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Upplýsingar eru veittar í síma 533 6300 og með fyrirspurnum á netföngin:
maria@lidsinni.is og svava.jonsdottir@inpro.is

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR, SJÚKRAÞJÁLFARAR OG IÐJUÞJÁLFAR

VIÐ LEITUM EFTIR FLEIRI FRÁBÆRUM EINSTAKLINGUM TIL AÐ TAKAST Á

VIÐ FJÖLBREYTT OG KREFJANDI VERKEFNI Á SVIÐI
HEILBRIGÐISÞJÓNUSTU OG VINNUVERNDAR

Við leitum að einstaklingum sem eru faglega framúrskarandi, sjálfstæðir, sveigjanlegir og með góða 

samskiptahæfileika. Á móti bjóðum við fjölbreytt verkefni og skemmtilegt samstarf. 

Á vinnuverndarsviði InPro er laust til 
umsóknar starf við vinnustaðaúttektir,
áhættumat starfa, auk fræðslu og þjálfunar á 
sviði vinnuverndar. 

Á heilbrigðissviði InPro/Liðsinnis er laust til 
umsóknar starf við hjúkrunarþjónustu til 
stofnana eða einstaklinga. Um er að ræða
vaktavinnu á ýmsum sérsviðum hjúkrunar.

Markmið InPro er að hafa jákvæð áhrif á lífsgæði fólks með hágæða heilbrigðisþjónustu og 

víðtækri þjónustu á sviði vinnuverndar.InPro - Skipholti 50b - 105 Reykjavík - Sími 533 6300 - www.inpro.is
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Stútfullt blað af 
atvinnuauglýsingum

Með sterkustu 
konu Breta

 Íslendingar sækja í 
auknum mæli í sólina yfir hátíð-
irnar og að vera frekar heima á 
Íslandi yfir sumartímann. Stórir 
hópar ættmenna ferðast saman. 
„Þetta er allt annað munstur en 
áður var, fólk er að panta ferðir í 
október fyrir afa og ömmu og alla 
fjölskylduna. Þetta eru allt að tut-
tugu manns saman sem fara með 
hangikjöt, malt og appelsín, ORA-
baunir og jafnvel laufabrauð,“ 
segir Laufey Jóhannesdóttir hjá 
Plúsferðum, en hún telur að styttra 
sumarfrí skólabarna spili þarna 
inn í, og að fólk vilji nýta allt það 
frí sem það hefur. 

Plúsferðir eru í samvinnu við 
Úrval-Útsýn og Sumarferðir. Með 
þessum þremur ferðaskrifstofum 
ferðast um átján hundruð manns 
til útlanda um jólin og er það mikil 
fjölgun milli ára.

Hjá Heimsferðum er sömu 
sögu að segja. Þar hefur jólaferð-
um fjölgað talsvert og Þyri Gunn-
arsdóttir, sölustjóri Heimsferða, 
minntist einnig á sömu nýju tísk-
una; ferðir stórfjölskyldna. Þyri 
áætlar að tæplega þrjú þúsund 
manns leggi land undir fót með 
ferðaskrifstofunni. Það er álíka 
mikið og hjá stóru flugfélögunum, 
en í ferðir með þeim fara „á fjórða 
þúsund“ hjá Flugleiðum og „milli 
þrjú og fjögur þúsund“ hjá Ice-

land Express. Talsmenn beggja 
félaga tóku fram að erfitt væri að 
henda reiður á nákvæma tölu.

Samtals má því gróflega ætla 
að milli tíu og þrettán þúsund 
manns fljúgi í sólina um jólin með 
þessum ferðaþjónustufyrirtækj-
um.

En ekki sækja allir í strendur 
og sand. Skíðaferðir til Evrópu 
eru einnig vinsælar. Í ár er sá 
bransi í talsverðu uppnámi vegna 
mikils hita í Evrópu. Á þessum 
tíma árs mun ekki hafa verið heit-
ara þar svo öldum skiptir og við-
urkenna sölumenn að þetta sé 
„dálítið erfitt“. Ekki er skíðaferða-
mönnum endurgreitt, þótt enginn 
sé snjórinn, frekar en sóldýrkend-
um sem lenda í rigningu. Ekki er 
spáð snjókomu næstu daga, en 
sölumenn segjast þó ekki örvænta. 

Um þrettán þúsund 
í útlöndum um jólin
Sala jólaferða hefur aukist mikið. Allt að þrettán þúsund manns fara út í heim 
yfir jólin. Stórfjölskyldan sækir í auknum mæli í að halda heilög jól með hangi-
kjöti á sólarströnd. Enginn snjór er í Evrópu fyrir skíðaferðalanga.

Þetta er allt annað 
munstur en áður var, 

fólk er að panta ferðir í október 
fyrir afa og ömmu og alla fjöl-
skylduna. 

 Skíðasvæðið í Bláfjöllum var opið almenn-
ingi í gær í fyrsta skipti í vetur. Ekki var allt svæðið 
opið heldur einungis ein lyfta í Suðurgili. Lyftan, 
sem kölluð er Gosinn, var opin milli eitt og fjögur og 
var aðgangur ókeypis.

Um 200 manns lögðu leið sína upp í Bláfjöll en ef 
með eru taldir þeir sem mættu á æfingar skíða-
deilda um morguninn voru á milli 400 og 500 manns 
í brekkunum í dag. Flestir voru sammála um að þótt 
lítið væri af snjó væri færið gott.

Samkvæmt Grétari Þórissyni, forstöðumanni 
skíðasvæðisins í Bláfjöllum, vantar lítið upp á að 
hægt verði að opna fleiri lyftur. „10 til 15 sentímetr-
ar af jafnföllnum snjó ættu að duga svo hægt verði 
að opna í Kóngsgili,“ segir Grétar.

Vonir standa til að hægt verði að hafa Gosann 
opinn um eftirmiðdaginn í dag en Grétar biður fólk 
að hringja á undan sér eða athuga hvort opið sé á 
heimasíðunni www.blafjoll.is áður en lagt er af stað.

Fimm hundruð manns á skíðum

Ólafur Ásgeirsson 
þjóðskjalavörður hefur veitt 
Alþýðusambandi Íslands umbeðn-
ar upplýsingar um hvort og þá 
hvenær símar ASÍ hafi verið 
hleraðir á tímabilinu 1949 til 1976.
Í svari þjóðskjalavarðar kemur 
fram að heimild til hlerunar var 
veitt einu sinni árið 1961, en þá 
var Hannibal Valdimarsson 
forseti sambandsins. Á vefsíðu 
ASÍ kemur fram að bréf þjóð-
skjalavarðar veki fleiri spurning-
ar en það svarar. Grétar Þor-
steinsson, forseti ASÍ, vekur 
athygli á að enn sé óupplýst 
hversu lengi þessar hleranir stóðu 
yfir en í dómsúrskurði segir að 
hlerunarleyfið sé veitt „fyrst um 
sinn“. Sambandið mun því 
fylgjast vel með framvindu 
hleranamálsins.

Þjóðskjalavörð-
ur svarar ASÍ

Mikill eldur kviknaði í þró 
við fiskimjölsverksmiðju 
Ísfélagsins í Vestmannaeyjum 
um klukkan átta í gærkvöldi. Allt 
tiltækt slökkvilið og björgunar-
sveitir börðust við eldinn sem 
náðu tökum á eldinum á rúmri 
klukkustund. Átta manna lið frá 
slökkviliði höfuðborgarsvæðisins 
var sent með eiturefnabúnað með 
þyrlu Landhelgisgæslunnar til 
Vestmannaeyja, vegna ediksýru 
sem runnið hafði niður. Var um 
varúðarráðstöfun að ræða.

Samkvæmt upplýsingum 
lögreglunnar í Vestmannaeyj-
um er íkveikja líklegasta 
ástæða eldsvoðans, en engar 
raflagnir eru í þrónni. Tjónið er 
líklega ekki mikið að sögn 
lögreglu en mikil mildi þykir að 
eldurinn náði ekki í sjálft 
verksmiðjuhúsið.

Lögregluna 
grunar íkveikju
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Haldinn verður 
stofnfundur nýrra stjórnmálasam-
taka, sem munu bjóða fram til 
alþingiskosninganna í vor, á Hótel 
Borg í dag. Markmiðið með 
stofnun samtakanna er að ná fram, 
með þingsetu, verulegum bótum á 
kjörum aldraðra með því að semja 
við önnur þingöfl af heilbrigðri 
skynsemi um landsmál, eins og 
segir í tilkynningu undir nafninu 
„Framboð heldri borgara.“ 
Framboðið er ekki undir merkjum 
félaga eldri borgara eða Lands-
sambands eldri borgara þar sem 
slíkt framboð samrýmist ekki 
lögum félaganna. 

Almennt skulu þeir studdir til 
framboðs sem ekki hafa lengur 
styrk til vinnu, hvort heldur er 
vegna aldurs eða örorku. Sveinn 
Guðmundsson verkfræðingur er 
hvatamaður að stofnfundinum. 

Hann segist meta stöðuna svo að 
framboðið sé raunhæft. Þörfin sé 
til staðar og málstaður eldra fólks 
þurfi sterkari málsvara. Um 
hverjir hugsanlega munu skipa 
listann segist Sveinn ekkert geta 
sagt, málið sé of stutt á veg komið. 
Undir þetta tekur Baldur Ágústs-
son, fyrrverandi forstjóri, sem 
stóð fyrir fundi á dögunum þar 
sem tillaga hans að framboði 
félagsmanna í félögum eldri 
borgara var samþykkt með 
miklum meirihluta. 

Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins hefur fjársterkur 
aðili lýst áhuga á því að styrkja 
framboðið. Helgi Vilhjálmsson, 
kenndur við Góu, svaraði, spurður 
um hvort hann væri sá aðili, að 
það gæti vel verið. „Ég vil 
endilega styrkja svona lagað og 
vona að þessu fólki gangi vel.“

 Karlmaður á þrítugs-
aldri lést í bílveltu á Álftanesvegi 
við Selskarð á fyrsta tímanum 
aðfaranótt laugardagsins. Hann 
var á leið út á Álftanes þegar bíll 
hans lenti utan vegar við Selskarð 
og valt. Maðurinn var einn í bíln-
um.

Lögreglan í Hafnarfirði fékk 
tilkynningu um slysið um klukkan 
tuttugu mínútur í eitt. Þegar lög-
reglan kom á slysstað var bifreið 
mannsins á hvolfi utan vegar og 
var ökumaðurinn látinn.

Tildrög slyssins eru óljós en 
lögreglan í Hafnarfirði vinnur að 
rannsókn málsins. Ekki er hægt að 
greina frá nafni hins látna að svo 

stöddu.
Þrjátíu manns hafa látist í 

umferðinni það sem af er árinu. 
Það er umtalsverð fjölgun frá því í 

fyrra því þá létust nítján í slysum í 
umferðinni. Einar Magnús Magn-
ússon, upplýsingafulltrúi Umferð-
arstofu, segir að engin einhlít skýr-
ing sé á þessari miklu fjölgun 
banaslysa á milli ára. Hann segir 
þó að því miður megi rekja mörg 
af banaslysunum á árinu til þess 
að menn hafi verið að leika sér í 
umferðinni, en tekur fram að hann 
sé hvorki að segja að það sé orsök 
allra slysanna né heldur slyssins á 
Álftanesvegi. Hann bætir því við 
að þeir hjá Umferðarstofu hafi 
aldrei áður orðið vitni að því að 
eins mörg banaslys hafi orðið 
vegna þess að menn hafi verið að 
leika sér í umferðinni.

Karlmaður lést í bílveltu

 Geir H. Haarde for-
sætisráðherra og Árni Johnsen, 
fyrrverandi alþingismaður, hitt-
ust á óformlegum fundi á föstu-
dag samkvæmt 
heimildum 
Fréttablaðsins. 
Árni Johnsen 
vildi aðspurður 
ekki staðfesta 
að fundurinn 
hafi farið fram. 
Hann vildi held-
ur ekki tjá sig 
um hvort ein-
hverjar breyt-
ingar hefðu 
orðið á fyrirætl-
unum hans um að bjóða sig fram á 
lista Sjálfstæðisflokksins í Suður-
kjördæmi fyrir alþingiskosning-
arnar í vor. Aðspurð um fundinn 
sagði Ragnheiður E. Árnadóttir, 
aðstoðarmaður forsætisráðherra, 
að Geir hitti fjölmarga einstakl-
inga á degi hverjum og að hann 
vildi ekkert tjá sig um slík fundar-
höld. 

Vilja ekki stað-
festa fundinn

Forseti Palestínu, 
Mahmoud Abbas, tilkynnti í gær 
að hann muni boða til forseta- og 
þingkosninga við fyrsta tækifæri, 
mögulega í mars á næsta ári. Rík-
isstjórn Hamas-samtakanna sagði 
ákvörðunina vera valdarán gagn-
vart palestínskum almenningi, en 
samtökin komust til valda í kosn-
ingum í janúar síðastliðnum. Í kjöl-
farið hefur Palestína verið beitt 
alþjóðlegum efnahagsþvingunum.

Leiðtogar Hamas hvöttu Abbas 
til að segja af sér og segjast munu 
mótmæla ákvörðuninni með frið-
sömum hætti.

Abbas hefur hvatt til myndunar 
þjóðstjórnar með Hamas og hans 
eigin flokki, Fatah, en samninga-
viðræður hafa ekki skilað árangri. 

„Kraftaverk þarf ef samningar um 
þjóðstjórn eiga að nást, eftir það 
sem Abbas hefur sagt í dag,“ sagði 
aðstoðarmaður forsætisráðherr-
ans og Hamas-liðans Ismail Haniy-
eh. Hamas-samtökin telja ólög-
mætt að boða til kosninga. Ef 
samtökin ákveða að sniðganga 
kosningarnar mun það draga lög-
mæti þeirra í efa.

Abbas hefur sjálfur lýst því 
yfir að hann muni ekki sækjast 
eftir endurkjöri, en skortur á 
frambjóðanda hefur verið vanda-
mál innan Fatah-hreyfingarinnar.  
Svo geti farið að hreyfingin tapi 
kosningunum og Hamas styrki 
stöðu sína enn frekar.

Tilkynning forsetans hlaut 
mikið lof hundruða stuðnings-

manna í höfuðstöðvum hans á Vest-
urbakkanum. „Snúum okkur til 
fólksins, heyrum hvað það hefur 
að segja og leyfum því að dæma,“ 
sagði Abbas í ræðu sinni.

Tony Blair, forsætisráðherra 
Bretlands, sagðist styðja ákvörðun 
Abbas, en hann var staddur í 
Egyptalandi á ferð sinni um Mið-
Austurlönd. „Abbas hefur lagt hart 
að sér að mynda þjóðstjórn, þar 
sem allir, þar á meðal Hamas, hafa 
fulltrúa,“ sagði Blair. „En hann er 
einnig að sýna að hann getur hald-
ið áfram án þeirra, ef þeir vilja 
ekki taka þátt.“

Næstu kosningar áttu að fara 
fram árið 2009, en skoðanakannan-
ir sýna að Fatah og Hamas hafa 
svipað fylgi.

Forseti Palestínu 
boðar til kosninga
Mahmoud Abbas, forseti Palestínu, hefur boðað til þing- og forsetakosninga, en 
tilraunir til myndun þjóðstjórnar hafa mistekist. Tæpt ár er liðið frá kosningum. 

 Nítján ára ökumaður 
var tekinn á 150 km hraða á 
Sæbrautinni um eitt leytið aðfara-
nótt laugardagsins. Auk þess að 
vera langt yfir löglegum hámarks-
hraða voru fimm farþegar í bíl 
mannsins. Maðurinn var sviptur 
ökuleyfi á staðnum. 

Lögreglan í Reykjavík 
yfirheyrði manninn á laugardag. 
Hann mun fá langa sviptingu og 
háa fjársekt fyrir brotið.

Auk þess stöðvaði lögreglan í 
Reykjavík hundrað og fimmtíu 
bíla við eftirlit á Sæbrautinni 
aðfaranótt laugardagsins. Einn 
þeirra sem var stöðvaður hafði 
ekki ökuréttindi. 

Tekinn á 150 
km hraða

Tæplega tvítugur 
maður keyrði yfir umferðareyju 
á gatnamótum Dalvegs og Digra-
nesvegar í Kópavogi um klukkan 
ellefu á laugardagsmorgun. Mað-
urinn keyrði yfir umferðarskilti 
sem er á umferðareyjunni og 
hafnaði á akstursrein hringtorgs 
sem er við hana. 

Ökumaðurinn var í bílbelti og 
blés loftpúði bifreiðarinnar út við 
höggið. Manninn sakaði ekki en 
bíllinn er mikið skemmdur.   

Að sögn lögreglunnar í Kópa-
vogi skóf maðurinn ekki rúðurn-
ar á bílnum áður en hann settist 
undir stýri og varnaði það honum 
sýn við aksturinn.

Keyrði yfir 
umferðareyju

Yuri Shvets, fyrrver-
andi KGB njósnari, segir rússneska 
njósnarann Alexander Litvinenko, 
hafa verið myrtan vegna upplýs-
inga sem hann bjó yfir um háttsett-
an rússneskan stjórnmálamann.

Shvets segir að skýrslu Litvin-
enkos hafi verið lekið til þessa 
ónefnda stjórnmálamanns. Í kjöl-
farið hafi verið eitrað fyrir honum 
með pólon-210 eitri, sem dró hann 
að lokum til dauða.

Breskt útgáfufyrirtæki hefur 
tilkynnt að það muni gefa út bók 
sem Litvinenko skrifaði, en í henni 
er rússneska leyniþjónustan sökuð 
um innlend hryðjuverk, sem voru 
helsta ástæða árásar Rússlands-
hers á Tsjetsjeníu.

Drepinn vegna 
leyniskýrslu

Í gær fór fram fyrsta 
áætlunarflug milli Spánar og 
Gíbraltar í 27 ár. Hingað til hafa 
spænsk stjórnvöld lokað fyrir 
flugumferð milli landanna og hafa 
flugvélar á leið til Gíbraltar þurft 
að krækja fyrir spænska flughelgi.

Um borð í fyrsta fluginu voru 
meðal annarra spænskir diplóm-
atar sem gerðu ferðina að fyrstu 
opinberu heimsókn Spánverja til 
Gíbraltar í nær fimmtíu ár.

Spánverjar og Bretar hafa lengi 
deilt um yfirráð yfir Gíbraltar en 
íbúar svæðisins höfnuðu aukn-
um áhrifum Spánverja í atkvæða-
greiðslu árið 2002. 

Flogið í fyrsta 
sinn í 27 ár

Jón, er þetta ekki orðið gott?
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Opið til 22 öll kvöld til jóla

Nýtt kortatímabil

Jólaskemmtun
   í Kringlunni!

Fjölskylduskemmtun í dag kl. 14–16.30
                                 Sviðið á blómatorginu, 1. hæð

Kl. 14.00
   Lalli töframaður
   Jólasveinar

Kl. 15.30
   Jónsi
   Birgitta Haukdal
   Ronja ræningjadóttir
   Jólasveinar



 Framsóknarmenn fögn-
uðu níutíu ára afmæli Framsókn-
arflokksins um land allt í gær. 

Flokkurinn var stofnaður í 
Alþingishúsinu við Austurvöll 16. 
desember 1916 og í því sama húsi 
kom stjórn flokksins saman í gær 
og minntist tímamótanna. Um leið 
var nýtt merki flokksins kynnt.

Jón Sigurðsson formaður segir 
flokkinn hafa elst vel enda hafi 
hann styrkst með hverri nýrri 
kynslóð. „Það hafa auðvitað skipst 
á skin og skúrir en við höfum séð 
dekkri ský en við sjáum núna. Það 
hefur alltaf birt upp vegna þess að 
flokkurinn á sér sterkar og djúpar 
rætur í þjóðinni.“

Jón segir verkefni Framsókn-
arflokksins nú að vinna úr þeim 
árangri sem hefur náðst á undan-
förnum árum. „Við þurfum að 
skila arðinum af vextinum til allr-
ar þjóðarinnar. Til þeirra sem 
minnst hafa og til allra byggða í 
landinu. Það er viðfangsefnið sem 
er framundan.“

Guðni Ágústsson varaformað-
ur segir Framsóknarflokkinn enn 
hlaðinn æskuhugsjónum sínum. 
Hann hafi verið stofnaður til 
breytinga af menntamönnum og 
bændum. Menntun hafi verið í for-
gangi í upphafi og sé enn. „Allt 
snýst þetta um að efla Ísland og að 
hjálpa fólki sem á erfiðara en 
aðrir,“ segir Guðni. 

Spurðir hvað standi upp úr í 
langri sögu flokksins nefna þeir 
báðir héraðsskólana og þátt fram-
sóknarmanna í að uppfræða þjóð-
ina. „Menntun alþýðunnar er ein-
hver áhrifamesta og stórbrotnasta 
breyting sem varð á Íslandi í 
fátækt þess og kom henni til bjarg-
álna,“ segir Guðni. Báðir nefna 

líka baráttuna fyrir útfærslu land-
helginnar á sínum tíma. 

Sæunn Stefánsdóttir ritari 
segir að 
þótt flokk-
urinn byggi 
á gamalli 
hefð og 
sterkum
rótum sé 
hann þó fyrst og fremst fólkið sem 
í honum er. „Flokkurinn hefur 
verið óhræddur við að þróast með 

þjóðinni og hefur sett framsækin 
og nútímaleg mál á oddinn,“ segir 
hún og nefnir lög um fæðingaror-

lof og níutíu 
prósenta
húsnæðis-
lán. „Við 
höfum þró-
ast en byggj-
um samt á 

rótum samvinnu- og ungmennafé-
lagshreyfingarinnar og það er 
brýnt á þessum tímamótum að 

minna á rætur okkar.“
Guðni, Jón og Sæunn blésu 

saman á kerti á afmælistertu í 
gær og gekk það vel. Við það tæki-
færi óskaði Guðni flokknum 
styrks. „Ég held að það sé pólitík-
inni og þjóðfélaginu mikilvægt að 
Framsóknarflokkurinn eflist á 
þessum tímamótum. Ég hygg 
nefnilega að hér gæti orðið erfitt 
pólitískt ástand ef styrkur okkar 
veikist,“ sagði Guðni.

Arðinum af vextinum verði 
skilað til allrar þjóðarinnar
Níutíu ára afmælis Framsóknarflokksins var minnst í Alþingishúsinu í gær. Við það tækifæri sagði Jón Sigurðsson formaður að 
framundan væri að útdeila arðinum af vexti síðustu ára. Guðni Ágústsson segir þjóðfélaginu mikilvægt að flokkurinn eflist.

 Sjö afganskir karl-
menn sneru í gær aftur til heima-
lands síns eftir margra ára fang-
elsun í Guantanamo-fangelsinu 
alræmda á Kúbu. Allir hafa þeir 
haldið fram sakleysi sínu, en segj-
ast ekki hafa hlotið slæma með-
ferð í bandarísku fangabúðunum.

„Ég átti engan pening til að 
borga talíbönunum, svo að ég 
neyddist til að ganga til liðs við 
þá,“ sagði Abdul Rahman, einn 
fanganna. Rahman segir talíban-
ana hafa krafið sig um rúmar fjög-
ur hundruð þúsund íslenskar krón-
ur, annars yrði hann seldur til 
Bandaríkjamannanna. Hann segir 
þá svo hafa keypt sig fyrir 1,3 

milljónir og sent til Guantanamo.
Þetta er áttundi hópurinn sem 

hefur verið sleppt úr fangelsinu, 
en alls hafa 47 Afganar fengið að 
yfirgefa það, síðan sjálfstæð 
stofnun var sett á fót árið 2004 til 
að hafa yfirumsjón með ferlinu. 
Nefndin segir sjötíu Afgana enn 
vera í haldi í fangelsinu.

Alaf Mohammad, 62 ára, var 
einnig í haldi í fimm ár, að hans 
sögn fyrir það eitt að vera múslimi. 
„Ég var bara bóndi í Helmand-
héraðinu,“ sagði hann. „Ég er sak-
laus, þið getið spurt hvern sem er 
í þorpinu mínu, þeir þekkja mig. 
Eini glæpurinn minn var að lesa 
hið heilaga orð.“

Að sögn hans létust átján manns 
þegar bandaríski herinn réðst inn 

í hérað hans, þar á meðal frændi 
hans.

