfsk., aksturstalva, crus, upp-
hækkaður m. dráttarkrók, einn eigandi.
S. 864 4125.

Porsche Cayenne S 2003 4.5L V8
340hö. Einn með öllu. Verð 8,5 millj. S.
822 1949

Ford Transit 1998, klassabíll með lyftu
til sölu. S. 892 1856.

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

Til sölu Polaris XC 800. Árg. 2004 með
Rafstart, bakkgír, rúðutösku, tanktösku,
bögglabera, negldur. Verð kr. 900-950
þús. S. 897 2313.

Tveir ódýrir sleðar á 60 þús. kr. stykkið.
Stór Skidoo ferðasleði og Yamaha leik-
sleði. Báðir árg. ‘90. Uppl. í s. 845 3374.

Vélsleði Polaris Indi 500, árg ‘91. Verð
150 þús.VW Golf ‘97, ek 115 þús. Verð
390 þús. Ísskápur m/ frystihólfi 85 cm
hár 10 þús. Uppl. í s. 461 3331 og 693
4488.

Fjórhjóladrifin skæralyfta !
Eigum á lager Haulotte Compact 12 DX.
skæralyftu með vinnuhæð 12 m., skot-
pallur, stuðningslappir. Ónotað tæki til
afgreiðslu strax. Vélaborg Krókhálsi 5F
(gengið inn frá Járnhálsi) 110 Reykjavík,
sími 414 8600, Draupnisgötu 1, 603
Akureyri, sími 464 8600.

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

Bobcat Toolcat fjölnota
vinnutæki ! 

Alvöru tæki í snjóinn, fjórhjólastýri, fjór-
hjóladrif og sturtupallur. Upphitað hús
fyrir tvo. Mikið úrval aukahluta t.d. sóp-
ur, skóflur, staurabor, gafflar, snjóblað
o.fl. Aðeins 154 cm á breidd, flottur í
gangstígana. Til sýnis hjá Vélaborg
Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi)
110 Reykjavík, sími 414 8600, Draupn-
isgötu 1, 603 Akureyri, sími 464 8600

4 stk. dekk 285/75 16” á álf. á 20 þ. 4
stk. 14” á Primeru felgum á 10 þ. 2 stk
18” dekk á álf. á 5 þ. S. 896 8568.

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.

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

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

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

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

Jeppapartasala Þórðar, tangarhöfða 2,
S. 587-5058. Sérhæfum okkur með
varahluti í Japanska jeppa og Subaru.

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.

Drifskaftaefni
Eigum til drifsköft og aukahluti t.d.
hjöruliði, hjöruliðsgafla, kúplingar, drif-
skaftsrör og hlífar o.fl. Vélaborg Krók-
hálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110
Reykjavík, sími 414 8600, Draupnisgötu
1, 603 Akureyri, sími 464 8600.

Til sölu

Varahlutir

Hjólbarðar

Bílaþjónusta

Vinnuvélar

Vélsleðar

Vörubílar

Sendibílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Til sölu notuð Framec Samba frystiborð.
5-8 ára gömul. L:183 D: 95 H: 200 cm.
Verð 70 þús. Uppl. í síma 660 1614
(Sigurður).

Kíktu á íslenska uppboðsvefinn. Alls
konar spennandi uppboð í gangi.
www.uppbod.is

Öll sett á 1990. Allir brjóstahaldarar á
1300. Dömu boxerar frá 450. G streng-
ir frá 350 . Heildsölu verð í smásölu. Allt
Smart laugavegi 46. S. 551 1040.

Leðurhanskar, rauðir, grænir, brúnir,
bleikir, svartir. Verð 1990. Heildsöluverð
í smásölu. Allt Smart Laugavegi 46. S.
551 1040.

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

Snjóbretti fyrir 8 til 12 ára. Skór og bux-
ur fylgja með. Uppl. í s. 565 1904.

Eldhúsinnr., hvít + tæki, 10 innihurðir +
karmar, peningakassi. Selst ódýrt. Uppl.
í s. 659 1722.

Til sölu ódýrt Pohlmann píanó og ein-
nig Hílnkel orgel. Uppl. í s. 562 0240 og
897 7195.

Hár
Innbú úr hárgreiðslustofu til sölu. M.a.
vaskar, stólar, sjóðsvél, rúlluborð og
margt fl. Uppl. í s. 821 6670.

Íssk. 143 cm m/sér frysti á 10 þ. 122 cm
á 8 þ. 20” sjónvarp á 7 þ. Eldav. á 5 þ.
Barnakerra á 3 þ. Þríhjól á 3 þ. S. 896
8568.

Óskum eftir beygjuvél,klippum fyrir
járnabindingar og bindivél. Uppl. í s.
866 1083 & 897 1995.

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

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

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

Til sölu eldhúsinnrétting með eldav.,
uppþv., ísskáp, vask, örbylgjuofn. S. 894
3755.

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

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

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

Útsalan hafin 20-50% afsláttur af gjafa-
vöru. H-Gallerí Grænatúni 1 kóp. S. 554
5800.

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

Tökum að okkur hreingerningar á stiga-
göngum og hjá litlum fyrirtækjum.
Vönduð vinnubrögð, áralöng reynsla.
Uppl. í s. 555 3766 eða 697 3694 Krissi,
861 9559 Júlíus.

Fyrirtæki, húsfélög, einstaklingar. Nú er
rétti tíminn að tryggja sér verktaka. Allt
fyrir lóðina standsetningar, viðhald og
umsjón t.d. trjáklippingar og snjó-
mokstur. Blómi sími 896 7969.

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

Húsaviðgerðir
Tökum að okkur málningar og viðgerð-
ir inni sem úti. Gifs, spörslun, lökkun,
múr, tré og blikk. Vanir menn og vönd-
uð vinna. Uppl. í s. 867 4167.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alspá 908-6440
Draumar, skyggni. Fyrirb. Fyrri líf. Finn
týnda muni. 10-22. Y.Carlsson.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Englaljós til þín. Tarot, fyrirbænir og
huglæg hjálp, er byrjuð aftur. Lára og
Petrea. Símar 904 3000 & 908 5050.
Opið frá 18 -23.

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

Spái í spil og bolla, ræð drauma, gef
góð ráð. Tek fólk heim. Engar tímatak-
markanir. S. 891-8727, Stella.

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

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

Smiður. Get bætt við mig allrahanda
smíðavinnu. S. 898 9602.

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

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

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

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

Thalasso therapy gjafabréf.
“Eykur jafnvægi líkama og sálar”. Orku-
gefandi, vökvalosandi. Greifynjan snyrti-
stofa sími 587-9310. Hraunbæ 102.
opið frá kl 9-20.

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

Listgler
Glerskurðarnámskeið. Námskeið byrja í
janúar. Uppl. í s. 554 5133 Listgler. Kárs-
nesbraut 93.

Skartgripagerð
Námskeið í skartgripagerð. Smíðum úr
silfri og skyldum málmum. Vinnum
með íslenska steina. Uppl. og skráning í
s. 823 1479.

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

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

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

3ja sæta græn sófi frá IKEA, selst fyrir
lítið, 2ja sæta svefnsófi og gamalt skif-
borð til sölu. Uppl. í s. 567 1801 eða
869 3620.

Góður hægindastóll (Lazy Boy) til sölu.
Verð 20 þús. Uppl. í síma 562 6517.

Til sölu 5 ára queen size rúm á kr.
15.000. S. 862 9034 og 891 7795.

Til sölu hornsófi með svefnsófa. Sófa-
sett 3+1+1 með rauðu áklæði og svört
rúmgrind af koju. Uppl. í s. 822 6270.

Til sölu vegna flutninga 2 góðir leður
sjónvarpsstólar. Gott verð. Sími. 557
5405.

Til sölu 2+1+1 sófasett, flöskugrænt
alcantara efni. 29” Phillips sjónvarp m.
innbyggðu heimabíói og 28” Grundig
sjónvarp, selst ódýrt. S. 692 1213 & 899
4422.

Til sölu antik sófasett (ca 70-80 ára)
með vínrauðu áklæði. Mjög sérstakt út-
lit. Uppl. í s. 567 1833 og 897 3757.

Til sölu Whirlpool eldavél, selst á kr.
10.000. Upplýsingar í síma 822 4980.

Til sölu þurrkari með barka. Verð 7 þús.
Uppl. í s. 861 5588.

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

Fatnaður

Heimilistæki

Antík

Húsgögn

Ökukennsla

Námskeið

Snyrting

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Almenn rennismíði
Viðgerðir/viðhald. Áralöng reynsla,

vönduð vinnubrögð.
Renniverk ehf, Súðarvogi 9 Sími

869-1933 & 563-2563

Viðgerðir

Trésmíði

Rafvirkjun

Spádómar

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

FAGBÓK ehf.
Bókhaldsstofa.

- Bókhald/Ársreikningar - Skatt-
framtöl fyrir lögaðila/einstaklinga -

Stofnun félaga - Vsk.uppgjör -
Launaútreikning ofl.

Persónuleg þjónusta á góðu
verði. Þverholti 3, 270 Mosfells-

bæ, sími 566 5050. GSM 894
5050, 894 5055.

Bókhald

Garðyrkja

Hreingerningar

Verslun

Til bygginga

Tölvur

Sjónvarp

Óskast keypt

22.500

Tvískipt tölvu/lesgleraugu
m/glampavörn og umgjörð
0.00 +/- 6.00 cyl. 2.00

V E R Ð D Æ M I :

39.500

Margskipt gleraugu hert plast
m/glampavörn og umgjörð
0.00 +/- 6.00 cyl. 2.00

Opið: mán-fös 11:00-18:30 - Lau. 11-18

V E R Ð D Æ M I :

15.950

Göngugleraugu hert plast
m/glampavörn og umgjörð
0.00 +/- 6.00 cyl. 2.00

Opið: mán-fös 11:00-18:30 - Lau. 11-18
10.950

Lesgleraugu, plastgler
og umgjörð
0.00 +/- 6.00 cyl. 2.00

TIL SÖLU
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Útsalan hafin 20-50% afsláttur. Róbert
Bangsi ...og unglingarnir Hlíðasmára 12
og Hverafold 1-3. Firði Hafnarfirði. Sími
555 6688.

Hundaræktin í Dalsmynni
auglýsir

Beagle 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.

Hreinræktaðir boxer hvolpar til sölu. Til-
búnir til afhendingar eftir 10 daga.
Uppl. í s. 660 3141.

Af sérstökum ástæðum er til sölu mjög
fallegur 15 mán. hreinræktaður
Rottweiler hundur. Gott heimili skilyrði.
S. 662 5642.

www.sportvorugerdin.is

Nokkur frumtamin og ótamin hross til
sölu. Eru til sýnis í Hafnarfirði. Uppl. í
síma 694 3991.

Leiguliðar. Akranes nýjar íbúðir; 2ja, 3ja
og 4ra herb. íbúðir. Til afhendingar í
Febrúar. S. 517 3440.- www.leigulidar.is

Herbergi á svæði 109 til leigu, fullbúið
húsgögnum. Allur búnaður í eldhúsi,
þvottavél, Stöð 2 og Sýn. Uppl. í síma
698 3211.

Til leigu glæsil. herbergi, 15 og 30 fm,
að Funahöfða 17a. Þvottah., bað og
eldunaraðst. Í herb. er dyras., íssk.,
fatask., sjónv. og símtengi. S. 862 7950
& 896 6900 e. kl. 16.

Herb. á sv105, búið húsgögnum. allt í
eldhúsi, þvottavél, Stöð2, Sýn, 895-
2138

Snyrtilegt herb. til leigu á góðum stað í
Hfj. Öll aðstaða. Uppl. í s. 565 4360 eða
692 5105.

2ja herb. 65 fm íbúð í tvíb., sérinng., sér
garður. V. 70 þ. á mán. m/rafm.+ hiti.
Laus 1. feb. S. 897 1309.

Laus strax. 2ja herb. íbúð, í nágrenni HÍ,
sérinng. Reglus. áskilin. S. 898 3833.

Svæði 105. Herbergi til leigu. Verð frá
30 þús., allt innifalið. Uppl. í s. 898
1492, e. hád.

Til leigu gott herbergi í 108 Rvk. með
litlu eldhúshorni og ísskáp, aðgangur
að sturtu og wc, þvottavél, þurrkari. Sér-
inngangur. Uppl. í s. 696 6507.

Til leigu 2ja herb. íbúð á besta stað í
Þingholtunum. S. 661 5931, 588 4359.

4ja herbergja íbúð til leigu í 101. Trygg-
ingavíxill. Uppl. í s. 693 1836.

Tveggja herbergja 45 fm íbúð til leigu á
svæði 108. Verð 50 þús á mán. með
hita og rafmagn. Uppl. í s. 899 8669.

Fjögurra manna fjölsk. bráðvantar 3ja-
4ra herb. íbúð á leigu, helst í Folda-
hverfi (vegna skóla), erum á götunni frá
miðjum febrúar. Uppl. í s. 846 5664 &
865 1336.

Einstæða móður með 2 börn bráðvant-
ar 3-4ra herb. íbúð til leigu frá 1. feb. í
Hafnarfirði, Garðabæ eða Kóp. Reglu-
semi og skilvísi heitið. Uppl. í s. 693
7391.

Karlmaður óskar eftir herbergi til lengri
eða skemmri tíma. Sími 659 6013.

Óska eftir tveggja herbergja íbúð á
Reykjavíkursv. Er með hund. Uppl. í s.
867 4167.

Til leigu rúmgóð 15 fm geymsla í R-vík
109. Sanngjörn leiga. S. 557 6463.

18 fm bílskúr í Austurbergi til leigu.
Hentar vel sem geymsla. Verð 20 þús.
per. mánuð. Rafm. og hiti innifalið.
Langtímaleiga. Uppl. í s. 867 8968.

Vilt þú vinna heima og byggja upp vax-
andi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunar-
fræðingur, sími 861 4019 www.Hall-
doraBjarna.is

“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 upp-
lýsingar í síma 565 3900 og á www.cla-
mal.is

Bestu viðskipti i heimi. Vilt þú selja vör-
ur sem selja sig sjálfar. S. 696 9437.

Au Pair - London: Íslensk fjölskylda ósk-
ar eftir ábyrgri og barngóðri “au pair” til
að gæta 3ja ára stráks, og sinna léttum
heimilisstörfum frá 15. feb. í 6-12 mán.
Hafðu samband við Solveigu í 0044
7813 052 588, solajons@hotmail.com

Hamborgarabúllan
Vantar gott starfsfólk í eldhús og af-
greiðslustörf. 20 ára og eldri. Góð laun
í boði. Umsóknir á staðnum á milli 2 og
6.

Breiðholtsbakarí ehf óskar eftir bakara
sem fyrst, á brauðv./næturvaktir. Uppl.
gefur Guðmundur í s. 892 1031.

Aukavinna uppgrip
Við getum bætt við okkur fólki í síma-
sölu 2-5 kvöld í viku. Skemmtilegur
vinnustaður, góðir tekjumöguleikar.
Uppl. í síma 511 4501. Ístal ehf.

Óskum eftir fólki til að kynna vörur okk-
ar í verslunum. Aðeins fólk með reynslu
kemur til greina. Þarf að geta byrjað
strax. Uppl. í síma 698 2747.

Hreðavatnsskáli
Óskum eftir að ráða starfskraft í fullt
starf í öll tilfallandi störf. Fæði og hús-
næði á staðnum. Uppl. í s. 862 5968.

Pizza Höllin Dalbraut
óskar eftir að ráða bílstjóra á kvöldvakt-
ir virka daga og um helgar. Upplýsingar
veitir William í síma 616 2248.

Framtíðarstarf
Búr ehf Bæjarflöt 2 óskar eftir starfs-
manni á lager til framtíðarstarfa. Æski-
legt að viðkomandi sé orðinn 25 ára,
reyklaus með lyftararéttindi. Nánari
uppl. í s. 896 2836 á skrifstofutíma.

AHF
Alhliða hellu og flísalagnir ehf. óskar
eftir fólki í vinnu við jarðvegsfram-
kvæmdir og flísalagnir. Upplýsingar gef-
ur Júlíus í s. 820 8888.

Bifvélavirki óskast til starfa á bílaverk-
stæði í Hveragerði. Get útvegað leiguí-
búð. Uppl. í s. 866 1093.

Bóka-, ritfanga og leikfangabúð óskar
eftir starfskrafti allan daginn 10-18, ein-
nig starfsfólki í hálfsdagsvinnu. Um-
sóknir berist Fréttablaðinu merktar “Rit-
föng”.

Vantar starfsfólk í allar stöður á
skemmtistað Pravda. Viðtöl veitt á
staðnum milli 17-19 í dag.

Okkur vantar strax duglegt starfsfólki á
BanThai Veitingahús. Uppl. á staðnum
692 0564.

21 árs maður óskar eftir helgarvinnu.
Flest kemur til greina m.a. útkeyrsla. Er
með meirapróf. Uppl. í s. 663 7211.

Tvítugur piltur að austan óskar eftir
vinnu á höfuðborgarsvæðinu. Hef lokið
stóra vinnuvélanámskeiðinu og er með
réttindi á vörubíl. Skoða nokkurn veg-
inn allt. Upplýsingar í síma 868 5647,
Freyr.

Óska eftir sölustarfi. Er 40 ára kk mat-
reiðslumaður. Reyklaus með margs-
konar reynslu og meðmæli. Verð 2
kvöld í viku í Tölvuskólanum 17:30 - 9
og á laugardögum frá kl. 8:30 - 12.
Uppl. í s. 862 2717.

Tölvunörd óskar eftir vinnu, er búin
með Tölvubraut Iðnskólans með sér-
svið netkerfi. Frekari upplýsingar á
http://php.internet.is/ggh

Arkitektar,hönnuðir,fyrirtæki með hús-
gögn eða aðra vöru sem tengist innan-
hússhönnun. Ég er rúmlega þrítug
kona,reyklaus og reglusöm og hef
mikla reynslu og menntun að baki í list-
um og hönnun. Menntun frá MHÍ og frá
ABSE-innanhússhönnun á Spáni. Hef
grunn í Autocad,Photoshop og Cor-
eldraw. Óska eftir starfi sem hentar mér
og get hafið störf strax. Upplýsingar í
síma 663-0673 eða kristinsig@visir.is

Tækifæri !
Hef til sölu á hagstæðu verði gott tæki-
færi fyrir 2-3 röska einstaklinga til að
vinna sjálfstætt við byggingariðnaðinn.
Góð verkefnastaða, vélar og tæki. Uppl.í
s. 898 5800.

Mali, Lalli og fjölskylda frá Sri Lanka vilja
koma á framfæri þökkum til allra sem
hafa lagt fram hjálparhönd eftir flóðin
miklu þó sérstaklega starfsfólki Síldar-
fisks Hfj. en einnig Ríkisstjórninni og
öðrum sem hafa lagt sitt af mörkum.
Kærar þakkir fyrir ómetanlegan stuðn-
ing. Guð blessi ykkur öll.

Baróninn á Hvítárvöllum -
Charles Boilleau

Í tilefni opnunar á munum barónsins á
Hvítárvöllum í Safnhúsi Borgarfjaðrar
auglýsum við eftir munum eða skjölum
úr eigu hans. Þeir sem hafa undir hönd-
um muni eða geta gefið upplýsingar un
hvar þá gæti verið að finna vinsamleg-
ast hafið samband. Ása, Safnhúsi Borg-
arfjarðar, s: 430-7206, Þorkell, Veiðim-
injasafninu Ferjukoti, 437 0082.

Paris Hilton! Night in
Paris.

DVD og VHS á 1.990 kr.
www.grensasvideo.is

Grensásvideó.
Grensásvegi 24. Póst-

kröfusími 568 6635. Opið kl.
14.00 - 23.30.

Einkamál

Ýmislegt

800 6767.
Allar pizzur á matseðli á aðeins
1000 kr. sótt. Frítt gos með öll-
um heimsendingum. Frábær há-

degistilboð virka daga !
Pizza Austurver. Háaleitis-

braut 68.
Sími 800 6767.

Tilkynningar

Viðskiptatækifæri

Atvinna óskast

10-11 óskar eftir dug-
legu starfsfólki í versl-
anir sínar á höfuðborg-

arsvæðinu.

Sérstaklega verið að leita af
starfsfólki í hlutastarf.
Unnið er á vöktum.

Störfin geta hentað vel með
skóla. Umsækjendur þurfa að

vera þjónustulundaðir, áreiðan-
legir, vinnusamir og góðir í
mannlegum samskiptum.

Einnig verða umsækjendur að
vera fæddir ‘87 eða fyrr.

Áhugasamir geta sett inn um-
sókn á vefslóðinni www.10-
11.is eða fyllt út umsóknar-

eyðublöð í verslununum
sjálfum.

Óskum eftir starfsfólki
á dag- og kvöldvaktir.

Við hjá Skúlason leitum að fólki
á öllum aldri við símsvörun og

úthringingar í fjölbreytt og
skemmtileg verkefni í gangi. Al-
menn tölvukunnátta æskileg. Ef
þú talar eitthvað Norðurlanda-
mál er það kostur. Hafðu sam-
band í síma 575 1500 og leg-

gðu inn umsókn.
Skúlason ehf, Laugavegi 26,

s. 575 1500, www.skulason.is

Hár og sýningahúsið
Unique

Fagfólk og nema vantar til star-
fa.

Góð laun og frábært tækifæri
fyrir rétta fagmanninn. Einnig
vantar nema sem er að hefja

nám í faginu til vinnu sem fyrst.
Trúnaði heitið.

Upplýsingar í síma 552 6789,
Sæunn eða Jóa.

Langar þig að vera með
í skemmtilegu og gef-

andi starfi?
Er að leyta að einstaklingum

sem vill kynna og selja náttúru-
legar hár-húð og heilsuvörur og

förðunarlínuna Unique frá
Volare. Volare býður þér verð-

launaðar vörur úr hæðsta gæða-
flokki, námskeið, persónulegt

samband við leiðtoga þinn, per-
sónulegan frama og m.fl.

Alma Axfjörð sjálfst. söluráð-
gjafi og hópstjóri Volare s.

863 7535 eða
volare@centrum.is

Atvinna í boði

Bílskúr

Geymsluhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Hestamennska

Fyrir veiðimenn

Dýrahald

Barnavörur

ATVINNA

Vinningsnúmer 
í happdrætti Styrktarfélags
vangefinna eru 
eftirfarandi:

1. Vinningur Audi A4 kom á miða nr. 851.

110 þús króna húsbúnaðarvinningar komu á miða
nr. 5475 - 7500 - 9825 - 11649 - 15074 - 15414 og
18335.

Upplýsingar eru á heimasíðu félagsins 
(www.styrktarfelag.is)

Félagið óskar landsmönnum gleðilegs árs og
þakkar veittan stuðning.

Nú
er það svart

Fréttablaðið vill beina þeim tilmælum 
til lesenda að auðvelda blaðberum okkar 

að bera út blaðið. 