John Edwards, 
fyrrverandi öldungadeildarþing-
maður frá Iowa, mun sækjast eftir 
því að verða forsetaframbjóðandi 
Demókrataflokksins í bandarísku 
forsetakosningunum árið 2008. 
Þetta mun hann tilkynna seinna í 
mánuðinum, samkvæmt heimild-
armönnum í Demókrataflokknum.

Edwards var varaforsetaefni 
demókrata í kosningunum árið 
2004, þegar John Kerry tapaði 
fyrir sitjandi forseta, George W. 
Bush. Aðrir sem hafa verið 
orðaðir við framboð eru öldunga-
deildarþingmennirnir Hillary 
Clinton frá New York og Barack 
Obama frá Illinois. 

John Edwards 
fer í framboð

Fimmta hver dönsk kona 
eldri en sautján ára íhugar 
fegrunaraðgerð, kemur fram í 
nýrri danskri könnun sem fjallað er 
um á fréttavef Berlingske Tidende.

Í könnuninni, sem Gallup gerði 
fyrir dagblaðið, kom fram að um 
320.000 danskar konur eldri en 
sautján ára hafa farið í brjósta-
stækkun eða farið í aðra útlits-
breytingu sem ætlað er að fegra 
þær, eða átta prósent af öllum 
fullorðnum Dönum. Þrír af 
hverjum fjórum Dönum sjá lítið 
sem ekkert athugavert við 
fegrunaraðgerðir, og á það við um 
karlmenn jafnt sem konur. 

Danskar borga 
fyrir fegurðina





 „Þetta er eitt stærsta 
verkefni sem við höfum farið í, 
fyrr og síðar,“ segir Gunnar Ein-
arsson, bæjarstjóri í Garðabæ, um 
samning við Klasa hf. um upp-
byggingu á nýjum miðbæ við 
Garðatorg.

Klasi kaupir Hagkaupshúsið af 
Karli Steingrímssyni og nálæga 
bensínstöð Shell auk þess sem 
Klasi fær frá bænum lóð við Hafn-
arfjarðarveg. Alls er áætlað að 
fyrir þetta greiði Klasi samtals 
ríflega 1.200 milljónir króna.

Alls verða 
byggðir um 31 
þúsund fer-
metrar í kring-
um Garðatorg 
og að Hafnar-
fjarðarvegi.
Þar af verða 
um 20 þúsund 
fermetrar í um 
200 íbúðum en 
afgangurinn
verslunar- og 
þjónustuhús-
næði. Heildar-
kostnaður er 
áætlaður sjö 
til átta milljarðar króna.

„Þarna erum við að skapa nýjan 
miðbæ frá a til ö. Þarna verða 
engar skyndilausnir eða bráða-
birgðalausnir,“ segir Gunnar. „Við 
höfum verið að þróa þessar hug-

myndir síð-
ustu tuttugu 
mánuði í sátt 
og samlyndi 
við íbúa og 
hagsmunaað-

ila. Það er mikilvægt fyrir okkur 
að skapa hér hlýlegan og notaleg-
an miðbæ.“

Að sögn Gunnars verða bensín-
stöðin og byggingin sem nú hýsir 
Hagkaup og fleiri fyrirtæki rifin 
til að rýma fyrir uppbyggingunni 
umhverfis torgið. En áður verði 
byggt nýtt hús fyrir Hagkaup út 
við Hafnarfjarðarveg.

Undir torginu verður bílakjall-
ari sem bærinn mun eiga en Klasi 
mun eiga verslunarhúsin og sjá 
um rekstur þeirra. „Einu útgjöld 
bæjarins verða um 350 milljónir 
króna í bílakjallarann. Við borgum 
það upp með fasteignagjöldunum 
á um tíu árum,“ segir Gunnar.

Að sögn bæjarstjórans er gert 
ráð fyrir því að Hagkaup verði 
flutt í nýja húsið á miðju ári 2008. 
Byggðin í kringum torgið verði 

svo risin á fyrri hluta árs 2010.
„Klasi mun í samvinnu við þá 

sem fyrir eru og nýja aðila raða 
inn í verslunarrýmið á sem hag-
kvæmastan hátt til þess að versl-
un og þjónusta gangi hér upp. Það 
er snilldin í þessu því Klasi kann 
að setja saman það sem gengur 
upp,“ segir Gunnar og vísar þar til 
aðkomu Klasa að skipulagi 
Kringlunnar meðal annars. 

Átta milljarða miðbær
Klasi hf. byggir nýjan miðbæ umhverfis Garðatorg í Garðabæ. Þar verða bæði 
íbúðir og verslanir og þjónustufyrirtæki. Áætlaður kostnaður er sjö til átta millj-
arðar króna. Hagkaupshúsið verður rifið og verslunin flutt að Hafnarfjarðarvegi.

Hefurðu dottið í hálkunni nú?

Hefur þú farið til læknis á 
árinu?

 Ójöfnuður í tekju-
skiptingu Íslendinga síðasta ára-
tuginn hefur aukist. Lágtekjufólk 
hefur dregist aftur úr með minni 
hækkun heildartekna fyrir skatta 
og bætur. Skattastefna stjórnvalda 
á síðasta áratug og rýrnun barna- 
og vaxtabótagreiðslna varð til 
þess að magna upp ójöfnuð enn 
frekar og framkalla aukið bil milli 
allra þrepa tekjustigans. Hátekju-
fólk naut meiri hækkunar sinna 
tekna umfram aðra í samfélaginu 
á sama tímabili, einkum í formi 
fjármagnstekna. Þetta eru niður-
stöður Stefáns Ólafssonar, próf-
essors við félagsvísindadeild 
Háskóla Íslands, í nýrri rannsókn 

sem byggir á fjölþætt-
um gögnum frá Hag-
stofu Íslands, ríkis-
skattstjóra,
Þjóðhagsstofnun og 
Hagfræðistofnun
Háskóla Íslands, auk 
erlendra samanburðar-
gagna.

Stefán segir einnig í 
grein sinni að skattleys-
ismörkin séu sá þáttur 
skattkerfisins sem helst 
jafnar tekjuskipting-
una, þegar aðeins er eitt 
þrep í álagningunni, eins og nú er 
á Íslandi. Því hærri sem skattleys-
ismörkin eru því meiri eru jöfnun-

aráhrif skatta við slík-
ar aðstæður. 

„Ef skattleysismörk 
munu ekki fylgja 
launavísitölu á næstu 
árum má að öðru 
óbreyttu búast við að 
enn lengra verði geng-
ið í átt til aukins ójafn-
aðar á Íslandi. Nær öll 
vestræn ríki sem við 
berum okkur saman 
við hafa aukið jöfnun-
aráhrif skatt- og vel-
ferðarkerfa sinna til 

að milda þessi auknu ójafnaðará-
hrif. Stefnan á Íslandi var öndverð 
þessu“, segir Stefán.

Lágtekjufólk dregst aftur úr

 Íslenska fyrirtækið Nýsir hf., hefur hreppt 
fimmtán milljarða króna samning um að byggja tíu 
skóla og eina íþróttamiðstöð í Aberdeen í Skotlandi. 
Nýsir mun einnig reka mannvirkin í 30 ár en þetta er 
í fyrsta skipti sem Nýsir sigrar í samkeppni um verk-
efni erlendis. 

Verkefnið felst í að byggja sjö nýja grunnskóla, 
endurbyggja einn grunnskóla, byggja tvo nýja fram-
haldsskóla og endurbyggja eina íþróttamiðstöð. Áætl-
aður stofnkostnaður verkefnisins er um 15 milljarð-
ar íslenskra króna. Skólarnir verða byggðir á árunum 
2007-2009 og leigðir Aberdeenborg í 30 ár.

Sigfús Jónsson, framkvæmdastjóri Nýsis, segir að 
ákveðið hafi verið að leita verkefna erlendis sökum 
þess að fá verkefni hafi verið framundan á Íslandi. 
„Fyrirtækið hefur boðið í tvö önnur verkefni í Skot-
landi að undanförnu en nú var tilboði fyrirtækisins 
loks tekið. Þetta verkefni er afar mikilvægt fyrir 
rekstur Nýsis og tekjurnar verði á bilinu einn til tveir 
milljarðar króna á ári eftir að uppbyggingunni lýkur.“

Rekstur bygginganna verður í höndum fasteigna-
stjórnunarfyrirtækisins Operon, sem er í meirihluta-
eigu Nysir UK Limited, dótturfyrirtækis Nýsis hf. 
Skólarnir eru teiknaðir af VA Arkitektum og Á stof-
unni.

Kona á þrítugsaldri var 
í gær dæmd í Héraðsdómi 
Reykjavíkur í fjögurra mánaða 
fangelsi fyrir margvísleg brot.

Hún var meðal annars ákærð 
fyrir misstóra bensínstuldi, 
þjófnað úr verslunum, þar sem 
hún hafði meðal annars tekið 
blómvönd, matvæli og fatnað 
ófrjálsri hendi. Jafnframt að hafa 
farið inn í íbúðarhúsnæði og tekið 
þar skartgripi og snyrtivörur að 
andvirði nær milljón króna. Loks 
var konunni gefið að sök að hafa 
sparkað tvívegis í aðra konu svo 
að hin síðarnefnda féll í gólfið og 
hlaut nokkra áverka.

Auk fangelsisvistar dæmdi 
héraðsdómur konuna til að greiða 
bætur og skaðabætur, auk 
málskostnaðar samtals að 
upphæð rúmar 600 þúsund 
krónur.

Dæmd fyrir 
margvísleg brot

 Karlmaður á 
sextugsaldri var skallaður í 
andlitið í Stapanum í Reykjanes-
bæ aðfaranótt laugardagsins. 
Maðurinn rotaðist við árásina. 
Tildrög árásarinnar eru ókunn en 
lögreglan í Reykjanesbæ 
rannsakar málið. Ekki er vitað 
hver árásarmaðurinn er.  
Auk þess gistu tveir menn um 
fertugt fangageymslur lögregl-
unnar í Reykjanesbæ aðfaranótt 
laugardagsins. Mennirnir létu 
ófriðlega og veittust að fólki við 
veitingastaðinn Hápunktinn í 
Hafnargötu eftir að dyraverðir 
staðarins höfðu meinað þeim 
inngöngu sökum ölvunar. 

Maður skallað-
ur í andlitið

 Breyttur pallbíll 
valt í Fáskrúðsfjarðargöngum á 
föstudaginn. Tildrög óhappsins 
eru þau að það sprakk á vinstra 
framhjóli bílsins og missti 
ökumaðurinn við það stjórn á 
honum þannig að hann lenti á 
hliðinni í miðjum göngunum. 
Göngin voru lokuð í um tuttugu 
mínútur á meðan beðið var eftir 
tækjum til að fjarlægja bílinn.
Ökumanninn og hund sem var í 
bílnum, sakaði ekki í veltunni.

Bíllinn er ónýtur eftir óhappið 
að sögn lögreglunnar á Fáskrúðs-
firði.

Bíllinn ónýtur 
eftir óhappið

Laugaveginum var lokað á 
þriðja tímanum í gær vegna Jóla-
lestar fyrirtækisins Víkurverks 
sem rúntaði niður götuna. Í Jóla-
lestinni voru fimm hjólhýsi sem 
var pakkað inn í gjafapappír í til-
efni jólanna og inn í þeim voru 
jólasveinar sem gengu um og 
gáfu börnum sælgæti. 

Lögreglan í Reykjavík aðstoð-
aði Víkurverk við uppátækið og 
stöðvaði umferð niður Lauga-
veginn í fimm mínútur á meðan 
jólaveinarnir gáfu börnunum 
nammigottið fyrir utan Bónus í 
Kjörgarði. Að sögn Kristínar Jóns-
dóttur sölustjóra Víkuverks sýndu 
vegfarendur mikla þolinmæði og 
segir hún jólastemninguna hafa 
verið í algleymingi.

Laugaveginum 
lokað um tíma



FYRSTIR Í KÍNA

Glitnir opnaði nýverið 
skrifstofu í Shanghai í 
Kína og er fyrstur íslenskra 
banka til þess að hefja 
starfsemi þar í landi.

Meginhlutverk skrifstofunnar 
er að veita almenna fjármála- 
þjónustu á áherslusviðum
bankans á alþjóðlegum mörk-
uðum.

Íslensk fyrirtæki sem erlend
njóta nú góðs af traustum
samstarfsaðila í verkefnum
sínum í Kína. 

FJÁRHAGSLEG VELGENGNI ÞÍN 
ER OKKAR VERKEFNI

www.glitnir.cn
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Samtök sem kalla sig 
„Prússneska umboðsnefndin“ og 
segjast gæta hagsmuna Þjóðverja 
sem flæmdir voru burt af landar- 
og fasteignum sínum á landsvæð-
um sem gefin voru Póllandi eftir 
síðari heimsstyrjöld, hafa skotið 
kröfugerð sinni til Mannréttinda-
dómstól Evrópu, á þeim grundvelli 
að eignasviptingin og brottrekst-
urinn hafi verið brot á Mannrétt-
indasáttmála Evrópu. Farið er 
fram á að eignunum verði skilað 
eða skaðabætur greiddar fyrir 
þær, að því er talsmaður samtak-
anna, Gerwald Stanko, tjáði AP á 
föstudag.

Þótt samtökin séu alger jaðar-
hópur og hafi ekki umboð til að tala 
fyrir munn nema mjög lítils hluta 
þeirra milljóna Þjóðverja sem 
þurftu að flýja heimkynni sín í því 
sem áður voru austurhéruð Þýska-
lands – en aðeins um eitt þúsund 
manns standa að baki „Prússnesku 
umboðsnefndinni“ – þá veldur 
kröfugerð hennar gríðarlegum 
hugaræsingi meðal Pólverja, enda 
hafa pólskir fjölmiðlar verir 
ósparir á fréttaflutning af málinu. 
Hinn þjóðernissinnaði forseti Pól-
lands, Lech Kaczynski, sagði að 

kröfugerðin myndi „hrinda af stað 
mjög hættulegri atburðarás“. 

Þýsk stjórnvöld hafa gefið mjög 
skýrt til kynna að þau styðji ekki 
kröfur samtakanna og sameiginleg 
lögfræðinganefnd beggja ríkis-
stjórna komst að þeirri niðurstöðu 
að ekki væru lagalegar forsendur 
fyrir kröfum um slík eignaskil. Þá 
hafa regnhlífarsamtök brott-
flæmdra í Þýskalandi, Bund der 
Vertriebenen (BdV), ítrekað lýst 
því yfir að þau hafi ekkert með 
athafnir „Prússnesku umboðs-
nefndarinnar“ að gera. „Við höfum 
lýst vanþóknun okkar á þessu ótal 
sinnum,“ sagði Erika Steinbach, 
forseti BdV, en hún á einnig sæti á 
þýska Sambandsþinginu. 

Kröfugerð 
Þjóðverja 
æsir Pólverja
Fámenn samtök Þjóðverja sem áttu eignir á land-
svæðum sem gefin voru Póllandi eftir stríð hafa skot-
ið kröfugerð sinni til Mannréttindadómtóls Evrópu. 
Kröfugerðin veldur Pólverjum miklu hugarangri.

 Tveir menn voru 
handteknir í vikunni, annar á Ísa-
firði og hinn í Reykjavík, vegna 
rannsóknar lögreglunnar á Ísa-
firði á ætlaðri fíkniefnadreifingu 
á norðanverðum Vestfjörðum und-
anfarnar vikur og mánuði.

Á miðvikudag lagði lögreglan á 
Ísafirði hald á fimmtíu grömm af 
hassi hjá rúmlega tvítugum manni 
í bænum. Sá maður var í haldi í 
sólarhring vegna gruns um fíkni-
efnamisferli, sem var til rann-
sóknar hjá lögreglunni á Ísafirði. 
Maðurinn er grunaður um að hafa 
sótt fíkniefni, nokkuð meira magn 
en lagt var hald á, til Reykjavíkur 
nýlega og flutt þau til Ísafjarðar í 

þeim tilgangi að selja þau þar og í 
nágrenni. Lögreglan á Ísafirði 
naut aðstoðar lögreglunnar í 
Reykjavík, en þar var annar karl-
maður handtekinn og yfirheyrður 
vegna sama máls. Sá maður er 
grunaður um að hafa komið að 
efnisöfluninni.

Maðurinn, sem lögreglan á Ísa-
firði var með í haldi, hefur ekki 
áður komið við sögu vegna fíkni-
efnamála.  Honum var sleppt laus-
um í fyrrakvöld. Hins vegar hefur 
maðurinn, sem lögreglan í Reykja-
vík yfirheyrði, áður komið við 
sögu vegna fíkniefnamála. Honum 
var sleppt í fyrradag. Málið telst 
vera upplýst. 

Tveir teknir vegna fíkniefna
Hlutur kvenna í 

læknastétt hefur farið vaxandi 
undanfarin ár. Á aldursbilinu 40-
70 ára eru rétt tæp 80 prósent 
stéttarinnar karlmenn. Á yngra 
aldursbilinu, 26-39 ára, hefur 
hlutfall karlmanna lækkað niður í 
tæp 60 prósent á móti rúmlega 40 
prósentum kvenna. Þetta er 
meðal þess sem fram kemur í 
skýrslu um vinnuafl í heilbrigðis-
kerfinu. Ef kynjaskipting 
námsmanna í læknisfræði, 
sjúkraþjálfun og hjúkrunarfræði 
er borin saman kemur í ljós að 
hlutur karla í hjúkrunarnámi er 3 
prósent, 23 prósent í sjúkraþjálf-
un en 42 prósent í læknisfræði.

Konum í lækna-
stétt fjölgar

Atvinnuleysi 
mældist 1,1 prósent af áætluðum 
mannafla á vinnumarkaði í 
nóvember. Skráðir atvinnuleysis-
dagar á landinu öllu voru tæplega 
38.500 dagar. Til samanburðar 
mældist atvinnuleysi 1,5 prósent í 
nóvember í fyrra en eitt prósent í 
október síðastliðnum.  Atvinnu-
leysismælingin í nóvember 
jafngildir því að tæplega 1.750 
manns hafi að meðaltali verið á 
atvinnuleysisskrá í nóvember.

1,1 prósent í 
nóvember

 Hvað starfa margir íslenskir 
læknar erlendis?

 Hvað fær Víkin - Sjóminja-
safnið í Reykjavík háan styrk 
frá ríkinu?

 Hvað heitir forsætisráðherra 
Spánar?

Ný bresk rannsókn á 
eldri karlmönnum hefur sýnt 
fram á að þeir sem skreppa 
saman um 2,5 sentimetra eða 
meira á tuttugu ára tímabili eru 
líklegri til að deyja fyrr en hinir. 
Þeim er jafnframt hættara við að 
fá hjartasjúkdóma.

Tengsl minnkandi hæðar og 
heilsu hafa lítið verið könnuð 
hingað til, en þau gæti „vel verið 
annað merki um versnandi heilsu 
eldra fólks,“ sagði Goya Wanna-
methee, faraldsfræðingur við 
Royal Free & University College 
læknaháskólann í London, en hún 
var ein þeirra sem stóð að rann-
sókninni.

Flestir karlmenn sem lækka 
með aldrinum, þjást einnig af 
öðrum merkjum hrörnunar, svo 

sem minnkaðri hreyfigetu, 
þyngdarmissi, andnauð og öðrum 
kvillum, til dæmis gigt. Vísinda-
mennirnir ráðleggja miðaldra 
körlum að stunda líkamsrækt til 
að viðhalda vöðvunum sem nauð-
synlegir eru til að standa upp-
réttir. Önnur rannsókn hefur 
sýnt fram á að jóga geti hjálpað 
konum að vinna gegn hæðarmissi 
og má draga þá ályktun að hið 
sama eigi við um karlmenn.

Rúmlega 4000 breskir karl-
menn tóku þátt í rannsókninni. 
Þeir voru fyrst mældir seint á 
áttunda áratugnum, þegar þeir 
voru á aldrinum 40 og 59 ára, og 
svo aftur tveimur áratugum 
síðar. Þá höfðu um 15 prósent 
karlanna styst um þrjá senti-
metra eða meira.

Hættumerki að 
skreppa saman 



Útsölustaðir:
Ársól Efstalandi 26 Grímsbæ – Snyrtivöruverslunin Glæsibæ – Hagkaup Kringlunni – Hygea Kringlunni – Lyf & heilsa Kringlunni – Lyf & heilsa Melhaga
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Prodigy krem 50 ml lífsins elixir, alhliða orka gegn 
öldrun, ásamt Prodigy hreinsi 30 ml og augnkremi 
5 ml í HR „Beauty-boxi” Með þessu verðlauna-
kremi verður húðin mýkri, þéttari, húðlitur jafnari 
og ljómandi og húðin rakafyllt.

Verð: 12.800 kr. – verðmæti: 17.480

Life Pearl Cellular 50 ml krem fyrir þroskaðar 
konur. Tækniundur í perluformi sem endurnýjar 
frumustarfsemi húðarinnar. Hámarksnæring. 
Þéttari húð. Vinnur á brúnum blettum. Í HR 

„Beauty-boxi” ásamt mini Wanted Rouge varalit
og Prodigy hreinsi 5 ml.

Verð: 20.600 kr. – verðmæti 24.000 kr.

Collagenist Intense Fill krem 50 ml gefur „ áhrif 
Collagens – án sprautunnar“, fyllir hrukkunar strax 
og styrkir húðina. Í kvöldtösku ásamt næturkremi 
15 ml og Color Clone farða 5 ml.

Verð: 7.120 kr. – verðmæti 11.760 kr.

Color Clone farði 30 ml, rakagefandi farði sem líkir 
eftir lit og áferð fullkominnar húðar í kvöldtösku 
ásamt 15 ml rakakremi. Alltaf rétti tónninn, engar
misfellur, og ekki eins og þú sért með grímu – 
þetta skilar sér í lýtalausri förðum allan daginn.

Verð: 3.460 kr. – verðmæti: 6.500 kr.

C Genius krem 50 ml, fullt af C vítamíni sem 
frískar húðina og fegrar litarháttinn ásamt því að 
örva frumuendurnýjun. Í kvöldtösku ásamt All 
mascara augnhreinsi 50 ml, Wanted jólavaralit og
mini Lash queen maskara.

Verð: 6.700 kr. – verðmæti: 11.800 kr.Ö
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Collagenist EYE ZOOM augnkrem 15 ml sem
vinnur gegn baugum, dregur úr línum og
hrukkum og lyftir ásamt mini varalit í buddu.

Verð: 4.600 kr. – verðmæti: 5.850 kr.

Hydra Genius krem 50 ml sem rakanærir húðina 
og gefur henni fullkomna áferð ásamt All mascara 
augnhreinsi 50 ml, mini Wanted varalit og mini 
Lash Queen maskara í HR kvöldtösku.

Verð: 4.960 kr. – verðmæti: 8.570 kr.

Color Clone sólarpúður sem gefur gullinn 
sólarkoss, ásamt tvöföldu varaglossi og 
rakakremi 15 ml í kvöldtösku.

Verð: 3.980 kr. – verðmæti: 9.600 kr.

TINDRANDI JÓL MEÐ 
HELENA RUBINSTEIN

GÆÐI OG GLÆSILEIKI Í FYRIRRÚMI
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Einstök hönnun
Mikið úrval
Frábær ending

 Árlegur jólahádeg-
isverður var snæddur á Múlalundi 
nú í fyrradag. Á boðstólum var 
dýrindis hangikjöt með tilheyr-
andi meðlæti. Starfsmenn og gest-
ir renndu kræsingunum niður með 
malti og appelsíni og allir voru í 
jólaskapi. Búið var að skreyta 
borðsalinn og sumir mættu í skárri 
fötunum í tilefni jólamáltíðarinn-
ar. Magnús Stefánsson félags-
málaráðherra heiðraði starfsmenn 
Múlalundar með nærveru sinni 
ásamt Ragnheiði Arnljótsdóttur 
ráðuneytisstjóra.

Á Múlalundi starfar fólk sem á 
við ýmiss konar fötlun að stríða og 
þar starfa um 34 einstaklingar í 
fimmtíu stöðugildum. Múlalundur 
framleiðir meðal annars bréfa-
bindi, plastmöppur og dagbækur 
og er hann einn stærsti og elsti 

verndaði vinnustaður landsins. 
Helgi Kristófersson, fram-

kvæmdastjóri Múlalundar, segir 
peningalegan hagnað ekki vera 
meginmarkmið rekstrarins held-
ur að skapa sem flestum vinnu 
sem ekki gangi heilir til skógar. 
„Hagnaðurinn felst í því að skila 
sem flestum út á vinnumarkaðinn 
og á þessu ári hefur Múlalundur 
skilað fimmtán manns í vinnu eða 
skóla. Þarna er um milljóna hagn-
að að ræða en það vantar bara 
gjaldeyri til að meta það.“ 

Helgi segir nokkra bið eftir að 
komast að á Múlalundi og að færri 
komist að en vilja. „Mikil endur-
hæfing er fólgin í því að geta 
stundað vinnu við sitt hæfi og 
besta jólagjöfin sem hægt er að 
gefa fötluðum er að kaupa fram-
leiðsluvörur Múlalundar.“ Nú fer 
sá tími í hönd að fyrirtæki og 
stofnanir fara að huga að dagbók-
um fyrir starfsfólk sitt og skiptir 
miklu fyrir Múlalund að fá til sín 
sem flesta viðskiptavini.

   Ingibjörg Sæmundsdóttir er 
starfsmaður í eldhúsi Múlalundar 
og hefur hún starfað þar í rúm 
tuttugu ár. „Mér líkar vel í vinn-
unni og ætla að vera hér áfram,“ 
segir Ingibjörg en bætir við að 
það verði gott að komast í jólafrí. 

Einar Matthíasson hefur starf-
að hjá Múlalundi síðan árið 1988. 
„Að vinna hér hefur mikið félags-
legt gildi fyrir mig og starfið er 
tengiliður við það sem hægt er að 
kalla eðlilegt líf.“ Einar segir Múla-
lund góðan kost fyrir fólk sem á 
erfitt með að vinna á almennum 
vinnumarkaði. „Hér eru gamlir og 
nýir starfsmenn í bland og mórall-
inn er góður. Einar var ánægður 
með jólamatinn og sagði ákveðna 
stemningu felast í þessari máltíð. 
Einar er farinn að hlakka til jólanna 
og segist ætla að nota hátíðarnar til 
að lesa og hvíla sig. 

Hagnaður í góðum mannauði





greinar@frettabladid.is

Lausnarorðið er frelsi

Margir halda að þeir sem berjast fyrir 
minnkandi ríkisafskiptum og lægri 

sköttum séu að bjóða upp á einhverjar 
„lausnir“. Þetta er misskilningur sem er 
þveröfugur við hitt sem rétt er. Frjáls-
hyggjumenn boða engar lausnir. Þeir vilja 
bara samfélag þar sem þeir sem hafa 
lausnirnar fá frelsi til að prófa þær. Slík 
er ekki raunin þegar stjórnmálamenn, 
með sköttum og lögum, neyða alla til að samþykkja 
sínar lausnir. 

Þetta má útskýra með dæmi: Frjálshyggjumenn 
vilja að rekstri skóla verði komið á hinn frjálsa mark-
að (og að skattar lækki og hamlandi skilyrðum og regl-
um á rekstri skóla fækki). Þetta þýðir samt ekki að 
frjálshyggjumenn sem lýsa þessari skoðun sinni hafi 
nokkuð vit á rekstri skóla eða menntun nemenda yfir-
leitt. Frjálshyggjumenn vilja einfaldlega að skólakerf-
inu sé komið í hendur þeirra einstaklinga sem kunna 
að bjóða upp á góða menntun á hagstæðum kjörum, og 
að foreldrar komist í stöðu kröfuharða neytandans 
sem getur beint viðskiptum sínum þangað sem þeim 
er mætt.

Allt tal um „lausnir“ frjálshyggjumanna er þess 
vegna tómt tal. Þótt frjálshyggjumenn, eins og aðrir, 
hafi oft ákveðnar hugmyndir um hvernig á að gera hitt 
og þetta þá er ekkert heilagt við uppástungur þeirra. 

Einstaklingar á hinum frjálsa markaði 
finna lausnir sem virka með því að prófa 
sig áfram í samkeppni við aðra, og á end-
anum verða þær hagkvæmustu og bestu 
ofan á. Undantekningalaust uppfylla slík-
ar lausnir kröfur neytenda enda væri 
enginn rekstrargrundvöllur fyrir þeim 
öðruvísi. Þeir sem uppfylla ekki kröfur 
neytenda fara á hausinn.

Þessu er þveröfugt farið þegar rekstur 
er í höndum hins opinbera. Opinber fyrir-
tæki fara ekki á hausinn á meðan ríkis-
valdið hefur vald til að innheimta skatta. 

Illa rekin ríkisfyrirtæki og -stofnanir þrífast eingöngu 
í umhverfi sem hið opinbera heldur hlífiskildi yfir. 
Þótt dæmi séu um vel rekin ríkisfyrirtæki þá eru þau 
undantekningar frá reglunni. Vel rekin ríkisfyrirtæki 
eiga að einkavæðast og fá frelsi til að sanna sig á 
hinum frjálsa markaði. Þau eiga að fá að vera laus 
undan endalausri afskiptasemi stjórnmálamanna sem 
hafa engra persónulegra hagsmuna að gæta í rekstri 
þeirra. Illa rekin fyrirtæki, hvort sem þau eru í eigu 
ríkis eða einkaaðila, eða að fá að fara á hausinn. Neyt-
endum öllum væri gerður stór greiði með því.

Frjálshyggjumenn segja gjarnan að lausnarorðið 
sé frelsi. Sjálfar lausnirnar hafa þeir hins vegar ekki. 
Þær finnast af fólki sem dýfir hönd í kalt vatn og próf-
ar hæfileika sína og hugmyndir á hinum frjálsa mark-
aði.

Höfundur er stjórnarmaður í Frjálshyggjufélaginu 
og starfar sem verkfræðingur í Danmörku

Það er ekki oft sem ég sé 
ástæðu til að hrósa þingmönn-

um Samfylkingarinnar, en það er 
sjálfsagt að gera það þegar það á 
við. Beiðni þeirra um skýrslu um 
fátækt barna var góð, því 
auðvitað eiga að liggja fyrir 
töluleg gögn um þetta mikilvæga 
mál. Stjórnvöld verða að reyna að 
meta með reglulegum hætti 
hversu mörg börn búa við fátækt, 
hvaða þjóðfélagshópar þurfa á 
mestri aðstoð að halda og hvernig 
best er að veita aðstoð til þeirra 
sem á henni þurfa að halda. Í 
skýrslu forsætisráðherra um 
fátækt barna og hag þeirra 
kemur fram að gagnasöfnunin og 
úrvinnsla gagna hafi verið mjög 
tímafrek vegna þess að um var að 
ræða frumvinnslu. Það má vænta 
þess að framvegis verði um 
reglubundna mælingu að ræða og 
þannig fengið mat á það hvernig 
okkur gengur að berjast gegn 
fátækt í landinu, einkum fátækt 
barna.

Vandi er að mæla fátækt, 
þannig að hægt sé að nota          slíka 
mælingu að gagni. Ýmsir mæli-
kvarðar eru til og enginn einn er 
algildur. Það er hægt að rífast 
endalaust um slíka mælikvarða, 
gagnsemi þeirra og nákvæmni. En 
það er ekki hægt að deila um það 
að það er til fátækt í okkar samfé-
lagi rétt eins og í öðrum. Það er 
hvorki hægt að reikna fólk til 
fátæktar né frá henni og fátækt er 
sár fyrir þá sem við hana búa, 
hvað sem öllum opinberum mæli-
kvörðum líður. Það má vissulega 
finna ýmislegt að aðferðinni sem 
beitt er til að mæla fátækt barna í 
skýrslu forsætisráðherra en það 
breytir ekki því að samkvæmt 
henni má ætla að 6,3% íslenskra 
barna hafi verið innan fátæktar-
marka árið 2004. Full ástæða er til 
þess að taka þá niðurstöðu alvar-

lega. En það er jafnframt ástæða 
til að skoða hvað hefur verið gert 
til að lækka þetta hlutfall frá árinu 
2004 og eins er nauðsynlegt að 
hafa í huga aðrar niðurstöður sem 
finna má í skýrslunni. 

Í fyrsta lagi kemur það fram í 
skýrslunni að ef ekki kæmu til 
aðgerðir í skatta – og bótamálum 
myndi fátækt barna mælast yfir 
12%. Barnabætur leika stórt hlut-
verk í því að ná þessu hlutfalli 
niður um helming.  Það skiptir því 
miklu máli að frá árinu 2004 hafa 
barnabætur verið hækkaðar mjög 
mikið sem og tekjuskerðingar-
mörk barnabótanna. Þessar 
aðgerðir skiptir miklu máli og 
þegar hún verður öll kominn til 
framkvæmda þá er ekki vafi á því 
að hlutfall barna sem býr við 
fátækt mun lækka verulega. 

Í öðru lagi er sú staðreynd leidd 
fram í skýrslunni að aukinn kaup-
máttur allrar þjóðarinnar á árun-
um 1994 til 2004 hefur leitt til þess 
að reiknuð fátæktarmörk hafa 
hækkað um allt að 50% á þessu 
tímabili. Árið 1994 bjuggu 6% 
barna við fátækt samkvæmt þess-
ari mæliaðferð. Tíu árum síðar er 
hlutfallið óbreytt en hagur þeirra 
sem minnst eiga hefur batnað 
umtalsvert. Fyrir þá sem hafa úr 
minnstu að spila er þetta kannski 
mikilvægast. Hvort sem fátækt er 
mæld með þessari aðferðinni eða 
hinni þá hlýtur það að skipta mestu 

máli að þeir sem eru fátækir hafi 
nú úr meiru að spila en fyrir 10 
árum síðan. Þessi staðreynd dreg-
ur hins vegar ekkert úr mikilvægi 
þess verkefnis að berjast áfram 
gegn fátækt, en það er mikilvægt 
að átta sig á þessu. Mæliaðferðin 
sem stuðst er við felur í sér þá 
skekkju ef svo má að orði komast 
að þó allri þjóðinni vegni vel, þó 
tekjur allra hækki verulega á 
ákveðnu tímabili, þá mælast jafn 
margir fátækir áfram. Þetta 
skekkir til dæmis allan alþjóðleg-
an samanburð.

Í þriðja lagi var jákvætt að sjá í 
þessari skýrslu að samfélagið 
okkar virðist hafa þann mikla kost 
að barnafjölskyldur festast ekki í 
fátækt. Hópurinn sem mældist 
fátækur árið 2000 var skoðaður 
sérstaklega og síðan kannað 
hversu margar fjölskyldur sem 
voru í þeim hópi það ár voru það 
ekki árið 2004. Í ljós koma að ¾ 
þeirra fjölskyldna sem töldust 
fátækar árið 2000 voru það ekki 
lengur árið 2004. Hörmulegt hefði 
verið ef það væri svo í okkar sam-
félagi að fátækar barnafjölskyld-
ur ættu engan möguleika á því að 
vinna sig út úr fátækt.

Skýrslan varpar ljósi á hvaða 
hópar barnafólks það eru sem lík-
legastir eru til að búa við fátækt á 
hverjum tíma, hún er því gagnlegt 
innlegg í baráttunni gegn fátækt í 
landinu. Í þeirri baráttu skiptir 
miklu að beina aðstoð hins opin-
bera í rétta farvegi þannig að 
skattfé nýtist sem best. En mestu 
skiptir að efnahagslífið sé öflugt, 
atvinnuleysi lágt og að laun og 
kaupmáttur vaxi jafn og þétt. Það 
ásamt öflugu menntakerfi eru 
bestu leiðirnar sem við höfum til 
að búa til samfélag þar sem öll 
börn hafa jöfn tækifæri í lífinu, 
óháð efnahag foreldra þeirra. Að 
því marki eigum við að stefna.

Fátækt barna
H

ópur ungra karlmanna fer um og áreitir jafnaldra sína 
á almannafæri þangað til þolinmæði þeirra brestur og 
orðaskipti leiðast í handalögmál og ofbeldis. Orsökin er 
óljós, segir lögregla. Eineltisbragurinn á átökunum blas-
ir við. En við bætist að deiluaðilar eru af tveimur kyn-

þáttum, tala tungumál svæðisins með ólíkum hreim.
Deilan á sér djúpstæðan grunn í kynþáttahatri – rasisma.
Óvild í garð útlendinga er landlæg í Evrópu. Þegar héraðsbönd hins 

staða og forna landbúnaðarsamfélags bresta og íbúar fara á flakk um 
löndin vex hún hratt ef jarðvegur er frjór: samfélagið hefur um langa 
hríð gengist upp í eigin ágæti og sérstöðu fyrir atbeina og orðræðu 
þjóðrembumanna og lýðskrumara. Ef hallar á einhvern hóp samfé-
lagsins eykst hættan á að upp spretti aðgangsharðar klíkur sem eiga 
það eitt haldreipi í lífinu að þeim séu ein örlög búin í ljósi litarháttar, 
lífshátta, menntunarleysis.

Að undanförnu hafa borist hingað upp fréttir af  íslenskum karl-
mönnum sem lenda í átökum við danska jafnaldra sína. Stundum rata 
slíkar fréttir í fjölmiðla, stundum ekki. Danskt samfélag býr við þær 
aðstæður nú að rasismi veður þar uppi. Sömu sögu er að segja í Þýska-
landi, Frakklandi, Póllandi og víðar um Evrópu. Andúðin beinist að 
nánast hverjum þeim sem er aðkominn í þessum löndum, jafnvel þó 
hann hafi alið þar allan sinn aldur og sé af innflytjendum í þriðja lið. 

Landnemaþjóð eins og Íslendingar fer ekkert varhluta af þessu, 
jafnvel þó hún reki upphaf sitt til fólksflótta úr þéttbýlum löndum 
og eigi bæði keltneskan og norrænan uppruna. Jafnvel þótt hingað 
hafi frá alda öðli drifið fólk víða að: Englendinga, Frakka, Hollend-
inga, Norðmenn, Færeyinga, Þjóðverja og gyðinga. Allt það fólk hefur 
gengið inn í íslenskt samfélag og auðgað okkar rann. Sumt hefur hald-
ið áfram leit sinni að heimahögum, annað horfið inn í þjóðarbrotin 
sem hér settust að í upphafi.

Og á síðari tímum hafa komið hingað menn frá Suðaustur-Asíu, 
Serbar, fólk af persneskum stofni og arabískum. Jafnvel þeldökkir 
menn, þó rasisminn íslenski standi svo djúpum rótum að rétt hálf 
öld sé liðin frá því blökkumönnum var bannaður aðgangur að veit-
ingastöðum í Reykjavík og stjórnvöld óskuðu sérstaklega eftir því 
við ameríska herinn, að hér væru ekki þeldökkir menn – og jafnvel 
hinir hefðu ekki nema takmarkaðan aðgang um landið sem þeir áttu 
að verja.

Fyrir rúmum tveimur áratugum þegar rasistar í Bretlandi svöluðu 
lund sinni með því að hella bensíni inn um bréfalúgur fólks sem átti 
ættir að rekja  til Indíalanda og bera eld að, sagði Salmon Rushdie sem 
þá var óþekktur höfundur í heiminum,  að vandinn væri ekki þeirra 
lituðu: rasisminn væri vandi okkar, þeirra hvítu, heimamanna gömlu 
Evrópu. Og enginn gæti leyst þann vanda okkar nema við sjálf.

Og næstu dægrin þegar við höfum hátt um kristið innræti okkar 
er þess hollt að minnast að í jólaguðspjallinu er greint frá fæðingu 
barns sem er af heimilislausu flóttafólki komið, fólki sem bjó í her-
setnu landi þar sem ríkur rasismi skildi að kynþætti.

Sjálf verðum við að þreifa í vitund okkar eftir þeim hugmyndum 
sem ala af sér andúð á öðrum kynþáttum, andúð á öðrum, skilja hvern-
ig við mismunum fólki eftir litarhætti og svokölluðu þjóðerni. 

Það er okkur hollt svo við skiljum betur hvernig við mismunum 
hvort öðru eftir kyni, aldri og félagslegri stöðu. 

Yfirburðir hvíta 
kynstofnsins









Nú er hafin mikil umræða um 
öryggis- og varnarmál, en 

slík umræða er Íslendingum 
framandi. Undanfarin 50 ár hefur 
engin raunveruleg umræða átt 
sér stað um þau mál, vegna þess 
að hvenær sem reynt var að ræða 
þau, braust út rifrildi um varnar-
liðið og aðild að Atlantshafs-
bandalaginu. Stjórnmálamenn 
hafa því leitt þessa umræðu hjá 
sér og standa nú uppi reynslulitl-
ir á því sviði.

Það var auðvelt að gera grín 
að fjórum þotum og með réttu 
mátti halda því fram að þær gætu 
ekki varið Ísland. Fjórar þotur 
gátu ekki varið Ísland, ef rúss-
neski flotinn, sem lá við Langa-
nes í fyrra, hefði viljað taka Þórs-
höfn. Fjórar þotur geta ekki varið 
Höfn í Hornafirði, Kópavog, Ísa-
fjörð eða hvaða stað sem er á 
landinu, ef einhvern óvin langar 
að taka hann herskildi.

Hvers vegna eigum við þá að 
semja við Norðmenn um ein-
hverjar þotur, sem komi til 
Íslands, hvort sem þær væru 
fjórar eða færri. Ástæða til þess 
er harla lítil, því að norskar þotur 
gera ekki sama gagn og banda-
rískar.

Þegar stjórnmálamenn hafa 
talað um sjáanlegar varnir hefur 
hnussað í mörgum. Þeir hafa 
kosið að skilja ekki að áhrif af 
fjórum þotum eru huglæg og það 
skiptir öllu máli hver á þær. Ho-
llendingar eiga hundrað þotur, en 
það er ekki af því að þeir telji 
loftorrustur við nágranna sína 
vofa yfir. Þær eru huglægar 
varnir fyrir þá.

Staða okkar Íslendinga er 
mikið breytt meðal þjóða, eftir að 

Bandaríkjamenn hafa 
svo rækilega hafnað 
okkur. Þegar við 
mættum á fundi í 
erlendum stofnunum, 
sáust útlínur banda-
ríska risans yfir öxl-
ina á okkar mönnum. 
Hver ætli sé skýring-
in á því að Flugleiðir 
hafa tvöfalt fleiri 
lendingarleyfi í 
Bandaríkjunum en 
SAS, sem er í eigu 
milljónaþjóða? Risinn 
kinkaði kolli.

Þegar við þurftum að semja 
um alþjóðlegar fiskveiðar í 
NEAFC og NAFO var skuggi ris-
ans fyrir aftan okkar menn. 
Þegar Íslendingar mæta í Mat-
vælastofnuninni í Róm eða 
Alþjóða heilbrigðisstofnuninni, 
er skuggi risans ekki lengur með. 
Þegar við þurfum að semja við 
Norðmenn og Evrópusambandið 
um fiskveiðar er risinn horfinn. 
Þegar við þurfum að verja flug-
stjórnarsvæðið okkar hjá Alþjóða 
flugmálastofnuninni, sem skapar 
okkur miklar tekjur, er risinn 
ekki lengur á bak við okkur.

Það hefur gefist okkur sérlega 
vel að vera fylgiþjóð Bandaríkj-
anna í sextíu ár. Ef menn vilja 
heldur kalla það aftaníossa eða 
taglhnýtinga, mega þeir það mín 
vegna. En nú eigum við ekki kost 
á því. Eitt af því sem hendir smá-
þjóðir er kallað „shunning“. Það 
er dregið af enska orðinu „shun“, 
sem þýðir að forðast, leiða hjá 
sér eða hafa að engu. Smáþjóðir, 
eða örþjóðir eins og við, gleym-
ast oft viljandi eða óviljandi, 
þegar þeir stóru ræða alvarleg 
mál.

Það kemur á óvart hversu 
afleiðingar hinnar nýju einangr-
unar birtast fljótt og afdráttar-

laust. Fyrir nokkrum 
dögum neituðu þriðja 
til fimmta stigs skrif-
finnar í Hafrann-
sókna- og loftslags-
stofnun
viðskiptaráðuneytis
Bandaríkjanna að 
eiga orðastað við 
sjávarútvegsráð-
herra Íslands. Þetta 
hefði ekki gerst ef 
stóri skugginn hefði 
verið við öxlina.

Alison Bayles, for-
stjóri SIPRI, rannsóknarstofnun-
ar í alþjóðamálum í Stokkhólmi, 
sagði nýlega á fundi hér, að það 
væru minnst tólf málaflokkar, 
sem flokkuðust undir utanríkis-
mál. Varnarmál væru aðeins einn 
af þeim. Við eigum eftir að læra 
að standa ein og átta okkur á að 
það eru ekki til neinar vinaþjóðir. 
Erlend stjórnvöld hjala stundum 
blíðlega, sérstaklega ef þú hefur 
stóran skugga á bak við þig. 
Sumir stjórnmálamenn trúa 
skálaræðum.

Utanríkismál snúast um skýrt 
skilgreinda hagsmuni og fáum er 
það betur ljóst en Norðmönnum. 
Mikilvægur þáttur í utanríkis-
stefnu Norðmanna snýst um að 
auka yfirráð þeirra yfir norður-
höfum, með öllum tiltækum 
ráðum. Hæstiréttur þeirra er 
nýbúinn að kveða upp dóm, sem 
staðfestir að þeir hafi mátt stofna 
efnahagslögsögu umhverfis Sval-
barða og ráða henni einir. Menn 
kunna að segja að það sé einhliða 
ákvörðun, en hver hefur kært til 
Haag? Norðmenn eigna sér efna-
hagslögsögu umhverfis Jan 
Mayen, með þeim rétti einum, að 
þeir hafa þar veðurathugunar-
menn. Norðmenn skilja sína 
hagsmuni og vinna að þeim af 
mikilli staðfestu.

Ríkisstjórnir Bandaríkjanna 
og Rússa, auk Evrópusambands-
ins (Dana og Grænlendinga), 
ætla sér mikinn hlut í þeim auð-
æfum, sem flestir eru sannfærð-
ir um að búi á botni Íshafsins og 
heimskautasvæðanna. Til eru 
framsýnir stjórnmálamenn hér á 
landi, sem telja að við eigum að 
koma að því gnægtaborði. Ætli 
það verði ekki erfiðara, þegar við 
treystum á að Norðmenn sjái um 
varnir okkar? Hvernig ætli að 
verði að semja um síldveiðar?

Það þótti sjálfsagt að NATO 
ríkin tækju að sér að senda eftir-
litsflugvélar að landamærum 
Eystrasaltsríkjanna við Rússland 
og Hvíta-Rússland. Þau eru fátæk 
og í hópi hinna „nýfrjálsu ríkja“, 
sem okkur þykir öllum sjálfsagt 
að styðja. Það er líka stutt að fara 
frá Danmörku, Noregi, Belgíu, 
Hollandi og Bretlandi, sem hafa 
aðallega séð um þá gæslu, með 
fjórum flugvélum í senn.

Nú segja sumir að NATO eigi 
líka að sjá um varnir Íslands. Þó
að það séu ekki nema sextíu ár 
frá því að við hlutum sjálfstæði 
erum við ekki „nýfrjáls“. Eins og 
við þreytumst aldrei á að sann-
færa okkur sjálfa um, erum við 
ein af ríkustu þjóðum heims, en 
því miður aðeins miðað við fólks-
fjölda. Það dettur engum í hug að 
verja okkur ókeypis, hér úti í 

miðju Atlantshafi.
Það gleymist að NATO er ekki 

stofnun, sem hefur her manna, 
tilbúin til að senda hann hvert á 
land sem er. Stofnunin er ekkert 
annað en vilji ríkisstjórna aðild-
arríkjanna á hverjum tíma og 
getur ekkert gert annað en þær 
vilja. Við sjáum hvernig gengur 
að fá ríkin til að senda hermenn 
til Afganistan. NATO samræmir 
aðgerðir, en framkvæmir þær 
ekki.