Vinsamlegast mokið frá útidyrahurðum 
og hafið kveikt á útiljósum.
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Styrktarfélag 
vangefinna
Búseta

Þroskaþjálfi og stuðningsfulltrúi óskast til
starfa á heimili í Fýlshólum. Um er að
ræða hlutastörf eftir kl.14.00 á daginn og
um helgar. Æskilegt er að umsækjendur
geti hafið störf sem fyrst. 

Hlutverk starfsfólks er fyrst og fremst fólgið í
því að leiðbeina og styðja íbúa í daglegu lífi. 
Nánari upplýsingar veitir Aðalheiður Braga-
dóttir í síma 662-0328 og Erna Einarsdóttir
starfsmannastjóri, í síma 551-5941 milli
kl.10.00 og 13.00.

Ofangreind störf taka laun samkvæmt gild-
andi kjarasamningum.

Laus störf vélstjóra
á varðskipum Landhelgisgæslu 

Íslands
Landhelgisgæsla Íslands auglýsir laus til um-
sóknar störf vélstjóra á varðskipum stofnunar-
innar. Umsækjendur skulu hafa full réttindi,
eða hafa lokið skóla og smiðjutíma.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi milli Vél-
stjórafélags Íslands og fjármálaráðherra um
kaup og kjör vélstjóra á skipum Landhelgis-
gæslu Íslands.

Umsóknir, ásamt sakavottorði, skulu berast Land-
helgisgæslu Íslands, Seljavegi 32, 101 Reykjavík, 
fyrir 25. janúar nk. Umsóknareyðublöð má nálgast 
á heimasíðu Landhelgisgæslunnar; lhg.is

Nánari upplýsingar veitir Svanhildur Sverrisdóttir,
starfsmannastjóri (svanhildur@lhg.is) í síma 545-
2000.

Laus störf háseta 
og smyrjara 

á varðskipum Landhelgisgæslu Íslands

Landhelgisgæsla Íslands auglýsir laus til um-
sóknar störf háseta og smyrjara á varðskipum
stofnunarinnar.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi milli Sjó-
mannafélags Reykjavíkur og fjármálaráðherra
vegna Landhelgisgæslu Íslands.

Umsóknir, ásamt sakavottorði, skulu berast Land-
helgisgæslu Íslands, Seljavegi 32, 101 Reykjavík, 
fyrir 25. janúar nk. Umsóknareyðublöð má nálgast á
heimasíðu Landhelgisgæslunnar; lhg.is, eða í varð-
skýli Landhelgisgæslunnar við Faxagarð í Reykjavík.
Þangað má jafnframt skila umsóknum.

Nánari upplýsingar veita Steinar Clausen, varðskýli
Landhelgisgæslunnar í síma 545-2180 og Svanhild-
ur Sverrisdóttir, starfsmannastjóri 
(svanhildur@lhg.is) í síma 545-2000.

FYRIRTÆKI / LÉN TIL SÖLU: 
www.leikur.is – www.netleikur.is 

www.sumarleikur.is 
Upplýsingar í 8615609 eða arena@simnet.is

LEIKUR
SMS 99kr.

bíómiðar2
Sendu SMS skeytið JA OBF á númerið 1900 og þú gætir unnið 

99 kr/skeytið



Dýrkeyptur for-
sætisráðherrastóll

FIMMTUDAGUR 13. janúar 2005

Það er oft vandi að sitja í annars
manns skjóli. Það fær Halldór 
Ásgrímsson að reyna þessa dagana
og er jafnvel kallaður „forsætis-
ráðherra í ríkisstjórn Davíðs
Oddssonar“. Þeir birtast sem póli-
tískir eineggja tvíburar og sjálf-
stæðismenn ná öllum óskamálum
sínum fram. Má heita að stefnumál
framsóknarmanna séu fullkom-
lega fótum troðin í þessu sam-
starfi. Talað er um „Litla íhaldið“,
hópinn sem nú ræður Framsóknar-
flokknum og fylgir formanninum í
undirlægjuhættinum við Sjálf-
stæðisflokkinn.

Ef fram heldur sem horfir verð-
ur það hlutskipti Halldórs Ás-
grímssonar sem yfirmanns einka-
væðingarnefndar að selja Símann.
Gallup gerði í mars 2002 skoðana-
könnun um afstöðu þjóðarinnar til
þeirrar sölu. Rétt 64% kjósenda
Framsóknarflokksins voru henni
andvíg og yfir 60% allra lands-
manna vildu að Síminn yrði áfram
í opinberri eigu. Fjöldi framsókn-
arfélaga um allt land hefur ályktað
gegn sölunni.

Öllum ætti að vera ljóst að í svo
fámennu og dreifbýlu landi verður
aldrei raunveruleg samkeppni í
grunnþjónustu fjarskipta. Síminn
skilar 2-3 milljarða arði í ríkissjóð
árlega svo ekki er hann nú baggi á
eigendunum. Þvert gegn vilja
meginþorra framsóknarmanna og
mikils meirihluta þjóðarinnar 
ætlar Halldór Ásgrímsson að lúta 
í gras fyrir frjálshyggjuöflum
Sjálfstæðisflokksins og selja Sím-
ann. Framsóknarmenn ættu að
stöðva formann sinn í þessu máli.

Pólitísku tvíburarnir tóku einir
ákvörðun um stuðning við innrás-
ina í Írak. Að þjóðinni forspurðri
settu þeir Ísland á lista hinna 
vígfúsu ríkja. Aldrei áður hafa 
íslenskir ríkisborgarar þurft að
skammast sín á alþjóðavettvangi
og jafnvel leyna þjóðerni sínu til
að tryggja öryggi sitt á ferðalögum
eða í hjálparstörfum. Um þetta
höfum við nú staðfest dæmi frá
Írak auk fjölmargra landa Asíu og
Afríku.

Samkvæmt nýrri skoðanakönn-
un Gallups eru 84% þjóðarinnar og
um 80% framsóknarmanna á móti
stuðningi Íslands við innrásina í
Írak Halldór Ásgrímsson lét að því
liggja í fréttum að almenningur
skildi ekki málið. Hann er augljós-
lega orðinn viðskila við sinn eigin
flokk eins og raunveruleikann.

Eftir hina makalausu fram-
göngu í fjölmiðlamálinu hefði mátt
vænta þess að forystumenn ríkis-
stjórnarflokkanna reyndu að end-
urheimta sátt við þjóðina í um-
gengni við lýðræðið og stjórnar-
skrá landsins. Forysta Sjálfstæðis-
flokksins hefur þó valið að snið-
ganga stjórnsýslulega stöðu for-
setaembættisins og sýna því lítils-
virðingu. Er skemmst að minnast
ræðu forseta þingsins við setningu
Alþingis í haust og fjarveru megin-
þorra þingmanna og ráðherra
Sjálfstæðisflokksins í boði forseta
á Bessastöðum 1. desember sl.

Um miðjan síðasta mánuð til-
kynnti Halldór Ásgrímsson að
hann hygðist skipa nefnd til að
endurskoða stjórnarskrána. Í bréfi
sem formönnum stjórnmálaflokk-
anna var sent með beiðni um til-
nefningu voru engin skilyrði sett
fyrir vinnu nefndarinnar. Eitthvað
hefur þetta farið fyrir brjóstið á
aftursætisbílstjóranum því í næsta
bréfi sagði að stjórnarskrárnefnd-
in ætti einkum að endurskoða þá
kafla, sem lúta að stöðu forseta-
embættisins. Forysta Sjálfstæðis-
flokksins ætlar sér að afnema mál-
skotsrétt forsetans og herða svo 
á reglum um þjóðaratkvæða-
greiðslur að þær verði óvirkar.

Það hlýtur að vera nöturlegt
fyrir framsóknarmenn að einnig í
stjórnarskrármálinu skuli formað-
urinn ganga gegn vilja þeirra en
fylgja kröfum sjálfstæðismanna,
sem eru kampakátir. En margur
framsóknarmaðurinn hlýtur að
vera dapur og finnast forsætisráð-
herrastóllinn dýru verði keyptur. ■

Fjölgum liðum 
í efstu deildinni

Nú þegar nálgast 59. ársþing KSÍ,
sem haldið verður laugardaginn
12. febrúar, er í lagi að taka þá
umræðu um að fjölga liðum í
efstu deild úr 10 í 12. Það er alveg
ljóst í mínum huga að það er tíma-
bært. Það er auðvelt að færa rök
fyrir því. Undanfarin ár hefur
KSÍ gert átak í þjálfaramálum og
er það undantekning ef þjálfari
yngri flokka eða meistaraflokks
er ekki íþróttamenntaður á 
einhvern hátt eða hefur lokið ein-
hverjum þjálfaranámskeiðum á
vegum KSÍ. Þannig eru nú fleiri
hæfir þjálfarar að búa til fleiri
leikmenn. Aðstaðan hefur batnað
og knattspyrnuhallir hafa gert
góða hluti. Á síðustu árum hefur
aðstaða flestra félaga batnað 
töluvert og auk þess hafa knatt-
spyrnuhallir verið að bæta æf-
ingaaðstöðu að vetri til. Iðkendum

hefur fjölgað margfalt síðustu ár.
Eins og þeir vita sem fylgjast með
knattspyrnu hefur iðkendum
fjölgað mikið á síðustu árum og er
knattspyrna vinsælasta íþróttin á
Íslandi í dag. Þessi fjölgun iðk-
enda gerir það að verkum að fleiri
góðir leikmenn eru til. Áhorfend-
um hefur fjölgað á leikjum í efstu
deild og ekki spurning um að þeir
fagna því að fá að sjá fleiri leiki
með sínu liði. Síðast en ekki síst
vilja knattspyrnumenn freka
spila leiki en vera á æfingu. Það
eru ýmsar leiðir sem hægt er að
fara við að fjölga liðum í efstu
deild. Hægt er að spila tímabilið
þéttar en gert hefur. Það er hægt
að lengja tímabilið fram á haustið
eða byrja tímabilið fyrr og nota þá
íþróttahallirnar í fyrstu umferð-
um. Blanda þessu saman og lengja
jafnframt keppnistímabilið í
heild. Fyrir stjórnarmann liðs og
þá sem eru að vinna við leikina
eru þetta tveir leikir sem spilaðir
yrðu á heimavelli eða í knatt-
spyrnuhöll. Fyrir stuðningsmann
liðs er þetta fjölgun um fjóra
leiki, það sama á við leikmenn og
þjálfara. Það er ekki spurning
hvort heldur hvenær á að fjölga
liðum í efstu deild. Vonandi 
verður sú ákvörðun tekin á þessu
ársþingi KSÍ. ■

JÓN BJARNASON 
ALÞINGISMAÐUR

UMRÆÐAN
STJÓRNARSAMSTARFIÐ

Það er oft vandi að 
sitja í annars manns

skjóli. Það fær Halldór Ás-
grímsson að reyna þessa
dagana og er jafnvel kallað-
ur „forsætisráðherra í ríkis-
stjórn Davíðs Oddssonar“.

,,

ÓMAR STEFÁNSSON 
FORSTÖÐUMAÐUR ÍÞRÓTTAVALLA Í
KÓPAVOGI 

UMRÆÐAN
KNATTSPYRNA



Ráðgjafar Alþjóðahafrannsókna-
ráðsins (ICES) og Hafrannsókna-

stofnunar í þorskveiðiráðgjöf virð-
ast vitlaust menntaðir. Menntun
þeirra byggir á þeim misskilningi
að fæða í hafinu sé óendanlega
mikil. Einnig þeim fráleita mis-
skilningi að það sé löglegt að
breyta birgðatalningu (stofnmæl-
ingu) aftur í tímann með ágiskun-
um. Þessar tvær misskildu for-
sendur eru grunnurinn að því að
ákvarða náttúrulegan dánarstuðul
sem fasta - 0,2 þ.e. 20% af hverjum
árgang deyi náttúrulegum dauða
árlega ñ burtséð frá sjávarskilyrð-
um, eða fæðuframboði. 

Þegar frávik verða svo frá áætl-
un í veiðiráðgjöf, eins og t.d. 1998-
2000, þegar það „týndust“ 757 þús-
und tonn af þorski - (sjá ástands-
skýrslu Hafró 2003) þá er hurðinni
skellt á líklegasta og rökréttasta
möguleikann - að þessi týndi
þorskur (757 þúsund tonn) hafi
drepist, vegna hungurs og ótíma-

bærs kynþroska – sem rekja megi
hugsanlega til offriðunar á smá-
þorski (vitlausri ráðgjöf). Allt að
90% af kynþroska smáþorski 4-6
ára virðist hafa drepist eftir fyrstu
hrygningu (árgangurinn 1993) – í
stað 20% eins og reiknílíkan ráð-
gjafa gerir ráð fyrir - (skv. tilgátu
– án vísindarannsókna). 

Alþjóðlegar grundvallarreglur
um birgðatalningar hjá löggiltum
endurskoðunarfyrirtækjum eru
skýrar: Bannað er að breyta áður
töldum birgðum aftur í tímann án
sannana úr gögnum þess árs þegar
talið var. Stofnmæling botnfiska er
árleg birgðatalning þeirra sem
stranglega er bannað að breyta –
hvað þá með ágiskun! 

Verði hækkaður dánarstuðull
viðurkenndur þessi ár, í stað fals-
kenningarinnar „ofmat“, gerist
það óvænta – þorskstofninn stækk-
ar í birgðabókhaldi Hafró, hugsan-

lega í 1.200 þúsund tonn. 25% afla-
regla leyfir þá aukna veiði – 300
þúsund tonn. Aukna veiði á þorski
í dag ber því að skilgreina sem
minni áhættu, þar sem fæðuskort-
ur virðist meiri áhætta (sbr. týnd-
an þorsk) ñ aukinn sjálfdauði og
sjálfát þorsks samfara lækkandi
kynþroska.

Hvorki Hafrannsóknastofnun
eða ICES ljá máls á faglegri um-
ræðu um þetta. Þessir aðilar – vit-
laust menntaðir – virðast annað
hvort heilaþvegnir af þessari vit-
lausu menntun eða halda að þeir
geti þagað þessi mistök í hel! Nú er
staðan sú að þorskstofninn hér-
lendis hefur étið upp rækjustofn-
inn, vaxtarhraði er fallandi og
loðnan heldur sig meira fjarri
þorski en áður. Hvað á þorskurinn
að éta? Nú er fæðuskortur hjá
þorskinum og af þeim ástæðum
enn brýnna en áður að auka þorsk-

veiði. Samfara er sjávarhiti hærri,
sem eykur brennslu og þar með
fæðuþörf þorsks! Margar fleiri
staðreyndir eru til staðfestingar
því að auka þorskveiði. Í Barents-
hafi er t.d. ný staðreynd að veitt
hefur verið a.m.k. 200% umfram
ráðgjöf undanfarin ár og þorsk-
stofninn þar fer stækkandi – sem
afleiðing aukinnar veiði! Frjósemi
fiskistofna virðist vaxa við aukið
veiðiálag.

Stalín gekk aldrei svo langt að
hann léti gera áætlanabúskap fyrir
neðan yfirborð sjávar. Áætlanabú-
skapur ICES er bara kommúnismi,
vitlaus kenning á misskildum for-
sendum. 757 þúsund týnd tonn
þorsks á þremur árum (1998-2000)
eru til vitnis um þetta. Feigðin í
ráðgjöf og einokun ICES birtist í
ótal myndum. Hvenær ætla svo
fjölmiðlar að fjalla um þetta sem
alvarlegt málefni? ■
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AF NETINU

Forvarnir og áfengisneysla

Það voru ánægjulegar niður-
stöður sem kynntar voru nýver-
ið um vímuefnaneyslu íslenskra
unglinga. Niðurstöðurnar voru
afrakstur samstarfsverkefnis
35 landa í Evrópu, þar á meðal
Íslands. Verkefnið er það þriðja
í röðinni undir yfirskriftinni
ESPAD (The European School
Project on Alcohol and Other
Drugs). Niðurstöðurnar sýna að
heldur hefur dregið úr reyking-
um og áfengisneyslu íslenskra
unglinga á aldrinum 15-16 ára
og ber að fagna því. Neysla á
kannabis virðist standa í stað og
eina skuggann sem ber á æsku
landsins er að aukning virðist
eiga sér stað þegar um notkun
sniffefna er að ræða. En í heild-
ina er ástæða til að óska íslensk-
um unglingum og fjölskyldum
þeirra til hamingju með þessar
niðurstöður. 

Þótt niðurstöðurnar séu góð-
ar og hægt sé að líta á þær sem
ákveðinn áfanga er sigur ekki
unninn, mikið starf er enn óunn-
ið og ekki má slaka á í forvörn-
um og fræðslu. Ákveðin um-
ræða um tilslakanir á áfengis-
kaupaaldri og aðgengi að áfengi
á sér stað í samfélaginu. Lögð
hefur verið fram tillaga um að
lækka áfengiskaupaaldurinn frá
20 í 18 ár og enn fremur er há-
vær umræða um að leyfa sölu
áfengis í matvöruverslunum.
Fyrir tillögunum hafa menn svo
fært ýmis misgóð rök. Ein
þeirra eru að þessi hópur ung-
menna drekki hvort sem er,
þannig að eins gott sé að leyfa
það. Má þá ekki alveg eins leyfa

110 km hraða á þjóðvegum
landsins og að fara yfir á rauðu
ljósi, við gerum það hvort sem
er?

Ef tillaga þessi nær fram að
ganga leyfum við rúmlega átta
þúsund ungmennum á aldrinum
18-20 ára að kaupa áfengi lög-
lega. Ætla má að nú þegar geti
hluti ungmenna á þessum aldri
sjálfur keypt áfengi. Ef aldurinn
verður lækkaður í 18 ár má gera
ráð fyrir að sá hópur hliðrist um
1-2 ár. Þar af leiðandi gætu 15-17
ára unglingar keypt áfengi. 

Samkvæmt niðurstöðum í
ESPAD-rannsókninni segjast
88% 15-16 ára eiga auðvelt með
að verða sér úti um bjór, 80%
um vín og 71% um sterkt áfengi.
11% þeirra sem þátt tóku í könn-
unni höfðu sjálf keypt áfengi 1-2
sinnum á síðustu 30 dögum þeg-
ar könnunin var gerð (sjá mynd
1). Að mínu viti yrði lækkun á
áfengiskaupaaldri stórt skref
aftur á bak í þeirri jákvæðu þró-
un sem virðist eiga sér stað hér
á landi hvað varðar neyslu 15-16
ára unglinga og um leið í and-
stöðu við heilbrigðisáætlun
rískisstjórnarinnar. 

Ef áfengi verður selt í mat-
vöruverslunum fellur enn eitt
verkfærið sem nýtist í forvarna-
starfinu. Á norrænni ráðstefnu
um rannsóknir á forvarnastarfi,
sem haldin var í Stokkhólmi í
byrjun desember 2004, komu
fram áhugaverðar niðurstöður
sem tengjast þessari umræðu.
Meðal annars má nefna að þegar
leyft var að selja bjór í búðum í
Finnlandi 1969 jókst sala og
neysla áfengis um 46% á lands-
vísu. Gerð var tilraun með
sjálfsafgreiðslu, eins og þekkist
í verslunum hérlendis, í

nokkrum tilraunasveitarfélög-
um í Svíþjóð. Sú tilraun leiddi til
17% sölu- og neysluaukningar í
viðkomandi sveitarfélögum og
alls 9% nettóaukningar á lands-
vísu. Frá því að Finnar lækkuðu
áfengisskatta um 44% árið 2004,
til að sporna við verslun yfir
landamærin, hefur orðið 40%
auking á sölu áfengis, 100%
aukning á einkainnflutningi
áfengis og drykkja á sterku
áfengi hefur stigið um 15%. Á
árinu var einnig gerð könnun á
því hvort unglingar, sem ekki
höfðu aldur til, gætu keypt
áfengi í verslunum í Finnlandi.
Um var að ræða matvörubúðir,
bensínstöðvar og sjoppur. Nið-
urstöðurnar voru eftirfarandi:
46,6% þeirra gátu keypt áfengi,
53,4% ekki. 43,8% stúlkna og
49,3% drengja fengu afgreitt
áfengi. Af þessu má sjá að ef að-
gengi að áfengi verður auðveld-
að má gera ráð fyrir aukinni
neyslu þess. Þá sýndu niðurstöð-
ur að hækkun áfengiskaupaald-
urs minnkar neyslu áfengis og
að lækkun aldursins eykur
neyslu áfengis. Ítrekað var mik-
ilvægi staðbundinna forvarna
og er samvinna sveitarstjórn-
enda og annarra hagsmunaaðila
mikilvæg svo hægt sé að byggja
upp og viðhalda góðum forvörn-
um.

Gerum ekki afdrifarík mis-
tök í þessum málaflokki án þess
að skoða hvaða afleiðingar það
getur haft í för með sér. Sam-
þykkjum ekki unglingadrykkju
með því að auðvelda þeim að-
gengi að áfengi, höldum uppi
öflugum forvörnum áfram m.a.
með því halda því söluformi sem
nú er og með þeim aldurstak-
mörkunum sem nú gilda. Eyði-
leggjum ekki það starf og þann
árangur sem nú virðist vera að
skila sér í þeim niðurstöðum
sem fyrr er getið. 

Höfundur er verkefnastjóri
áfengis- og vímuvarna á Lýð-
heilsustöð. ■

Hlýja og nærgætni fer þverrandi

Öruggt má telja að Íslendingar
hefðu komist í heimsmetabók
Guinness sem veraldarinnar
mestu nirflar, ef þeir hefðu látið
sér nægja að bjóða eitt bílverð
til hjálpar á hamfarasvæðunum.
Menn spyrja nú hvað fötluð
manneskja þurfi að vinna mörg

gull á heimsmótum til að vera
kosin íþróttamaður ársins.
Þrennt virðist há Kristínu Rós
Hákonardóttur til að verða
heiðruð með þeim hætti. Hún er
kona, hún er fötluð og hún
skyggir á annað afreksfólk. Víst
er að hlýja fólks og nærgætni
gagnvart öldruðu fólki, fötluðu
og sjúku fer þverrandi. Borgar-
stjórn hefur breytt öryrkjum í
gamalmenni og afhent einstak-
lingum aðstöðu og leyfi til að sjá
um mat til þessa fólks og vantar
talsvert á að þar sé því umbunað
sem vert er. Fyrir nokkrum
mánuðum gerði ég athugasemd
við framkvæmd þessara mála
og var því illa tekið. Stjórn
heilsugæslunnar hefur sífellt

verið að áreita starfsfólk sitt og
skjólstæðinga og nú tekur ólært
fólk við umönnun ósjálfbjarga
fólks.