Það er heldur ekki ódýrt að 
verja Ísland, ef við viljum gera 
það með þotum. Hver F-16 þota, 
eins og Norðmenn eiga, kostar 
álíka mikið og Boeing 737 far-
þegaflugvél og er samt ein sú 
ódýrasta. Fyrir hvern tíma sem 
hún flýgur þarf hún viðhald í 35 
tíma samkvæmt bókum Banda-
ríkjahers, en raunverulega nær 
sjötíu tíma. Hvað margar ferðir 
frá Noregi erum við tilbúnir að 
kosta á ári? Fjórar á dag? Fjórar 
í mánuði? Það er alveg sama hvað 
við höfum margar norskar þotur, 
þær gera ekki sama gagn og ein 
bandarísk. Það fylgir stór skuggi 
þeirri bandarísku.

Við þurfum að ná upp sextíu 
ára slaka og skilgreina sjálf 
okkar öryggismál og hagsmuni. 
Við þurfum að fá til þess besta 
fólk, að kenna stjórnmálamönn-
um og stjórnarerindrekum, 
hvernig á að fara með utanríkis-
mál. Við viljum öll viðhalda þeim 
lífskjörum, sem við erum orðin 
vön. Reynslan hefur sýnt að smá-
þjóðum vegnar oftast betur en 
stórum, en við þurfum að læra að 
skilgreina hagsmuni okkar og 
gæta þeirra sjálf, ein á báti.

Höfundur er fyrrverandi vara-
fréttastjóri erlendra frétta hjá 

Sjónvarpinu.

Skipta utanríkismál einhverju máli?

Það hefur gefist okkur sérlega 
vel að vera fylgiþjóð Banda-
ríkjanna í sextíu ár. Ef menn 
vilja heldur kalla það aftaní-
ossa eða taglhnýtinga, mega 
þeir það mín vegna.

www.tm-software.com
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Microsoft Dynamics CRM gerir sölu- og markaðsfólki kleift
að beina sérsniðnum skilaboðum til núverandi og væntan-
legra viðskiptavina, stytta söluferlið og auka söluna.

• Styrktu tengslin við viðskiptavinina
• Framkvæmdu snjallara markaðsátak
• Haltu betur utan um verkefnin
• Breyttu ábendingum um sölu í tækifæri
• Breyttu upplýsingum í mikilvæg markaðsgögn

TM Software er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í 11 löndum

og um 450 starfsmenn. Fyrirtækið þjónar yfir 1.800 viðskiptavinum í rúmlega 

20 löndum í fjórum heimsálfum. TM Software hefur ítrekað verið heiðrað 

sem eitt af framsæknustu fyrirtækjum Evrópu á „Europe´s 500” listanum.

Hafið samband við söludeild í síma 545 3200 eða á netfangið 

sala@maritiech.is til að fá nánari upplýsingar.

Framkvæmdu
snjallt markaðsátak



Jóla rúlluterta 370gr.

Jóla romm trufflur

177,-
125,-

Ali hunangsskinka

1348,-kg.
merkt verð: 1798,-kg.

Fjarðarkostur birkireykt úrb. læri

1974,-kg.
merkt verð: 2595,-kg.

Kjúklingastrimlar frá matfugli

1199,-kg.
merkt verð: 1599,-kg.

Fjarðarkostur birkireykt úrb. frampartur

1442,-kg.
merkt verð: 1890,-kg.

Jóla DVD mynd fylgir
með Coca Cola 4x2l. kippu

Egils malt og appelsín
í bland við jólaskapið

kaupauki

Quality Street 1.6kg.

1989,-
verð áður: 2587,-

Emmess ískaka 1l.

689,-
verð áður: 868,-

Baci jólakúla 200gr.

989,-

Ajax uppþvottalögur 500ml. 3teg.

198,-stk.

After Eight 200gr. fylgir 
með Quality Street dós

kaupauki

Rækjur 2.5kg.

1998,-



„Tónlist á að koma af stað báli 
í hjörtum karla og kalla fram 

tár í augum kvenna.“

Dæmdur í tvöfalt lífstíðarfangelsi

Rafeindavirkinn Guðbjörn Magnússon 
gaf á dögunum blóð í 150. skiptið á 
ævinni, sem er oftar en nokkur annar 
Íslendingur hefur gert.

Guðbjörn, sem er 62 ára, segist 
fyrst hafa gefið blóð þegar hann stund-
aði nám í Loftskeytaskólanum árið 
1967. „Þá var verið að biðja þá sem 
voru í Stýrimanna- og Vélskólanum að 
gefa blóð og þá fylgdum við með,“ 
segir Guðbjörn. „Ég fór síðan öðru 
hvoru og af einhverjum ástæðum hélt 
ég þessu áfram. Þær fóru að hringja í 
mig stelpurnar í Blóðbankanum vegna 
þess að ég var í þessum O mínus flokki 
og var með efni í blóðinu sem lítið er 
af. Það var notað til að gefa kornabörn-
um sem enginn vissi í hvaða flokki 
lenda,“ segir hann en tekur fram að 
búið sé að finna lausn á þessu vanda-
máli. Þær mæður sem eru í röngum 
flokki fá nú meðöl við því en áður fyrr 
þurfti að skipta um blóð í börnunum til 

að koma þeim yfir fyrsta hjallann.
Bætir Guðbjörn því við að eitt sinn 

hafi kona nokkur hringt í sig eftir að 
hann var kjörin Hvunndagshetjan í 
Fréttablaðinu og þakkað honum fyrir. 
„Hún sagði að ég hefði trúlega hjálpað 
hennar barni í gegnum þessa erfið-
leika,“ segir hann. 

Upphaflega vandi Guðbjörn komu 
sína í Blóðbankann á föstudögum til að 
ferskt blóð væri til fyrir helgina. Síðan  
hefur hann haldið áfram að koma þang-
að án þess að spáð eitthvað mikið í það. 
„Þetta er ósköp notalegt umhverfi og 
þægilegt. Ef þær væru einhverjir fýlu-
púkar myndi ég ekkert koma,“ segir 
hann um konurnar í Blóðbankanum 
sem hann hefur miklar mætur á. „Þetta 
er eiginlega mín jólagjöf. Það er 
skemmtilegt að þetta skuli hitta svona 
á rétt fyrir jólin að ég sé búinn að fara 
í þessi 150 skipti. Það er notaleg til-
finning að hafa náð þessum áfanga. 

Þetta er ekki vara sem þú kaupir úti í 
búð eða getur búið til. Þess vegna er 
það svo mikið atriði að geta náð í nýjan 
og nýjan flokk.“

Guðbjörn mælir með því við fólk 
sem vill gefa blóð að tengja blóðgjöf-
ina við mánuðinn sem það á afmæli og 
í framhaldinu geti það farið á hálfs árs 
fresti. Það skipti strax sköpum fyrir 
Blóðbankann sem hefur auglýst mikið 
eftir blóði undanfarið. Segir hann blóð-
gjöfina sjálfa vera ekkert mál, það sé 
eins og að vera klipinn og maður finni 
ekkert fyrir því.

Guðbjörn segist ætla að halda áfram 
að gefa blóð á meðan hann má. „Það 
verður kannski ekki eins þétt ef maður 
skyldi ferðast um svæði þar sem 
maður þarf að passa sig eins og í Suður-
Ameríku eða Afríku. Ég er kominn á 
þann aldur að mig langar að ferðast og 
það getur komið að því að maður geri 
meira af því.“ 

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og
útför ástkærrar eiginkonu minnar, móður
okkar, ömmu og langömmu,

Magðalenu Ólafsdóttur
Austurgerði 8, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk á hjúkrunarheimilinu
Sóltúni.
Hannes Vigfússon
Ómar Hannesson                      Anna Karlsdóttir
Elín Hannesdóttir
Baldur Hannesson                Særós Guðnadóttir
Haukur Hannesson
Bryndís Hannesdóttir           Halldór Helgason
barnabörn og barnabarnabörn.

LEGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
Í MIKLU ÚRVALI

Innilegar þakkir til ykkar allra sem sýnd-
uð okkur samhug og hlýhug vegna útfarar
elskulegs eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Guðmundar Kristins
Jónssonar
Skriðustekk 22, Reykjavík.

Þökkum einnig fyrir öll fallegu blómin, kransana,
minningarkortin, hlýju kveðjurnar og bænirnar
ykkar. Sérstakar þakkir til alls starfsfólks líknardeild-
ar Landakotsspítala fyrir kærleiksríka og líknandi
umönnun við elskulegan eiginmann minn og föður
okkar. Einnig þökkum við kærlega fyrir hlýhug ykkar
við okkur aðstandendur hans.

Sesselja Guðmunda Sigurðardóttir
Helgi Sigurður Guðmundsson    Sigrún Sjöfn Helgadóttir
Stefanía Guðríður Guðmundsdóttir
Kristín Helga Guðmundsdóttir  Vilhjálmur Geir Siggeirsson
Sigríður Guðmundsdóttir
barnabörn, langafabörn og aðrir aðstandendur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Axelma Jónsdóttir
Hrafnistu Reykjavík,

verður jarðsungin frá Bústaðakirkju mánudaginn
18. desember kl. 15.00.

Fanney Júlíusdóttir      Erlendur Magnússon
Júlíus Örn Júlíusson     Anna María Hjartardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

„Krakkarnir eru bara svo 
rosalega hrein, bein og 
skemmtileg að mér dettur 
ekki í hug að hætta þessu,” 
segir Matthías Sigvaldason. 
Hann er einn margra knatt-
spyrnumanna sem hafa 
starfað sem skólaliðar við 
Ísaksskóla á liðnum árum. 
Matthías er búinn að vera í 
þessu starfi frá 1995 en með 
smá hléum þó inn á milli. 

„Þetta er mjög gefandi 
starf og við leggjum okkur 
fram um að nýta fótboltann 
til þess kenna krökkunum 
að vinna saman og þroskast 
félagslega. Ég hef svo verið 

að starfa við þjálfun sam-
hliða þessu á liðnum árum. 
Var þjálfari meistaraflokks 
kvenna hjá Fjölni en er 
hættur því í bili þar sem ég 
er búsettur á Selfossi. Það 
segir eflaust sitt um hversu 
skemmtilegt starfið er. En 
það er mikilvægt að taka 
fram að það eru fleiri fót-
boltakallar hér en ég og svo 
eru líka frábærar stelpur að 
vinna hérna með góðan bak-
grunn úr íþróttum.” 

Matthías spilaði með 
Leiftri Ólafsfirði í efstu 
deild á sínum tíma einn 
fárra heimamanna og það 

hafa fleiri kunnir kappar 
komið að þessu starfi hjá 
Ísaksskóla í gegnum tíðina. 

Má þar nefna Bjarna Ólaf 
Eiríksson, Benedikt Bóas 
Hinriksson og fleiri.

Fótboltaæfing í frímó
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50%
afsláttur

50%
afsláttur

50%
afsláttur

50%
afsláttur

Rikki
2.995 kr/stk. áður 5.990 kr/stk.

Litla rauð
1.275 kr/stk. áður 2.550 kr/stk.

Upp á sigurhæðir - Saga Matthíasar Jochumssonar
3.490 kr/stk. áður 6.980 kr/stk.

Skáldalíf
2.990 kr/stk. áður 5.980 kr/stk.

Ein til frásagnar
2.340 kr/stk. áður 4.680 kr/stk.

Að opna dyr
2.495 kr/stk. áður 4.990 kr/stk.

Íslensk knattspyrna 2006
2.495 kr/stk. áður 4.990 kr/stk. 1.299 kr/stk.

Jóhann Friðgeir og vinir

Horfðu til himins
1.299 kr/stk.

Helgi Rafn
1.299 kr/stk.

Frostrósir - Bestu lögin
1.299 kr/stk.

50%
afsláttur

50%
afsláttur

50%
afsláttur

50%
afsláttur

Skemmtilegt fólk
1.440 kr/stk. áður 2.880 kr/stk.

Guðni í Sunnu
2.495 kr/stk. áður 4.990 kr/stk.

Nonnikonni og kúlurnar
1.245 kr/stk. áður 2.490 kr/stk.

Heimsmetabók Guinness 2007
2.495 kr/stk. áður 4.990 kr/stk.

50%
afsláttur

50%
afsláttur

50%
afsláttur
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8.
ÆVISÖGUR

Metsölulisti Mbl.
14. des.

6.
ALMENNT EFNI

1. prentun
uppseld

2. prentun
uppseld

3. prentun
uppseld

4. prentun 
komin í

verslanir

1. prentun
uppseld

2. prentun
uppseld

3. prentun 
komin í

verslanir

1. prentun
uppseld

2. prentun
uppseld

3. prentun 
komin í

verslanir

Metsölulisti Mbl.
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Penninn Eymundsson
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væntanleg

6.000
eintök á 
þrotum

Penninn Eymundsson
og Bókabú›ir MM

13. des.

3.
BARNABÆKUR

Metsölulisti Mbl.
14. des.

1.
BARNABÆKUR

Penninn Eymundsson
og Bókabú›ir MM

13. des.

2.
BARNABÆKUR

KALISTANUM

edda.is

1. prentun
uppseld

2. prentun
á þrotum

3. prentun
væntanleg

2. prentun
uppseld

3. prentun
á þrotum

1. prentun
uppseld

4. prentun
væntanleg

2. prentun
uppseld

3. prentun
á þrotum

1. prentun
uppseld

4. prentun
væntanleg

Metsölulisti Mbl.
14. des.

5.
SKÁLDVERK

Penninn Eymundsson
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V
atnið kveikir líf, allt 
í kringum sig. Vatn-
ið vekur von, allra 
sem þyrstir. Vatnið 
er alls staðar, í lofti 
láði, legi. Vatnið 

börn sín baðar, í móðurkviðsins 
legi. Það rignir á góðum degi. 
(Björn Jörundur Friðbjörnsson). 

Anna M. Þ. Ólafsdóttir, fræðslu- 
og upplýsingafulltrúi Hjálpar-
starfsins, hefur séð með eigin 
augum hve miklu framlög Íslend-
inga til aðstoðar við bágstadda í 
Afríku hafa áorkað. Fjölmargir 
vatnsbrunnar hafa verið grafnir 
fyrir gjafafé frá Íslandi, dælum 
komið upp og fólki kennt að veita 
vatni á akra auk þess að fá leið-
beiningar um mikilvægi hreinlæt-
is.

Fyrir síðustu jól gáfu Íslend-
ingar 32 milljónir króna til vatns-
verkefna á vegum Hjálparstarfs-
ins í Malaví, Mósambík og Úganda. 
Fyrir tilstuðlan þeirra peninga 
býr fjöldi fólks við önnur og betri 
kjör en áður og það sem er mest 
um vert; fólkið lifir. 

Starfið þarf að halda áfram því 
í Afríku búa margir við örbirgð. 
„Vandinn er mikill og margþætt-
ur,“ segir Anna sem treystir á 

gjafmildi Íslendinga svo fleiri geti 
notið lífs í heiminum. 

Lífið í þorpum Afríku, þar sem 
fátæktin er mest, er gjörólíkt því 
sem við þekkjum á Íslandi. Þar 
snýst allt um að hafa í sig og á. 
„Fólk hugsar bara um daginn í dag 
og allur tími fer í að sinna lág-
marksþörfum,“ segir Anna sem 
hefur farið fjórum sinnum til Afr-
íku. Í síðustu ferð varði hún degi 
með fjórum systkinum; þremur 
bræðrum og systur. Börnin misstu 
báða foreldra sína og þurfa að 
koma sér sjálf á legg. „Við komum 
heim til þeirra snemma morguns 
og þá voru þau á leið á akurinn þar 
sem þau hreinsuðu burt illgresi og 
dauð lauf. Ekki hafði komið upp-
skera af akrinum í tvö ár því það 
hafði ekkert rignt. Það þarf hins 
vegar að halda honum við svo 
hann geti gefið af sér þegar loks-
ins rignir. Eftir vinnuna á akrinum 
var farið eftir vatni og tók ferðin 
um klukkustund. Þá var tekið til 
við að elda og búinn til grautur. 
Þau borðuðu um klukkan tvö og 
það var eina máltíðin þeirra þann 
daginn. Eftir matinn var aftur 
farið eftir vatni því elsti bróðirinn 
bruggar úr keyptum banönum og 

selur. Stelpan þvoði þvott, strák-
arnir sópuðu í kringum húsið, sá 
elsti fór í sendiferð fyrir kaup-
manninn og fyrr en varði var 
komið myrkur.“ 

Þetta var hefðbundinn helgardag-
ur í lífi systkinanna en á virkum 
dögum fara yngri börnin í skóla 
þar sem þau læra að lesa og reikna. 
Kennslugögn eru fábrotin; aðeins 
gömul krítartafla. 

Ef börn missa foreldra sína á 
þessum slóðum þurfa þau að sjá 
um sig sjálf. „Þegar foreldrarnir 
dóu kom frændfólk úr nærliggj-
andi þorpi og dvaldi hjá börnunum 
í tvo til þrjá daga en fór svo. Fólk 
á nóg með sjálft sig. Fátæktin er 
svo mikil.“ 

Anna segir marga velta fyrir 
sér hvers vegna fólk fari ekki til 
borganna og reyni að hefja nýtt og 
betra líf og kann svar við slíkum 
vangaveltum: „Fólk á ekki fyrir 
farinu en þeir sem komast, slást í 
hóp allra hinna sem flýja eymdina 
og hún er í raun jafn mikil í 
fátækrahverfum borganna. Því 
eru í raun allar bjargir bannaðar. 
Ómenntað fólk hefur ekki að neinu 
að hverfa.“ 

Hjálparstarf kirkjunnar leitar 

uppi þá staði þar sem neyðin er 
mest og gerir allt sem í þess valdi 
stendur til að hjálpa. „Við vinnum 
alltaf með fátækasta fólkinu,“ 
segir Anna. Aðstæður eru svipað-
ar í Afríkulöndunum þremur þar 
sem Hjálparstarfið vinnur. Í 
Úganda eru áhrif alnæmis þó sýni-
legri en víða annars staðar og þar 
beinist aðstoðin fyrst og fremst að 
börnum sem misst hafa foreldra 
sína úr alnæmi. 

Þótt Hjálparstarf kirkjunnar sé 
stofnað af þjóðkirkjunni og byggi 
á grunni kristinnar trúar er lúth-
erstrú síður en svo forsenda þess 
að fólk njóti starfsins. „Trú hefur 
ekkert að segja um hvort við veit-
um aðstoð. Hjálparstarfið er stofn-
að út frá kristnum gildum en við 
störfum eins og hver önnur mann-
úðarsamtök og veitum öllum 
aðstoð. Annað væri í ósammræmi 

Vatnið vekur von
Vatn er hluti sjálfsagðra þæginda Íslendinga og rennur ótæpilega úr krön-
unum. Sjálfsagt leiðum við sjaldnast hugann að mikilvægi vatns sem þó 
er undirstaða alls lífs. 1,1 milljarður manna hefur ekki aðgang að hreinu, 
öruggu vatni og annar hver íbúi þróunarlandanna er veikur vegna skorts á 
vatni og hreinlætisaðstöðu. Björn Þór Sigbjörnsson forvitnaðist um vatns-
verkefni Hjálparstarfs kirkjunnar sem á skömmum tíma hefur fært fjöl-
mörgum von um líf. 





við boðskapinn,“ segir Anna. Og 
fólkið setur það ekki fyrir sig enda 
sama hvaðan gott kemur. Meiri-
hluti íbúa Úganda og Malaví er þó 
kristinn en í Mósambík eru önnur 
trúarbrögð ríkjandi. 

Anna velkist ekki í vafa um að 
kristin trú geti gert mörgum lífið 
bærilegra. „Fólk á þessum slóðum 
er oft undir ægivaldi anda forfeðr-
anna sem heldur samfélaginu í 
heljargreip.“ Hún segir kristni-
boða hafa upplifað það að bjarga 
börnum í Eþíópíu þar sem því er 
trúað að ef tennur barns vaxa fyrst 

í efri gómi hvíli bölvun á þeim. Og 
ekki nóg með það heldur á bölvun-
in að hvíla á öllu þorpinu. Þess 
vegna er þrýst á foreldrana að 
bera barnið út. „Þeir segja fólk 
upplifa mikinn létti við að taka 
kristna trú og vera laust undan 
þessu oki. Mér finnst kærleiksboð-
skapur kristinnar trúar ekki geta 
verið nema til góðs þótt kirkjan 
hafi gert ýmislegt misviturt í 
gegnum aldirnar. En kristniboðið 
er ekki á okkar könnu.“

Það hjómar nöturlega en meðal 
fátækra í Afríku er stéttaskipting 
og þar er litið niður á þá sem eru 
allra verst settir. Munaðarlaus 
börn sem hafa búið við sára 
örbirgð hafa mátt þola að nágrann-
arnir líti niður á þau. Anna segist 
hafa séð að eftir að þau hafa feng-
ið aðstoð og betri föt sé þeim betur 
tekið. „Það er heilmikill munur á 
börnum fyrir og eftir aðstoð og við 
sjáum mikinn árangur af starf-
inu.“

Anna sá fræga útlenska konu 
segja nýverið í sjónvarpi að fátækt 
fólk í þróunarlöndunum væri ham-
ingjusamt af því það brosti svo 
mikið. Reynsla Önnu er önnur. 
„Þetta er della því þegar maður 
talar við fólkið þá er það fjarri 
hamingju. En það er brosmilt sem 
er allt annað. Mér finnst fólk í Afr-
íku vera opið, einlægt, hjálpsamt 
og broshýrt en það er ekki ham-
ingjusamt. Um leið og maður sest 

niður og fer að spyrja þá er mjög 
stutt í tárin og hryllinginn sem 
fólkið býr við.“ 

Sveitasamfélögin í Afríku eru 
borin uppi af konum. Karlarnir 
gera næsta lítið. „Þær bera ábyrgð 
á ræktuninni en mega samt ekki 
eiga landið, þær bera ábyrgð á að 
sækja vatn og eldivið og halda 
heimilið og ala upp börnin.“ Anna 
vonar að þetta breytist en viður-
kennir að það sé til mikils ætlast 
að koma á jafnrétti kynjanna í Afr-
íku. „En við styrkjum m.a. leið-
toganámskeið fyrir konur, ein-
hvers staðar þarf að byrja og það 
hefur sýnt sig að aðstoð sem konur 
fá skilar sér miklu betur til samfé-
lagsins og fjölskyldunnar heldur 
en aðstoð sem karlar fá.“ 

Það reynir á að fara úr allsnægt-
unum á Íslandi til snauðustu hér-
aða heims. Þótt heimsóknirnar 
vari jafnan stutt. Anna segist ekki 
geta sett sig í spor fólksins sem 
hún hittir í ferðum sínum. „Ég get 
ekki ímyndað mér hvernig það er 
að vera tólf ára og enginn pabbi og 
mamma, ekkert frændfólk, það 
hafa svo margir dáið eða kiknað 
undan þessu og bara farið. Börnin 
eru hrædd í svörtu næturmyrkri 
og maður getur aldrei upplifað 
neitt í líkingu við það sem þetta 
fólk býr við,“ segir Anna og viður-
kennir að stundum þyrmi yfir 
hana. „En á móti kemur að maður 
sér svo mikinn árangur af starf-

inu, það er yfirgnæfandi tilfinning 
eftir heimsóknir til þessara 
landa.“

Anna hefur unnið hjá Hjálpar-
starfinu í tíu ár en áður þekkti hún 
lítið til þróunarmála. „Þetta er 
mjög áhugavert starf og þó ég hafi 
unnið við þetta í tíu ár verð ég allt-
af spennt að segja frá því. Stund-
um hefur mér þó leiðst í smá stund 
og ég man að einu sinni var aug-
lýst starf upplýsingafulltrúa í 
álveri. Ég pældi aðeins í því en 
hugsaði svo – hvað get ég verið 
lengi spennt fyrir áli?!“ segir hún 

og hlær. Og það reynist henni létt 
að hvetja fólk til að láta gott af sér 
leiða. „Mér finnst aldrei erfitt að 
pranga hjálparstarfinu upp á fólk 
eða reyna að fá það til að leggja 
fram peninga því málefnið er svo 
innilega gott.“ 

Þótt Önnu finnist sjálfsagt að 
Íslendingar leggi fram peninga til 
hjálparstarfs í þróunarríkjunum 
veit hún sem er að mörgum er annt 
um krónurnar sínar. „Ég velti sjálf 
fyrir mér hverju ég tími í það og 
það skiptið og stundum finnst mér 
ég nísk þó að ég viti svo vel hverju 
þetta breytir.“ Hún segir að við 
störf sín hafi henni lærst að meta 
betur gildi hlutanna og þótt hana 
langi í fjölmargt sem hún geti ekki 
veitt sér viti hún að hún tilheyri 
ríkasta fólki í heimi. 