Aldraður maður sem ég veit
deili á hefur orðið að þola stór-
skerta þjónustu félagsþjónust-
unnar vegna samstarfsörðug-
leika við útlenda starfskonu.
Víða í þjóðfélaginu eru sljóir
stjórnendur sem ekki virðast
skilja hvað til þeirra friðar heyr-
ir. Hroki og yfirlæti er ekki það
sem gott fólk vill á skjaldar-
merkið. Hjúkrunarforstjórar og
annað fyrirfólk eiga ekki að taka
yfirmenn breska hernámsliðsins
1940 sér til fyrirmyndar. Þá var
altalað að kamrar offisera, sem
óbreyttir notuðu í neyð, væru

brenndir og nýir byggðir. Sagt er
að meiri menntun fylgi meiri
skilvirkni. Því er stjórn heilsu-
gæslunnar ósammála og sannar
verklag hennar það. Menntun
opnar leiðir, eykur færni og tekj-
ur. Hún getur í einhverjum til-
fellum haft áhrif til hins verra á
viðhorf og framkomu. En það fer
að sjálfsögðu eftir efniviðnum
hverju sinni. Fyrir nokkrum
árum var ég á sjúkrahúsi með
öldruðum bónda. Honum þótti
læknir sinn hryssingslegur og
stór uppá sig. Eitt sinn þegar
læknirinn kom, sagði bóndinn
við hann: Betra er að vera af guði
ger / greindur bóndastauli / held-
ur en að vera hvar sem er / há-
menntaður auli. ■

Skammast sín ekki
Það var algjör misskilningur þegar menn
héldu að olíufélögin skömmuðust sín. Þau
létu bara lítið fyrir sér fara meðan mesta fár-
ið gekk yfir – héldu svo nokkurn veginn upp-
teknum hætti. Það var jafnvel farið að ræða
um að þau myndu gefa spítala eða eitthvað
slíkt til að sættast við þjóðina. Dream on. Nú
eru þau með lögfræðingastóð til að þræta
fyrir hvern einasta punkt í skýrslu Sam-
keppnisstofnunar. Þetta snýst auðvitað bara
um peninga – gefa ekki eftir einn einasta
einseyring án þess að berjast fyrir honum.
Umræðan um að olíufélögunum hafi verið
lofað einhverju vekur svo varla annað en
hæðnishlátur. Þau vissu að rannsóknin stóð
yfir, hlupu þá til og buðust til að hjálpa gegn
því að þau yrðu undanþegin refsingu. Fyrir
almúgann í þessu landi virkar dómskerfið að
minnsta kosti ekki svoleiðis.

Egill Helgason á visir.is
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kenning á misskildum 
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SJÁLF KEYPT ÁFENGI Á 
SÍÐUSTU 30 DÖGUM
Bjór 1-2 sinnum 11%
Vín 1-2 sinnum 2%
Sterkt áfengi 1-2 sinnum 7%
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1. flokki 1991 – 52. útdráttur
3. flokki 1991 – 49. útdráttur
1. flokki 1992 – 48. útdráttur
2. flokki 1992 – 47. útdráttur
1. flokki 1993 – 43. útdráttur
3. flokki 1993 – 41. útdráttur
1. flokki 1994 – 40. útdráttur
1. flokki 1995 – 37. útdráttur
1. flokki 1996 – 34. útdráttur
2. flokki 1996 – 34. útdráttur
3. flokki 1996 – 34. útdráttur

Frá og með 15. janúar 2005 hefst innlausn
á útdregnum húsbréfum í eftirtöldum flokkum:

Innlausnarverðið er að finna í Morgunblaðinu
fimmtudaginn 13. janúar.

Innlausn húsbréfa fer fram hjá Íbúðalánasjóði, í bönkum,
sparisjóðum og verðbréfafyrirtækjum og liggja þar einnig
frammi upplýsingar um útdregin húsbréf.

Innlausn
húsbréfa

Húsbréf





Usual suspects
Bréf breska fjárfestingarbankans Durlacher tóku
kipp í bresku kauphöllinni í vikunni. Breska blaðið
Independent sagði frá því að orðrómur væri um 
yfirtöku félagsins. Á breska markaðnum var líkleg-
ast talið að þar væru á ferðinni KB banki eða
Landsbankinn. Ólíklegt er þó að sá orðrómur sé
réttur. Durlacher er lítill banki, jafnvel á íslenskan
mælikvarða, metinn á 2,5 milljarða króna. Auk
þess var tap af rekstri hans á síðasta starfsári. Ís-
lensku bankarnir hafa fyrst og fremst leitað fjár-
málafyrirtækja sem eru þegar í góðum rekstri.
Umræðan í Bretlandi bendir til þess að bankarn-
ir séu að komast í svipaða stöðu þegar rætt er
um yfirtöku og samruna og Baugur þegar
smásölugeirinn er annars vegar. „Það er eins
og enginn eigi dætur nema Þórður í Kjarna,“
sagði Þórður stoltur þegar síðasta
dóttirin gekk út og má heimfæra
upp á orðróminn í Bretlandi
um íslensk fyrirtæki.

Markaðurinn ekki markhópur
Mánaðarskýrsla Íbúðalánasjóðs hefur ekki mælst
sérstaklega vel fyrir á markaði. Greiningardeild KB
banka er ekki skemmt yfir skýrslunni, nema ef vera
skyldi að örlaði á þórðargleði. Greiningardeildin
vísar til þess að Íbúðalánasjóður sé stærsti og 
mikilvægasti útgefandi skuldabréfa á markaði og
myndi undirstöðu verðtryggða vaxtaferilsins. KB

banki birtir síðan tilvitnun í mánaðar-
skýrslu sjóðsins þar sem skýrsluhöf-

undur fer mikinn um samfélags-
lega meðvitund sjóðsins í öllum
ákvörðunum. Greiningardeild KB

banka segir lítið sem ekkert fjallað
um atriði sem skipta miklu máli 
fyrir verðmyndun bréfanna. „Fróð-
legt væri að vita hver ætlaður mark-
hópur skýrslunnar er,“ spyr grein-

ingardeildin og gefur í skyn
að það sé allavega ekki
markaðurinn.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   3.474

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 240
Velta: 3.599 milljónir

+0,26%

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR …

Gengi íslensku krónunnar
veiktist lítillega í gær. Gengis-
vísitalan er nú 113,18 stig.

Gengi hlutabréfa í Flugleið-
um heldur áfram að hækka.
Nú hafa bréf í félaginu hækkað
um 15,2 prósent frá áramótum.
Úrvalsvísitalan hefur hækkað
um 3,42 prósent á sama tíma.

Hampiðjan tilkynnti í gær að
félagið myndi hér eftir ekki
gefa út ársreikninga sína í ís-
lenskum krónum heldur evr-
um.

FTSE vísitalan í Lundúnum
lækkaði um 0,73 prósent í gær.
Dax í Þýskalandi lækkaði um
1,16 prósent og Nikkei í Japan
lækkaði um 0,75 prósent.
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vidskipti@frettabladid.is

Peningaskápurinn…

Actavis 38,70 -0,77% ... Atorka 5,73 -
1,21% ... Bakkavör 25,80 -1,15% ... Burðarás 12,35 +1,65% ... Flugleiðir
11,35 +2,71% ... Íslandsbanki 11,25 +0,90% ... KB banki 470,50 +0,11%
... Kögun 47,00 -0,21% ... Landsbankinn 12,20 +1,24% ... Marel 49,50 -
0,40% ... Medcare 6,05 – ... Og fjarskipti 3,45 -1,43% ... Samherji 11,15
+0,45% ... Straumur 9,45 +0,53% ... Össur 79,50 +0,63%

Vill aukið gagnsæi
Halldór J. Kristjánsson vill
aukið gagnsæi í aðgerðum
Fjármálaeftirlitsins en 
segir að birting niðurstaða
í smærri málum þjóni ekki
alltaf tilgangi skilvirkni 
eftirlits.
Halldór J. Kristjánsson, banka-
stjóri Landsbanka Íslands, 
segir ekki mikinn áherslumun
vera á afstöðu bankastjóra
stóru bankanna þriggja varð-
andi þörf á auknu gagnsæi í
starfi Fjármálaeftirlitsins.

Hann segir það ekki vera
ósamrýmanleg sjónarmið að
gagnsæi í starfi Fjármálaeftir-
litsins aukist en að jafnframt
geti stofnunin átt óformleg
samskipti við markaðsaðila um

smærri mál. Hann segir birt-
ingu umfjöllunar um smávægi-
leg mál ekki alltaf þjóna mark-
miðum skilvirks eftirlits.

„Landsbankinn hefur, eins og
hinir bankarnir, stutt aukið
gagnsæi í störfum Fjármála-
eftirlitsins,“ segir Halldór.
Hann segir hins vegar að það sé
mjög mikilvægt að trúnaður og
traust ríki milli eftirlitsaðila og
bankanna. Slíkt traust getur
gert samskiptaleiðir greiðari.

„Of formleg samskipti þar
sem erfitt gæti reynst að fá
leiðbeiningar frá eftirlits-
aðilum um viðhorf þeirra fyrir-
fram getur gert túlkun reglna
erfiðari og skapað vanda fyrir
fyrirtækin. Í tilvikum þar sem
slík óformleg samskipti eru
möguleg er ekki eins mikil þörf

á því að birta sérhverja niður-
stöðu,“ segir hann. 

Hann segir að reynsla Lands-
bankans af samskiptum við
fjármálaeftirlit í Bretlandi sýni
að óformleg og greið tengsl
milli eftirlits og banka auki 
líkur á því að sameiginlegur
skilningur ríki um framkvæmd
laga og reglna.

Halldór segir öðru máli
gegna um mál þar sem Fjár-
málaeftirlitið rannsaki brot 
á reglum til dæmis varðandi
verðbréfaviðskipti. „Enginn
deilir um að fullt gagnsæi eigi
að ríkja þegar kemur að endan-
legum ákvörðunum um mál
sem kunna að hafa áhrif á af-
stöðu til félaga á markaði eða
verðmyndunar,“ segir hann.

thkjart@frettabladid.is

Flugleiðir 2,71%
Burðarás 1,65%
Landsbankinn 1,24%

Og fjarskipti -1,43%
Atorka -1,21%
Bakkavör -1,15%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

nánar á visir.is
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HALLDÓR J. KRISTJÁNSSON Bankastjóri Landsbankans segir reynslu frá Bretlandi benda
til þess að gott traust milli banka og eftirlitsaðila geti skilað góðum árangri við eftirlit.
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Líkur eru á því að dollarinn
haldi áfram að veikjast eftir
að kom í ljós að viðskiptahalli
Bandaríkjanna var mun
meiri en búist hafði verið við.
Viðskiptahalli Bandaríkjanna sló
met í nóvember og var 60,3 millj-
arðar dollara eða 3.800 milljarðar
króna. Tíðindin komu á óvart, en
búist var við því að hallinn myndi
minnka frá fyrra mánuði og
verða 54 milljarðar dollara. 

Fréttirnar felldu gengi dollar-
ans, en mörgum kom á óvart að
útflutningur Bandaríkjamanna
minnkaði milli mánaða, þrátt 
fyrir veikingu dollarans og aukna
samkeppnishæfni bandarískra

útflutningsfyrirtækja. Útflutn-
ingur Bandaríkjanna dróst sam-
an um 2,3 prósent.

Innflutningur jókst á móti um
1,3 prósent og olíuinnflutningur
og innflutningur almennra
neysluvara helsta ástæða aukins
innflutnings. Búist hafði verið
við því að lækkandi olíuverð
myndi draga úr viðskiptahallan-
um

Viðbrögð við fréttunum eru
mismunandi. Stjórnvöld í Banda-
ríkjunum leggja áherslu á að
vöxtur efnahagslífsins sé meiri
en í helstu viðskiptalöndum og
muni það vinna á móti hallanum
til lengdar. Fjármálaráðherra
Bandaríkjanna, John Snow, segir
hallann bera vott um sterkt efna-

hagslíf og vaxandi eftirspurn í
hagkerfinu. Hann boðar óbreytt-
ar áherslur í stjórn efnahagsmála
og sagði Evrópu og Japan þurfa
að örva efnahagslífið heimafyrir.

Hagfræðingar hafa efasemdir
um að Bandaríkjamenn geti til
langframa fjármagnað svo mik-
inn halla með meiri hagvexti en í
helstu viðskiptalöndum. Flest
bendi því til þess að dollarinn
muni veikjast enn frekar að
óbreyttu. Markaðurinn virðist á
sama máli og tekur ekki undir
með ráðamönnum í Washington.
Gengi dollarans féll um 0,78 
prósent á fimm mínútum eftir að
tölur um viðskiptajöfnuð Banda-
ríkjanna birtust.

Viðskiptahalli Bandaríkjanna

fyrstu ellefu mánuði ársins er
kominn yfir 35 þúsund milljarða
króna og er þegar orðinn mun

meiri en metárið 2003 þegar hann
var 31 þúsund milljarðar króna.

haflidi@frettabladid.is

LEIGJA TIL LITHÁEN Flugleiðir hafa
ásamt Gunnari Björgvinssyni og fleiri fjár-
festum stofnað flugvélaleigu sem keypt
hefur þrjár vélar og leigt til Litháen.

Ný flugvéla-
leiga Flugleiða
Flugleiðir hafa haslað sér völl á
nýju sviði flugvélaleigu með
stofnun fyrirtækis í samvinnu
við Gunnar Björgvinsson og
fleiri í Lichtenstein. Fyrirtækið
hefur keypt þrjár notaðar
Boeing 737-500 flugvélar af írska
flugfélaginu Aer Lingus og leigir
þær til litháíska flugfélagsins
Air Baltic Latwia sem er í eigu
SAS og litháíska ríkisins, til
fimm ára. Flugvélakaupin voru
fjármögnuð af Íslandsbanka.
Flugleiðir eiga 49 prósent hluta-
fjár.

Sigurður Helgason, forstjóri
Flugleiða segir að á undanförn-
um árum hafi Flugleiðir byggt
upp umtalsverða þekkingu á
flugvélaviðskiptum og félagið
hafi talið mikilvægt að nýta
þessa þekkingu til að byggja upp
nýja starfsemi innan Flugleiða-
samstæðunnar. „Félagið hefur
öðlast nauðsynlega reynslu og
þekkingu við kaup, fjármögnun
og endurfjármögnun á annan tug
flugvéla sem það hefur notað 
í rekstri dótturfélaga sinna.“ 
Sigurður segir arðsemi verkefn-
isins mjög viðunandi.

- hh

Óvæntur halli fellir dollarann

HVERT STEFNIR DOLLARINN Stjórnvöld í Bandaríkjunum og sérfræðingar á markaði
eru ósammála um stöðu dollarans. Stjórnvöld veðja á að hagvöxtur muni vinna upp á
móti viðskiptahallanum, en hagfræðingar telja líkur á því að dollarinn muni veikjast enn
frekar vegna viðskiptahallans.
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Hive eykur
þjónustuna
Netþjónusta Hive býður áskrif-
endum sínum upp á að horfa á
sjónvarpsstöðina PoppTíví í
gegnum netið í mun betri gæðum
heldur en áður hefur þekkst í
netútsendingu.

Hive býður upp á margfaldan
gagnaflutningshraða á við aðrar
netveitur auk þess sem notendur
þurfa ekki að greiða aukalega
fyrir niðurhal gagna frá útlönd-
um.

Fyrirtækið hyggst bjóða við-
skiptavinum sínum mun fleiri
sjónvarpsstöðvar auk kvik-
mynda.

- þk



Þennan dag árið 1942 fékk
Henry Ford einkaleyfi á bíl úr
plasti. Plastið var tiltölulega
nýtt efni á þessum árum en olli
byltingu á mörgum sviðum sam-
félagsins. Plast er reyndar ekk-
ert eitt efni, heldur fremur
flokkur óskyldra efna sem flest
eru unnin úr jarðolíu, þótt plast-
ið í Fordinum væri gert úr soja-
olíu. Reyndar hafa þessi efni
gengið undir þversagnakenndu
nafni á íslensku: gerviefni. Ekki
kom til framleiðslu á plastbíl
Fords. Þótt yfirbygging hans
væri úr plasti var hann aðeins
30% léttari en bræður hans sem
gerðir voru úr stáli. Í hann var

notað mikið magn af málmi og
því var hann kannski ekkert sér-
staklega hentugur til fram-
leiðslu á stríðstímum. Seinna
komu á markað bílar með yfir-
byggingu úr plasti, af ýmsum
tegundum, austan hafs og vest-
an. Chevrolet Corvette er senni-
lega frægasti ameríski plastbíll-
inn, fyrst framleiddur 1953. Í
Evrópu er þekktasti plastbíllinn
eflaust Trabant 601. Ingvar
Helgason flutti hann til Íslands,
fyrst árið 1963 og seldi hann hér
alla tíð síðan, meðan hann var
framleiddur í Austur-Þýska-
landi. Trabant átti forföður, P-
70, sem var fluttur hingað til

lands á sjötta áratugnum. P-70
entist ekki sérstaklega vel en
Trabant var furðu seigur og enn
eru gangfær eintök til. (Heim-
ildir m.a. sóttar í bók Sigurðar
Hreiðars, „Saga bílsins á Íslandi
1904 – 2004“.) ■
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JAMES JOYCE (1882-1941) 
dó þennan dag. 

Plast-Fordinn og
sporgenglar hans

“Engin trúvilla né heimspeki vekur
kirkjunni jafn mikinn viðbjóð og

maðurinn sjálfur.“
Hann vakti ekki beinlínis fögnuð kirkjunnar manna.

timamot@frettabladid.is

Þennan dag 1950 rauk fastafull-
trúi Sovétríkjanna í öryggisráði
SÞ, Jakob Malik, á dyr í annað
sinn á einni viku. Þetta voru við-
brögð við niðurstöðu atkvæða-
greiðslu um brottvísun ríkis þjóð-
ernissinna sem eftir valdatöku
kommúnista var takmarkað við
Taívan eða Formósu. Nokkrum
dögum fyrr hafði Malik gengið á
dyr eftir að tillaga um aðild Kín-
verska alþýðulýðveldisins að
Sameinuðu þjóðunum var felld.
Um leið og Malik gekk á dyr í
seinna skiptið tilkynnti hann að
Sovétríkin mundu hunsa fundi
öryggisráðsins. Aðrir fulltrúar í
ráðinu ákváðu að halda áfram

starfsemi þess, þrátt fyrir brott-
hvarf Sovétríkjanna. Þessi afstaða
Rússa átti eftir að koma þeim í
koll. 27. júní 1950, eftir að Norð-
ur-Kórea réðst inn í Suður-Kóreu
fluttu Bandaríkin tillögu um við-
brögð af hálfu Sameinuðu þjóð-
anna. Sovétmenn voru fjarver-
andi og gátu því ekki beitt neit-
unarvaldi sínu gegn tillögunni.
Því var herliðið sem brást til varn-
ar og Bandaríkin veittu forystu,
undir fána Sameinuðu þjóðanna.
Þetta sveið Sovétmönnum æ síð-
an. Samkvæmt stofnskrá Samein-
uðu þjóðanna höfðu stórveldin
neitunarvald í öryggisráðinu. Þau
voru – og eru – auk Sovétríkj-

anna, Bandaríkin, Bretland, Frakk-
land og Kína. Þetta fyrirkomulag
hefur sætt vaxandi gagnrýni á
seinni árum en á sér líka einarða
stuðningsmenn.

Jakob Malik greiðir atkvæði á fundi í
öryggisráði SÞ.

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1898 Grein Zola, J’accuse, birtist

í frönsku blaði.

1942 Fulltrúar níu þjóða sem
hersetnar voru af Þjóðverj-
um samþykkja að þeir
verði lögsóttir fyrir stríðs-
glæpi að styrjöld lokinni.

1949 Fyrsta íslenska talmyndin í
litum og fullri lengd, „Milli
fjalls og fjöru“ eftir Loft
Guðmundsson, frumsýnd.

1964 Karol Wojtyla verður bisk-
up í Kraká. Hann varð
seinna Jóhannes Páll páfi.

1968 Tet-sóknin hefst í Víetnam.

1975 Guðmundur Sigurjónsson
verður stórmeistari í skák,
27 ára gamall. Hann var
annar Íslendinga til þess
að ná þessum titli. Fyrstur
var Friðrik Ólafsson.

1976 Jarðskjálfti upp á 6,2 stig á
Richter veldur skemmdum
á Kópaskeri.

Sovétríkin hunsa öryggisráðið

Elskulegur eiginmaður minn, stjúpfaðir, bróðir 
og mágur,

Jóhann Ásmundsson
safnstjóri Minjasafns Egils Ólafssonar, 
Hnjóti, Örlygshöfn,

sem andaðist á Líknardeild LSH í Kópavogi föstudaginn 31. desember
síðastliðinn, verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju föstudaginn 14.
janúar kl. 15. Blóm og kransar eru vinsamlegast afþökkuð, en þeim sem
vilja minnast hans er bent á safnreikning Minjasafns Egils Ólafssonar,
Hnjóti, í Sparisjóði Vestfirðinga nr. 1118 05 402255, kt. 560184-0269.

Magnea Einarsdóttir
Árni Klemensson,
Einar Dagfinnur Klemensson, Hildur Sonja Guðmundsdóttir
Jenný Ásmundsdóttir, Guðmundur Benediktsson
Hildur Hanna Ásmundsdóttir, Gylfi Jónsson
Benedikt Grétar Ásmundsson, Kristín Jóhannesdóttir.

Ástkær móðir okkar, amma og langamma

Maj-Britt Stefánsson
fædd Bülow,

Lindargötu 66, 101 Reykjavík, áður Akureyri,
lést á Landspítala-háskólasjúkrahúsi, þriðjudaginn 11. janúar.
Jarðarför hennar fer fram í kyrrþey.

Percy B. Stefánsson, Stefán B. Sigtryggsson, Arnar, Alex, Sigtryggur,
Stefanía, Maj-Britt, Aníta og Ilmur.

Elsku litli drengurinn okkar,

Karl Hannes Unnarson
lést á heimili sínu sunnudaginn 9. janúar,

Útförin fer fram frá Bústaðakirkju mánudaginn 7. janúar kl. 13.

Unnur Karen Karlsdóttir, fjölskyldan Langagerði 9 
og aðrir aðstandendur.

Ólafs Stefánssonar
lögfræðings, Engihjalla 1, Kópavogi, 

Við þökkum innilega þeim fjölmörgu sem hafa sýnt
okkur samúð og hlýhug vegna fráfalls ástkærs eigin-
manns míns, föður okkar, tengdaföður og afa, 

sem lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 30. desember sl.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki líknardeildar Landspítalans
í Kópavogi og krabbameinsdeildar Landspítalans við Hringbraut. 

Soffía M. Sigurjónsdóttir, Bragi Ólafsson, Sigrún Pálsdóttir, 
Helga Ólafsdóttir, Helgi Björn Kristinsson, Sigurjón Ólafsson, 
Arna Kristjánsdóttir og barnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir mín, dóttir, systir 
og mágkona,

Kristrún Sigurvinsdóttir Georges
Mentor, Ohio, USA, (Vesturbraut 11, Keflavík),

lést á Háskólasjúkrahúsi Fossvogi 9. janúar. Jarðarförin fer fram
frá Keflavíkurkirkju föstudaginn 14. janúar kl. 11.00.

Leo Georges, Christopher Georges, Jóhanna Karlsdóttir, systkini 
og makar.

Útför frænda okkar 

Gunnars Páls Björnssonar
frá Grjótnesi,

fer fram frá Snartastaðakirkju 
laugardaginn 15. janúar kl. 14.

Aðstandendur.

AFMÆLI
Margrét Nikulásdóttir, frá Ási í Keldu-
hverfi, varð áttræð á þriðjudaginn, 11.
janúar. Af því tilefni býður hún til kaffi-
samsætis í Laugaborg á laugardaginn
kemur klukkan 14.00.
Halldór J. Kristjánsson, bankastjóri
Landsbankans, er fimmtugur í dag.
Ingimundur Sigfússon sendiherra er 67
ára í dag.
Sigrún Eðvaldsdóttir fiðluleikari er 38
ára.

ANDLÁT
Dóróthea Fr. Ólafsdóttir, áður í Löngu-
hlíð 3, Reykjavík, lést mánudaginn 10.
janúar.
Karl Hannes Unnarsson lést sunnudag-
inn 9. janúar.
Magnús Eiríksson vörubílstjóri lést
sunnudaginn 2. janúar. Útförin hefur far-
ið fram í kyrrþey.

JARÐARFARIR
13.00 Óli Jóhannes Ragnarsson frá

Skálum, Langanesi, Gyðufelli 12,
Reykjavík, verður jarðsunginn frá
Bústaðakirkju.

13.30 Vildís Jónsdóttir, áður Dalsgerði
3b, Akureyri, verður jarðsungin frá
Akureyrarkirkju.

14.00 Íris Birta Eyjólfsdóttir, Þverholti
14, Keflavík, verður jarðsungin frá
Keflavíkurkirkju.

Henry Ford við plastbílinn sem hann fékk einkaleyfi á 1942. Trabant 601 er eflaust þekktasti plastbíllinn í Evrópu.
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 *Miðað við 12 jafnar vaxtalausar greiðslur á Visa eða Mastercard   
   skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við samningsfjárhæðina og greiðist 
   með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.

Digital Comb Filter
tryggir að þú sérð öll
smáatriðin í myndinni
skýrar. Sjáðu muninn.

Mynd í mynd
Þú horfir á  tvær 
stöðvar í einu, og 
missir ekki af neinu.

Borð í kaupbæti
sem er hannað undir 
sjónvarpstækið að 
andvirði 24.950.

KV-32CS76
• 100 Hz Digital Plus  • 3 Scart tengi
•  Stafræn myndleiðrétting (DNR)  
•  Virtual Dolby Surround BBE
•  Forritanleg fjarstýring fylgir

12 mánaða greiðslur
Ekki spá í  vextina því þú 
veist hvað þú borgar 
mikið á mánuði .

Verð 131.940 krónur 
eða 10.995 krónur á mánuði*
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Við hrósum…

…íslenska íshokkílandsliðinu skipað leikmönnum 20 ára og yngri fyrir
frækna byrjun á æfingamóti í hitanum í Mexíkó. Liðið hefur tekið
Búlgara og Tyrki í bakaríið og verið sómi, sverð og skjöldur íslensks
íshokkís á erlendri grundu.sport@frettabladid.is

LEIKIR GÆRDAGSINS
HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

10 11 12 13 14 15   16
Fimmtudagur

JANÚAR

Við bjóðum…

…Valtý Björn Valtýsson, íþróttafréttamanninn góðkunna, velkominn í
sjónvarpið eftir nokkurt hlé. Valtýr, sem hefur verið með vinsælan
útvarpsþátt á Skonrokki undanfarið, stígur á stokk í kvöld á Sýn
ásamt meðreiðarsveinum sínum, Hans Steinari Bjarnasyni og
Böðvari Bergssyni, með þáttinn „Þú ert í beinni!“. Gangi ykkur vel!

FÓTBOLTI Fylkismenn hafa hafnað
tilboði sænska 1. deildarliðsins
Norrköping í miðjumanninn
Helga Val Daníelsson. Ásgeir
Ásgeirsson, formaður meistara-
flokksráðs Fylkis, sagði í samtali
við Fréttablaðið í gær að tilboð
sænska liðsins hefði verið langt
undir því sem Fylkismenn vildu
fá fyrir Helga Val og því hefði
verið ákveðið að hafna því. Ásgeir
sagði jafnframt að Fylkismenn
hefðu ekki sent gagntilboð heldur
hefðu forráðamenn Norrköping
verið beðnir um að endurskoða
tilboðið.

Helgi Valur á eitt ár eftir af
samningi sínum og sagði Ásgeir
að Fylkismenn vildu gjarnan
halda honum. „Við vorum komnir
að því að ræða nýjan samning en
það er með Helga Val eins og
margra aðra metnaðarfulla stráka
að hann vill spila erlendis. Við
vissum að við myndum ekki halda
honum lengi þegar við keyptum
hann frá Peterborough á sínum
tíma en við viljum fá meira fyrir
hann heldur en sænska liðið
bauð,“ sagði Ásgeir.

Michael Andersson, yfirmaður
knattspyrnumála hjá Norrköping,

sagði í samtali við Fréttablaðið í
gær að félagið væri ekki búið að
gera það upp við sig hvort gert
yrði nýtt tilboð í Helga Val. „Hann
er góður leikmaður og við vitum
hvað hann getur en við erum að

skoða fleiri leikmenn. Það er fullt
af leikmönnum með lausa samn-
inga og það hentar okkar betur en
að þurfa að borga fyrir leikmenn
eins og í tilfelli Helga,“ sagði And-
ersson. oskar@frettabladid.is

HELGI VALUR DANÍELSSON Sænska liðið Norrköping vill kaupa hann en Fylkismenn
höfnuðu tilboði þeirra í gær.

Fylkir hafnaði tilboði
Norrköping í Helga Val
Vilja fá meira fyrir þennan snjalla miðjumann sem á þó aðeins eitt ár eftir af
samningi sínum við félagið.

■ ■ LEIKIR

� 19.15 Skallagrímur og KR eigast
við í Borgarnesi í Intersport-
deildinni í körfuknattleik.

� 19.15 Fjölnir og KFÍ eigast við í
Grafarvogi í Intersportdeildinni í
körfuknattleik.

� 19.15 Hamar/Selfoss og
Grindavík eigast við á Selfossi í
Intersportdeildinni í körfuknatt-
leik.

� 19.15 Njarðvík og ÍR eigast við í
Njarðvík í Intersportdeildinni í
körfuknattleik.

� 19.15 Tindastóll og Haukar eigast
við á Sauðárkróki í Intersport-
deildinni í körfuknattleik.

� 19.15 Stjarnan og Grótta KR
eigast við í Ásgarði í DHL-deild
kvenna í handknattleik. 

■ ■ SJÓNVARP

� 20.15 Þú ert í beinni! á Sýn.
Beinskeyttur umræðuþáttur með
Valtý Birni.

� 21.00 NFL-tilþrif á Sýn. Svipmyndir
úr leikjum helgarinnar í ameríska
fótboltanum.

� 22.00 Olíssport á Sýn.

U20-landsliðið í íshokkí:

Auðveldir
sigrar í
Mexíkó
ÍSHOKKÍ Íslenska ungmennalands-
liðið í íshokkí er að gera góða hluti
á móti sem fram fer í Mexíkó
þessa dagana. Liðið hefur unnið
fyrstu tvo leiki sína, gegn Búlgör-
um og Tyrkjum, með afgerandi
hætti og lofar byrjunin góðu um
framhaldið. Fyrsti leikur liðsins
var gegn Tyrkjum og vannst hann
7-2 og Búlgarir reyndist strákun-
um engin fyrirstaða og endaði
leikurinn gegn þeim 8-1.

Næstu leikir verða þó að lík-
indum talsvert erfiðari enda eiga
Íslendingarnir eftir að mæta
liðum Mexíkó, S-Afríku og Nýja-
Sjálands sem öll eru talsvert
sterkari á svellinu. Leiki íslensku
strákarnir þá leiki af sömu lífs-
gleði og þessa tvo byrjunarleiki
þarf þó fátt að óttast. ■

1. deild kvenna í körfu

NJARÐVÍK–GRINDAVÍK 80–65
Stig Njarðvíkur: Jaime Woodstra 28 (12 frák.),
Vera Janjic 19 (6 stoðs.), Ingibjörg Vilbergsdóttir
10, Helga Jónsdóttir 9 (17 frák.), Sigurlaug
Guðmundsson 8, Petrúnella Skúladóttir 5, aðrar
færri.
Stig Grindavíkur: Myriah Spence 24, Svandís
Sigurðarsdóttir 14 (16 frák.), Erna Magnúsdóttir
10, Sólveig Gunnlaugsdóttir 7, aðrar færri.

Enski deildarbikarinn

CHELSEA–MAN. UTD 0–0

Ítalski bikarinn

PARMA–FIORENTINA 0–3
0–1 Fantini (54.), 0–2 Maresca (69.), 0–3 Maggio
(79.).
BOLOGNA–INTERNAZIONALE 1–3
1–0 Binotto (45.), 1–1 Martins (55.), 1–2 Martins
(82.), 1–3 Martins (87.).
AC MILAN–PALERMO 1–0
1-0 Brocchi (19.)
SAMPDORIA–TORINO 1–2
0-1 Franco (49.), 1-1 Kutuzov (59.), 1-2 Franco
(82.)

Spænski Konungsbikarinn

ELCHE–NUMANCIA 1–0
1-0 Ruben (48.)
MIRANDES–REAL BETIS 1–3
1-0 Rodri (46.), 1-1 Edu (70.), 1-2 Oliveira (72.),
1-3 Israel (93.)
OSASUNA–GETAFE 2–0
1-0 Munoz (71.), 2-0 Moha (83.)
RECREATIVO–SEVILLA 0–2
0–1 Baptista, víti (70.), 0–2 Baptista, víti (77.).

Franska 1. deildin

CAEN–PSG 0–0
BASTIA–NANTES 0–0
ISTRES–MÓNAKÓ 0–1
0-1 Camara (16.)
METZ–AJACCIO 1–0
1-0 Proment (87.)
NICE–BORDEAUX 3–3
1-0 Traore (33.), 2-0 Vahirua (45.), 2-1 Cid (45.),
2-2 Francia (56.), 2-3 Chamakh (64.), 3-3
Vahirua v. (93.)
RENNES–AUXERRE 1–0
1-0 Frei (61.)
SOCHAUX–LYON 0–2
0-1 Bergougnoux (6.), 0-2 Diarra (42.)
ST. ETIENNE–LENS 0–0
xxx
TOULOUSE–STRASBOURG 2–0
1-0 Psaume (20.), 2-0 Eduardo (93.)
LILLE–MARSEILLE 1–2
0–1 Marlet (2.), 0–2 Nasri (21.), 1–2 Bruneil, víti
(53.).

Lið New Jersey Nets í NBA-deildinni varð fyrir áfalli:

Jefferson frá út tímabilið
KÖRFUBOLTI Lið New Jersey Nets í
NBA-körfuboltanum varð fyrir
áfalli í leik gegn núverandi meist-
ara, Detroit Pistons, þegar
Richard Jefferson, stigahæsti
maður liðsins, meiddist á úlnlið.
Chauncey Billups, leikmaður
Pistons, braut á Jefferson í
gegnumbroti og rannsókn leiddi í
ljós að liðband hafði rifnað. 

Jefferson mun ekki verða
leikfær á ný fyrr en í maí og gæti
því leiktíðin verið fyrir bí fyrir
kappann ef Nets nælir sér ekki í
sæti í úrslitum.

„Við ætlum að vinna án
Richards, við verðum bara að

læra hvernig við förum að því,“
sagði Lawrence Frank, þjálfari
Nets. „Þetta er áskorun fyrir
okkur og nýtt tækifæri fyrir okk-
ur sem lið.“

Jason Kidd, leikstjórnandi
Nets, tók í sama streng og sagði
að allir leikmenn liðsins þyrftu að
leggjast á eitt. „Eins mikið og við
þurfum á Jefferson að halda á
vellinum þurfa allir að taka sig
saman og leggja sig fram,“ sagði
Kidd.

New Jersey Nets er í þriðja
neðsta sæti Austurdeildarinnar
og hefur aðeins unnið 12 leiki af
34. ■

RICHARD JEFFERSON, LEIKMAÐUR
NEW JERSEY NETS Meiddist illa á úlnlið
og verður frá keppni fram í maí.

Keflvíkingar mæta svissneska liðinu Fribourg í Borgarkeppni Evrópu í kvöld:

Allir innstilltir á þetta verkefni
KÖRFUBOLTI Keflvíkingar mæta
svissneska liðinu Benetton Fribo-
urg Olympic á útivelli í bikar-
keppni Evrópu í körfuknattleik í
kvöld. Leikið er heima og heiman
og fer seinni leikurinn fram í
Keflavík eftir viku. Nái bæði lið
sér í sigur fer fram oddaleikur og
er Keflavík með heimaleikjarétt-
inn.

Liðin tvö áttu svipuðu gengi að
fagna í riðlaleikjum keppninnar
og sagði Sigurður Ingimundarson,
þjálfari Keflavíkur, hafa miklar
mætur á liðinu. „Þetta eru allt
algjörir búðingar,“ sagði Sigurður
og hló. „Nei, nei. Þetta var nú bara
grín. Fribourg byrjaði frekar illa í
sinni deild enda hefur Evrópu-
keppnin tekið töluverðan toll af
liðinu eins og hjá svo mörgum öðr-
um,“ sagði Sigurður. „Liðið er ekki
með stóra leikmenn eða miklar
stjörnur og byggir mikið á liðs-
heildinni. Það eru þrír bandarískir
leikmenn innan liðsins sem þarf
að huga að sem og fáeinir Króatar
sem verða erfiðir við að eiga.
Þetta ætti að vera mjög áhuga-
verður leikur,“ sagði Sigurður. 

Leikmenn Keflavíkur eru allir
án meiðsla þó svo að álagið síðustu
mánuði hafi verið umtalsvert. Sig-
urður fullyrti að markmið liðsins
væri skýrt fyrir leikinn gegn Fri-
bourg. „Við ætlum að ná fram hag-

stæðum úrslitum í kvöld til að
standa vel að vígi heima. Það eru
allir innstilltir á þetta verkefni,“
sagði Sigurður Ingimundarson,
þjálfari Keflavíkurliðsins. ■

MAGNÚS ÞÓR GUNNARSSON LEIKMAÐUR KEFLAVÍKUR Magnús, eða „Maggi
Gunn“, hefur leikið vel fyrir Keflavík í bikarkeppni Evrópu.
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Real Madrid í spænska boltanum
mun ganga frá samningi við

Thomas Gravesen hjá Everton, sam-
kvæmt nýjustu
fregnum frá Spáni.
Kaupverðið er tvær
milljónir punda eða
um 236 milljónir ís-
lenskra króna. Tals-
maður Everton
sagðist hins vegar
ekki vita til þess að
liðin hefðu rætt saman um hugsan-
lega sölu. David Moyes, fram-
kvæmdastjóri Everton, sagði að
Gravesen væri ekki á förum frá félag-
inu. „Við spjöllum reglulega saman
og vitum hvar við stöndum. Við vilj-
um ekki missa hann og ég held að
komi ekki til þess,“ sagði Moyes.

Daninn Henrik Pedersen hjá
Bolton var settur á lista yfir leik-

menn sem verður skipt út, aðeins 5
vikum eftir að samningur hans við fé-
lagið var framlengdur. Pedersen,
sem hefur skorað 9 mörk hjá Bolton,

var vonsvikinn með
ákvörðun félagsins.
„Það er sérstaklega
svekkjandi að heyra
að liðið vilji selja
mig eftir svona gott
tímabil,“ sagði Ped-
ersen. „Ég mun
halda áfram að

skora til að sýna það í verki að ég vilji
vera áfram hér.“ Sjö aðrir leikmenn
eru á listanum og samkvæmt Phil
Brown, aðstoðarframkvæmdastjóra
Bolton, má búast við miklum breyt-
ingum áður en lokað verður fyrir leik-
mannaskipti.

Það er ekki tekið út með sældinni
að vera kylfusveinn hjá einum

besta golfara heimsins. Þetta fullyrðir
Dave Renwick sem hefur starfað
sem kylfusveinn hjá Fiji-búanum
Vijay Singh, sem er í efsta sæti
heimslistans um þessar mundir.
Renwick, sem er
skoskur, er sagður
hafa fengið 1 millj-
ón dollara í laun á
síðasta ári eða rúm-
lega 63 milljónir ís-
lenskra króna. „Við
erum ennþá ágætis
vinir en þetta var
enginn dans á rósum, þrátt fyrir að
launin væru góð,“ sagði Renwick.
„Eftir að metnaður Vijay jókst varð
hann mjög harður húsbóndi. Þegar
ég vaknaði á morgnana var ég mjög
langt frá því að vera fullur tilhlökkun-
ar að fara í vinnuna.“

Tveir keppendur í Dakar-mótór-
hjólarallakstrinum í Afríku létu lífið

á fyrstu tveimur dögum keppninnar.
Spánverjinn Jose
Manuel Perez lést
af völdum áverka
þegar hann lenti í
árekstri. Ítalinn
Fabrizio Meoni
hneig niður af hjóli
sínu og í ljós kom að
hann hafði fengið

hjartaáfall. Keppnin hefur farið fram
árlega síðan 1979 og hafa rúmlega
30 manns látið lífið til þessa.

Ökumaðurinn Juan Pablo
Montoya í Formúlu 1 kapp-

akstrinum, hefur lofað félaga sínum
hjá McLaren, Kimi Raikkonen, að
hann muni veita honum harða
keppni í vetur. „Það
var mjög erfitt að
eiga við Kimi þegar
við vorum hvor í
sínu liðinu. Núna
erum við á sama
báti en munum
samt heyja harða
baráttu hvor við
annan,“ sagði Montoya. „Þegar ég
var í sama liði og Ralf Schumacher
þá héldu allir að hann væri aðalmað-
ur liðsins. Hann fékk himinháar fjár-
hæðir og eftir það var ég miklu betri
en hann,“ sagði hinn kólumbíski
Montoya, kokhraustur að vanda.

Íár heldur íslenska kraftlyftingasam-
bandið upp á 20 ára afmælið sitt

sem og keppnina Sterkasti maður Ís-
lands. Að því tilefni hefur Auðunn

Jónsson heitið því
að taka 300 kíló á
Íslandsmótinu í
bekkpressu sem
fram fer 29. janúar í
Valsheimilinu. Þá

hefur sjónvarpsstöðin Sýn hafið sýn-
ingar á keppninni Sterkasti maður
heims. Einnig má geta þess að kraft-
lyftingasambandið vinnur nú að
heimildarmynd um Jón Pál Sigmars-
son heitinn en stefnt er að frumsýn-
ingu í lok þessa árs.

ÚR ÍÞRÓTTAHEIMINUM Spáð í spilin fyrir 13. umferð Intersportdeildarinnar 
KÖRFUBOLTI Fimm leikir fara fram í
kvöld í 13. umferð Intersport-
deildarinnar í körfuknattleik.
Skallagrímur mætir KR, Fjölnir
tekur á móti KFÍ, Grindvíkingar
sækja Hamar/Selfoss heim,
Njarðvík etur kappi við ÍR og
Tindastóll og Haukar eigast við á
Sauðárkróki.

Deildin hefur verið með
fjörugra móti í vetur og er að-
eins eitt lið af tólf sem virðist
ekki eiga möguleika á sæti í
úrslitakeppninni.

KFÍ hefur átt í miklu basli í
vetur og ekki enn náð að hala inn
stigum enn sem komið er. Fjölnir
er hins vegar búið að skipa sér í
hóp bestu liða deildarinnar og
fer auðveldlega með sigur af

hólmi gegn Ísfirðingum í
Grafarvogi í kvöld.

Viðureign Skallagríms og KR
verður með jafnara móti en ekki
er ólíklegt að Vesturbæjarliðið
fari heim með sigur í farteskinu.
Bæði lið eru með nýjan erlendan
leikmann í sínum herbúðum og
einhver verður aðlögunartíminn
þangað til að þeir falla betur inn
í lið sín.

Gengi Grindavíkurliðsins hef-
ur verið upp og ofan og það varð
fyrir enn einu áfallinu í síðustu
viku þegar Guðlaugur Eyjólfs-
son ákvað að hætta að leika með
liðinu vegna óánægju með ráðn-
ingu erlends leikmanns. Ham-
ar/Selfoss hefur gengið vel undir
stjórn Péturs Ingvarssonar og

nær að leggja lið Grindavíkur að
velli í kvöld. 

Lið ÍR er óútreiknanlegt og
hefur boðið sínum stuðnings-
mönnum upp á mjög köflótt
gengi í vetur. ÍR-ingar leika eins
og stjörnur einn daginn en detta
svo niður á botnssætisplan þess
á milli. Njarðvíkingar eiga auð-
veldan sigur fyrir höndum ef
þeir leika sinn leik. 

Stólarnir eru komnir með
Kristinn Friðriksson á nýjan leik
og menn þar á bæ sætta sig ekki
við tap á eigin heimavelli. Kapp-
inn vill vafalítið sanna að endur-
koma hans er engin tilviljun og
Haukarnir munu horfa dolfallnir
á sýningu frá Kristni í kvöld sem
leiðir Norðanmenn til sigurs.

Stórleikur umferðarinnar
verður á mánudaginn þegar nú-
verandi Íslands-
meistarar, Kefl-
víkingar, taka
á móti Snæ-
felli.



34 13. janúar 2005  FIMMTUDAGUR

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli
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Sími 581 1281 • www.gitarskoli.is

Einka-
tímar
Skráning stendur yfir 

Þrátt fyrir að við
mæðgurnar borðuð-
um á okkur gat nú um
hátíðarnar og ég hafi
stundum velt því fyr-
ir mér hvort ég ætti
að taka upp róm-

verska siði átveislna,
til að troða meira góð-

gæti ofan í mig, komst ég að því að
ekki voru allir meðlimir heimilisins
sama sinnis um hversu veglegar
veitingarnar voru. Kötturinn á
heimilinu, sem rétt er nýkominn á
það stig að breima og láta eins og
andsetin vera, komst að þeirri nið-
urstöðu að hún væri orðin stór og
ætti því að uppfylla þá skyldu að
færa björg í bú. 

Ég veit nú ekki hvort hún var

með þessu að mótmæla fæðinu sínu
eða hvort hún ætlaði bara að vera
sérstaklega góð við mig. En
snemma í janúar birtist dauður
smáfugl á ganginum hjá mér. 

Þóttist ég nú strax vita að köttur-
inn hefði fundið þessa bráð á vappi
sínu um húsþökin í nágrenninu.
Þetta hafði hún nú reyndar aldrei
gert áður, en þeim mun stoltari var
hún yfir dugnaði sínum. Hún sat því
þarna hjá fuglshræinu ofboðslega
ánægð með sig og beið þess að ég
tæki við þessari rausnargjöf og
þakkaði henni vel fyrir. 