Og Anna rifjar upp sögu af 
sjálfri sér. „Þegar ég var rúmlega 
tvítug bjó ég við Miklubraut og 
var í Kennaraháskólanum sem er 
við Stakkahlíð. Ég labbaði í skól-
ann en hugsaði með mér á morgn-
ana hve gott væri að eiga bíl. Ég 
tók mér hlé frá námi og dvaldi á 
Indlandi og eftir að ég kom heim 
var ég í raun ánægð með að geta 
yfirhöfuð gengið í skólann. En svo 
helltist það yfir mig aftur að ég 
þyrfti að eiga bíl. Núna þegar mig 
langar í eitthvað sem ég hef ekki 
ráð á minni ég mig á að ég er samt 
með ríkasta fólki í heimi.“ 

Mér finnst fólk í 
Afríku vera opið, 
einlægt, hjálpsamt 
og broshýrt en það er 
ekki hamingjusamt.
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32”

Upplausn: 1366x768 HD ready • Contrast: 1200:1 • Birta cd/m2: 450
3D Comb Filter • BBE ViVa HD3D hljómtækni • SRS Trusurround 

XT hljómtækni • Borðstandur fylgir

BESTA
VERÐIÐ!

119.950,-
Staðgreitt

9.995,-
á mán. í 12 mán. með

Visa/Euro raðgreiðslum

Kauptu

Sony hjá
Sony!

Gleðileg Sony jól

32”

40” og 46”

449.950,-Staðgreitt

37.495,-á mán. í 12 mán. meðVisa/Euro raðgreiðslum

W2000 40”

599.950,-
Staðgreitt

49.995,-
á mán. í 12 mán. með

Visa/Euro raðgreiðslum

W2000 46”

Besta sjónvarp
í heimi!

Innbyggt heimabíóog DVD spilari ografdrifnum framhliðsem lokar tækinu þegarþað ekki er í notkun!

ESPRIT 1

499.950,-
Staðgreitt

41.662,-
á mán. í 12 mán. með

Visa/Euro raðgreiðslum

KDL32U2000

Alpha 100

99.950,-
Staðgreitt

8.330,-
á mán. í 12 mán. með

Visa/Euro raðgreiðslum

Sony D-SLR myndavél • 10 megapixlar
Hristivörn á myndflögu

BRAVIA Engine með Live Color Creation • Upplausn: 1920x1080 Full HD 1080
3D Comb Filter • BBE ViVa HD3D hljóðtækni  • SRS Trusurround XT hljómtæknii 

 Borstandur fylgir • Contrast: 1:1800 (Dynamiskur 1:8000) • Birta cd/m2: 450

HD-ready upplausn 1366 x 768
Innbyggður DVD/CD/SA-CD spilari

DivX og MP3 afspilun • 200W 
S-Master magnari  • Innbyggður 
bassahátalari • Tengi fyrir tölvu 

Skiptanleg framhlið margir litir í boði







Þ
ó svo meginástæða 
þess að við höldum 
jólin hátíðleg í lok 
desember, sé skýrð 
með fæðingu Krists, 
þá er staðreyndin sú 

að enginn veit með vissu hvort 
Kristur fæddist einmitt á þessum 
tíma.

Það hentaði hins vegar boðber-
um kristinnar trúar á sínum tíma, 
að miða við þennan árstíma því 
frá fornu fari höfðu menn haldið 
sólrisuhátíðir um þetta leyti til að 
fagna hækkandi sól. 

Með því að staðsetja fæðingu 
Krists á sama tíma og sólrisuhá-
tíðina var léttara að snúa mönnum 
til kristni; þeir þurftu ekki að láta 
alla gamla siði lönd og leið, heldur 
gátu viðhaldið þeim og þróað undir 
nýjum formerkjum.

Þessi snjalla markaðssetning 
kristninnar sést ekki hvað best á 
því að það var ekki fyrr en árið 
354 sem Gregoríus páfi lýsti því 
opinberlega yfir að 25. desember 
væri fæðingardagur Krists. 

Og reyndar verður fæðing hans 
ekki opinber hluti af jólahaldi 
almennt fyrr en eftir 1224. Þá bað 
heilagur Frans af Assisi um sér-
stakt leyfi páfa til að gera hana 
hluta af helgihaldinu og hefur svo 
verið síðan. 

Jólatréð sem er ómissandi hluti af 
jólahaldi nútímans á sér líka sögu 
sem ekki tengist kristinni trú sér-
staklega. Hluti af helgihaldi heið-
inna manna fyrr á öldum í Norður- 
Evrópu fyrst og fremst, fólst í 
tilbeiðslu guða á borð við Óðin, 
Þór, Freyju og Frey svo einhverjir 
séu nefndir. 

Þannig var eikartréð hluti af 
tilbeiðslunni á Þór og þaðan er 
talið að tréð sé komið inn í jóla-
haldið. Hugsanlega með svipuðum 
hætti og jólahaldið sjálft; leyfa 
fólki að viðhalda gömlum siðum 
en yfirfæra þá á nýja trú. 

Jólatré einsog við þekkjum þau 
í dag eru hins vegar tiltölulega 
nýr hluti af helgihaldi fólks; til 
dæmis voru jólatré ekki þekkt að 
ráði í Bretlandi fyrr en eftir 1841, 
en þá setti Albert, eiginmaður 
Viktoríu drottningar, upp jólatré 
fyrir konu sína og börn. En þá ber 
líka að geta þess að Albert var ein-
mitt þýskur og þekkti því til þessa 
siðar frá heimalandi sínu.

Alsiða er að menn geri vel við sig 
og sína í mat og drykk á jólum. Og 
í sjálfu sér ekki óeðlilegt að menn 
geri sér slíkan dagamun á hátíð-
um. Jólamaturinn á sér hins vegar 
ævagamla forsögu, sem tengist 
miðsvetrarblótum fornmanna.

Fórnir til guðanna eru þekkt 
fyrirbæri í öllum trúarbrögðum 
og meðal þess sem fórnað var voru 
skepnur af ýmsu tagi, samanber 
orðið fórnarlamb. Jólamaturinn er 
því óbeint fórn okkar til guðs og 
sem dæmi um tiltölulega bein 
tengsl í þessum efnum, að þá er 
enn algengur siður í Bretlandi og 
víðar að hafa svínshöfuð á borðum 
um jólin. Og stundum er svínið 
með epli í munninum.

Þessi siður er talinn ættaður 
beint frá fornum blótum norrænna 
manna sem höfðu fyrir sið að færa 
guðnum Frey svín að fórnargjöf.

Jólasveinninn er aftur á móti 

rammkristið fyrirbæri, ef frá eru 
taldir þeir íslensku sem eiga rætur 
sínar í heiðnum sið og gamalli 
þjóðtrú um tröll og huldufólk. 

Fyrirmyndin að sveininum 
gjafmilda er heilagur Nikulás, 
biskup sem uppi var á 3. og 4. öld 
eftir Krist á því svæði þar sem nú 
er Tyrkland. Hann var af efnafólki 
kominn en gaf allt sitt ríkidæmi til 
fátækra og þá sérstaklega barna. 

Dánardagur Nikulásar er 6. 
desember og er sá dagur tileink-
aður honum og upp á hann haldið í 
kaþólskum sið. Eftir lát Nikulásar 
fóru menn að tengja nafn hans við 
hin ýmsu kraftaverk og var hann 
gerður að dýrlingi í kjölfarið. Varð 
hann brátt mjög vinsæll sem slík-
ur, þannig að einungis guðsmóðir 
skákaði honum í vinsældum.

Þess má geta að Nikulás var 
mjög vinsæll hér á Íslandi í kaþ-
ólskum sið sem og annars staðar. 
Þannig voru um 33 kirkjur tileink-
aðar honum hérlendis þegar best 
lét.

Dýrkun á heilögum Nikulási jókst 
svo enn frekar eftir að ítalskir 
kaupmenn rændu líkamsleifum 
hans 1087; fluttu til Bari á Ítalíu 

þar sem þeir reistu honum dóm-
kirkju.

Fljótlega eftir það var farið að 
tengja nafn hans jólahaldinu og þá 
sérstaklega gjöfunum.

Er það talið koma frá helgisögn 
um að Nikulás hafi eitt sinn bjarg-
að þremur fátækum stúlkum frá 
því að lenda í vændi. Og það á 
hann að hafa gert með því að gefa 
þeim gull. 

Varð víða siður að gefa börn-
um gjafir á messudegi Nikulásar 
6. desember en smám saman 

færðist þetta yfir á jólin. Þó var 
misjafnt eftir löndum hvenær á 
jólunum gjafirnar voru gefnar, 
ýmist á aðfangadagskvöld, jóla-
dag, annan í jólum eða þá um ára-
mót og á þrettándanum. Er þetta 
reyndar enn mismunandi eftir 
löndum.

Síðan hefur mikið vatn runnið til 
sjávar og Nikulás kallinn tekið 
ýmsum breytingum. Mestu munar 
þar um áhrif bandarískra kaupa-

héðna en siðir og sögur um Nikul-
ás bárust til nýja heimsins á sínum 
tíma með hollenskum innflytjend-
um.

Kölluðu þeir hann Sinter Klaas 
uppá hollensku sem breyttist síðan 
í Santa Claus einsog hann heitir 
upp á amerísku í dag.

Fóru menn að teikna af honum 
myndir þar sem hann var gjarnan 
hafður í síðri kápu, yfirleitt purp-
uralitri; rauði liturinn var enn ekki 
orðinn sérstakur einkennislitur 
jólanna þegar hér var komið sögu.

Mesta byltingin á útliti og kannski 
innræti Nikulásar varð hins vegar 
þegar gosdrykkjarisinn Coca-Cola 
ákvað að nota hann í auglýsinga-
herferð fyrirtækisins árið 1931. 

Kókmenn vildu auðvitað hafa 
sveinka eftir sínu höfði og létu 
endurhanna útlit hans í því augna-
miði. Hugsanlega var það gert til 
að færa hann nær almenningi og 
frá tengingunni við kirkjuna um 
leið og hann var gerður nútíma-
legri. Og sá sem fullkomnaði verk-
ið var teiknarinn Haddon Sund-
blom.

Í stað höfuðfatsins sem Nikul-
ás hafði haft lengi, embættishöf-
uðfat biskups, var sett á hann 
rauð skotthúfa, kápan hans var 
stytt í rauðan jakka og hann 
klæddur í rauðar buxur og svört 
stígvél. Allt var svo bryddað með 
hvítum loðkanti og sveinki sjálf-
ur skartaði feiknamiklu skjanna-
hvítu skeggi. 

Og í þessari múnderingu hefur 
hann orðið almenningseign og sést 
um allan heim á jólunum, hvort 
heldur er uppi á ísa köldu landi 
eða á sólríkum baðströndum suð-
urhafa.

Markaðssetning kristninnar
Jólin eru fram undan með tilheyrandi hátíðar-
höldum, siðum og venjum. En hvaðan er þetta 
komið allt saman? Af hverju höldum við jól ein-
mitt á þessum árstíma? Og hvaðan kemur jólatréð 
og jólasveinninn svo ekki sé minnst á jólapakk-
ana? Sigurður Þór Salvarsson rýndi í sögu jóla-
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Að sögn ljósmyndarans Gunnars V. Andréssonar er sama hvenær komið er á Þing-
völl – alltaf er fegurðin ólýsanlega mikil. Gunnar fór þangað og reyndi að fanga 
hluta af henni. Fréttablaðið býður upp á ljósmyndasýningu reyndasta ljósmyndara 
síns nú á aðventu.

É
g var þarna á dögun-
um. Skrapp til Þing-
valla í veðursældinni. 
Nú þegar stystur sól-
argangur er. Og varð 
vitni að ægifegurð 

þjóðgarðsins. Þarna eru fossar og 
flúðir í klakaböndum. Vatnið sjálft 
ófrosið og lítill snjór,“ segir Gunn-
ar V. Andrésson, ljósmyndari 
Fréttablaðsins.

Gunnar reyndi að fanga þá ægi-
fegurð sem staðurinn býr yfir. 
Hann segir þar alltaf fallegt. „Það 
er bara þannig. Mér finnst ég allt-
af koma með einhvern feng mynda 
þegar ég fer þangað.“

Gjárnar, Öxará og gamla kirkj-
an urðu Gunnari myndefni. „Kirkj-

an er nú komin í umsjá ríkisins. 
Margra ára deilur hafa staðið um 
þetta litla en fallega hús,“ segir 
ljósmyndarinn og hlær. Hann 
bætir því reyndar við að það sé 
náttúrulega ekki síður jörðin sjálf 
sem verið hefur bitbein ríkis og 
kirkju. „En það er ólýsanlega fal-
legt þarna. Enda á heimsminja-
skrá. Allar þessar gjár og hrika-
legheit. Veisla fyrir augað.“

Og Gunnar ætti að vita það. 
Lengi hefur hann rýnt í gegnum 
linsuna. Í mars hélt hann upp á 40 
ára starfsafmæli sitt með veglegri 
sýningu í Gerðarsafni. En hvaða 
blaður er þetta? Hvað segir ekki 
klisjan? Ein mynd segir meira en 
þúsund orð. 

Þingvellir í klakaböndum



Upplýsingar eru veittar í síma 533 6300 og með fyrirspurnum á netföngin:
maria@lidsinni.is og svava.jonsdottir@inpro.is

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR, SJÚKRAÞJÁLFARAR OG 
IÐJUÞJÁLFAR

VIÐ LEITUM EFTIR FLEIRI FRÁBÆRUM EINSTAKLINGUM TIL AÐ TAKAST Á 
VIÐ FJÖLBREYTT OG KREFJANDI VERKEFNI Á SVIÐI 

HEILBRIGÐISÞJÓNUSTU OG VINNUVERNDAR

Við leitum að einstaklingum sem eru faglega framúrskarandi, sjálfstæðir, sveigjanlegir og með góða 
samskiptahæfileika. Á móti bjóðum við fjölbreytt verkefni og skemmtilegt samstarf. 

Á vinnuverndarsviði InPro er laust til 
umsóknar starf við vinnustaðaúttektir, 
áhættumat starfa, auk fræðslu og þjálfunar á 
sviði vinnuverndar. 

Á heilbrigðissviði InPro/Liðsinnis er laust til 
umsóknar starf við hjúkrunarþjónustu til 
stofnana eða einstaklinga. Um er að ræða 
vaktavinnu á ýmsum sérsviðum hjúkrunar.

Markmið InPro er að hafa jákvæð áhrif á lífsgæði fólks með hágæða heilbrigðisþjónustu og 
víðtækri þjónustu á sviði vinnuverndar.

InPro - Skipholti 50b - 105 Reykjavík - Sími 533 6300 - www.inpro.is
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www.kopavogur.is - www.job.is

Leikskólinn Álfatún
• Matsveinn óskast til starfa í mötuneyti 

leikskólans Álfatúns í Kópavogi.

 Um er að ræða fullt starf. Vinnutími getur 
verið sveigjanlegur.

 Í leikskólanum er lögð áhersla á hollt og 
fjölbreytt fæði. 

 Í eldhúsi leikskólans eru eldaðar tvær 
máltíðir á dag auk síðdegishressingar.

Leikskólinn er þátttakandi í Sokrates-
Comeniusáætlun Evrópusambandsins og er í 
samstarfi við fjóra skóla í Evrópu.

Áhugasamir hafi samband við leikskólastjóra, 
Jóhönnu Thorsteinson, í síma 863 9111.
Laun samkv. kjarasamningum Launanefndar 
sveitarfélaga og SfK.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja

 um starfið.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



The European Patent Office is currently recruiting

engineers and scientists
to work as patent examiners at its offices in 
Munich, Berlin (DE) and The Hague (NL)

Your profile: Our offer:

National member of an   
EPO state
Full university degree
Good working knowledge 
of at least two of the EPO 
official languages (English, 
French and German) and 
willingness to learn the third 
before starting work as an 
examiner

•

•
•

Long-term employment   
in an international   
environment at the   
forefront of technology 
Intensive initial training   
in all aspects of patent
examination, follow-up

   courses 
Attractive salary, social   
security package and   
working conditions
generally

•

•

•

The European Patent Office – 
the patent granting authority in Europe 
– is a self-financing intergovernmental 
organisaton with over 6000 staff at four 
different locations. 

It currently has 31 member states and 
operates the fastest-growing regional 
patent system worldwide. 

Working for the EPO means supporting 
innovation, competitiveness and 
economic growth for the benefit of 
European citizens. 

Your job will be to examine patent applications in the three official languages and take decisions on the gran-
ting of patents valid in up to 36 European countries. 

For more details (including the technical fields in which we have vacancies) and to apply online, please visit 
our web site: 

www.epo.org/epo/patexam.htm



GEIMURINN BÍÐUR
C C P  L E I T A R  A Ð  S T A R F S F Ó L K I

CCP er leiðandi fyrirtæki í framleiðslu og áskriftarsölu á stafrænni afþreyingu gegnum Internetið. CCP var stofnsett 1997 og 

fyrsta vara fyrirtækisins er leikurinn EVE-Online. CCP óskar eftir starfsfólki í eftirtalin störf:

AÐSTOÐARMAÐUR FJÁRMÁLASTJÓRA – CCP

CCP óskar að ráða aðstoðarmann fjármálastjóra. Leitað er 
að mjög nákvæmum og samviskusömum aðila með góða 
greiningarhæfni. 

Starfssvið:

• Kostnaðargreining
• Vikulegar, mánaðarlegar og ársfjórðungslegar  skýrslur
• Náin vinna með fjármálastjóra við áætlanagerðir
• Ýmis önnur fjölbreytt og skemmtileg alþjóðleg verkefni

Hæfniskröfur:

• Viðskiptafræðipróf eða sambærileg menntun 
• Reynsla og þekking af Navision 
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Mjög góð enskukunnátta í tal og ritmáli 

KERFISSTJÓRI – CCP 

CCP óskar að ráða kerfisstjóra til starfa.

Starfssvið:

• Rekstur upplýsingakerfi CCP og EVE-Online
• Netrekstur 
• Uppsetningar á upplýsingakerfum 
• Ýmis önnur krefjandi verkefni

Hæfniskröfur:

• Cisco CCNA eða sambærileg gráða skilyrði 
• Framúrskarandi þekking og mikil reynsla af netbúnaði  
  og kerfisrekstri
• Góð þekking á BGP, SLB og öðrum internet stöðlum
• Þekking á MS Windows server kerfum
• Mjög góð enskukunnátta í tal og ritmáli 
• Reynsla af tölvuleiknum EVE-Online kostur

TEKJUSTJÓRI - CCP

CCP óskar að ráða öflugan starfsmann í fjármáladeild 
fyrirtækisins. Viðkomandi mun annast og bera ábyrgð á 
tekjuhlið fyrirtækisins í heild sinni.  

Starfssvið:

• Umsjón með tekjuskráningu samstæðu
• Afstemming tekna
• Náin vinna með fjármálastjóra 

Hæfniskröfur:

• Viðskiptafræðimenntun af sviði fjármála
• Góð þekking á samstæðuuppgjörum, kostnaðareftirliti  
 og gerð áætlana mikill kostur
• Reynsla af bókhaldi skilyrði
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í starfi

HAGFRÆÐINGUR – CCP 

CCP óskar eftir hagfræðingi.  

Starfssvið:

• Aðalgreinandi hins 170.000 manna hagkerfis EVE-Online
• Útgáfa mánaðarlegra- og ársfjórðungslegra skýrslna um     
 hagkerfi EVE-Online
• Samskipti við fjölmiðla 

Hæfniskröfur:

• Masterspróf eða P.hd í  hagfræði
• Það er álitin kostur ef viðkomandi hefur fengið greinar  
 sínar birtar í erlendum tímaritum
• Þekking á gagnagrunnum, sérstaklega Microsoft SQL  
 Server er kostur

Í boði eru spennandi störf hjá alþjóðlegu fyrirtæki en CCP er með um 170.000 áskrifendur í 90 löndum. 
Fyrirtækið starfar í þremur heimsálfum og hefur starfsmannafjöldi þess aukist úr 62 í 166 á þessu ári.

Umsjón með störfunum hafa Hilmar G. Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) og Hildur Sif Arnardóttir 
(hildur.arnardottir@capacent.is)  hjá Capacent ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 2. janúar n.k. 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is 



Öflugt fyrirtæki í forystuhlutverki

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. er framsækið 

og leiðandi fyrirtæki á sviði drykkjarvöru.

Markmið fyrirtækisins er að vera besta markaðs- 

og sölufyrirtæki landsins. 

Hlutverk Ölgerðarinnar er að bjóða upp á heildar-

lausnir á drykkjarvörumarkaði með hágæða vöru 

og þjónustu. Fyrirtækið er eitt elsta fyriræki 

landsins með sterka gæðaímynd og hefur m.a. 

unnið Íslensku ánægjuvogina 5 ár í röð.

Á meðal vörumerkja má nefna Appelsín og Malt, 

Pepsi, Pepsi Max, Kristal, Smirnoff, Rosemount, 

Penfolds, Masi, Cato Negro, Grand Marnier, 

Gordons, Egils Gull, Egils Lite, Tuborg, Frissi 

Fríski, Doritos, Lays og Gatorade. Ölgerðin leggur 

ennfremur mikla áherslu á öfluga vöruþróun. 

Hjá fyrirtækinu starfa um 140 starfsmenn með 

víðtæka þekkingu, menntun og reynslu sem 

sameiginlega hafa skapað metnaðarfullt og 

jákvætt vinnuumhverfi.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. óskar eftir að ráða til sín fulltrúa í bókhald.

Starfssvið:
• Færsla bókhalds og afstemmingar
• Reikningagerð í dótturfélögum
• Skönnun skjala og samninga
• Önnur bókhaldstengd verkefni

Menntunar og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun skilyrði
• Reynsla af bókhaldsstörfum
• Enskukunnátta í töluð og rituðu máli
• Góð almenn tölvukunnátta
• Reynsla af Concorde eða öðru sambærilegu tölvukerfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar

Áhugasamir sendi greinagóða umsókn sem tilgreinir menntun, reynslu 
og fyrri störf til Ölgerðarinnar, Grjóthálsi 7-11, merkta Egils-bókhald
eða á netfangið ee@egils.is fyrir 31. desember n.k.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veita Elísabet Einarsdóttir, starfsmannastjóri í 
síma 580 9029 og Jónas Birgisson deildastjóri bókhaldsdeildar í síma 580 9069.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. · Grjóthálsi 7-11 · 110 Reykjavík · sími  580 9000 · www.egils.is 

Bókhaldsfulltrúi



www.radning.is
Krókháls 5a • 110 Reykjavík • Sími: 588 7700

Fjöldi starfa í boði

Persónuleg og fagleg þjónusta

Suðurlandsbraut 4A
108 Reykjavík
www.lh.is

Sími: 585 1500
Fax: 585 1501
lh@lh.is

ISO 9001
ISO 14001



Guðný Dóra Gestsdóttir 
er framkvæmdastjóri 
Gljúfrasteins segir hús 
skáldsins veglegan 
vinnustað.

„Starf mitt felur í sér að 
halda utan um starfsemina 
hér í Gljúfrasteini sem var 
heimili og vinnustaður Hall-
dórs Kiljan og Auðar konu 
hans, en er orðið safn sem 
er opið almenningi alla daga 
nema mánudaga,“ segir 
Guðný Dóra beðin að lýsa 
daglegum viðfangsefnum. 
„Partur af mínu starfi er að 
taka á móti gestum og við 
erum fleiri í því enda koma 
margir að Gljúfrasteini, 
einstaklingar, fjölskyldur 
og hópar. Til dæmis er mikið 
um hópa skólafólks og 
erlendra ferðamanna og oft 
þurfum við að stjórna 
umferðinni þannig að við 
myndum hálfgerða halarófu 
gegnum húsið. Þá setjum 
við inn hóp og eftir fimm 
mínútur kemur næsti og 
þannig koll af kolli.“ 

Nú fyrir jólin hafa upp-
lestrar úr bókum verið fast-
ur verið liður á sunnudög-
um að sögn Guðnýjar Dóru. 
„Það skapast alltaf sérstök 

og heimilisleg stemning 
þegar fólk kemur hér 
saman,“ segir hún og getur 
þess að síðastliðið sumar 
hafi stofutónleikar verið á 
dagskrá á sunnudögum. 
„Þannig var það oft í gamla 
daga þegar skáldið var og 
hét og þetta heppnaðist vel í 
sumar. Hingað komu alls-
konar listamenn, bæði 
þekktir og minna þekktir og 
það var mjög skemmtilegt.“

Guðný Dóra lítur líka 
lengra fram á veginn í sínu 
starfi og rýnir í framtíðina. 
„Hugmyndirnar snúast um 
að byggja frekar upp í 
kringum Gljúfrastein,“ 
segir hún. „Ekki við húsið 
sjálft heldur einhversstaðar 
í nágrenninu þar sem hægt 
er að taka á móti stærri 
hópum, þó ekki sé nema 
vegna þess að flesta langar í 
kaffisopa eða einhverja 
hressingu.“

Varla þarf að taka fram 
að Guðný Dóra kveðst 
kunna ljómandi vel við starf 
sitt og vinnustað og segir 
Mosfellsdalinn heillandi 
heim. „Kaldakvísl er núna í 
klakaböndum. Þannig er 
umhverfið hér alltaf fallegt 
og síbreytilegt.“

Alla daga í 
húsi skáldsins

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

- vi› rá›um

Sölustarf

Áhugavert sölustarf hjá Jóhanni Ólafssyni & Co ehf.

Vegna fjölda fyrirliggjandi verkefna leitum vi› a› sölumanni til framtí›arstarfa.

Starfssvi›
Starfi› sn‡st um sölu á lausnum til fyrirtækja og stofnana me› 
tilheyrandi heimsóknum, samningager› og eftirfylgni.

Menntun og hæfniskröfur
Reynsla af sölumennsku nau›synleg
Haldbær flekking á tölvum og hugbúna›i
Gó› íslensku- og enskukunnátta
Hæfni í mannlegum samskiptum
Metna›ur í starfi

www.olafsson.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
23. desember 2006.
Númer starfs er 6155.

Uppl‡singar veita
fiórir fiorvar›arson og
Elísabet Sverrisdóttir.
Netföng: thorir@hagvangur.is
elisabet@hagvangur.is



Foldaskóli

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgr./baðvarsla kvenna 70%

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Aðstoð við heimilisstörf

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
 • Dönskukennari 40%

 • Umsjónarkennari á yngsta stig

Kársnesskóli:
 • Dægradvöl/starfsmaður 50%

Kópavogsskóli:
 • Dægradvöl/starfsmaður 50%

Salaskóli:
 • Íþróttakennari v/foreldraorlofs

Smáraskóli :

 • Stuðningsfulltrúi 70%

 • Matráður 100% jan. og febrúar

 • Íþróttakennari v/foreldraorlofs

Vatnsendaskóli:
 • Kennari í árgangateymi í 3. - 6. bekk

 • Kennari í árgangateymi í 7. – 8. bekk

 • Heimilisfræðikennsla v/forfalla

 • Smíðakennsla v/forfalla frá áramótum

 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%

 • Stuðningsfulltrúi 50-80%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:

Álfatún:  564 6266
 • Leikskólak. /leiðbeinandi

 • Deildarstjóri

 • Matsveinn

Dalur:  554 5740
 • Deildarstjóri 50%

 • Leikskólakennari 100%

Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennari

 • Sérkennsla

Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
 • Matráður

Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennarar til lengri eða   

 skemmri tíma

Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar

Rjúpnahæð:  570 4240
 • Leikskólakennarar

 • Starfsmaður í sérkennslu

Smárahvammur:  564 4300
 • Leikskólakennari f.hádegi

 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is



Samkvæmt samningi 
Samtaka atvinnulífsins 
og Starfsgreinasambands 
Íslands er lögbundinn 
hvíldartími 11 klukku-
stundir. Hann má þó 
skerða í 8 klukkustundir 
við sérstakar aðstæður.

Jólin eru mikill álagstími í 
mörgum atvinnugreinum, 
unnið er myrkanna á milli 
og hvíldartími verður auka-
atriði. Auglýsingar um lög-
bundinn hvíldartíma hafa 
vakið mikla athygli en þar á 
starfsmaður á kassa í mat-
vörubúð erfitt með að kúpla 
sig úr vinnunni. Hún sést 
renna jólasteikinni gegnum 
geislann og furðar sig á því 
að ekkert verð komi upp en 
hún áttar sig svo á að hún 
situr við matarborðið á 
aðfangadagskvöldi.

Hvíldartími er hinsvegar 
lögbundinn og í kjarasamn-
ingum Samtaka atvinnulífs-
ins og Starfsgreinasam-
bands Íslands er hann 11 
klukkustundir. Í tilvikum 

þar sem bjarga þarf verð-
mætum má lengja vinnudag 
úr 13 tímum í 16 og veita þá 
8 tíma í hvíld. Hvíldartím-
inn má hinsvegar aldrei 
verða styttri en 8 samfelldir 
tímar. Þetta á við um fasta 
vinnu en ekki vaktavinnu.

Ef hvíldartími skerðist á 
starfsmaður rétt á einum og 
hálfum tíma í hvíld fyrir 
hvern klukkutíma sem fell-
ur niður. Heimild er fyrir 
því að að borga þennan hálf-
tíma en aðeins ef starfsmað-
ur óskar þess. Ef hvíldar-
tími er skertur fyrir frídag 
skal fara með það á sama 
hátt og ef um vinnudag væri 
að ræða.

Starfsmaður á enn frem-
ur lögbundinn rétt á einum 
frídegi á viku, miðað við að 
vika byrji á mánudegi. 
Heimilt er að gera kjara-
samning um frestun frí-
dagsins en það er samnings-
atriði milli starfsmanns og 
atvinnurekanda.

Kjarasamninga sem inni-
halda nánari upplýsingar 
um hvíldartíma má finna á 
www.sgs.is

Næg hvíld í 
jólavertíðinni

Um það 70 dýralæknar 
starfa hér á landi og um 30 
erlendis. Dýralæknar 
greina dýrasjúkdóma og 
veita læknismeðferð. Þeir 
geta sérhæft sig í einstök-
um sjúkdómaflokkum eða 
dýrategundum. Héraðs-
dýralæknar starfa við 
opinbert eftirlit með 
búfjarhaldi og matvæla-
framleiðslu. Dýralæknar 
starfa sem heilbrigðisfull-
trúar við opinbert heil-
brigðiseftirlit. Dýralækn-
ar starfa við innra 
heilbrigðis- og gæðaeftir-
lit í fisk-, kjöt- og mjólkur-
vinnslufyrirtækjum.

Nám í dýralæknisfræði er 
háskólanám sem tekur 5 1/2 
til 7 ár eftir stúdentspróf. Í 
sumum dýralæknaháskól-
um er krafist stúdentsprófs 
úr raungreinadeildum og 
víða er aðgangur það tak-

markaður að krafist er góðs 
stúdentsprófs. Dýralækn-
isnám er hægt að stunda í 
ýmsum löndum erlendis, 
en ekki er hægt að taka 
neinn hluta af náminu hér á 
landi. Íslenskir dýralæknar 
hafa lokið námi frá Dan-
mörku, Noregi Þýskalandi, 
Svíþjóð, Skotlandi og Aust-
urríki.

Námið er bóklegt og verk-
legt og tekur til læknis-
fræðilegra greina, fóður-
fræði og búfjárrræktar 
og greina varðandi mat-
væla- og heilbrigðiseftir-
lit. Til þess að fá endan-
legt dýralækningaleyfi 
hér á landi þarf að sækja 
stutt námskeið á vegum 
Yfirdýralæknisembættis-
ins þar sem tekin eru fyrir 
íslensk lög og reglur og 
sérstakar aðstæður hér á 
landi.

Eingöngu kennt í 
erlendum skólum
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Vodafone leitar að kraftmiklum 
starfsmanni í eignaumsýslu

Verksvið

Við óskum eftir að ráða traustan starfsmann til að hafa umsjón með 
bifreiðum, húsnæði og öryggiskerfi Vodafone ásamt öðrum tilfallandi 
verkefnum. Í starfinu felst einnig undirbúningur og eftirlit með 
framkvæmdum, kostnaðaráætlun og tilboðsöflun. 

Starfið heyrir undir deildarstjóra eignaumsýslu Vodafone.

Hæfniskröfur

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi með hæfni í mannlegum 
samskiptum. Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund, vera 
útsjónarsamur og sveigjanlegur. Æskilegt er að viðkomandi hafi 
iðnmenntun á sviði smíða eða rafmagns. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

Umsóknir óskast útfylltar á www.hagvangur.is 
fyrir 29. desember 2006.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir hjá Hagvangi, 
kristin@hagvangur, sími 520 4700.

Við sem störfum undir nýju merki Vodafone ætlum 
okkur að gera viðskiptavinum kleift að nýta tímann 
til hins ýtrasta, því hvert augnablik er dýrmætt. 

Gríptu augnablikið og lifðu núna.

Matreiðslumaður

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni.
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar:

www.reykjavik.is/storf

Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11, færð þú allar upplýsingar um þjónustu
og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Velferðarsvið fer með ábyrgð á velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar þ.m.t.
barnavernd og félagsþjónustu. Það ber ábyrgð á að framfylgt sé stefnumótun
og áætlanagerð í velferðarmálum, eftirliti og mati á árangri, samhæfingu og
samþættingu í málaflokknun. Þróun á mati á gæðum velferðarþjónustu,
tengslum rannsókna og þjónustu, nýsköpun og þróun nýrra úrræða í velferð-
arþjónustu. Að auki annast Velferðarsvið rekstur ýmissa úrræða.
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Verð: 15.8-18.9m
Stærð: 150-180

Byggingarár: 2007
Njarðarbraut 1
Reykjanesbær

RE/MAX Stjarnan kynnir:    Tvö atvinnuhúsnæði  sem skiptist  í  tólf  bil  og eru
þau  mis  stór  eða  frá  150m2  til  180m2.  Eignirnar  skilast  fullbúnar  að  innan
jafnt sem utan og munu vera með iðnaðarhurðum sem eru 2.6m á hæð og
2.6m á breidd.Hiti verður í gólfi ásamt plani fyrir utan iðnaðarhurðina.Eignin er
á besta stað í  Njarðvík og kjörið fyrir  auglysíngar.   Eignin er óreyst og selst
því á betra verði en ella. Fyrstir koma fyrstir fá.  ATH: Eignirnar á myndinni eru
eins og hér er auglýst,en ekki þær sömu.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Karfavogur 28
104 Reykjavík

Verð: 45,500,000
Stærð: 193,4

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 26,770,000
Bílskúr: já

RE/MAX Stjarnan  kynnir:    Tveggjahæða parhús á  hreint  frábærum stað í  Vogahverfinu.  Stutt  er í  alla
þjónustu svo sem: grunnskóla, framhaldskóla og verslanir.   Eignin er vel skipulögð, á neðri hæðinni er
forstofa,stofa borðstofa og hol,eldhús,snyrting,  þvottarhús og geymsla og er útgengt þar útí  bílskúr  á
efri  hæðinni  eru  fjögur  svefnherbergi  og  baðherbergi  einnig  er  stór  sólpallur  með  ágætis  útsýni  yfir
hverfið.   Góð eign á frábærum stað.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Sunnud. 17. des kl:15-16
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Kaplahraun 14
220 Hafnarfjörður

Verð: 42,000,000
Stærð: 288,4

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 18.350.000

RE/MAX  Stjarnan kynnir:    Skrifstofu  og iðnaðarhúsnæði.  Húsið  er  tvær  hæðir  og á  neðri  hæðinni  er
iðnaðaraðstaða sem er  141 m2 og býður  upp á  mikla  möguleika  sem geymsla  eða til  reksturs.  Á  efri
hæðinni  er  óskráð íbúðar  og skrifstofuaðstaða sem er  146 m2 sem gæti  verið  mög hentugt  til  útleigu
eða sem góð aðstaða fyrir fyrirtæki.   Eign sem er vel staðsett og býður upp á mikla möguleika

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Framnesvegur 23
Reykjanesbær

Verð: 6.000.000

RE/MAX  Stjarnan  kynnir:    Rekstur á  glæsilegum  sportbar í  Reykjanesbæ  þar  sem  skemtanalífið  er
blómlegt  og  íþróttir í  fyrirrúmi.   Rekstrinum  fylgir  vínlager  fyrir  ca  600  þús, 6  poolborð  ásamt  nýum
dúkum, tvö 42" plasma sjónvörp, tvær nýlegar borðtölfur,þrjú sófasett,og hljómflutningstæki fyrir ca 500
þús.   Þetta er Gott tækifæri fyrir þá sem vilja byrja á rekstri og svo er stutt í áramótin.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

STJARNAN

Frábært tækifæri
Rúnar S.

Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Austurgata 2
245 Sandgerði

Verð: 16.800.000
Stærð: 260.5

Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 17.400.000

RE/MAX  Stjarnan kynnir:    Iðnaðarhúsnæði sem er ný uppgert staðsett miðsvæðis í Sandgerði. Eignin
er 260.5 fermetrar og er með hita í  gólfi,  góða innkeyrsluhurð og góðu millilofti.Hátt  er til  lofts og gæti
þessi eign nýst undir margskonar atvinnureksturs.  Flott iðnaðarhúsnæði á frábæru verði eða 65 þ.m2
Eign sem vert er að skoða.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Ártún 3
Garður

Verð: 12,500,000
Stærð: 90,3

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fallegt parhús í Garðinum. Eignin er vel staðsett í fjölskylduvænu hverfi.   Eignin er fullfrágengin að utan
en  tilbúin  undir  spartsl  og  málningu  að  innan.  Hiti  er í  gólfum,  lóðin  tyrfð  og  bílaplan  steypt.    Eignin
skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofu. Frá stofu er útgengt út í garð.  Sjón er
sögu ríkari.    Mögulegt er að fá húsið lengra komið.    heitt verður á könnunni

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

SELD
Ártún 1
250 Garður

Verð: 19,500,000
Stærð: 101

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 17.400.000

RE/MAX  Stjarnan  kynnir:    Vel  staðsett  og  stórglæsilegt  parhús  í  Garðinum.  Eignin  skiptist  í  forstofu,
þvottarhús,  bað,  stofu  og  eldhús  og  þrjú  svefnherbergi  ásamt  ca  10  m2  óskráðu  geymslulofti.
Sérsmíðaðar  innréttingar  eru  í  eldhúsi  og  á  baði,  glerveggur  er  á  milli  baðs  og  sturtu  og  er  granit
handlaug.Á gólfinu er granit flísar og flott parket.ljósarofar eru upplýstir.  Glæsileg eign á góðum stað

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN
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Bragavellir 13
230 Keflavík

Verð: 34.900.000
Stærð: 175,8 

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 22.750.000
Bílskúr: 49,8

Einbýlishús á  einni  hæð  með  stórum  bílskúr:  Eignin  skiptist í  forstofu  með  skápum,  þrjú  góð
svefnherbergi  með  skápum,  baðherbergi  með  baðkari  og  sturtuklefa,  tvær  samliggjandi  stofur  með
mikilli lofthæð og útgengi út á stóra og glæsilega verönd með heitum potti, eldhús með eikarinnréttingu,
þvottahús innaf eldhúsi. Bílskúrinn er c.a 50 fm að stærð. Stutt er í grunnskóla, þjónustu og nærliggjandi
útivistarsvæði á Miðnesheiðinni.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

LIND

Fallegt einbýli á einni hæð.

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

Engjasel 81
109 Reykjavík

Verð: 19.900.000
Stærð: 108,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 15,8
Bílskúr: Bílgeymsla

Íbúðin skiptist í 3 svefnherbergi með skápum, mjög rúmgóða stofu þaðan sem er útgegnt á suður svalir
þaðan sem er virkilega gott útsýni yfir Höfuðborgina til  suðurs og vesturs, eldhús með hvítri innréttingu
og  baðherbergi  með  tengi  fyrir  þvottavél.  Beyki  parket  er  á  öllum  gólfum  í  íbúðinni  að  baðherberginu
undanskildu þar sem eru flísar á gólfi og upp á hálfan vegg. Í sameign í kjallara er sérgeymsla sem fylgir
íbúðinni, sameiginlegt þurrkherbergi og hjóla- og vagnageymsla, bílageymsla. Laus fljótlega.

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 892 3330

Eyjavellir 8
230 Keflavík

Verð: 29.900.000
Stærð: 139,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 22,5
Bílskúr: 43

Mjög falleg og vel við haldið 140fm einbýlishús ásamt 43fm bílskúr við Eyjavelli í  Reykjanesbæ. Á neðri
hæð sem er öll flísalögð er góð forstofa með skápum. Gott eldhús með góðum borðkrók. Þvottahús og
samliggjandi  stofa  og borðstofa  þar  sem er  útgengt á  glæsilegan niðurgrafin  sólpall. Á  efri  hæð eru  3
góð svefnherbergi. Stórt sjónvarpsherbergi og gott baðherbergi með baðkari og sturtu. Efri hæðin er öll
nýparketlögð fyrir utan baðherbergi sem er flísalagt. Rúmgóður bílskúr fylgir eigninni.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

LIND

Bókaðu skoðun í síma 699 4407

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

Fífumói 1-3
800 Selfoss

Verð: 19.300.000
Stærð: 94,8

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 15,8

Komið er inn í flísalagt anddyri með skáp. Tvö góð herbergi með parketi á gólfi. Baðherbergi er flísalagt í
hólf og gólf með baðkari og sturtu. Upphengt wc. Eldhús er opið inn í stofu, falleg innrétting - hvíttuð eik.
Flísar  á  milli  efriskápa  og  eldhúsbekkja,  háfur  og  keramikhelluborð.  Parket  er  á  gólfum.  Útgengt  er  úr
stofu á góðar svalir. Geymsla er innan íbúðar, í henni er gluggi og hægt að nota sem herbergi - parket er
á gólfi. Þvottahús verður flísalagt en þar er skolvaskur.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 865 4039

Fossvegur 2
800 Selfoss

Verð: 18.900.000
Stærð: 95

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 17,8

Forstofa  er  flísalögð  með  fallegum  skápum.  Eldhús  er  opið  inní  stofu  með  góðri  innréttingu.  t.f
uppþvottavél,  keramikhelluborð  og  ofn  í  vinnuhæð.  Stofa  er  björt  og  útgengt  á  góða  verönd,
rimlagluggatjöld. Hjónaherbergi er með góðu skápaplássi. Barnaherbergi er með skápum. Baðherbergi
er  sérstaklega  rúmgott,  flísar  á  gólfi  hornbaðkar  og  nuddsturtuklefi,  handklæðaofn  og  góð
innréttingpláss fyrir þvottavél og þurrkara. Geymsla er innan íbúðar.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 865 4039

Helluvað 1-5
110 Reykjavík

Verð: 22.900.000
Stærð: 84,6

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 15,3

Hjónaherbergi  og  barnaherbergi  eru  rúmgóð  með  skápum.  Baðherbergi  er  með  fallegri  innréttingu,
flísalagt í  hólf  og  gólf.  Baðkar  með  glervegg  fyrir  sturtaðstöðu.  Eldhús  er  með  fallegri  innréttingu  með
góðu  skápaplássi.  Stofa  er  björt.  Parket  er á  gólfum herbergja,  eldhúss  og  stofu.  Þvottahús  er  innan
íbúðar. Í kjallara er stór sérgeymsla. Svalir eru sérstaklega stórar, 22,7 m² með stórkostlegu útsýni yfir
Elliðavatn og upp að bláfjöllum. Tengi er  fyrir heitan pott á svölum og leyfi til staðar.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 865 4039

Holtsbúð 3
210 Garðabær

Verð: 37.900.000
Stærð: 166

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 22,4
Bílskúr: 18,3

5-6 herbergja raðhús á tveim hæðum. Neðri hæð:Forstofa með flísum á gólfi og skápum. Herbergi með
parketi á gólfi. Þvottahús með flísum á gólfi og góðri innréttingu. Efri hæð:Stofa/borðstofa er með parketi
á  gólfi,  góð lofthæð. Baðherbergi  er  með flísum á gólfi,  innréttingu með góðu skápaplássi  og baðkari.
Hjónaherbergi er með góðum dökkum skápum og útgengi á svalir þar sem er gott útsýni. Barnaherbergi
með parketi á gólfi. Eldhús er með nýlegum tækjum, eyja er í miðju eldhúsi og borð áfast henni.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 865 4039

Rauðalækur 31
105 Reykjavík

Verð: 20.900.000
Stærð: 87,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 11,4

3ja  herb.  íbúð  á  jarðhæð  við  Rauðalæk  í  Reykjavík.  Sameiginleg  forstofa  með  hengi  og  flísar  á  gólfi.
Gangur er með parketi. Eldhús með góðu skápaplássi korkflísar á gólfi og tengi fyrir uppþvottavél, innaf
er þvottahús með dúk á gólfi.  Barnaherbergi er með parketi  á gólfi  og tvöföldum skáp. Stofan er með
paketi  á gólfi.  Hjónaherbergi  er rúmgott með góðu skápaplássi  og parketi  á gólfi.  Baðherbergi  er með
ljósri innréttingu og dökkri borðplötu flísum á gólfi og baðkari.