Ég var nú ekki alveg jafn hrifin
af gjöfinni og gefandinn, og sýndi
jafnvel af mér nokkuð vanþakklæti
þegar ég vafði hræið í eldhúspappír
og henti í ruslið, án þess að sýna

nokkra tilburði til þess að hamfletta
fuglinn og skella á pönnu. Kettir eru
ekki þekktir fyrir skáksnilli sína,
eða aðra þá list sem felst í að sjá
hluti fyrir. Kötturinn minn er ekk-
ert öðruvísi og starði því á mig í for-
undran yfir þessu vanþakklæti
mínu.

En hún gafst ekki upp. Dóttir
mín hringdi í mig í angist sinni dag-
inn eftir. Kötturinn hafði breytt að-
eins um taktík og kom nú færandi
hendi með lifandi fugl. Skömmu síð-
ar hafði fuglinn flogið út um glugg-
ann og þar með var málið leyst.
Kötturinn hefur ekki síðan reynt að
aðstoða mig við að afla matar og
gert sér kattamatinn að góðu. Við
fyrstu tilraun lærði hún að van-
þakklæti eru laun heimsins. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
SVANBORG SIGMARSDÓTTIR FINNUR FYRIR VELVILJA Á NÝJU ÁRI

Að færa björg í bú
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Mamma! Er í
lagi að ég fái
mér nýtt
gæludýr?

Nýtt
gæludýr?
Hvað með
Bjarna?

Hvaða dýr
ertu með í
huga?

Þegar ég var yngri
virkaði allt svo
augljóst...

Jabb
.

...en eftir því sem ég
eldist því óöruggari
er ég.

Ég skil þig.
Veistu hvað

ég á við?

Því lengur sem við
lifum, því færri svör
erum við örugg um..

...allavega
spyrjið þig
mig aldrei

álits.

Þetta líkist
rigningu. Jabb

Fyrst
gleypir þú
slatta af
lofti,
svona....

Síðan bara  

ROOOOOPPP!
Solla! Þetta
er ógeðslegt.

Sá sem gleypir loft svona
viljandi er ógeðslegur,
barnalegur og algjör dóni!

Mamma er
þarna inni að
uppnefna þig.
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FRÉTTIR AF FÓLKI

■ STYRKTARTÓNLEIKAR

ENN MEIRI
VERÐLÆKKUN!

50-70% 
afsláttur
af öllum 

útsöluvörum

50-70% 
afsláttur
af öllum 

útsöluvörum

Smáralind

Nýtt kortatímabil   
Erum að taka 

upp nýjar vörur.

Safnað fyrir fórnar-
lömb flóðbylgjunnar
Hljómsveitirnar Manic Street Pr-
eachers, Snow Patrol, Embrace og
söngvarinn Badly Drawn Boy hafa
öll staðfest mætingu á Live-Aid tón-
leikana á Þúsaldarleikvanginum í
Cardiff til styrktar fórnarlömbum
hamfaranna í Asíu. Einnig munu
Eric Clapton, Feeder og Lemar
koma fram á tónleikunum, sem
haldnir verða þann 22. janúar. 

Skipuleggjendur vonast til þess
að safna einni milljón punda fyrir
fórnarlömb hamfaranna. Nú þegar
hafa 45.000 miðar verið seldir, þar
af 20.000 á fyrsta klukkutíma söl-

unnar. „Viðtökurnar hafa verið stór-
kostlegar um helgina. Seldir miðar
náðu 45.000 á sunnudeginum, sem
er alveg stórkostlegt afrek,“ sagði
Paul Sergeant, einn skipuleggjenda
hátíðarinnar. „Við erum himinlif-
andi með viðtökurnar. Þessir tón-
leikar gefa fólki tækifæri til þess að
koma saman og votta fórnarlömb-
um hamfaranna virðingu sína.“

Bandaríkjamenn munu einnig
leggja sitt af mörkum fyrir málefn-
ið og hyggjast senda út sjónvarps-
þátt í þeim tilgangi að safna pening-
um til styrktar fórnarlambanna. Í

þættinum munu koma fram lista-
menn eins og Madonna, Diana Ross
og Maroon 5. Leikararnir láta ekki
sitt eftir liggja og munu George
Clooney, Kevin Spacey og Uma
Thurman koma fram í þættinum,
sem sýndur verður á NBC-sjón-
varpsstöðinni þann 15. janúar næst-
komandi. ■

Ný plata frá Garbage
Hljómsveitin Garbage hefur sett
útgáfudag nýrrar plötu sinnar á 11.
apríl næstkomandi. Platan heitir
Bleed Like Me og eru liðin fjögur
ár frá því að síðasta plata hljóm-
sveitarinnar kom út. 

Söngkonan Shirley Manson
sagði á heimasíðu sveitarinnar:
„Þessi nýja plata kemur út tíu
árum eftir útgáfu fyrstu plötunnar
okkar. Tíu helvítis ár! Þetta er al-
veg ótrúlegt vegna þess að mér
finnst það ennþá vera nýtt fyrir
mér að vera söngkona í rokkhljóm-
sveit.“ Manson bætti því við að
hljómsveitin væri gríðarlega fegin
og spennt og liti á það sem stórt af-
rek að hafa klárað plötuna. ■

Söngkonan Madonna verður
kynnir í sjónvarpsútsend-

ingu þann 15. janúar til
styrktar hjálp-
arstarfi í Asíu
vegna flóðanna á annan
í jólum. Madonna hefur
verið gagnrýnd fyrir að
hafa gefið 10 þúsund
flöskur af Kabbalah-vatni
til þeirra svæða sem urðu
verst úti í flóðunum, en
lætur það ekki á sig
fá. Á meðal fleiri
kynna verða
Christina Aguilera,
Diana Ross, George Clooney og Uma
Thurman.

Rokkekkjan Courtney Love hefur
fengið forræði yfir dóttur sinni

Frances Bean
Cobain á nýjan
leik. Love missti
forræðið á síð-
asta ári eftir að
hún hafði fengið
á sig fjölmargar
kærur vegna of-
beldis og fíkni-
e fnano tkuna r.
Dómstólar í Los
Angeles töldu að

Frances Bean væri best fyrir komið
hjá móður sinni, en hún hefur und-
anfarið dvalið hjá ömmu sinni.

Hjartaknúsarinn Jude Law hefur
gefið í skyn að

trúlofun sín og
u n n u s t u n n a r
Sienna Miller gæti
staðið yfir í mörg
ár. Law bað Miller á
jóladag en vill bíða
þar til fjölmiðlar
hafa róast vegna
sambands þeirra.
Telur hann að það
gæti tekið nokkur
ár og þá verði brúðkaupið haldið
fjarri sviðsljósi fjölmiðlanna.

Leikarinn Jamie Foxx hefur verið
tilnefndur til tveggja Screen Actors

Guild-verðlauna. Annars vegar er
hann tilnefndur fyrir aðal-
hlutverk sitt í myndinni

Ray og hins vegar fyrir
aukahlutverk í Colla-
teral. Gamanmynd-
in Sideways fékk
fjórar tilnefningar
en verðlaunin
verða afhent
þann 5. febrúar í
Los Angeles.

Leikkonan Lucy Liu hefur
gefið fórnarlömbum flóð-

anna í Asíu tæpar 13 milljón-
ir króna. Liu segist hafa
ákveðið að gefa peningana
eftir að milljónamæringurinn
Mohamed Al Fayed gaf stórfé
til styrktar málefninu. 

■ TÓNLIST

HLJÓMSVEITIN GARBAGE Gefur út nýja
plötu í apríl og mun sú bera nafnið Bleed
Like Me. 

BADLY DRAWN BOY Er einn þeirra tón-
listarmanna sem koma fram á Live Aid-
tónleikunum í Cardiff til styrktar fórnar-
lömbum flóðbylgjunnar.

Með Fréttablaðinu
alla fimmtudaga



„He´s acting shy looking for an answer
Come on honey let´s spend the night together
Now hold on a minute before we go much further
Give me a dime so I can phone my mother.“

- Rod Stewart, sem varð sextugur á mánudag, segir að enginn eigi að gifta sig 
fyrr en eftir þrítugt. Í laginu Do Ya Think I’m Sexy söng hann um skyndikynni. 
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Í spilaranum hjá ritstjórninni

The Futureheads: The Futureheads, Devendra
Banhart: Ninorojo, Clinic: Winchester Cathedral og
Billie Holiday: Lady in Satin.

Weezer í Beverly Hills
WEEZER Ný smáskífa er væntanleg frá sveitinni innan tíðar. Smáskífan heitir Beverly Hills.

Fyrsta smáskífa Weezer af vænt-
anlegri fimmtu breiðskífu sveit-
arinnar heitir Beverly Hills. Enn
hefur ekki verið ákveðið hvenær
á að hleypa laginu í umferð þar
sem sveitin er enn að vinna að
gerð breiðskífunnar.

Sveitin hóf upptökur á plöt-
unni í haust með upptökustjór-
anum Rick Rubin, sem er þekkt-
astur fyrir störf sín með Red
Hot Chili Peppers og Johnny
Cash, en eftir nokkrar vikur í
hljóðverinu var ákveðið að sam-
starfið gengi ekki nógu vel.
Weezer byrjaði því alveg upp á
nýtt með höfuðpaurinn Rivers

Cuomo að þessu sinni í stjórn á
upptökunum.

Rivers og félagar höfðu von-
ast til þess að klára upptökur á
plötunni fyrir jól en það tókst
víst ekki. Eins og aðdáendur
Weezer vita er Rivers frekar
sérvitur maður og haldinn mik-
illi fullkomnunaráráttu. Það er
þó talið öruggt að platan skili sér
í verslanir á fyrri hluta ársins.

Í öðrum fréttum af Weezer
segir að trommuleikarinn Pat
Wilson eignaðist nýlega son, auk
þess sem hann hefur stofnað
hliðarverkefni er hann kallar
The Special Goodness. ■

Hoffman: Bad Seed
„Big Brother er að mínu mati langbesta lag plöt-
unnar og gefur góða von um að Hoffman sé fær
um að geta af sér breiðskífu af bestu gerð.“

SJ

Cex: Maryland Mansions
„Þetta er áttunda breiðskífa raftónlistarmannsins
Cex á fimm árum en hann er rétt rúmlega tvítugur.
Hann er frumlegur, hugmyndaríkur og beittur
textahöfundur.“

BÖS

Þórir: I Believe in This 
„Þórir fer gjörsamlega á kostum í upphafslaginu,
So is this... og Canada oh Canada, sem eru bestu
lög plötunnar. Honum tekst frábærlega til með
frumraun sinni og verður spennandi að fylgjast
með drengnum á komandi tíð.“

KH

Antlew/Maximum: Ant-
lew/Maximum
„Þó svo að tónlistin sé ekki það frumlegasta sem
er í boði í dag eru kapparnir fagmennskan upp-
máluð og hæfileikarnir fara ekki á milli mála.
Færni Anthony á rappsviðinu kemst vel til skila og
snertir hann á mörgum viðkvæmum viðfangsefn-
um í textasmíðinni.“

SJ

Búdrýgindi: Juxtapose
„Skemmtileg plata eins og forveri hennar. Sveitin
er orðin þéttari en áður og óhrædd við að þróa sig
áfram.“

FB

The Polyphonic Spree: To-
gether We are Heavy 
„Önnur plata The Polyphonic Spree kemur manni í
gott skap. Svolítið einsleit á köflum, en rennur þó
ágætlega í gegn.“

BÖS

Dizzee Rascal: Showtime 
„Dizzee Rascal er breskari en te, djúpsteiktur fiskur
og franskar kartöflur í pappír. Hann er líka alinn
upp í gettóinu í London. Flugbeittur og gallharður.
Frábært afrek, ein af áhugaverðari plötunum frá
Bretlandi í ár.“

BÖS

Nancy Sinatra: Nancy Sinatra
„Nancy Sinatra heldur kúlinu og gerir plötu með
Bono, The Edge, Jarvis Cocker, Morrissey, Calexico
og Thurston Moore. Frábær plata, þó að Geir Ólafs
eigi ekki eftir að samþykkja þetta.“

BÖS

Hot Chip: Coming On Strong
„Ein áhugaverðasta raftónlistarplata ársins, aðallega
vegna stórkostlegra lagasmíða og sálarfullra söngv-
ara. Tónlistarárið þitt verður ekki fullkomnað fyrr en
þú hefur tékkað á þessari plötu Hot Chip.“

BÖS

Destiny’s Child: Destiny Full-
filled
„Fjórða eiginlega plata Destiny’s Child er allt og
ekkert. Mettir aðdáendur, en bætir líklegast ekki
nýjum í hópinn. Tími fyrir Beyoncé að einbeita sér
alfarið að sólóferlinum?“

BÖS

Manhattan – Manhattan
„Þessi þröngskífa er eingöngu smá blóðbragð af
steikinni sem verður í boði þegar Manhattan stígur
næsta skref og býr til sína fyrstu breiðskífu.“

SJ

U2: How to Dismantle an At-
omic Bomb 
„Besta plata U2 í háa herrans tíð. Mörg prýðileg
lög þar sem The Edge fer á kostum.“

FB

Bizzart – Ear Drung
„Á Ear Drung heyrist glögglega að það er hægt að
gera fullt af spennandi hlutum í hiphop-tónlistinni
þó svo að yfirborðið sé jafn ónýtt og raun ber vitni.
Bizzart er kjörinn listamaður fyrir unnendur
hiphops sem vilja heyra eitthvað öðruvísi.“

SJ

[ SMS ]
UM NÝJUSTU PLÖTURNAR

Pinback: Summer in
Abbadon
„Sætt nýbylgjupopp sem ætti ekki að geta
gengið fram af neinum. Pinback tekst hið
ótrúlega, að brúa bilið á milli Slint og Jimmy
Eat World.“

BÖS

PLATA VIKUNNAR

Söngvari Super Furry Animals
leggur sig nú allan fram við að

kynna væntanlega sólóplötu sína.
Þessi frumraun
Gruff Rhys heitir
Yr Atal Genhed-
laeth og er að
miklu leyti, eins
og titilinn gefur
til kynna, sungin
á velsku. Hann
byrjar tónleika-
ferð sína um Wa-
les, enda fáir
sem skilja hann
annars staðar.

Rapparinn Nas og söngkonan
Kelis giftu sig á laugardaginn

síðasta. Athöfnin fór fram í Atlanta
og var mjög náin og falleg, að sögn
vina. Þau lögðu sig mikið fram til
þess að sleppa við augu fjölmiðla til
þess að brúðkaupið yrði algjörlega
þeirra.

Frank
Black,

söngvari Pix-
ies, varð ný-
lega pabbi.
Hann eignað-
ist strák og er
þetta hans
fyrsta barn.
Pixies hefur
nú lokið tón-
leikaferð sinni
og er í æf-
ingabúðum
að semja lög
á nýja plötu.

[ TÓNLISTARMOLAR ]
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N etið er ótæmandi brunnur
visku og óskynsamlegra
upplýsinga. Með tilkomu

netsins breyttist þróun tónlistar
til frambúðar. Útgáfurisarnir
misstu töluverða stjórn á markað-
inum þar sem þeir gátu ekki leng-
ur sent allt niður þann farveg
sem þeir höfðu skapað. Tónlistar-
menn höfðu nú aðrar leiðir til
þess að ná til fólksins. Það virðist
því sem útgáfurisarnir hafi ekki
verið búnir að kortleggja neyt-
endur tónlistar eins vel og þeir
héldu. Margt bendir nefnilega til
þess að plötusala hafi ekki minnk-
að með tilkomu netsins, heldur
hafi hún dreifst á fleiri söluaðila.
Þannig hafa risarnir þurft að
draga saman segl sín, á meðan
fleiri minni fyrirtæki hafa komið
vörum sínum á framfæri.

Hver sækir í sinn heim. Þannig
er það líka með tónlist og á netinu
getur hver orðið sérfræðingur á
sínu sviði, sama hversu þröngt
það er. Þetta var erfiðara hér
áður fyrr, þar sem hingað bárust
aðeins nokkur tímarit á mánuði.
Fyrir 10 árum síðan leituðu
grúskarar t.d. nær eingöngu í
blöð á borð við NME, Melody
Maker eða Wire til þess að fá vís-
bendingar um ferskustu
straumana í tónlist. Í dag getur
hver sem er beintengt sig hafi
hann nettengingu heima hjá sér.

Oft er erfitt að vita hvar á að
byrja, en hér eru nokkrar ábend-
ingar.

Fréttir
Flest tónlistarblöðin eru með vefi
þar sem oftast er hægt að finna
fréttir. Eðlilega eru fréttirnar á
þeim oftast mjög bundnar því

hvar í heiminum skrifstofur
þeirra eru. NME.com er gott
dæmi um það, þar sem flestar
greinarnar eru um breskar sveit-
ir. Sumar þeirra eru nánast
óþekktar í öðrum löndum. Roll-
ingStone.com gefur svo ágætis
heildarmynd af því sem er að ger-
ast á yfirborðinu í Bandaríkjun-
um. Þungarokkarar geta fengið
sinn skammt á Kerrang.com. Vef-
urinn MTV.com gefur ágætis
mynd af heimi unglinga, en
„fréttir“ þar eru oftast bara orð-
réttar fréttatilkynningar frá
plötufyrirtækjum. Sjónvarps-
stöðin reynir svo að sinna foreldr-
um krakkanna með fréttaflutn-
ingi á VH1.com sem tengir aðal-
lega á fréttir annars staðar frá,
oft frá viðurkenndum fréttastof-
um svo sem BBC. Þeir sem hafa
frekar brennandi áhuga á tónlist-
armarkaðnum en tónlist ættu að
skoða Billboard.com.

Þeim sem líður best á yfirborð-
inu er bent á vefina Dot-
music.com, Soundgenerator.com
og Popmatters.com. Þeir kafa
ekki djúpt, en skila oftast fagleg-
um fréttum af þeim tónlistar-
mönnum sem eru ofarlega á sölu-

listum víðs vegar um heim. Vef-
urinn launch.yahoo.com er besti
meginstraumsvefurinn því hann
býður notendum upp á að skoða
myndbönd og að heyra lagabúta.
Þeir sem hafa einungis gaman af
kántrítónlist geta fundið sér
heimili á cmt.com.

Plötudómar
Með komu netsins hafa skapast
nokkrir miðlar sem eru byrjaðir
að hafa þó nokkur áhrif á mark-
aðssetningu tónlistar. Þar má
nefna Metacritic.com sem fjallar
líka um kvikmyndir og tölvuleiki.
Hann safnar saman dómum héðan
og þaðan, svipað og Rottentom-
atoes.com gerir við kvikmyndir,
og setur upp heildareinkunn.
Shakingthrough.net er svipaður
vefur gagnrýnenda sem tekur þó
enga heildareinkunn saman.

Aðalfréttastofa grúskaranna
er líklegast vefurinn Pitchfork-
media.com. Hann er vel skrifaður
og fréttaritarar þar eru duglegir í
því að skúbba öðrum með merki-
legar fréttir. Einnig virðist hann
vera gjörsamlega óspilltur af
„lögmálum“ stjórfyrirtækjanna.
Það sést best á því að vefurinn
gerir engar tilraunir til þess að
útiloka neitt, sama þótt útgefand-
inn sé stórlax, smálax eða graf-
lax. Vefurinn býðir einnig gestum
sínum að setja inn mp3 lög, sem
aðrir grúskarar geta svo kynnt
sér.

Almennt grúsk og íslenskir vefir
Annar slíkur grúskaravefur er
breski vefurinn Drowned-
insound.com. Þar eru fréttir
ferskar auk þess sem vefurinn er
frábær þegar kemur að því að

finna athyglisverða tónleika í
Bretlandi. Aðalstöð grúskaranna
hlýtur þó að vera Allmusic.com.
Þar er hægt að fá sögu, dóma og
upplýsingar um nær alla tónlist-
armenn heims.

Hér á Íslandi er þróunin komin
styttra. Vefurinn Rokk.is virðist
vera miðstöð yngri tónlistar-
manna sem vilja koma sér á
framfæri. Þar er þeim boðið að
setja lög sín á netið og fá við-
brögð á spjallþráðum. Vefurinn
mp3.is er eini íslenski vefurinn
sem gerir tilraunir til þess að
segja fréttir af íslensku tónlistar-
lífi á kantinum. Hiphop.is átti að
gera slíkt hið sama fyrir íslenskt
hiphopp en er sjaldan uppfærður.
Á hugi.is skiptast menn á skoðun-
um um tónlist, en oft fara þær
rökræður út í innantómt skítkast.
Ekki má svo gleyma vefnum ton-
list.is sem er fyrst og fremst tón-
listarbúð sem selur stök lög og
plötur. Þess vegna eru fréttirnar
þar oft tengdar því sem selja á
hverju sinni.

biggi@frettabladid.is
DOTMUSIC.COM Fyrir þá sem líður best
á yfirborðinu.

METACRITIC Fjallar um kvikmyndir og
tölvuleiki. Þar má finna dóma allstaðar að.

DROWNEDINSOUND.COM Þar eru fréttir ferskar auk þess sem vefurinn er frábær þeg-
ar kemur að því að finna athyglisverða tónleika í Bretlandi. 

Þeir sem lifa og hrærast í tónlist sækja ekki lengur upplýsingar sínar á síður 
dagblaðanna. Fréttir dagsins í dag á netinu eru fréttir dagblaðanna daginn eftir.

Góðir tónlistarvefir á netinu
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EKKI MISSA AF…

Tónleikum Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands í Háskólabíói
klukkan 19.30. Á efnisskrá eru
San Francisco Polyphony eftir
Ligeti og Sjö síðustu orð Krists
eftir Haydn. Hljómsveitarstjóri er
Ilan Volkov...

Sýningu Egils Sæbjörnssonar,
Herra Píanó og Frú Haugur, í
101 gallery við Hverfisgötuna...

Leiksýningunni Böndin á milli
okkar á Litla sviði Þjóðleikhúss-
ins. Sýning annað kvöld.

Málþing um raunveruleikagjörning Birgis Arn-
ar Thoroddsen, ÍBÚÐIN, verður haldið í
beinni útsendingu á netinu í kvöld klukkan
20.00. Sent verður beint út frá íbúðinni sjálfri
en þátttakendur í málþinginu eru; Þóroddur
Bjarnason myndlistarmaður, Hjálmar Sveins-
son heimspekingur og Þóra Þórisdóttir
myndlistarmaður sem er sýningarstjóri ásamt
listamanninum.
Raunveruleikagjörningurinn er hluti af sýningu
Listasafns Íslands, Ný íslensk myndlist, en
verkið fer langt út fyrir veggi safnsins. Það ger-
ist í raun í dægurmenningunni, fjölmiðlunum
og í þjóðarvitundinni og líklega er þessi gjörn-
ingur fyrsta al-íslenska raunveruleikasjón-
varpið. Hægt er að fylgjast með framgangi
verksins til 16. janúar en þá lýkur sýningunni.
Sem fyrr segir fer málþingið fram í kvöld frá
kl. 20.00 til 22.00 og hægt er að fylgjast með
því í beinni útsendingu á heimasíðu Lista-
safns Íslands, www.listasafn.is.