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 694 2324
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Árskógar
109 Reykjavík

Verð: Tilboð
Stærð: 94,8

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 13,4

Mjög  góð  3ja  herb.  þjónustuíbúð  fyrir  aldraða  á  8.  hæð  með  miklu  útsýni  á  þessum  vinsæla  stað  í
Árskógum. Anddyri með fataskáp. Í eldhúsi er hvít innrétting með beykiköntum, uppþvottavél fylgir með.
Rúmgóð stofa/borðstofa, útgengt á svalir. Tvö herbergi bæði með fataskápum. Á gólfum er ljóst parkett.
Baðherbergi með dúk á gólfi, sturtuklefi, hvít innrétting. Þvottahús er innaf baðherbergi. Í  sameiginlegu
rými er samkomusalur. Hægt er að fá heitan mat í mötuneytinu. Fjölbreytt þjónusta og afþreyjing í boði.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Góð eign á góðum stað

Auðbrekka
200 Kópavogur

Verð: 17,5
Stærð: 78

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 10,6

Mjög  góð  og  snyrtileg  78  fm  íbúð  í  litlu  fjölbýli  í  Kópavoginu,  aðeins  ein  íbúð  á  hæð.  Komið  er  inn  í
rúmgott  miðrými,  fatahengi.  Mjög rúmgott  eldhús,  borðkrókur  og gluggi  á  eldhúsi.  Stofa  og borðstofa
björt.  Hjónaherbergi  rúmgott,  hvítir  fataskápar.  Baðherbergi  er  endurnýjað,  flísar  á  gólfi  og  veggjum,
góður  sturtuklefi  með  mosaíkflísum,  hiti  í  gólfi.  Geymsla  sem í  dag  er  nýtt  sem herbergi.  Á  gólfum  er
nýlegt parkett og á eldhúsi og baði eru nýlegar flísar. Ytra byrði húss nýlega yfirfarið og málað.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

HRINGDU NÚNA OG PANTAÐU SKOÐUN

Háholt
Hafnarfirði

Verð: 22,9
Stærð: 129

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 17

Rúmgóð  4ra-5  herbergja  íbúð  á  góðum  útsýnistað  í  Hafnarfirði.  Anddyri  með  fataskáp,  flísar  á  gólfi.
Rúmgott hol sem í dag er nýtt sem sjónvarpsstofa. Stofa er björt með dökku parketi á gólfi, mikið útsýni,
útg. á flísalagðar svalir. Eldhúsinnrétting er úr ljósum við og sprautulökkuð, eldhúskrókur, parket á gólfi.
Þottahús og búrgeymsla inn af eldhúsi. Þrjú svefnherbergi. Hjónaherbergi með fataskápum. Baðherbergi
er með baðkari og sturtuklefa, hvít innrétting, flísar á gólfi.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

MJÖG GÓÐ KAUP

Klapparstígur
101 Reykjavík

Verð: 32,2
Stærð: 89,1

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Glæsileg 3ja herb. íbúð á 2. hæð í lyftublokk í miðbænum. Stofa/borðstofa og eldhús, allt í  opnu rými,
útgengi á svalir frá stofu. Stofan er rúmgóð með stórum bogadregnum gluggum sem ná frá lofti og niður
í  gólf.  Tvö  svefnherbe.,  bæði  með skápum.  Á  baðherb.  er  hvít  innrétting,  Mustang  flísar  á  gólfi,  ljósar
flísar  á  veggjum.  Í  stofu,  gangi  og  eldhúsi  er  innfeld  halogen  lýsing.  Allar  hurðar,  fataskápar,  bað-  og
eldhúsinnréttingar eru úr eik. Eikarparkett á gólfum. Gólfhiti er í allri íbúðinni.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

LAUS STRAX

Lyngholt
Álftanesi

Verð: frá 54 m.
Stærð: 286-322 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: tvöfaldur

Glæsilegt  einlyft  5  herbergja  einbýlishús  með  innbyggðum  bílskúr.  HÚSIÐ  AFHENDIST  TILBÚIÐ  TIL
INNRÉTTINGA. Húsið skiptist í anddyri með geymslu og salerni. Rúmgott eldhús með borðstofu á milli
eldhús og stofu. Stofan er opin og björt. Þrjú góð barnaherb., stórt hjónaherb. með salerni og fataherb.
Gangur með sjónvarpsholi, góðu baðherb. og þvottahúsi. Húsið er steinað að utan með ljósum lit, gráar
granítflísar að hluta. Lóð skilast grófjöfnuð.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

FALLEG OG RÚMGÓÐ HÚS

Naustabryggja
Reykjavík

Verð: 29,8-37,2
Stærð: 120-153

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 2006

Um  er  að  ræða  tvær  íbúðir  tilbúnar  til  innréttinga.  Þær  skiptist  í  stórt  og  opið  eldhús  og  stofu,  tvö
svefnherbergi  annað með rúmgóðu fataherbergi  innaf,  stórt  baðherbergi.  Sjónvarpsrými,  þvottahús og
geymsla á neðri hæð. Gott útsýni er yfir fjörðinn og torgið. Baðherbergi flísalagt með Mustang flísum á
gólfi og hvítar flísar á veggjum. Flísar á þvottahúsi. Hitalögn er í gólfum. Hægt er að fá íbúðirnar lengra
komnar eða eftir nánara samkomulagi.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

LAUS TIL AFHENDINGAR

Norðurtún
Álftanesi

Verð: 42,9
Stærð: 201

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 26,4
Bílskúr: tvöfaldur

Mikið endurnýjað, einlyft einbýlishús ásamt góðum bílskúr. Eldhús er endurnýjað, innrétting úr eik. Góð
borðstofa og stofa, arin í  stofu. Sjónvarpshol á gangi.  Fjögur svefnherbergi.  Frá hjónaherbergi  er útg. í
garð, nýlegir fataskápar. Mjög fallegt endurnýjað baðherbergi, ljósar flísar, nuddbaðkar og sturtuklefi. Á
gólfum er nýlegt ljóst parket. Rúmgóður bílskúr með tvöfaldri hurð. Plan var nýlega hellulagt, falleg lýsing
og snjóbræðslulögn. Trépallur framan við hús.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

GÓÐ EIGN - GOTT VERÐ

Straumsalir
201 Kópavogur

Verð: 31,5
Stærð: 120

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Mjög  falleg  og  björt  4ra  herbergja  120fm  íbúð  með  sérinngangi  í  litlu  fjölbýli.  Forstofa  flísalögð,
fataskápar. Stofa mjög rúmgóð og björt, fallegt útsýni, útg. á svalir. Eldhús er opið í stofu, innrétting úr
ljósum  hlyn,  vönduð  tæki,  innbyggð  uppþvottavél  fylgir  með.  Þrjú  svefnherbergi,  öll  með  skápum.
Baðherbergi flísalagt, baðkar og sturtuklefi. Á gólfum er parkett úr ljósum hlyn. Þvottahús innan íbúðar,
flísar á gólfi.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

OPIN OG BJÖRT ÍBÚÐ
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Lækjarás 6 
210 Garðabær 

Verð: 55.000.000 
Stærð: 241,4

Fjöldi herbergja: 7 
Byggingarár: 1984 

Brunabótamat: 30.430.000 
Bílskúr: já 

Mjög gott fjölskylduhús á 2 hæðum með stórum innbyggðum bílskúr og stórum grónum garði.   Neðri 
hæð:  Rúmgóð  forstofa,  gestasnyrting,  eldhús  með  miklu  skápaplássi  og  góðu  vinnuplássi.  Stór  stofa 
með setustofu innaf, útgengt út í stóran og gróinn garð.  Tvöfaldur bílskúr, þvottahús og vinnustofa með 
sérinngangi. Efri hæð: Stórt sjónvarpshol, 3 svefnherbergi og rúmgott baðherbergi með bæði baðkari og 
sturtuklefa. Hiti er í plani og gangstétt að húsi. Þetta er skemmtilegt hús innarlega í litlum botnlanga. 

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali

863 0402 
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00
112 Reykjavík

Stærð: 105fm
Fjöldi herbergja: 4ja
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 15,8M

Falleg 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð í 6 íbúða fjölbýli.  Góður fataskápur er í  forstofu. Svefnherbergin 3
eru  öll  með  fataskápum  og  parketlögð.  Baðherbergi  er  bæði  með  baðkari  og  sturtuklefa,  innréttingu
með halogenlýsingu og flísum á gólfi.  Stofan er björt  með parketi á gólfi  og þaðan er útgengt á svalir.
Eldhúsið  er  með  maghony/sprautulakkaðri  innréttingu  og  borðkrók.  Þvottahús  og  geymsla  er  innan
íbúðar. Þetta er falleg eign á barnvænum stað í Grafarvogi þar sem örstutt er í alla þjónustu.

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Verð: 23,9 M

Opið hús mánudag kl. 18:30-19:00

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Opið hús mánudag kl.17:30-18:00
Frábært fermetraverð !!! Mjög björt og stílhrein 3ja herbergja íbúð með miklu og fallegu útsýni á 
vinsælum og barnvænum stað í Seljahverfinu. 2 mjög rúmgóð herbergi bæði með skápum. Eldhús er með 
nýlega uppgerðri innréttingu og nýlegum tækjum, glæsilegt útsýni yfir Esjuna. Baðherbergi er með baðkari 
og sturtuaðstöðu og tengi fyrir þvottavél.  Stofan er rúmgóð og útgengt á suðursvalir. Göngugata liggur 
fyrir aftan húsið.  Beint fyrir framan húsið er leikskóli og grunnskóli og einnig er Bónus við hliðina. 
Frábær fyrstu kaup.

Verð: 17,4 M Kólguvað 1 
110 Reykjavík 

Verð: 36,9 
Stærð: 127,5 

Fjöldi herbergja: 4ra 
Byggingarár: 2006 

Brunabótamat: 0 

Glæsileg neðri sérhæð með sérinngangi og stórum sérafnotarétti.  Húsið er með góðu útsýni og skilast
fullbúin  að  utan  sem  innan  en  þó  án  sólpalls.   Eignin  skiptist í   anddyri,  eldhús,  stofu  ,borðstofu,  3
rúmgóð  svefnherbergi,  fataherbergi  innaf  hjónaherbergi  með  hillum,  baðherbergi,  geymslu  og
þvottarhús.    Eldhús  og  stofa  er  opið  rými  með  glæsilegri  hvítsprautulakkaðri  innréttingu  og  opið  út  í
garð.  Virkilega skemmtileg eign í nýju hverfi þar sem örstutt er út í náttúruna.

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús mánudag kl 18:30-19:00

Verð: 25,4 - 27,9 M
Stærð: 110,1 fm - 121,6 fm Baugholt 13 

230 Keflavík 

Verð: Tilboð 
Stærð: 398.3 fm

Fjöldi herbergja: 10 
Byggingarár: 1975 

Brunabótamat: 47,8 M 
Bílskúr: Já 

Þetta hús er í algjörum sérflokki, teiknað af Kjartani Sveinssyni og garður af Stanislaw Bohic. Mögulegt
er að breyta húsinu og gera auka íbúð í kjallara. Eldhús með sérmíðaðri innréttingu úr handskorinni eik
og góðum borðkrók. Samliggjandi eru borðstofa og stór stofa með arni, þaðan er útgengt í glæsilegan
garð  sem  er  með 7  metra  sundlaug. Á  efri  hæð  eru 2  barnah.  og  mjög  stórt  hjónaherbergi  með
samliggjandi fataherbergi. Á neðri hæð eru 4-5 herb. þ.e. leikh. skrifstofa ofl. TOPP EIGN

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Ýmis skipti koma til greina



www.remax.is  Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Verð: 18.800.000
Stærð: 72,1m2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 14.450.000
Bílskúr: nei

Grænaörk 2
Selfoss

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR kynna : Eldriborgaraíbúð á besta stað.  Um er
að ræða eldriborgaraíbúð í nýju fjölbýlishúsi við Grænumörk á Selfossi. Íbúðin
telur  parketlagt  herbergi  með  skápum,  parketlagða  stofu  og  samliggjandi
eldhús með Siemens eldhústækjum, flísalagða forstofu með skápum, flísalagt
þvottahús og flísalagt bað með sturtu og spónlagðri eikarinnréttingu. Þetta er
góð íbúð í þessu eftirsótta húsi og er hún sem ný að sjá.   Nánari upplýsingar
veitir Snorri Sigurðarsson gsm 8977027. snorrisig@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Íbúð fyrir eldriborgara

Verð: 28.6-30.5
Stærð: 156

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 25.730.000
Bílskúr: já

Lómatjörn
Reykjanesbær

Húsin  eru  156  m2  að  stærð,  sem skiptist í  íbúð,  alls  120,6  m2,  bílskúr  og
geymslu  35,4  m2.   Húsin  eru  steinsteypt  og  afhendast  fullbúin  að  utan  og
innan  með  tækjum í  eldhúsi.  Að  innan  skilast  húsin  fullbúin,  með  eða  án
gólfefna.  Gólfhiti  er í  húsunum  og  halogen-lýsing í  loftum.  Innréttingar  og
innihurðar  eru  smíðaðar  hjá  RH  innréttingum  og  eru  úr  eik.   Vönduð
eldhúsinnrétting með eldhústækjum, þvottahúsinnrétting og góðir skápar eru
í  barnaherbergjum  og  hjónaherbergi.  Baðherbergi  er  flísalagt,  með  góðum
innréttingum, baðkari með sturtu og úðurum. Innkeyrsla stimpluð (Bomanite)
með  snjóbræðslukerfi.Að  framanverðu  eru  veggir á  milli  húsa  steyptir  og  á
baklóð er einnig steyptur veggur í lóðarmörkum, ca. 4 metra frá húsi en lóðir
eru  ekki  afmarkaðar  að  öðru  leyti.  Búið  er  að  jarðvegsskipta  lóð  þar  sem

Gunnar
Sölufulltrúi

844 0040
gbb@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

Anna Linda
Bjarnadóttir hdl.

lögg. fasteignasali

HEIMILI OG SKIP

Verð: 41.900.000
Stærð: 341,6

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 43.890.000
Bílskúr: 140,4

Ljónastígur 8
845 Flúðir

RE/MAX  HEIMILI  OG  JARÐIR  KYNNA:  Stórglæsilegt  201  m2  einbýlishús,
ásamt  íbúð  og  bílskúr á  frábærum  stað á  Flúðum.  Húsið  stendur  á
stórglæsilegri 2000m2 lóð og er múrsteinsklætt. Mjög Fallegt útsýni. Búið er
að  endurnýja  þak  og  gler  að  sögn  eigenda.  Eignin  telur:  stór  forstofa,
herbergi,  gestasalerni  með  sturtu,  þvottarhús  með  góðum  skápum  (þaðan
gengið  útí  garð),  geymslu,  stór  og  björt  stofa,  rúmgott  eldhús  með  hvítri
innréttingu  og  búr.  efri  hæð:  Hol 4  herbergi  (hjónaherbergi  stórt  og  sérlega
skemmtilegt  með svölum),  sjónvarpsstofa með svölum og baðherbergi  með
baðkari og mjóg góðri hvítri innréttingu.Snyrtilegur Bílskúr ( 80 m2) neðri hæð
svo á  efri  hæð  er  íbúð  sem  erí  útleigu  en  hún  er  62  m2.  Bílskúrinn  er  því
samtals 140,4.Í garðinum er óskráð 30 m2 gróðurhús. Mjög skemmtileg eign

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

EKKI MISSA AF ÞESSU ! !

Heiðarendi 6
Reykjanesbær

Verð: 15.700.000
Stærð: 87

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 12.900.000
Bílskúr: nei

2ja herbergja endaíbúð við Heiðarenda 6 í Keflavík. Komið er inn í anddyri og eru flísar á gólfi og góður
skápur.  Svefnherbergi  er  stórt  og  eru  fallegir  eikar  skápar  þar.  Baðherbergið  er  með  fallegri
eikarinnréttingu og eru ljósar flísar á gólfi. Stór og björt stofa. Eldhús er með fallegri eikarinnréttingum og
góðum tækjum, í eldhús á eftir að leggja gólfefni.  Fallegt olíuborið eikarparket er á íbúðinni. hægt er að
smíða verönd fyrir aftan.

Gunnar
Sölufulltrúi

844 0040
gbb@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

Anna Linda
Bjarnadóttir hdl.

lögg. fasteignasali

HEIMILI OG SKIP

Melavegur 1b
Ytri Njarðvík

Verð: 29.900.000
Stærð: 148,9

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 22.560.000
Bílskúr: 30,5 fm

virkileg  vandað  og  glæsilegt  raðhús í  fallegri  botnlangagötu á  besta  stað í  Njarðvík.  Íbúðarhlutinn  er
118,4 fm en að auki er innbyggður bílskúr sem er 30,5 fm. Hér hefur hvarvetna verið vandað til verks en
sjón er þó sögu ríkari. Stór og rúmgóð stofa ásamt fallegu opnu eldhúsi eru á hægri hönd þegar komið
er  inn  úr  forstofunni. Á  vinstri  hönd  eru  þrjú  svefnherbergi,  glæsilegt  baðherbergi  og  þvottahús  með
innangengt í stóran bílskúr. Hiti er í öllum gólfum og einnig í innkeyrslu og bílskúr.

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Anna Linda
Bjarnadóttir hdl.

lögg. fasteignasali

HEIMILI OG SKIP

BÓKAÐU SKOÐUN NÚNA Í 864 0001



www.remax.is Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Verð: Frá 22.4
Stærð: Frá 62,9

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005

Góð kaup fyrir jólin

Hátún 6
105 Reykjavík

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493
nanna@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í milli 14:00-16:00
Allir sem ganga frá kaupum á íbúðum fyrir áramót fá ísskáp, uppþvottavél og parket.

Nú  er  rétti  tíminn  til  að  fjárfesta í  virkilega skemmtilegri íbúð við miðbæ Reykjavíkur  Nýjar 2ja herbergja íbúðir á góðum
stað nálægt miðbæ Reykjavíkur. Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar með glæsilegum  innréttingum. Stórir gluggar  sem  gefa
góða  birtu.  Rúmgóður  og  vandaðu  fataskápur  er  í svefnherberginu.Geymsla  fylgir  öllum  íbúðum í  kjallara  og  einnig
er  geymsla  innaf  íbúðinni  sem  hægt  væri  að  nota  sem skrifstofu. Baðherbergið er með fallegri innréttingu, flísalagt í hólf
og gólf. Virkilega skemmtilegar íbúðir sem vert er að skoða.  Sölumenn REMAX SENTER taka vel á móti ykkur.



www.remax.is  Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Verð: 85.000.000
Stærð: 499

Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 62.100.000
Bílskúr: Já

Blesugróf 27
108, Fossvogur

REMAX BORG kynnir 500 fm gullmola með óendanlega skipulagsmöguleika
varðandi  skiptingu á  eigninni.  Eignin  er á  tveimur  hæðum,  hvor  um  sig  því
uþb 250 fm. Á efri hæðinni er eldhús, baðherbergi, stofa, svefnherbergi og ca
60 fm sér 2ja herbergja íbúð. Á neðri hæðinni eru 5 svefnherbergi, þvottahús,
lítil snyrting, fjölskyldu/tómstundarými og geymsla. Á neðri hæðinni liggja fyrir
arkitektateikningar  að  auka  íbúð  sem  verða  aðgengilegar  kaupendum  við
sýningu eignarinnar. Hægt væri þó að nýta rýmið á 1053 aðra vegu allt  eftir
þörfum og/eða hagsýni kaupenda.
Seljandi mun ganga frá aðkeyrslu og bílskúr, þ.e. láta stimpla planið og múra 
og mála bílskúr Vernharð

Sölufulltrúi
699 7372

venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 17:30-18:30

Flétturimi 38
Grafarvogur

Verð: 21.900.000
Stærð: 97,9

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 15.700.000
Bílskúr: Nei

REMAX BORG kynnir fallega 3 herbergja íbúð.  Lýsing: Komið er inní flísalagða forstofu. Eldhúsið er með
gráum flísum eins og í forstofu. Elhúsið er með mahagony innréttingum og góðum skápum. Baðherbergi
er  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Baðherbergi  er  með  baði  og  dökkri  baðinnréttingu.  Mahagony  parket  er  í
herbergjum og stofu. Góðir mahagony skápar eru í herbergjum. Gengið er út á suður svalir úr stofu og
er þær stórar með góðu útsýni. Þvottahúsið er flísalagt með góðum hillum.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í dag kl 18:00-18:30

Vallarbraut 1
Akranes

Verð: 14.900.000
Stærð: 93.1

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 14.250.000

Smart,  hlýleg  og vel  skipulögð 4ra  herbergja  íbúð á  3.hæð (efstu)  ásamt  óskráðri  ca  17 fm geymslu  í
kjallara,  samtals  um 110 fm.  Nánari  lýsing:  Eldhús er  lokað með eldri  eldhúsinnréttingu.  Stofa  er  björt
með útgengt út á stórar svalir. Þrjú rúmgóð svefnherbergi eru í íbúðinni.  Baðherbergið er rúmgott með
baðkari, stæði fyrir þvottavél og flísum á gólfi. Plastparket er á allri íbúðinni. Stigagangur er snyrtilegur og
vel umgenginn. Húsið ervel staðsett í nálæg við verslanir, leik- og grunnskóla. Fallegt útsýni

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

661 9261
gunnsteinn@remax.is

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

HRINGDU TIL AÐ BÓKA SKOÐU

Álfaskeið 84
220 Hafnarfjörður

Verð: 22,5 millj
Stærð: 113 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 14,5 millj
Bílskúr: 24 fm.

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð og bílskúr. Anddyri með fataskáp. Svefnherbergi eru
þrjú. Hjónaherbergi með nýlegum stórum fataskáp. Nýlega endurnýjað baðherbergi sem er flísalagt í hólf
og  gólf  með  baðkari,   viðarinnréttingu,  halogen  lýsingu  að  hluta  og  þvottaaðstöðu.  Eldhús  er  nýlega
endurnýjað með flísum á milli skápa, ofn í vinnuhæð, nýleg viðarinnrétting og borðkrók. Stofa er rúmgóð
og björt með útgengi út á rúmgóðar svalir. Verið er að endurgera blokkin að utan á kostnað seljanda.

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406
karl@remax.is

Ingibjörg
Sölufulltrúi

699 4420
ingibjorg@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í dag kl:14:00-14:30

Grýluhraun-Dvergahraun
Grímsnes-Grafnigshreppur

Verð: Tilboð 
Stærð: 70 fm.

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2006

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406
karl@remax.is

Ingibjörg
Sölufulltrúi

699 4420
ingibjorg@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús í dag kl. 13:00-16:00
Glæsilegir sumarbústaðir á eignarlóðum. Skilalýsing:  Húsið  eru  ca  70  fm.  að grunnfleti  og  35  fm.
svefnloft  auk  80  fm.  sólpalli. Í  húsinu  er  gert  ráð  fyrir  forstofu,þrem herbergjum,rúmgóðu
baðherbergi með sturtu. Rúmgóð stofa,borðstofa og eldhús. Einnig er möguleiki á útigeymslu eða
gestahúsi. Húsið eru klædd með vatns klæðningu, gluggar, útihurðir úr mahoni og svart bárujárn á þaki. 
Húsin seljast rúmlega fokheld. NÁNARI UPPLÝSINGAR UM OPIÐ HÚS Í SÍMA 697 4101

Verð: 28.700.000
Stærð: 119

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 19.800.000

Blikaás 17
221 Hafnafirði

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi

899 7869
bjossi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasaliOpið hús Í dag kl. 16.00 - 16.30

BORG

Glæsilega  119  fm  4ra  herbergja
endaíbúð á  neðri  hæð í 6  íbúða  húsi  í 
áslandinu í Hafnafirði.Með Stórri verönd og 
heitum potti.



www.remax.is Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Verð: 48,9
Stærð: 184,4

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 27,0
Bílskúr: Já

Birkihlíð 42
Reykjavík

Á hvílandi 30,6 mil Eignin er öll  hinn vandaðasta og er laus nú þegar. Nánari upplýsingar gefur Pálmi Þór í
síma 895-5643 Eða palmi@remax.is  Remax Búi kynnir:Frábæra eign í suðurhlíðunum ,æðislegt staðsetning
og  frábært  útsýni   Komið  inn  á  flísalagt  anddyri,fatahengi  flísalögð  gestasnyrting   með  góðri  innréttingu.
Stofan rúmgóð og björt með útgengi út á stórar suðursvalir með frábæru út sýni (sjá myndir) Borðstofan er
flísalögð  var  áður  sér  herbergi.Eldhúsið  er  með  vönduðum tækjum sem fylgja   Og  fallegri  viðarinnréttingu
(ískápur  og uppþvottavél  fylgja  með )  rúmgott  þvottahús er  á  hæðinni.Á efrihæð eru hjónaherbergi  og tvö
barnaherbergi, sérsmíðaðir skápar eru í öllum herbergjum. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf, bæði með
sturtu og baðkari. Gott sjónvarpshol er á hæðinni. Bílskúrinn er flísalagður. Eignin er öll hinn vandaðasta og
er laus nú þegar. Nánari upplýsingar gefur Pálmi Þór í síma 895-5643 Eða palmi@remax.is Pálmi

Sölufulltrúi
895 5643

palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI
Opið hús 15,00-15,30

Verð: 25,9
Stærð: 120,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 14,5
Bílskúr: Já

Dverghamrar 2
Reykjavík

Remax  Búi  kynnir:Falleg  97,1  m2  sérhæð í  vinsælu  hverfi,  Hamrahverfinu
Grafavogi Nánari  lýsing:Falleg 3ja herbergja sérhæð í tvíbýli,  ásamt 23,6 m2
bílskúr.Sér  inngangur.Komið  inn í  forstofu.Þaðan  er  gengið  inn í  rúmgott
hol.Eldhús með hvítri innréttingu og borðkrók.Stofa með útgengi út í sólstofu
með  heitum  potti.Svefnherbergisgangur.   Baðherbergi  með  innréttingu,
baðkari  og  sturtu.Fínt  barnaherbergi  með  skáp.  Hjónaherbergi  með  góðum
skápum. Þvotthús er við anddyri.Bílskúr með rafmagn og hita.Góður garður
er  fyrir  framan  íbúð  ásamt  verönd  sem  snúa í  suður.  Góður  og  skjólsæll
garður  tilheyrir  íbúðinni,með  verönd í  suður.  Stutt í  leikskóla  og  skóla.  Afar
rólegt og gott hverfi Áhugasamir hafi samband við Pálma Þór s:895-5643 Pálmi

Sölufulltrúi
895 5643

palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

SELD Hraunbær 140
Árbær

Verð: 13,9
Stærð: 54,1

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 7,9

Upplýsingar gefur Pálmi Þór í síma 895-5643 Remax Búi kynnir:Fína 2herbergja íbúð í Árbænum. Komið
inn á lítinn gang, skóhilla og fatahengi. Stofa plastparket á gólfi og svalir út til suðurs  Hvít eldri innrétting
í  eldhúsi.Svefnherbergi,dúkur  á  gólfi  og  góðir  skápar.  Baðherbergi,með  nýlegum  vask  og  skáp  undir
(2005)   sturta,dúkur  á  gólfi,tengi  fyrir  þvottavél.  Í  sameign  sem  er  hin  snyrtilegasta,er  sérgeymsla  og
hjólageymsla.Nýlega máluð bæði veggir og gólf.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 17,00-17,30

Mjóstræti 3
Grjótaþorpið

Verð: 19,9
Stærð: 81,1

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1885

Brunabótamat: 10,3

það er áhvílandi 17,6 myntk, Þessi er góð fyrir verktaka.  Remax Búi kynnir:Íbúð í kjallara í grjótaþorpinu
Upplýsingar  gefur  Pálmi  Þór  í  síma   895-5643.  Nánari  lýsing:Komið  inná  lítið  anddyri  og  eldhús
plastparket á gólfi   Ikea innrétting í eldhúsi eikaráferð,háfur í  eldhúsi. Baðherbergi flísalagt gólf ,baðkar,
tengi fyrir þvottavél. Stofa plastparket á gólfi, góðir skápar eru í svefnherbergi. Góð lofthæð er í íbúðinni
og geymslupláss,frárennsli hefur verið lagað

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 14,00-14,30



www.remax.is  Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Stærð: 157,6fm
Fjöldi herbergja: 4ra herb.