Kl. 20.00 í Salnum. 
Svanasöngur á heiði – tónleikar í tilefni af
útgáfu tveggja geisladiska með sönglögum
Sigvalda Kaldalóns. Söngvarar eru Sigrún
Hjálmtýsdóttir, Sesselja Kristjánsdóttir,
Sigríður Aðalsteinsdóttir, Jóhann Friðgeir
Valdimarsson, Snorri Wium og Ólafur
Kjartan Sigurðarson, ásamt Jónasi Ingi-
mundarsyni píanóleikara.

menning@frettabladid.is

Raunveruleikagjörningur í beinni

Stríðsmenn hjartans á Akureyri

!

Útsalan enn
í fullum gangi

40% afsláttur af
öllum vörum

Nýtt kortatímabil

MIRALE
Grensásvegi 8
108 Reykjavík
sími: 517 1020

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

áður kr. 275.000
nú kr. 233.000

MIRALE er eini umboðsaðili 
Cassina á Íslandi

Hundrað milljónir í seðl-
um, sjúkrarúm og eitur-
lyfjavíma, undir tíbetskum
munkasöng á Listasafni
bæjarins.
Í Listasafninu á Akureyri verður
opnuð sýning um helgina sem ber
heitið Stríðsmenn hjartans; sýn-
ing sem ætti að snerta okkur öll,
hvort sem við höfum áhuga á að
fylgjast með stefnum og straum-
um í listalífinu eða erum of önn-
um kafin á stríðsvelli hversdags-
ins eins og forstöðumaður safns-
ins, Hannes Sigurðsson, orðar það
en Hannes vinnur sýninguna í
samvinnu við listamanninn og
ljósmyndarann Ashkan Sahihi
sem er fæddur í Íran, uppalinn í
Þýskalandi og búsettur í New
York. Þegar Fréttablaðið hafði
samband við Hannes, hafði hann
rétt fengið í hús tvær herjans
miklar stálkistur fullar af pening-
um, eða nákvæmlega hundrað
milljónir í reiðufé enda er megin-
uppistaðan 100 milljónir í reiðufé
og tíbetskur munkasöngur.

„Það er hrikaleg lykt af þessu,“
segir Hannes, „enda er alls konar
fólk búið að fara höndum um
þessa peninga.“

Hins vegar segir Hannes af og
frá að sýningin snúist aðeins um
þessa seðla. „Hún snýst um svo
gríðarlega margt og það er hægt
að koma að henni á svo mörgum
stöðum. Ef við byrjum á listinni,
þá manstu eftir Duchamp og 
klósettskálinni 1917. Hann sagði
að þetta væri listaverk – „ready
made“. Og það má segja að hér
höfum við þróað hugmynd
Duchamps til enda og erum með
hið fullkomna „ready made“ og

hið harðasta konkret sem við get-
um hugsað okkur á okkar tímum
þar sem peningar ráða öllu. Án
þess að ætla að guðlasta, myndu
margir segja að peningar hefðu
tekið við sem drottinn allsherjar,
sem alfa/omega, í okkar lífi. 

Þegar við vorum að velja töl-
una hundrað milljónir, þá var það
bara fagurfræðileg tala. Það var
hins vegar spurning hvert við ætt-
um að leita eftir slíkri upphæð.
Við þurftum að leita til Seðlabank-
ans með seðlana, og blöndum sam-
an gömlum og nýjum. Það er líka
athyglisvert að það tekur meðal
Íslending alla ævina að vinna 
fyrir þessari summu. Þú horfir á
þessar peningahrúgur og getur
látið þig dreyma um jeppa, utan-
landsferð, allt sem hugurinn girn-
ist. Er það ekki transport listanna,
mál málanna, listin mikla?“

Sýningunni má lýsa sem eins
konar innsetningu og afar nútíma-
legri konkretlist. „Á leið inn í mið-
sal safnsins mætirðu mikilli stál-
blokk,“ segir Hannes, „sem nem-
ur opinu inn í innri salinn, því
þröngar eru dyrnar – segi ég – inn
í musteri mammons rétt eins og
inn í himnaríki. Þar eru ellefu
stöplar – þar sem við erum að
reyna að halda okkur í fagurfræð-
inni – sem geyma peningana
hundrað milljónir króna í seðlum.
Á veggjunum sem eru snjakahvít-
ir, vegna þess að peningarnir eru
búnir að taka við listinni, eru ell-
efu ljósmyndir, heljarstór
portrett af ellefu einstak-
lingum sem eru á mis-
munandi fíkniefnum.
Við erum að tala um
LSD, kókaín, krakk,
alsælu, allan pakk-
ann. Þessar myndir
gerði listamaðurinn
með fólki sem
ekki er fíklar, en
hjálpuðu honum
með verkefnið
með því að láta
ljósmynda sig í
vímunni. Á
meðan á þess-
um myndatök-
um stóð var
hjúkrunarkona á
staðnum ef eitt-
hvað kæmi upp

á. Sem sagt, við blasa einstakling-
ar á vissri tegund af vímu, því við
skulum ekki gleyma því að pen-
ingar eru viss tegund af vímu.“

Þegar Hannes er spurður
hvaða merkingu yfirskrift sýn-
ingarinnar, Stríðsmenn hjartans,
hefur segir hann: „Við getum
spurt: Hvar eru stríðsmennirnir?
Eru þeir í Írak eða eru þeir innra
með okkur?“

Yfir sýningunni svífur mikið
bíókerfi í loftinu með tíbetskum
munkasöng í sérstakri útsetningu
Hilmars Arnar Hilmarssonar. Inn
á milli má heyra reggígoðið Peter
Tosh kyrja „Don’t look back,“
ásamt Mick Jagger, sem breytir
öllu í eina allsherjar stuðveislu.

„Í vestursalnum hefur verið
komið fyrir ellefu eldgömlum
sjúkrarúmum frá FSA sem ég
fékk lánuð,“ segir Hannes. Þau
eru frá um um það bil 1935 og
uppábúin. Annað er ekki í salnum.
Ljósið er mjög dimmt þar inni. Ég
var að hugsa um að bjóða fólki
upp á heildstætt nudd eftir sjokk-
ið en sá fram á að líklega vildi fólk
frekar hvíla lúin bein – eða bara
gefa upp andann eftir ósköpin. Í
litlum klefa er síðan hjólastóll og
ekkert annað. Þegar ég var í
Bandaríkjunum að læra horfði ég
oft á sjónvarpsprestinn Bob Ross,
blökkumann með afróhár. Hann
varð ríkur á því að kenna fólki að
mála litlar dísætar landslags-
myndir. Inni í klefanum er

prógram, kennsla með Bob, þar
sem hann er að sýna hvernig á
að mála litlar sætar landslags-

myndir og ber heitið: Your
private classroom with Bob
Ross.“

Það er örugglega mikil
lífsreynsla að skoða sýning-
una á Akureyri, enda segir
Hannes hana vera að vekja
heimsathygli. „Það hefur

aldrei verið gert annað
eins í listaheiminum,“
segir hann. „Það hefur
aldrei verið sýnd önn-
ur eins upphæð af
peningum.“ ■

• Sjálfsstyrking
• Framkoma og líkamsburður
• Innsýn í fyrirsætustörf
• Förðun
• Umhirða húðar og hárs
• Undirbúningur fyrir myndatöku
• Myndataka (16 sv/hv myndir)
• Tískusýningaganga
• Fíkniefnafræðsla frá Götusmiðjunni
• Myndbandsupptökur
• Leikræn tjáning

Skráning er einnig hafin á framhalds-
Framkomu og fyrirsætunámskeið.

Sjö vikna námskeið hefjast 25. og 27. janúar.

Kennt verður einu sinni í viku, einn og hálfan tíma í senn.
Umsjónarmaður námskeiðsins er Kristín Ásta Kristinsdóttir

umsjónarmaður Ford keppninnar, auk frábærra gestakennara.

Námskeiðinu lýkur með stórri tískusýningu í Kringlunni. Stúlkurnar
verða farðaðar af nemendum förðunarskóla NO NAME.

Allir þátttakendur fá Eskimo bol, viðurkenningarskjal,
16 sv/hv myndir og lyklakippu.

Verð 15.500 kr..

Skráning er hafin í síma 533-4646 og
á vefsíðunni www.eskimo.is.

HANNES SIGURÐSSON Hundrað milljónir eru fræðileg tala.

PENINGAR ERU VISS
TEGUND AF VÍMU
Í vímu
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HANDRIT SIGVALDA KALDALÓNS
Nokkur handrita Sigvalda Kaldalóns verða
til sýnis á ljóðatónleikum í Salnum í kvöld.

Handrit
Kaldalóns
Ellefu handrit að lögum Sigvalda
Kaldalóns, rituð með hans eigin
hendi, verða til sýnis á ljóðatón-
leikum í Salnum í kvöld ásamt
nokkrum frumútgáfum að söng-
heftum með lögum Sigvalda.

Á tónleikunum flytja þau 
Ólafur Kjartan Sigurðarson
barítón, Sigrún Hjálmtýsdóttir
sópran, Sigríður Aðalsteinsdóttir
mezzósópran, Sesselja Kristjáns-
dóttir mezzósópran, Jóhann Frið-
geir Valdimarsson tenór, Snorri
Wium tenór og Jónas Ingimundar-
son píanóleikari lög Sigvalda í 
tilefni af útkomu geisladisksins
Svanasöngur á heiði.

Handritin eru í eigu Evu Ragn-
arsdóttur. Faðir hennar, Ragnar
Ásgeirsson, var æskuvinur 
Sigvalda. Þeir skrifuðust á alla tíð
og Sigvaldi sendi honum nokkur
handrit með þekktum sönglögum
eftir sig. ■

Finnur Arnar opnar sýn-
ingu í i8 í dag.
Finnur Arnar opnar í dag sýningu
á nýjum verkum í i8 gallery við
Klapparstíg. Á sýningunni verða
myndbandsverk, ljósmyndir og
ýmislegt fleira. Finnur útskrifað-
ist frá MHÍ 1991 og hefur eftir
það starfað jöfnum höndum að
myndlist og leikmyndahönnun. Í
myndlist sinni hefur hann leitast
við að gera hið hversdagslega að
umfjöllunarefni og kannað mann-
legt eðli. 

„Þett er einhver existensíal-
ismi sem hefur herjað á mig,“ 
segir Finnur. „Þetta eru vanga-
veltur um lífið og tilveruna, um
sköpunarmáttinn til að búa til og
sköpunarmáttinn til að búa eitt-

hvað til til þess að drepa; upphaf
og endi og tímapælingar.“ Í grein
sem Halldór Björn Runólfsson
hefur ritað um Finn, segir hann
verk hans einkennast af vanga-
veltum sem eru sprottnar úr
könnun hans á skapandi krafti
óreiðunnar bæði í náttúrunni og
siðmenningunni – en sjálfur segir
Finnur: „Mér finnst ég alltaf vera
mjög þjóðlegur. Ég leita mikið
efnisfanga í náttúruna og mann-
legt eðli, allt sem er hluti af okkar
arfleifð og býr í hjartanu á mér.“ 

Finnur segist ekki vera að
halda því fram að við séum að
tapa náttúrunni. „Ég held að við
meðhöndlum hana öðruvísi.
Kannski erum við að tapa tengsl-
um á vissan hátt. Það er kannski

einn og einn karl sem kann að
horfa í skýin og segja fyrir um
veðrið. Tengsl okkar við náttúr-
una eru allt öðruvísi en þau voru
fyrir, til dæmis, fimmtíu árum.
Við treystum á jarðfræðinga og
veðurfræðinga í dag.“ 

Á sýningunni er Finnur með
tvö myndbandsverk, ljósmyndir
og síðan með kindahausa. „Ég er
líka með grænt gras sem ég rækta
og eitt verkið bý ég til og sauma.
Það er helgríma úr kindaskinni og
það er það sem ég á við þegar ég
segi að við búum til eitthvað í
þeim tilgangi að drepa.“

Halldór segir einnig að Finnur
fjalli um forsendur karlmennsk-
unnar á okkar dögum. Sjálfur seg-
ist hann þó ekki gera það í eins

ríkum mæli í sýningunni sem opn-
ar í dag og oft áður. En hverjar
eru forsendur karlmennskunnar í
dag?

„Þær mjúku og hörðu. Við lif-
um ekki í sama samfélagi og þeg-

ar ég var lítill. Þegar ég kem heim
eftir vinnudag, leggst ég ekki upp
í sófa með Moggann. Ég sakna
þess heldur ekki. Í dag erum við
karlmenn betri fyrirmyndir að
mörgu leyti en áður var.“ ■

F Y N D I Ð  •  F E R S K T  •  F J Ö R U G T  •  F A R S A K E N N T

„Það er mikill uppgangur í Borgarleikhús-
inu þessa daga og sýningin á Héra Héra-
syni er dæmi um hve leikhópurinn í húsinu
mætir gríðarlega sterkur til leiks.“
Valgeir Skagfjörð / Fréttablaðið

„Brilljant leikhús!“
Valgeir Skagfjörð / Fréttablaðið

„Stefán Jónsson hefur, ásamt Berki Jónssyni
og hinum, í stuttu máli sagt, gert farsann
að listrænum viðburði. Geri aðrir betur.“
María Kristjánsdóttir / Morgunblaðið

„Ég hef sjaldan séð Hönnu Maríu gera betur.“
María Kristjánsdóttir / Morgunblaðið

„..sýningin var ekki bara skemmtileg og gletti-
lega sett saman heldur komst grafalvarlegur
boðskapur hennar mjög vel til skila.“
Elísabet Brekkan / DV

LÉTTBJÓR

FINNUR ARNAR Tengsl okkar við náttúruna eru allt öðruvísi en þau voru fyrir, til dæmis,
fimmtíu árum.

Mér finnst ég þjóðlegur
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■ TÓNLEIKAR

■ TÓNLEIKAR
■ ■ TÓNLEIKAR

� 12.15 Gunnlaugur Þór Briem leik-
ur á píanó á hádegistónleikum í
sal Tónlistarskóla Garðabæjar að
Kirkjulundi.

� 19.30 Sinfóníuhljómsveit Íslands
flytur verk eftir Haydn og György
Ligeti í Háskólabíó. Stjórnandi er
Ilan Volkov en rithöfundurinn
Pétur Gunnarsson les valda kafla
úr Passíusálmum Hallgríms Pét-
urssonar.

� 20.00 Ólafur Kjartan Sigurðarson
barítón, Sigrún Hjálmtýsdóttir,
sópran, Sigríður Aðalsteinsdóttir,
mezzósópran, Sesselja Kristjáns-
dóttir, mezzósópran, Jóhann
Friðgeir Valdimarsson, tenór,
Snorri Wium, tenór og Jónas
Ingimundarson píanóleikari flytja
lög Sigvalda Kaldalóns á tónleik-
um í Salnum, Kópavogi, sem
haldnir eru í tilefni af útgáfu
geisladisksins Svanasöngur á
heiði.

� 20.30 Gítarleikararnir Sylvain Luc
og Björn Thoroddssen koma
fram á Nasa við Austurvöll.

� 22.00 Mike Pollock verður með
tónleika á Café Rosenberg.

� 22.00 Hljómsveitin Mal-
neirophrenia kemur fram á
Grand Rokk.

■ ■ LISTOPNANIR

� 17.00 Finnur Arnar opnar sýningu
á nýjum verkum í i8. Þetta er
fyrsta sýning listamannsins í 
galleríinu.

■ ■ SKEMMTANIR

� 21.00 Bítlastemmning verður á
Kringlukránni þegar þeir Aron og
Daddi flytja Bítlalög ásamt göml-
um íslenskum útileguslögurum
og öðrum erlendum stuðlögum.

� 22.00 Einar Örn Konráðsson
trúbador spilar á Nelly's cafe til
styrktar fórnarlömbunum í Asíu.

■ ■ SAMKOMUR

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

Lau 15/1 kl 20 - rauð kort - UPPSELT
Su 16/1 kl 20 - græn kort - UPPSELT
Fö 21/1 kl 20 - blá kort - UPPSELT
Lau 22/1 kl 20 - UPPSELT
Fim 27/1 kl 20 - Aukasýning
Lau 29/1 kl 20 - UPPSELT, Su 30/1 kl 20
Fi 3/2 kl 20 - UPPSELT
Lau 5/2 kl. 20, Sun 6/2  kl 20
Fö 11/2 kl 20, Lau 12/2 kl 20

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau
Fö 14/1 kl 20, Su 23/1 kl 20, Fö 28/1 kl 20

LÍNA LANGSOKKUR 
e. Astrid Lindgren
Su 16/1 kl 14, Su 23/1 kl 14, Su 30/1 kl 14,
Su 6/2 kl 14, Su 13/2 kl 14 Síðustu sýningar

ÍSLENSKI DANSFLOKKURINN
Fjölskyldusýning
THE MATCH, ÆFING Í PARADÍS, BOLTI
Lau, 15/1 kl 14, Lau 22/1 kl 14

k
NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ
BELGÍSKA KONGÓ 

e. Braga Ólafsson
Gríman fyrir besta leik í aðalhlutverki
Fö 14/1 kl 20 - UPPSELT, Su 16/1 kl 20
Fi 20/1 kl 10, Su 23/1 kl 20
Su 30/1 Sýningum lýkur í febrúar

AUSA eftir Lee Hall og
STÓLARNIR eftir Ionesco

Í samstarfi við LA
Í kvöld kl 20, Lau 15/1 kl 20
Síðustu sýningar á Stólunum

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Fö 14/1 kl 20, Fi 20/1 kl 20, Fö 4/2 kl 20

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR
eftir Agnar Jón Egilsson
Í samstarfi við TÓBÍAS
Frumsýning Su 16/1 kl 20 - UPPSELT
Lau 22/1 kl 20, Fi 27/1 kl 20, Su 30/1 kl 20
ATH: Bönnuð yngri en 12 ára

Börn 12 ára og yngri fá frítt í Borgarleikhúsið í fylgd fullorðinna

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

Námskeið um Toscu og Puccini hjá Endurmenntun Háskóla Íslands
Skráning í síma: 525 4444 – endurmenntun@hi.is

Miðasala á netinu: www. opera.is

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

Banki allra landsmanna

Atlantshafsbandalagið er vinnu-
heiti á nýjum djasskvartett, sem
skipaður er þeim Jóel Pálssyni á
saxófón, Agnari Má Magnússyni á
píanó, Gunnlaugi Guðmundssyni
á kontrabassa og Einari Scheving
á trommur. Þeir félagar ætla að
flytja frumsamda tónlist á Hótel
Borg í kvöld. 

Kvartettinn er reyndar ekki 
alveg nýr af nálinni, því hann kom
fram á djasshátíð Reykjavíkur 
í haust og fékk þá afar góðar 
viðtökur. 

„Þeir Gunnlaugur og Einar
fluttu úr landi fyrir nokkuð mörg-
um árum, þannig að við eigum

svolítið erfitt með að koma sam-
an,“ segir Jóel Pálsson.

„En það hefur verið smá að-
dragandi að þessum tónleikum.
Við ætlum að flytja nýja músík
eftir okkur alla sem við höfum
verið að semja fyrir þetta verk-
efni.“

Jóel segir þá hafa kynnst fyrst
í MH þegar þeir voru að stíga sín
fyrstu spor í djassgeiranum. 

Aðeins þessir einu tónleikar
eru áætlaðir að þessu sinni, en
þeir félagar eru að vinna að 
upptökum þessa dagana sem
væntanlegar eru á geisladisk 
síðar á árinu. ■

Pétur Gunnarsson rithöfundur
kemur fram með Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands á tónleikum í Há-
skólabíói í kvöld. Pétur les þar
valda kafla úr Passíusálmum
Hallgríms Péturssonar á milli
þátta í verki Haydns um Sjö síð-
ustu orð Krists á krossinum.

„Það sem við erum að gera er
þannig í raun og veru hliðstætt
við fyrsta flutning á verkinu,“
segir Pétur. „Þá var þetta flutt
þannig að á milli þáttanna var 
lesið viðeigandi orð Krists og 
síðan var lagt út af því í stuttri
predikun.“

Verk Haydns var frumflutt í
dómkirkjunni í Cádiz í Andalúsíu
árið 1786. Haydn stóð þá á hátindi
ferils síns og hafði fengið pöntun
frá kirkjunni um röð hljómsveit-
arverka sem byggðu á síðustu
orðum Krists á krossinum. Verkið
átti að flytja í rökkvaðri kirkju
sem eins konar „passíu“ í dymbil-
viku.

Í Passíusálmunum orti Hall-
grímur Péturssonar meðal annars
út af sjö orðum Krists á krossin-
um. Hallgrímur helgar heilan
sálm hverju orði, en allt of langt
yrði að lesa heilan Passíusálm á
milli þátta í verkinu.

„Ég hef valið úr hverjum sálmi
það sem er hvað dæmigerðast 
fyrir viðkomandi orð Krists.“

Hljómsveitarstjóri á þessum
tónleikum verður Ilan Volkov, en
auk verksins eftir Haydn verður
flutt verk eftir György Ligeti sem
nefnist San Francisco Polyphony.

Pétur Gunnarsson hefur ekki
áður komið fram með sinfóníu-
hljómsveit, og segist ekki hafa 
átt von á að það gerðist nokkurn
tímann.

„Þetta var hugmynd sem þeir
fengu hjá Sinfóníunni og nefndu
við mig. Ég var svolítið hugsi yfir
þessu fyrst í stað en svo fannst
mér mjög uppörvandi að sjá að
þetta hefði verið svona þegar
Haydn var sjálfur við stjórn-
völinn.“

Pétur hefur bæði lesið sér til
um verkið og hlustað á það í 
sunginni útgáfu þar sem kór syng-
ur orð Krists á krossinum við tón-
listina.

„Þetta er mjög fallegt verk og
kraftmikið. Svo endar það í ham-
förum, einhvers konar jarð-
skjálfta í lokatrukkinum enda
rifnaði tjaldið og himinninn
myrkvaðist og jörðin skalf þegar
Kristur gaf upp öndina.“ ■

Jarðskjálfti í Háskólabíói

ATLANTSHAFSBANDALAGIÐ Tónleikar á Borginni í kvöld og plata væntanleg á árinu.

Atlantshafsbanda-
lagið djassar
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PÉTUR GUNNARSSON Les úr Passíusálmum Hallgríms Péturssonar á milli þátta í verki Haydns um Sjö síðustu orð Krists á krossinum.
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Rauð tónleikaröð #3

György Ligeti ::: San Francisco Polyphony
Joseph Haydn ::: Sjö síðustu orð Krists

Hljómsveitarstjóri ::: Ilan Volkov
Upplestur ::: Pétur Gunnarsson

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

Tvö ólík og afar 
spennandi verk

„Volkov færði sig yfir í aðra vídd og tók hljómsveitina með 
sér. Hann mótaði einhvern magnaðasta tónlistarviðburð sem ég 
hef upplifað.“ (the herald í glasgow). Betri umsögn getur 
stjórnandi vart óskað sér. Volkov heimsækir Íslendinga í annað 
sinn, nú með tvö spennandi en ólík verk í farteskinu.

Pétur Gunnarsson rithöfundur les valda kafla úr 
Passíusálmum Hallgríms Péturssonar á milli þátta

HÁSKÓLABÍÓI Í KVÖLD, FIMMTUDAGSKVÖLD KL. 19.30

KRINGLUKRÁIN UM HELGINA

• Fjölbreyttur sérréttamatseðill
   öll kvöld vikunnar
• Tilboðsmatseðill 
   fyrir Leikhúsgesti
• Hópamatseðill
• Sérsalur fyrir hópa
Borðapantanir í síma  568-0878 www.kringlukrain.is

Geirmundur
Valtýsson 

um helgina

Heimildarmyndin Fahrenheit
9/11 eftir Michael Moore vakti
mikla athygli enda fer hann þar
hörðum höndum um George W.
Bush og stríðsrekstur Bandaríkj-
anna í Írak. Myndin hefur mótað
skoðanir margra á stríðinu í Írak.

Margir eru þó ósáttir við um-
fjöllun og aðferðir Moores og
hafa jafnvel gert sínar eigin
heimildarmyndir til þess að sýna
hina hliðina á málinu.

Samband ungra sjálfstæðis-
manna ætlar að gefa Íslending-
um kost á að sjá eina af þessum
andsvarsmyndum í kvöld. Sú
nefnist Fahrenhype 9/11 og verð-

ur sýnd í Valhöll klukkan átta. 
Í Farenhype 9/11 er skýrt frá

því hvernig Michael Moore fór
fram með hálfsannleik og ósann-
sögli í umfjöllum um stríðið í
myndinni Farenheit 9/11.

Sögumaður myndarinnar er
Dick Norris, stjórnmálaráðgjafi
sem hefur starfað fyrir bæði
demókrata og repúblikana. 
Meðal þeirra sem koma fram í
myndinni eru Zen Miller, þing-
maður frá Georgiu, Edward I.
Koch, fyrrverandi borgarstjóri í
New York, og David Frum, fyrr-
verandi aðstoðarvarnarmálaráð-
herra. ■

Hálfsannleikur og ósannsögli
MICHAEL MOORE Myndinni Fahrenhype 9/11 er stefnt gegn hinni frægu mynd Moores
um Íraksstríðið.
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Sýnd kl. 5.50, 8 og 10.10

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

Nýársmyndin 2005

Nýársmyndin 2005

Sýnd kl. 3.30, 6, 8.30 og 10
Sýnd í LÚXUS VIP kl. 8.30

POLAR EXPRESS                   SÝND KL. 3.30 m/ísl. tali

Sýnd kl. 3.30 & 6     m/ísl. tali
Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 m/ens. tali

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

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

Sýnd kl. 4 og 6       Sýnd kl. 10.15              B.i. 14Sýnd kl. 3.30 og 5.45      

Í takt við tímann er tekjuhæsta jóla-
myndin, yfir 20.000.000 kr. í tekjur frá

öðrum degi jóla til dagsins í dag.

Yfir 23.000 áhorfendur

Sýnd kl. 10.15 Sýnd kl. 5.45 og 8 

Sýnd kl. 3.45, 5.50, 8 og 10.15        B.i. 10

Sýnd kl. 10.15          B.i. 14

Hvað er málið með Alfie?

Pottþétt rómantísk gamanmynd með Jude
Law sem nýlega var kosinn kynþokkafyllsti

karlmaðurinn. Frábær tónlist.

kl. 5.30 m/ísl. tali 
kl. 8 & 10.20 ens. tali  

Ein stærsta opnun 
frá upphafi í des 

í USA.

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

Yfir 27.000 gestir

HHHHHH
kvikmyndir.com

HHHHHHHHHH
Mbl

Sýnd kl. 3.40, 5.50, 8 & 10.10

Sýnd kl. 4, 6, 8, 9, 10 og 11
Sýnd í LÚXUS kl. 6, 8 og 10

"Nístir inn 
að beini!"
- Elle

"Upplifun!
Meiriháttar!"
- Leonard Maltin

"Snilldarþriller!
Skuggalega
hrollvekjandi!"
- Variety

Forsýning kl. 8

Hvað er málið með Alfie?

■ KVIKMYNDIR

Vinir Hollywood-hjónanna Brad
Pitt og Jennifer Aniston, sem hættu
saman fyrir skömmu, eru sann-
færðir um að sambandsslitin séu
aðeins örlítið skref aftur á bak áður
en þau stofna fjölskyldu.

Pitt hefur margoft lýst því yfir í
viðtölum að hann sé tilbúinn að
eignast börn en Aniston vill einbeita
sér að kvikmyndaferlinum. Telja
vinir þeirra að aðskilnaðurinn sé
gott tækifæri fyrir þau til að íhuga
framtíðaráform sín. „Þau vilja ekki
að fólk haldi að skilnaðurinn sé
slæmt mál,“ sagði einn vinurinn.

„Þetta var góð ákvörðun fyrir þau.
Þau eru ennþá mjög góðir vinir og
þeim þykir vænt um hvort annað. “

Í viðtali við tímaritið Vanity Fair
á síðasta ári gaf Pitt í skyn að skiln-
aður væri hugsanlegur. „Hvorugt
okkar vill vera talsmaður fyrir
hamingjusamt hjónaband. Jen og ég
gerðum með okkur samkomulag um
að við myndum sjá til hvernig sam-
bandið myndi þróast,“ sagði hann.

Hvorki Pitt né Aniston hafa 
leitað til skilnaðarlögfræðinga og
gefur það orðrómi þessum byr und-
ir báða vængi. Eftir að þau hættu

saman þann 7. janúar hafa þau
einnig haldið áfram að búa saman í
glæsihýsi sínu í Hollywood. ■

Ekki er öll von úti

PITT OG ANISTON Brad Pitt og Jennifer
Aniston höfðu verið gift í fjögur ár þegar
þau ákváðu að hætta saman.

Tölvuteiknimyndin The Incredibles
er að taka íslenska

bíómarkaðinn með
áhlaupi en hún nálg-
ast nú 30 þúsund
sæta markið óð-
fluga og ekkert
lát virðist vera
á vinsæld-
um henn-
ar. Hún var
vinsælasta
og tekju-
hæsta myndin í
íslenskum miða-
sölum um síð-
ustu helgi en þá
sáu fleiri mynd-
ina en helgina
áður þannig að
þrátt fyrir kröftuga
byrjun virðist
myndin enn vera í
uppsveiflu.

ÁLFRÚN ÖRNÓLFSDÓTTIR Vakti athygli í myndinni Dís og hefur nú verið valin ásamt
21 öðrum ungum leikurum í „Shooting Star“ hópinn.

Á hverju ári velur Europian Film
Promotion hóp ungra leikara sem
vakið hafa sérstaka athygli á árinu.
Nú hefur Álfrún Örnólfsdóttir 
verið valin í „Shooting Star“ hópinn
2005. Alls er 21 ungur leikari og
leikkona frá Evrópu valin í þennan
hóp sem er kynntur á hverju ári á
kvikmyndahátíðinni í Berlín sem
hefst í byrjun febrúar. 

„Ég er auðvitað mjög sátt og
þetta verður örugglega skemmti-
legt. Íslenska kvikmyndamiðstöðin
sér um að velja fulltrúa frá Íslandi.
Þetta eru allt ungir leikarar sem
hafa verið að gera góða hluti í sínu
landi,“ segir Álfrún.

Álfrún vakti athygli fyrir stuttu
þegar hún lék aðalhlutverkið í
kvikmyndinni um stúlkuna Dís.
Hún hefur leikið í fleiri kvikmynd-
um eins og Svo á jörðu sem á himni
eftir Kristínu Jóhannesdóttur. Hún
er útskrifuð frá Webber Douglas
Academy of Dramatic Art og hefur
stundað leiklist síðan hún var sjö
ára. Með því að vera valin í þennan
hóp bætist Álfrún í fríðan flokk
leikara en áður hafa Hilmir Snær

Guðnason, Ingvar E. Sigurðsson,
Baltasar Kormákur, Margrét Vil-
hjálmsdóttir og Nína Dögg Filipp-
usdóttir verið valin í Shooting
Stars hópinn. Í fyrra var það
Tómas Lemarquis sem varð fyrir
valinu eftir að hafa vakið mikla 
athygli fyrir frammistöðu sína í
Nóa albínóa. 

„Þetta er að sjálfsögðu glæsi-
legur hópur leikara en það kemur í
ljós hvað þetta þýðir fyrir mig. Ég
hef fengið grófar upplýsingar frá
þeim sem hafa farið áður. Aðallega
held ég að þetta sé gert til þess að
kynna mann fyrir stórum hópi
fólks úr þessum bransa, leikstjór-
um, framleiðendum og þess háttar.
Það verður líka gaman að hitta alla
þessa ungu leikara og spjalla við
þau um það sem þau eru að gera.“

Álfrún er þessa dagana að æfa
fyrir leikritið Segðu mér allt eftir
Kristínu Ómarsdóttur. Álfrún fer
þar með hlutverk tólf ára stelpu
sem er lömuð og í hjólastól. Borg-
arleikhúsið frumsýnir leikritið 18.
febrúar næstkomandi. 

hilda@frettabladid.is

FRÉTTIR AF FÓLKI

Upprennandi stjarna



43FIMMTUDAGUR 13. janúar 2005

FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

SÍMSÍMI: 5I: 5551 9000 www1 9000 www.regnbog.regnboginn.isinn.is

Nýársmyndin 2005

Sýnd kl. 7.30 og 10.10

Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20  b.i. 16

Sýnd kl. 6                  Ísl. tal

"séríslenskt
Fönn, fönn,
fönn!"

"...bráðvel heppnuð
skemmtun, grín 

og fjör..."
HHHHHH

ÓHT Rás 2

Sýnd kl. 6, 8 og 10  

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15 b.i. 14

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

Sýnd kl. 6, 8 og 10               b.i. 10

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

Ein stærsta opnun 
frá upphafi í des í USA.

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

Sýnd kl. 5 & 10

HHHHHH
kvikmyndir.com

HHHHHHHHHH
Mbl

Yfir 27.000 gestir
kl. 5 m/ísl. tali             
kl. 5, 7.30 & 10 m/ens. tal

Dómnefndarverðlaunin
í Cannes
Valin besta erlenda
myndin í Bretlandi
Myndin sem Quentin
Tarantino elskar!

HHHHHHHHHH The Guardian
HHHHHHHHHH Daily Telegraph

HHHHHHHHThe Times

Í takt við tímann er tekjuhæsta jóla-
myndin, yfir 20.000.000 kr. í tekjur frá

öðrum degi jóla til dagsins í dag.

Yfir 23.000 áhorfendur

Sýnd kl. 6 

"séríslenskt
Fönn, fönn,
fönn!"

"...bráðvel heppnuð
skemmtun, grín 

og fjör..."
HHHHHH

ÓHT Rás 2

Yfir 21.000 áhorfendur

Forsýnd kl. 8 fyrir Mastercard korthafa

VAMPÍRUBANINN BLADE ER MÆTTUR 
AFTUR HÆTTULEGRI EN NOKKRU SINNI FYRR

Sýnd kl. 8 og 10.10              b.i. 16

A MARTIN SCORSESE PICTURE
TILNEFND TIL 6 GOLDEN GLOBE
VERÐLAUNA þ.á.m. besta mynd,
besti leikstjóri og besti leikari

MASTERCARD FORSÝNING

"Mastercard
korthafar fá
2 miða á
verði eins"

Skemmtiþátturinn Jing Jang hóf
göngu sína á sjónvarpsstöðinni
Popptíví í gærkvöldi. Í þættinum,
sem verður fimm sinnum í viku
og stendur yfir í 40 mínútur,
keppa tvö lið um peningafjárhæð-
ir. Fastir liðsstjórnendur sjá um
liðin og fá þeir til sín nýja gesti
fyrir hvern þátt. Hver sem er 
getur orðið gestur, svo lengi sem
hann er eldri en sextán ára. Síðar
meir munu frægir gestir síðan
mæta til leiks.

Elma Dögg Gonzales, sem tók

þátt í Idol-keppninni, mun sjá um
annað liðið en Þorkell Máni Pét-
ursson, umboðsmaður rokksveit-
arinnar Mínus, verður hinn liðs-
stjórinn. Stjórnendur þáttarins
eru Hugi Halldórsson og Eyvind-
ur Karlsson, sonur leikarans
Karls Ágústs Úlfssonar.

„Þetta verður alls konar grín
og glens og skemmtilegar uppá-
komur,“ segir Hugi, sem áður 
hefur komið fram í þættinum 70
mínútur sem nú er hættur. „Þetta
er hugmynd sem menn eru búnir

að ganga með í maganum í nokkur
ár. Nú gafst tækifæri til að fæða
hana. Vinnan hófst í desember
þegar ljóst var að 70 mínútur
myndi hætta,“ segir hann. Hugi er
gríðarspenntur fyrir verkefninu
og telur að reynsla hans úr 70
mínútum eigi eftir að koma að
góðum notum. „Ég fékk fína
reynslu þar og það var stórkost-
legur skóli að vinna með þessum
fábjánum. Maður finnur ekki
betri skóla til að verða skemmti-
kraftur.“

Hugi ítrekar að þátturinn sé
ekki hugsaður sem svar við 70
mínútum. „Hann er nánast eins
langt frá 70 mínútum og hægt er.
Þetta er bara nýr þáttur. Við
þurfum ekkert að svara einu eða
neinu.“ ■

HUGI HALLDÓRSSON Hugi 
Halldórsson er annar af stjórnendum

skemmtiþáttarins Jing Jang á Popptíví.

Skemmtiþátturinn Jing Jang með Ofur-Huga
■ SJÓNVARP



Það var ekkert minna en sannköll-
uð sjónvarpsveisla á Stöð 2 á
þriðjudagskvöldið þegar fyrstu
þættirnir í Amazing Race voru
sýndir. Keppendur komnir alla
leið upp á manns eigið farsælda
Frón og landsmenn á iði í sófunum
sínum af gleði, stolti og föður-
landsást. Að auki voru svo milljón-
ir að horfa og milljarðatekjur í
ferðaþjónustu innan seilingar. Ég
hef verið ákafur aðdáandi þessara
þátta í gegnum tíðina og efast svo
sem ekkert um landkynningargild-
ið, en verð samt að viðurkenna að
áfangastaðir keppenda hingað til
eru mér ekki í fersku minni. Sem
er auðvitað ekkert að marka því
Ísland hefur sérstöðu og er best í
heimi. Það var líka greinilegt að

keppendur voru alsælir
með ferðatilhögunina og
fannst Ísland „funheitur“
staður þó þeir hefðu
fæstir nema óljósar hug-
myndir um landið. Von-
andi þó að landsmenn
sjálfir verði áhorfendum
ekki í of fersku minni,
„svona steiktir í hausn-
um“ eins og elstu kepp-
endurnir orðuðu það eft-
ir að hafa beðið inn-
fædda um leiðbeiningar. „Heil
borg á skallanum“, sögðu gömlu
hjónin og hristu hausana í upp-
gjöf. Aðrir sem leitað var til á leið-
inni virkuðu frekar heimóttarlegir
og heimsmenningarbragurinn sem
við þráum svo mjög að sé aðals-

merkið út á við var víðs
fjarri.
Keppendur voru svo
sjálfir kapítuli út af fyrir
sig. Geðvonskan og
heimskan „reið ekki við
einhleyping“ eins og kon-
an sagði, og greinilegt að
nokkrir keppenda þurfa
ekkert minna en sér-
fræðihjálp til að komast
til manns. Ósjálfrátt tek-
ur maður snarlega af-

stöðu með ljúfu keppendunum og
óskar hinum norður og niður. Á
hinn bóginn jafnast ekkert á við að
engjast af hneykslun yfir fram-
ferði annarra svo vonandi verða
„krípið“ í gula jakkanum og spús-
an hans með enn um sinn. ■
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VIÐ TÆKIÐ
EDDA JÓHANNSDÓTTIR VAR STOLTARI AF LANDINU SÍNU EN LANDANUM.

Steiktir Íslendingar

16.45 Handboltakvöld 17.05 Leiðarljós 17.50
Táknmálsfréttir 18.00 Stundin okkar 

SKJÁREINN

12.00 Neighbours 12.25 Í fínu formi 12.40 Jag
13.25 The Block 2 14.10 Miss Match 14.55
Tónlist 15.30 Bernie Mac 2 16.00 Svampur
16.25 Með Afa 17.20 Vélakrílin 17.25 Vaskir
Vagnar 17.30 Ljósvakar 17.40 Leirkarlarnir
17.45 Dvergurinn Rauðgrani 17.53 Neighbours
18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

BÍÓRÁSIN

22.20

The Office: Specials. Breskur grínþáttur sem
slegið hefur í gegn víða.

▼

Gaman

20.45

NYPD Blue. Síðasti þátturinn í syrpunni um New
York-löggurnar sem eltast við glæpamenn á göt-
um úti.

▼

Drama

21.30

The Simple Life 2. Paris Hilton og Nicole Richie
eru mættar aftur og ferðast nú um Bandaríkin
án nauðsynlegra aukahluta.

▼

Raunveru-
leiki

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beautiful
9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey 10.20 Ís-
land í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
20.00 Jag (20:24) (Port Chicago) Harmon

Rabb er fremstur í flokki í lögfræð-
ingasveit flotans. 

20.45 NYPD Blue (20:20) (New York löggur
8) Lögguþáttur sem gerist á strætum
New York. Bönnuð börnum.

21.30 Hustle (6:6) (Svikahrappar) Breskur
myndaflokkur um svikahrappa sem
svífast einskis. Bragðarefurinn Mickey
Stone er laus úr fangelsi. Bönnuð
börnum.

22.25 Death Driver (Road Rage) (Martröð á
vegum úti) Flutningabílstjórinn Eddie
Madden sturlast þegar hann telur
annan ökumann gera eitthvað á sinn
hlut. Ellen Carson er svo óheppin að
verða á vegi hans en þeim samskipt-
um gleymir hún ekki í bráð. 1999.
Stranglega bönnuð börnum. 

23.50 When Strangers Appear (Bönnuð börn-
um) 1.30 Class Action 3.15 Fréttir og Ísland í
dag 4.35 Ísland í bítið (e) 6.10 Tónlistar-
myndbönd frá Popp TíVí 

23.05 Af fingrum fram 23.50 Kastljósið 0.10
Dagskrárlok

18.30 Fræknir ferðalangar (21:26) (Wild
Thornberries)

19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
19.55 Verksmiðjulíf (1:6) (Clocking Off IV)

Breskur myndaflokkur sem gerist
meðal verksmiðjufólks í Manchester. 

20.50 Nýgræðingar (65:68) (Scrubs III) Gam-
anþáttaröð um læknanemann J.D.
Dorian.

21.15 Launráð (62:66) (Alias III) Bandarísk
spennuþáttaröð. Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi barna.

22.00 Tíufréttir
22.20 Skrifstofan (1:2) (The Office: Speci-

als) Gareth er orðinn skrifstofustjóri
og David Brent farinn að selja hrein-
gerningarvörur, búinn að gefa út
popplag og ráða sér umboðsmann.
Seinni hlutinn verður sýndur að viku
liðinni.

23.30 The Bachelorette (e) 0.15 Helena af
Tróju (e) 1.00 Óstöðvandi tónlist 

18.30 Fólk – með Sirrý (e) 
19.30 According to Jim (e) 
20.00 Borðleggjandi með Völla Snæ Völundur

býr sem kunnugt er á Bahamaeyjum
þar sem hann rekur veitingastað og
galdrar fram suðræna og seiðandi
rétti - með N-Atlantshafslegu yfir-
bragði.

20.30 Yes, Dear - NÝTT! Systurnar Kim og
Christine eru eins ólíkar og systur geta
verið!

21.00 Still Standing - NÝTT! Miller-fjölskyldan
veit sem er að rokkið blífur, líka á
börnin.

21.30 The Simple Life 2 - NÝTT! Ungfrú
Hilton leggur af stað út í hinn stóra
heim, ásamt vinkonu sinni Nicole
Richie.

22.00 CSI: Miami Lögreglumaður er myrtur
en allt bendir til þess að hann hafi
verið spilltur. 

22.45 Jay Leno 

8.00 Clockstoppers 10.00 Osmosis Jones
12.00 I-95 14.00 The Animal 16.00 Clock-
stoppers 18.00 Osmosis Jones 20.00 Thirteen
Ghosts (Bönnuð börnum) 22.00 Dog Soldiers
(Stranglega bönnuð börnum) 0.00 Poltergeist
3 (Stranglega bönnuð börnum) 2.00 The Fly
(Stranglega bönnuð börnum) 4.00 Dog Soldi-
ers (Stranglega bönnuð börnum)

OMEGA

19.30 Í leit að vegi Drottins 20.00 Kvöld-
ljós 21.00 Um trúna og tilveruna  (e) 21.30
Joyce Meyer 22.00 700 klúbburinn 22.30
Joyce Meyer 23.00 Fréttir frá CBN 0.00
Kvöldljós (e) 1.00 Nætursjónvarp

AKSJÓN

7.15 Korter 18.15 Kortér 20.30 Andlit bæjar-
ins. Þráinn Brjánsson ræðir við Ragnar Hólm
21.00 Níubíó. Shadrach 23.15 Korter 
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▼

▼

▼

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 CNN Business Tra-
veller 22.00 Business International 23.00 Insight 23.30
World Sport 0.00 CNN Today 1.30 CNN Business Traveller
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: X - Adventure
Raid Series 8.30 Luge: World Cup Königssee 9.00 Cross-
country Skiing: World Cup Prague Czech Republic 10.00
Biathlon: World Cup Ruhpolding Germany 11.00 Rally:
Rally Raid Dakar 11.30 Tennis: Tennis Stories 11.45 Tennis:
Tennis Stories 12.00 Tennis: WTA Tournament Sydney
Australia 13.30 Tennis: WTA Tournament Sydney Australia
14.45 Biathlon: World Cup Ruhpolding Germany 16.15 Bi-
athlon: World Cup Ruhpolding Germany 18.00 Boxing
19.00 Football: EFES Pilsen Cup 21.00 All sports: WATTS
21.30 Rally: Rally Raid Dakar 22.15 News: Eurosportnews
Report 22.30 Fight Sport: Fight Club 0.00 Rally: Rally Raid
Dakar

BBC PRIME

7.00 Zingalong 7.15 Tikkabilla 7.35 Blue Peter Flies the
World 8.00 The Best 8.30 Ready Steady Cook 9.15 Big
Strong Boys 9.45 Trading Up 10.15 Bargain Hunt 10.45
The Weakest Link Special 11.30 Diet Trials 12.00 EastEnd-
ers 12.30 Antiques Roadshow 13.00 Animal Hospital 13.30
Teletubbies 13.55 Tweenies 14.15 Bits & Bobs 14.30
Zingalong 14.45 Tikkabilla 15.05 Blue Peter Flies the World
15.30 The Weakest Link Special 16.15 Big Strong Boys
16.45 Bargain Hunt 17.15 Ready Steady Cook 18.00 Diet
Trials 18.30 EastEnders 19.00 Keeping up Appearances
19.30 Yes Minister 20.00 Clocking Off 20.55 Reputations
21.55 Mastermind 22.25 The League of Gentlemen 22.55
Two Thousand Acres of Sky 0.00 Great Railway Journeys
of the World 1.00 The Making of a Continent 2.00 The
Physical World 2.30 Using Mathematics 3.00 Trouble At the
Top 3.40 Personal Passions 4.00 Follow Me 4.15 Follow
Me 4.30 Kids English Zone

NATIONAL GEOGRAPHIC

16.00 Night Hunters 17.00 Battlefront: Fall of the Phil-
ippines 17.30 Battlefront: Battle On Kwajalein 18.00 Egypt
Detectives: Mystery of the First Egyptians 18.30 Tales of the
Living Dead: Elephant Woman 19.00 Totally Wild 19.30
Monkey Business 20.00 Night Hunters 21.00 Built for the
Kill: Snake 22.00 Built for the Kill: Cat 23.00 Battlefront:
Battle of Norway 23.30 Battlefront: Fall of Singapore 0.00
Built for the Kill: Snake 1.00 Built for the Kill: Cat

ANIMAL PLANET 

16.00 The Planet's Funniest Animals 16.30 Amazing
Animal Videos 17.00 Young and Wild 17.30 That's My Baby
18.00 Monkey Business 18.30 Big Cat Diary 19.00 Unta-
med Earth 20.00 Gorilla, Gorilla 21.00 Venom ER 22.00
The Natural World 23.00 Pet Rescue 23.30 Breed All About
It 0.00 Animal Doctor 0.30 Emergency Vets 1.00 Untamed

Earth 2.00 Gorilla, Gorilla 3.00 Venom ER 4.00 The Planet's
Funniest Animals 4.30 Amazing Animal Videos

DISCOVERY CHANNEL

16.00 Hooked on Fishing 16.30 Rex Hunt Fishing
Adventures 17.00 Unsolved History 18.00 Wheeler Dealers
18.30 A Racing Car is Born 19.00 Mythbusters 20.00 For-
ensic Detectives 21.00 FBI Files 22.00 FBI Files 23.00 For-
ensic Detectives 0.00 First World War 1.00 Gladiators of
World War II 2.00 Hooked on Fishing 2.30 Rex Hunt Fishing
Adventures 3.00 Globe Trekker 4.00 Xtreme Martial Arts

MTV EUROPE

9.00 Top 10 at Ten 10.00 Just See MTV 12.00 Newlyweds
12.30 Just See MTV 14.00 SpongeBob SquarePants
14.30 Wishlist 15.00 TRL 16.00 Dismissed 16.30 Just See
MTV 17.30 MTV:new 18.00 The Base Chart 19.00
Newlyweds 19.30 Globally Dismissed 20.00 Boiling Points
20.30 Jackass 21.00 Top 10 at Ten 22.00 Superock 0.00
Just See MTV

VH1 EUROPE

9.00 Then & Now 9.30 VH1 Classic 10.00 Winter Wonder-
land Top 10 11.00 Big in 2004 13.00 2004 Remembered
14.00 VH1 Hits 16.00 So 80s 17.00 VH1 Viewer's Jukebox
18.00 Smells Like the 90s 19.00 2004 Remembered 20.00
Big in 2004 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
Looney Tunes 11.40 Tom and Jerry 12.05 Scooby-Doo
12.30 Spaced Out 12.55 Courage the Cowardly Dog 13.20
Samurai Jack 13.45 Johnny Bravo 14.10 Ed, Edd n Eddy

ERLENDAR STÖÐVAR

Kapphlaupið mikla
hófst á Íslandi í þetta
sinn og stefnir í að
verða æsispennandi. 
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SÝN

22.30

David Letterman. Kvöldþáttur Davids skartar yf-
irleitt skærum stjörnum og aldrei að vita nema
heimsfrægur tónlistarmaður stígi á sviðið.

▼

Spjall

23.15 Þú ert í beinni! 0.00 Boltinn með
Guðna Bergs 

18.30 David Letterman Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

19.15 The World Football Show (Fótbolti um
víða veröld)

19.45 Inside the US PGA Tour 2005 (Banda-
ríska mótaröðin í golfi) Vikulegur
fréttaþáttur þar sem fjallað er um
bandarísku mótaröðina í golfi á ný-
stárlegan hátt.

20.15 Þú ert í beinni! Umræðuþáttur um
allt það sem er efst á baugi í íþrótta-
heiminum hverju sinni. 

21.00 NFL-tilþrif Svipmyndir úr leikjum helg-
arinnar í ameríska fótboltanum.

21.30 World’s Strongest Man 2004 (Sterkasti
maður heims 2004) Á haustmánuð-
um komu kraftajötnar frá ýmsum
löndum til keppni á Bahamaeyjum. 

22.00 Olíssport Fjallað er um helstu
íþróttaviðburði heima og erlendis. 

22.30 David Letterman 

16.45 Sjáðu 17.15 Jing Jang 18.00 Olíssport 

POPP TÍVÍ

7.00 Jing Jang 7.40 Meiri músík 17.00 Jing
Jang 18.00 17 7 (e) 19.00 Íslenski popp list-
inn 21.00 Idol Extra (e) 22.00 Fréttir 22.03
Jing Jang 22.40 Kenny vs. Spenny 23.10
Sjáðu (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 Hamingjuleitin  14.03 Útvarpssagan,
Blindingsleikur 14.30 Seiður og hélog 15.03
Fallegast á fóninn 16.13 Hlaupanótan 17.03
Víðsjá

18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 19.00 Vit-
inn 19.27 Sinfóníutónleikar 21.55 Orð
kvöldsins 22.15 Útvarpsleikhúsið: Englabörn
23.10 Hlaupanótan

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

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

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

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Annáll Dægurmálaútvarp Rásar 2

18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 20.00
Gettu betur 21.30 Tónlist að hætti hússins
22.10 Óskalög sjúklinga 0.10 Glefsur

1.03 Ljúfir næturtónar 2.03 Auðlindin

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.03 Lauf-
skálinn 9.40 Úr Gráskinnu 9.50 Morgunleik-
fimi 10.13 Norrænt 11.03 Samfélagið í nær-
mynd

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

09.03 Ólafur Hannibalsson 10.03 Símatími
(Umsj. Arnþrúður Karlsd.) 11.03 Arnþrúður
Karlsdóttir

12.25 Endurflutt 13.00 Íþróttafréttir 13.05 End-
urflutt 14.03 Gústaf Níelsson 15.03 Þorgrímur
Gestsson 16.03 Viðskiptaþátturinn 

17.05 Heil og sæl (Einar Karl/Hulda) 18.00
Tölvur og tækni (endurflutt) 20.00 Endurflutn-
ingur frá liðnum degi 

Þú ert í beinni! er nýr sjónvarpsþáttur
á íþróttastöðinni Sýn. Hér er á ferð
beinskeyttur umræðuþáttur um allt
það sem er efst á baugi í íþróttaheim-
inum hverju sinni. Umsjónarmaður er
íþróttafréttamaðurinn Valtýr Björn Val-
týsson en honum til aðstoðar eru
Hans Bjarnason og Böðvar Bergsson.
Allir eru strákarnir velkunnugir íþrótt-

um og vita svo sannarlega hvað þeir
syngja. Félagarnir skiptast á skoðun-
um, fá góða gesti í heimsókn og ræða
við sjónvarpsáhorfendur sem geta
hringt í þáttinn eða sent tölvupóst og
þar af leiðandi kannski endað í beinni
hjá félögunum. Strákarnir halda sömu-
leiðis úti þætti á Skonrokki sem hefur
vakið verðskuldaða athygli.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sýn kl. 20.15ÞÚ ERT Í BEINNI!

Svar:Charlie úr kvikmyndinni
G:MT Greenwich Mean Time frá
árinu 1999.

„Death is an absolute, their ain't nothing absolute about life. Anytime you want out the door is always open.“

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Hans Bjarnason og Valtýr Björn Valtýsson
fræða sjónvarpsáhorfendur um íþróttir.

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 Loo-
ney 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 Mysteries 13.50 Pokémon 14.15 Digimon I 14.40
Spider-Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies

MGM MOVIE CHANNEL

9.50 White Lightning 11.30 A Rage to Live 13.10 The Billion
Dollar Hobo 14.45 My American Cousin 16.15 The Scalp-
hunters 18.00 Living on Tokyo Time 19.25 Hard Choices
20.55 Straight Out of Brooklyn 22.20 Kes 0.10 Zero to Sixty
1.50 Taking of Beverly Hills 3.25 Brannigan

TCM

20.00 Ryan's Daughter 23.10 Young Cassidy 1.00 Hysteria
2.25 The Comedians

HALLMARK

8.00 Run the Wild Fields 9.45 Just Desserts 11.15 Early Ed-
ition 12.00 Mrs. Santa Claus 13.45 Snow White 15.15 Run
the Wild Fields 17.00 Just Desserts 18.30 Early Edition
19.30 Law & Order III 20.30 The Passion of Ayn Rand 22.15
Choices

Þú ert í beinni! verður
vikulega á dagskrá.

Beinskeyttur íþróttaþáttur



■ VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

Bremerhaven.

Arnarholti.

Hrafninn flýgur.
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Útvarpsþátturinn Tvíhöfði, með þá
Sigurjón Kjartansson og Jón
Gnarr innanborðs, er að hætta.
Þetta tilkynntu þeir félagar í þætt-
inum í gærmorgun.

„Við erum að fara að snúa 
okkur að öðrum vettvangi, sem
myndi væntanlega vera í öðrum
fjölmiðlum en útvarpi,“ segir 
Sigurjón Kjartansson um þessi
óvæntu tíðindi í íslenskum fjöl-
miðlaheimi. „Það er ekki útséð 
nákvæmlega hvað verður en þessi
þáttur eins og við þekkjum hann er
á enda runninn.“

Sigurjón segir að þátturinn hafi
ekki borið sig þrátt fyrir miklar
vinsældir. Þrátt fyrir að um 15 til
20 þúsund manns hafi hlustað á
hann á hverjum morgni virðist
sem auglýsendur hafi ekki tekið
við sér. „Markaðsfræðin hefur
ekki dansað í sama takti og það
sem við höfum verið að bjóða upp
á. Það eru engar sérstakar skýr-
ingar á þessu. Það hefur bara
gengið illa að selja auglýsingar í
þáttinn,“ segir hann en bætir því
við að hann og Jón hafi fullan hug
á að starfa saman áfram. Að sögn
Jóns er ein af ástæðum fyrir aug-
lýsingaskortinum sú að þeir fé-
lagar hafi ekki verið sérlega fyrir-
tækjavænir í gegnum tíðina. „Við
höfum viljað halda okkar sjálf-
stæði og ekki farið í beinar útsend-
ingar í bílaumboð eða kjammsað á
snakki eða súkkulaði í þættinum
eins og víða er gert. Það bitnar
bara á dagskrárgerðinni.“

Tvíhöfði hóf göngu sína sum-
arið 1996 og var samfleytt í loftinu
sem morgunþáttur á árunum 1998
til 2002. Þá tóku þeir félagar sér frí
þar til þátturinn byrjaði aftur 
fyrir tæpu ári síðan. Nú er hann
sem sagt að renna sitt skeið á enda
á nýjan leik og verður síðasti þátt-
urinn líklega í næstu viku.

Aðspurðir játa þeir báðir að
söknuður sé að Tvíhöfðanum. „Ég
sakna þess sannarlega að gera

þetta eins og við gerðum þetta á
daglegum „basis“. Þetta er samt
tregablandin gleði. Það er líka
mjög spennandi að huga að öðrum
hlutum og ég er dauðfeginn að fá
að prófa að mæta í vinnuna 
klukkan níu eins og flestir aðrir,“

segir Sigurjón og Jón bætir við:
„Það er náttúrlega þykk sorg yfir
því að hætta en maður verður líka
að sætta sig við að þetta gengur
ekki.“

Hvorugur þeirra vill gefa upp
hvað þeir taki sér fyrir hendur

næst en sjónvarpið telst þó vera
líklegur kostur. Sigurjón byrjar
væntanlega að leika í nýrri þátta-
röð af Svínasúpunni á næstunni,
sem yrði sýnd á Stöð 2 næsta haust
og hugsanlega verður Jón þar með
í för. freyr@frettabladid.is

Það er alrangt að Kate Winslet
hafi verið á næturklúbbi í Reykja-
vík um helgina. Hún hefur aldrei
komið til Íslands og var í Los Ang-
eles með fjölskyldu sinni á
laugardaginn var,“ segir
Sara Keene hjá fyrirtæk-
inu Premier PR í London
en fyrirtækið sér um öll
almannatengsl fyrir
Winslet.

Dyraverðir á
skemmtistaðnum Rex
töldu sig hafa borið
kennsl á Winslet á
laugardagskvöld og að
þeirra sögn var hún
glæsileg en lét lítið
fyrir sér fara. DV
og Fréttablaðið
sögðu frá þessu
meinta Íslands-
djammi Titanic-
leikkonunnar og
birtust þær

fréttir einnig á vefmiðlinum
Vísi.is og bárust þannig inn á borð
Söru, sem varð að bregðast skjótt
við og bera fréttirnar til baka.

„Daily Mail hérna á
Englandi hringdi í

okkur og vildi fá
staðfestingu á
fréttum frá Ís-
landi um að frú
Winslet hefði
verið á nætur-

klúbbi í
Reykjavík í

fylgd annars
manns en eig-

i n m a n n s
h e n n a r.

V i ð
u r ð -

um að senda tilkynningu út á alla
fjölmiðla í Bretlandi og láta vita
að þessi frétt væri ekki á rökum
reist.“

Sara segir að það geti verið
vont að eiga við það þegar svona
fréttir eru prentaðar þar sem þær
fari eins og eldur í sinu út um 
allan heim með tilkomu netsins.
„Þetta kemur sér vitaskuld mjög
illa fyrir frú Winslet, sem er ham-
ingjusamlega gift kona,“ segir
Sara og bætir því við að það væri
verðugt verkefni að hafa uppi á
tvífara Winslet sem afvegaleiddi
dyraverði Rex og tvö íslensk dag-
blöð. Sé hún jafn lík Winslet og
ætla megi gætu henni opnast ein-
hverjar dyr í Hollywood. ■

Winslet á tvífara í Reykjavík

ÚTVARPSSTJÖRNUR HÆTTA Í LOFTINU: SNÚA SÉR AÐ ÖÐRUM VETTVANGI

Tvíhöfði á enda runninn
1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

...fær Hrafn Gunnlaugsson fyrir
að leggjast í metnaðarfulla DVD-
útgáfu af kvikmyndinni Hrafninn
flýgur. Diskurinn, sem verður tal-
settur á nokkur tungumál, kemur
út um páska.

HRÓSIÐ

AÐ MÍNU SKAPI
STEFNIR GUNNARSSON, SÖNGVARI Í LADA SPORT

TÓNLISTIN Tónlist hefur alltaf verið
mjög stór partur af mínu lífi og til dæm-
is byrjaði ég víst að syngja áður en ég
byrjaði að tala. Það var lagið Don’t
Worry, Be Happy, sem reyndar á mjög
vel við mig vegna þess að ég er mjög 
rólegur strákur. Annars hef ég verið að
hlusta mikið á diskinn Relationship of
Command með hinni merku en látnu At
the Drive-In og Betty Takes a Ride með
snillingunum í íslenska bandinu Ísidór,
og svo alltaf smá Ensími með.

BÓKIN Ég hef aldrei verið mikið í því að
lesa en þó eitthvað. Þegar ég les bók
þarf ég að vita, áður en ég byrja, að hún
sé áhugaverð og almennt góð. Seinast

las ég ljóðabókina Blá fiðrildi eftir
Leonard Cohen í þýðingu Guðmundar
Sæmundssonar, en Cohen samdi
einmitt lagið Hallelujah sem varð hvað
vinsælast í flutningi Jeffs Buckley.

BÍÓMYNDIN Ég fór með kærustunni á
nýju Stuðmannamyndina í síðustu viku.
Það var alveg hreint prýðisskemmtun.
Annars finnst mér flest bíóhús á landinu
óþægileg og vil heldur liggja heima með
vinum eða fjölskyldunni yfir góðri grín-
mynd.

BORGIN Þar sem ég hef aldrei farið út
fyrir landsins steina ætla ég bara að
nefna fæðingarstaðinn minn; Vest-

mannaeyjar. Pabbi býr þar enn með
sinni fjölskyldu og mér þykir ótrúlega
gott að kíkja þangað við og við til að
slappa af og ná mér niður af stressinu í
„stórborginni“.

BÚÐIN Ég er tiltölulega nýbúinn að upp-
götva búðina Illgresi á Laugaveginum
þar sem fást hreint ótrúlega flott föt á
nánast ekki neitt. Svo eru vitaskuld tón-
listarbúðirnar algjörlega ómissandi; eins
og 12 Tónar og Geisladiskabúð Valda.
Eins og flestir Íslendingar er ég ekkert of
hrifinn af Skífunni vegna ótrúlega hás
vöruverðs.

VERKEFNIÐ Við strákarnir í Lada Sport

erum byrjaðir að semja á fullu fyrir nýja
plötu sem, ef allt gengur að óskum, á að
verða fjölbreyttari, þéttari, vandaðri og
bara betri en platan okkar Personal
Humour sem kom út í septermber og
fékk þrátt fyrir allt frábærar viðtökur. Ég
vil nota tækifærið, fyrir hönd okkar allra,
og þakka innilega fyrir okkur.

Blá fiðrildi, Vestmannaeyjar, Illgresi og hamingjan

KATE WINSLET Þessi fræga leikkona var víst ekki
að tjútta á Rex um helgina. Tvífari hennar hefur
þó líklega verið á staðnum og fjölmiðlafulltrúi
Winslet gæti vel hugsað sér að fá að kynnast þeirri
konu betur.

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

-Loðin tíska 
í vetur
-Fitness-
drottning
-Flott í rækt-
inni

TÍMARITIÐ
MAGASÍN
FYLGIR DV Í DAG

2. TÖLUBLAÐ  3. ÁRGANGUR – FIMMTUDAGURINN 13. JANÚAR

Guðrún Inga
dansar af ástríðu

Læknaðist af
kvíðanum
með hjálp

minnistaflna

Loðin tíska í vetur
Sjóðheitir pelsar

FLOTT
Vertu

í ræktinni

Börnin hjá pabba
Reynslusaga

forsjárlausrar móður

FREYJA FITNESSDROTTNING

OPNAR FATASKÁPINN[ ]

MAGASÍN
20tips fyrir

fallegt hár

Heilsurækt 
og námskeið 
á nýju ári

TVÍHÖFÐI Þátturinn Tvíhöfði er að hætta. Þetta tilkynntu þeir félagar Sigurjón Kjartansson og Jón Gnarr í gærmorgun.

»
 FA

S
T
U

R
 

» PUNKTUR

Lárétt: 2 hróp, 6 hvíldi, 8 sláa, 9 lengst frá, 11
tveir eins, 12 brothætt, 14 stóran fugl, 16 í röð,
17 tímabili, 18 beisk, 20 frá, 21 sáðland.
Lóðrétt: 1 fánýtt skraut, 3 rykkorn, 4 andleg
flatneskja, 5 háttur, 7 kærleiksþurfi, 10 eins um
ö, 13 veitingastaður, 15 ganga, 16 frysta, 19
ending.

Lausn.

Lárétt: 2kall,6lá,8ráa,9yst,11gg,12stökk,
14strút,16íj,17ári,18súr, 20af, 21akur.
Lóðrétt: 1glys,3ar, 4lágkúra,5lag,7ástsjúk,
10töt,13krá,15tifa,16ísa,19ru.
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VI Ð S EG J U M F R É T T I R SM Á A U G L Ý S I N G AS Í M I N N E R 550 5000

ÓKEYPIS 
LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ

á hverju fimmtudagskvöldi 
kl. 19.30 til 22.00 í síma 5511012.

ORATOR, 
félag laganema við
Háskóla Íslands.NÝTT KORTATÍMABIL

BT útsölubæklingur 
        fylgir blaðinu í dag

Sjálfsrækt
Ég á góðan vin sem er svo óá-

nægður með sjálfan sig. Honum
finnst hann svo misheppnaður.
Hann á í stökustu vandræðum með
sig. Hann er alltaf áhyggjufullur og
vonsvikinn og aðallega óánægður
með sjálfan sig. Mér hefur alltaf
fundist hann fínn. Ég hef verið mjög
ánægður með hann en ekki hann
sjálfur. Honum finnst allir aðrir
vera að gera það svo gott. 

HANN HEFUR leitað ýmissa leiða
til að laga sig. Hann er fastagestur á
Dale Carnegie námskeiðum og með-
limur í ýmsum sjálfsræktarhópum,
þar á meðal fimm tólf spora sam-
tökum. Hann er aldrei heima hjá sér
en alltaf á námskeiðum og fundum.
Þetta hefur valdið fjölskyldu hans
miklum óþægindum. Konan hans er
orðin rosalega þreytt á þessu enda
er hún frá Venusi og hugsar með
öðru heilahveli en hann. En þreytt-
astur er hann sjálfur. Hann er orð-
inn uppgefinn og ringlaður og er við
það að gefast upp. 

KANNSKI er ekkert að honum 
eftir allt saman. Kannski er hann
bara allt í lagi. Og kannski eru aðrir
ekkert eins frábærir og hann held-
ur. Hann mundi kannski sjá það ef
hann fengi jafn mikinn áhuga á 
öðrum og hann hefur á sjálfum sér.
Ég held að hann hafi misskilið þetta
hrapallega. Ef hann mundi bara
slappa af þá væri hann algjörlega
frábær. Ef hann gæti bara sætt sig
við hver hann er þá gæti hann jafn-
vel orðið hamingjusamur. Ham-
ingjan er nefnilega ekki falin í ein-
hverri kenningu úr þykkri bók eða í
gáfulegum orðum einhvers útlend-
ings heldur hér og nú í Íslenskum
hversdagsleika. Hún felst í því að
sætta sig við. 

ÞAÐ ER EKKERT eins og allir í
heiminum séu með þetta allt á
hreinu og svo séu einn og einn mað-
ur sem séu ekki að fatta neitt eins
og margir virðast halda. Við getum
ekki miðað okkur við heiminn.
Heimurinn er ekki í lagi. Hann er
snarbilaður. Fólk er meira og minna
kexruglað. Þúsundir manna deyja
hungurdauða á hverjum degi. Stríð
geysa og sjúkdómar herja á heims-
byggðina. Illmenni virðast vaða
uppi útum allt. Margir jarðarbúar
hafa aldrei séð hreint og tært vatn.
Og við erum hluti af þessum heimi.
Við verðum aldrei fullkomin sama
hvað við gerum. Sá eini sem er full-
kominn er Guð. Og ef maður á gott
samband við hann þá getur maður
bara slappað af.

JÓNS GNARR

BAKÞANKAR