Byggingarár: 1960
Bílskúr: 34,8fm

Goðheimar 4
104 Reykjavík

Ertu úr hverfinu? Festu þessa, og þú ert kominn heim! Falleg 122.8 fm. mikið
endurnýjuð 4ra  herbergja  neðri  sérhæð,  auk bílskúrs,  34,8 fm.  (pláss  fyrir  2
bíla)  Sér  inngangur.  Lýsing  eignar:  Steinsteypt  fjögurra  íbúða  hús  í  góðu
ásigkomulagi  að  utan  sem  innan.  Gott  skipulag.  Þrjú  góð  svefnherb.
Sérsmíðaðar innréttingar, lýsing frá Lumex. Gólfefni eru eikarparket og flísar.
Mikið  og  gott  skápapláss.  Stórar  flísalagðar  svalir.  Björt  stofa,  borðstofa  og
hol. Nýlega standsett baðherb. með vönduðum hreinlætist., flísum, hiti í gólfi.
Lagnir  hafa  verið  endurnýjaðar  bæði  rafmagn  og  frárennsli.  Góð  eign  á
vinsælum stað. Stutt í alla þjónustu og skóla.

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús OPIÐ HÚS í dag kl 14 - 15

Lækjarvað 15-25
Norðlingaholt

Verð: 27-35 mill
Stærð: 124-174 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Bílskúr: m.e. hæð

Glæsilegar  sérhæðir  að  Lækjarvaði  í  Reykjavík.   Húsin  eru  staðsteypt  á  hefðbundinn  hátt  og  eru  á
tveimur  hæðum  með  einni  íbúð  á  hvorri  hæð.  Bílskúr  og  stórar  svalir  á  bílskúrsþaki  fylgja  með  efri
sérhæðinni. Að framanverðu er upphitað bílastæði við bílskúrinn, að auki er sérstæði fyrir neðri hæð og
tvö önnur sameiginleg bílastæði.  Íbúðirnar skilast  fullbúnar að utan og tilbúnar til  innréttingar að innan.
Innveggir eru hlaðnir.Reykrör fyrir arin fylgir hverri íbúð.  Snjóbræðsla er fyrir framan bílskúr og í aðkomu.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

844 8611
hrafnhildurs@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús  frá kl.13:30-14:00

Langholtsvegur 22 
104 Reykjavík 

Verð: 52.000.000 
Stærð: 188 fm 

Fjöldi herbergja: 6 
Byggingarár: 1944 

Bílskúr: Já 

RE/MAX Mjódd kynnir glæsilegt einbýlishús á Langholtsvegi. Húsið er á tveimur hæðum og er nýbúið að
endurnýja  að nánast  öllu  leyti.  Baðherbergi  eru  tvö,  svefnherbergi  þrjú  og stofur  þrjár.  Tveir  inngangar
eru í húsið. Bílskúr er með húsinu. Nýtt parket er á gólfum og náttúruflísar. Innréttingar úr kirsuberjavið á
baði og í eldhúsi eru nýjar. Allir skápar í herbergjum einnig nýir. Öll tæki í eldhúsi og baði eru ný. Hiti er í
gólfi í eldhúsi og baði. Falleg lóð. Hagstæð lán áhvílandi. MÖGULEGA SKIPTI Á MINNA.

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali

jonas@remax.is
699 5613

MJÓDD

Hringdu núna og bókaðu skoðun 

Berjarimi 26
112 Reykjavík

Verð: 18,6
Stærð: 74,3

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 14,2
Bílskúr: Bílageymsl

Björt og falleg 2ja herbergja íbúð á góðum stað í Grafarvoginum. Húsið er tveggja hæða og er íbúðin á
efri hæðinni. Íbúðin er með sér inngangi af svölum. Komið er inn í flísalagt andyrir með góðum skápum.
Þaðan er komið í opið rými sem skiptist í eldhús, borðstofu og stofu. Eldhúsið er með ljósri innréttingu.
Útgengt  úr  stofu  á  vestur  svalir.  Inn  af  eldhúsi  er  þvottahús.  Herbergið  parketlagt.  Góð  lofthæð  er  í
íbúðinni. Geymsla fylgir í sameign. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudaginn kl 19:30-20:00

Logafold 152
112 Reykjavík

Verð: 65,0
Stærð: 296 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 34

Bílskúr: 70fm

Glæsilegt einbýlishús á besta stað í Grafarvogi. Neðri hæð: Rúmgóð forstofa með góðum skápum. Inn
af forstofu er baðherbergi með sturtu. Eldhús með hvítri innréttingu og plássi fyrir borð, flísar á gólfi. Góð
stofa með arni, sólstofa og borðstofu. Eitt herbergi er á neðri hæðinni. Efri hæð: Sjónvarpshol, tvö góð
barnaherbergi, hjónaherbergi, stórt baðherbergi og þvottahús. Parket er á efrihæðinni. 70fm bílskúr, 3ja
tonna bílalyfta og loftpressa. Lofthæð í skúr 4,5 metrar. Skoðið myndir á www.remax.is/senter

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudaginn kl 18:00-18:30

Barðastaðir 13
Reykjavík

Verð: 21.500.000
Stærð: 95,6 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 15.050.000
Bílskúr: Nei 

RE/MAX Senter  kynnir:  Falleg 3ja  herbergja  íbúð á jarðhæð í  Grafarvogi.  Komið inn í  flísalagt  hol  með
skápum. Svefnherbergin eru tvö og eru bæði parketlögð og með skápum. Baðherbergið flísalagt í  hólf
og gólf,  innaf er þvottahús. Fallegt eldhús með kirsuberjainnréttingu og flísum á gólfi.  Björt og rúmgóð
stofa  með  parket  á  gólfi  og  útgengt  út  í  garð.   Geymsla  og  hjólageymsla  er  í  sameign.  Þetta  er
skemmtilegt hverfi í Grafarvogi þar sem stutt er í alla þjónustu s.s skóla og leikskóla.

Kristín Ásta
Sölufulltrúi

822 5755
kristinasta@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 14:00-14:30

Krókabyggð 11
Mosfellsbær

Verð: 25.900.000
Stærð: 97,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 15.300.000
Bílskúr: Nei 

Fallegt  3ja  herb.  97 fm endaraðhús á einni  hæð í  Mosfellsbæ. Komið er  inn í  flísalagða forstofu.  Stórt
rými  sem  skiptist  í  stofu  og  eldhús.  Eldhús  er  með  fallegum  innréttingum  og  flísalagt  á  milli  skápa.
Rúmgott  þvottahús  með  innréttingum  og  geymslulofti.  Baðherbergið  er  með  sturtu  og  baðkari.
Svefnherbergin eru tvö í íbúðinni,  rúmgott barnaherbergi og hjónaherbergi með skápum og þar útgengt
út  í  fínan garð.  Hátt  er  til  lofts  í  eigninni  sem gefur  skemmtilegt  yfirbragð.   Þetta er  flott  eign á flottum

Kristín Ásta
Sölufulltrúi

822 5755
kristinasta@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 15:00-15:30



www.remax.is Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Verð: 25.000.000
Stærð: 74,5 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 8.760.000
Bílskúr: Nei

Hverfisgata 105 
101 Reykjavík

RE/MAX  FASTEIGNIR -  BÓAS  S.  699  6165  74,5  fm  2ja  herbergja
stórskemmtileg  íbúð á 4  hæð  með  skemmtilegu  útsýni á  góðum  stað
miðsvæðis á svæði 101 í Reykjavík. Komið er inn á gang þar sem verða flísar
á gólfi.Stofan er björt og rúmgóð og verður með eikarparketi á gólfi. Eldhúsið
er  opið  inn í  stofu,  mjög  falleg  eikar  innrétting.   Þvottahús í  íbúðinni.
Baðherbergið  er  mjög  glæsilegt  með  baðkari  og  sturtu  og  eru  flísar  á
veggjum  og  gólfi.   Svefnherbergið  er  undir  súð  og  er  því  mjög  rómantískt,
rúmgott með góðum skápum. Öll íbúðin verður parketlögð með eikarparketi
nema  baðherbergi,  þvottahús  og  gangur  en  þar  verða  flísar. Í  alla  staði  er
þetta mjög skemmtileg eign sem vert er að skoða.

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 15.00 - 16.00

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

699 6165

stefanp@remax.is

Bóas
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Verð: Frá 35 m
Stærð: 116 - 168 

Fjöldi herbergja: 3ja - 4ra
Byggingarár: 2006

Bjarkarás 1 - 29
Ásahverfi Garðabær

SÉRINNGANGUR Í  ÖLLUM  ÍBÚÐUM.  SÉRVERÖND  MEÐ  ÍBÚÐUM  Á
JARÐHÆÐ. STÓR HERBERGI OG STÓRAR STOFUR. BÍLSKÝLI MEÐ 22 AF
30  ÍBÚÐUM.  GLÆSILEGT  ÚTSÝNI  ÚR  HLUTA  ÍBÚÐA.   Um  er  að  ræða
fallegar íbúðir í tveggja hæða húsum á einum besta stað í Garðabæ. Íbúðirnar
verða  afhentar  fullbúnar  án  gólfefna  með  vönduðum  innréttingum  frá  HTH,
vönduð tæki frá AEG, flísalögðum baðherbergjum og þvottahúsgólfum. Húsin
eru  skemmtilega  teiknuð  og  verður  þeim  skilað  með  fullfrágenginni  lóð,
trjágróður  og  annað á  sínum  stað,  allt  fyrsta  flokks.  Sérlega  vel  staðsettar
íbúðir í  hjarta  Garðabæjar.  Verið  velkomin  að  hringja  og  bóka  skoðun,
nokkrar  íbúðir  eru  til  sýnis.  Skoðið  myndir á  www.bjarkarás.is
AFHENDING MARS 2007

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

FASTEIGNIR

GLÆSILEGAR EIGNIR

Stefán Páll 

Sölufulltrúi
Lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Grettisgata 86
101 Rvk

Verð: 18.9
Stærð: 71,2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 8.530.000

Íbúðin  var  parketlögð  úr  hlyn í  sumar.  Eldhús  er  rúmgott  með  hvítlakkaðri  innréttingu,  nýleg  eldavél.
Stofa er björt og góð með parket úr hlyn. Svefnherbergi er gott með nýlegum skápum, gluggi snýr út í
garð.  Baðherbergi  er  snyrtilegt,  flísalagt  gólf  og  hluti  af  vegg,  sturta  er  flísalögð.  Góð  geymsla  fylgir
íbúðinni. Sameign er öll hin snyrtilegasta og var endurnýjuð í sumar, flísalagður gangur, teppalagður stigi,
málað, eldvarnarhurðar í allar útihurðar íbúða. Þak og gluggar málaðir. BÓKIÐ SKOÐUN 899 0800

FASTEIGNIR

BÓKIÐ SKOÐUN - 899 0800

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi
821 7337

stefanp@remax.is

Laugalækur 62
Reykjavík

Verð: 55.000.000
Stærð: 239 fm

Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 29,9 mill

Fallegt  214,6 fm endaraðhús við Laugalæk í  Reykjavík ásamt 24,5 fm bílskúr.  Húsið sem er á þremur
hæðum skiptist þannig: Á jarðhæðinni er stofa og borðstofa með fallegu eikarparketi á gólfum. Eldhús
með eldri innréttingu og sama eikarparketi á gólfi. Á annari hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi, hol
og  þvottahús. Í  kjallaranum  er  sjónvarpshol  með  eikarparketi á  gólfi  og  þar  er  einnig  aukaíbúð  með
teppalögðu svefnherbergi, elhúsi og baði.

FASTEIGNIR

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi
821 7337

stefanp@remax.is

Tröllaborgir
Reykjavík

Verð: 47.800.000
Stærð: 205 fm

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 30,3 mill
Bílskúr: 45 fm

205,3  fm eign í  tvíbýli á  góðum útsýnisstað ásamt  45,3  fm bílskúr.  Íbúðin á  efri  hæðinni  er  131,5  fm.
Komið  er  inn í  anddyri  með  flísum á  gólfi  og  forstofuskáp  og  þaðan  inn í  flísalagt  hol.  Eldhúsið  og
borðstofan  eru  með  flísum á  gólfi,  eldhúsið  er  með  snyrtilegri  innréttingu.  Stofan  er  björt  og  með
GLÆSILEGU  ÚTSÝNI.  Baðherbergið  er  flísalagt.  Hjónaherbergið  er  með  parketi á  gólfi  og  skápum.
Barnaherbergin þrjú eru öll með parketi á gólfi. Á neðri hæðinni er 73,8 fm auka íbúð með sérinngangi.

FASTEIGNIR

Góð eign með glæsilegu útsyni

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi
821 7337

stefanp@remax.is

Kleppsvegur 44
LAUGARNESHVERFI

Verð: TILBOÐ 
Stærð: 99

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1963

FALLEGT ÚTSÝNI, SKEMMTILEGT HVERFI. Komið er inn í flísalagt anddyri  með skáp. Baðherbergi er
með  baðkari,  glugga  og  dúk á  gólfi.  Eldhús  er  með  snyrtilegri  viðarinnréttingu  með  hvítum  hurðum,
útsýnisglugga og p.parket á gólfi. Herbergi er á milli eldhúss og baðherbergis. Stofa er stór og björt með
parketi á  gólfi,  stórum  gluggum  og  útgengt  út á  suðursvalir.  Útsýni  er  yfir  alla  borgina.  Á
svefnherbergisgangi er gott skápapláss, tvö svefnherbergi með skápum og lítil geymsla í enda. Geymsla

FASTEIGNIR

LAUS - TILBOÐ ÓSKAST

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi
821 7337

stefanp@remax.is





KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Smáraskóla
Starfsmenn vantar í eftirtalin 

störf frá áramótum

• Stuðningsfulltrúi í 70% stöðu.

• Matráður í 100% stöðu í janúar og 

febrúar.

• Íþróttakennari v/foreldraorlofs

Nánari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 515 
5900.

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Hvetjum konur jafnt 
sem karla til að sækja 

um störfin.



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Leikskólinn Álfatún
• Matsveinn óskast til starfa í mötuneyti 

leikskólans Álfatúns í Kópavogi.

 Um er að ræða fullt starf. Vinnutími getur 
verið sveigjanlegur.

 Í leikskólanum er lögð áhersla á hollt og 
fjölbreytt fæði. 

 Í eldhúsi leikskólans eru eldaðar tvær 
máltíðir á dag auk síðdegishressingar.

Leikskólinn er þátttakandi í Sokrates-
Comeniusáætlun Evrópusambandsins og er í 
samstarfi við fjóra skóla í Evrópu.

Áhugasamir hafi samband við leikskólastjóra, 
Jóhönnu Thorsteinson, í síma 863 9111.
Laun samkv. kjarasamningum Launanefndar 
sveitarfélaga og SfK.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja

 um starfið.

21.900.000
Falleg 92,1 fm. 3ja herbergja sérhæð á 1. hæð með sérinngang á grónum stað 
í Kópavogi ásamt 30,6 fm bílskúr samtals 122,7 fm.  
Olga tekur á móti gestum 

Fr
u

m

Langabrekka 13, 1. hæð - 200 Kóp

Opið hús í dag kl. 14:00 - 15:00

S. 510 3500 | Hlíðasmári 15 | 201 Kópavogur | Fax 510 3501 | www.eignatorg.is

Guðrún Hulda Ólafsdóttir hdl. og lögg. fast.sali

4ra herbergja
2. hæð

Góð 4ra herb. íbúð 93,3 fm á annari hæð í góðu fjölbýli, parket og
flísar á gólfum. Þetta er falleg og björt íbúð sem getur verið laus
við kaupsamning. Áhvílandi 15,7 millj með 4,15% vöxtum
hjá Landsbankanum. Nánari upplýsingar í síma 892 1931.

Verð 21,6 millj.

Furugrund

200 Kóp.

Fr
um

Bolholt 4 
Reykjavík

(áður Ísleifur Jónsson ehf.)

Næsta hús á milli Kauphallar Íslands og 
Laugavegs 180

– Til leigu –
Eftirtaldir hlutar í húsinu Bolholti 4, Reykjavík, 
eru til leigu. 

1. Verslunarhúsnæði á 1. hæð austur 
sem er: 245,4 fm

2. Skrifstofu- eða iðnaðarhúsnæði 
á 2. hæð austur: 219,5 fm

3. Skrifstofu- eða iðnaðarhúsnæði 
á 2. hæð vestur: 170,5 fm

4. Vöruskemma á baklóð, 
óupphituð: ca:  250,0 fm

Leigist í ofangreindum hlutum eða saman 
eftir nánara samkomulagi.

Innangengt er á milli hluta eins og er.

Allar upplýsingar gefur: 

Ragnar Aðalsteinsson 
f.h. Grensás ehf. - netfang: grensas@isl.is 
Sími: 893 8166. 













Í messu með syninum



Að sögn Elvars Jósteinssonar í 
gæludýrabúðinni Trítlu þá var 
jólatíminn „high season“ á árum 
áður. En nú er jafnari sala í gælu-
dýrum. Elvar, sem hefur verið í 
gæludýrabransanum í kvartöld og 
veit um hvað hann er að tala, telur 
það vera vegna þess að Íslending-
ar eru orðnir meira evrópskir á 
því. Ekki verið að draga börnin á 
því að eignast gæludýr eins og 
var. En fráleitt er þó að gæludýrin 
rati ekki í jólapakkana sem fyrr. 
Heldur betur. Og það eru tísku-
sveiflur í þessum geira sem 
öðrum.

Vinsælustu gæludýrin í jólapakk-
ann þetta árið. Miklar sveiflur eru 
í því hversu vinsæl gæludýr 
hamstrarnir eru en nú virðast þeir 
margir hverjir lenda í því að fá 
slaufu um hálsinn og birtast ein-
hverju barninu í jólapakka.

Halda alltaf sínu. Hafa verið vin-
sælli. En vera má að miklu meira 
úrval fugla hér á landi, og þá dýr-
ari og stærri fuglar, hafi orðið til 
að finkurnar og selskapspáfa-
gaukarnir eru ekki efstir á lista 
eins og oft áður.

Fiskarnir taka stundum kipp í sölu 
að sögn Elvars. Og virðist ómögu-
legt að ráða í hvað veldur að þeir 
eru svona misvinsælir. En það vill 
verða meira um að þeir seljist 
milli jóla og nýárs. „Þá horfir fólk 
kannski á hálftóm búr og áttar sig 
á að það þarf meira líf  í þau.“

„Ég er skírð í höfuðið á tveimur 
konum. Ömmu minni Regínu og 
hins vegar frænku minni sem hét 
Ósk. Óskarnafnið er sem sagt ekki 
bara út í bláinn eins og oft er í dag 
með þessi stuttu og hnitmiðuðu 
nöfn,“ segir Regína Ósk Óskars-
dóttir um nafn sitt.

Að sögn Regínu þýðir nafn henn-
ar drottning. „Réttnefni,“ segir 
Regína sem telur sig standa undir 
því. Auðvitað. Samkvæmt Þjóðskrá 
eru 143 sem bera nafnið Regína 
sem fyrsta eiginnafn en 36 sem 
annað eiginnafn. Ósk er talsvert 
algengara en 150 bera nafnið sem 
fyrsta eiginnafn og hvorki fleiri né 

færri en 2860 sem annað eigin-
nafn. 

Regína var ekki algengt nafn 
hér áður fyrr en þó hefur færst í 
aukana að það sé notað. Þannig 
segir okkar Regína frá því að hún 
hafi oft farið í símaskrá þegar hún 
var yngri og talið nöfnin þar og 
voru þau yfirleitt um sextán.

Regína Ósk segist hafa hitt nöfn-
ur sínar og föður einnar alnöfnu 
sinnar sem er yngri. Sú fylgist með 
ferli söngkonunnar og hyggur 
meira að segja sjálf á söngnám. 
Regína segir að hún muni líklega 
kenna nöfnu sinni söng á næstunni.

„Já, svo er búið að nefna hund í 

höfuðið á mér. Lítinn bulldog. Mér 
finnst það geðveikt fyndið. Sá hund-
ur er meira að segja með heimasíðu 
og allt. Mér finnst það bara sætt. 
Hún er voða sæt tíkin.“

Nöfn manna hafa áhrif á sjálfs-
myndina. Sú er í það minnsta skoð-
un Regínu sem telur nafnið mikinn 
part af sér. „Og ég get vel ímyndað 
mér að menn sem bera sérstök nöfn 
fái örlítið meiri athygli en Guðrún 
og Jón. Í það minnsta er svo með 
marga listamenn úti í hinum stóra 
heimi. Að þeir breyta nafni sínu 
með þetta fyrir augum.“

Regína segist alla tíð hafa verið 
afskaplega sátt við sitt nafn. Og 

aldrei orðið fyrir því til dæmis 
að vera uppnefnd. Enda erfitt 
að finna eitthvað sem rímar 
við það. Regína pegína?

„Nei, er ekki alveg að 
virka. Gína fína? Ekkert að 
því. Amma var alltaf 
kölluð Gína. Foreldr-
ar mínir vildu 
einhverra hluta 
vegna ekki að 
ég yrði kölluð 
það og liður í 
því var að setja 
Ósk við Regínunafn-
ið. Ég er bara ánægð 
með foreldra mína að hafa 

gefið mér þetta nafn.“
Ekki verður hjá því komist að 

nefna hinna frægu Regínu, frétta-
ritarann þjóðþekkta, sem 

nú er fallin frá. „Jú, jú, 
og ekki síður samnefnt 
lag Sykurmola. Ekki 
ónýtt að eiga um sig 

lag. Nei, nei, ég vissi 
svo sem alveg um hvern 

það var. Þó ég væri bara 
átta eða níu þegar það kom 

fram.“

Nafnið mitt Regína Ósk
Regína pegína ekki alveg að virka

Vinsælustu 
gæludýrin
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Þ
egar leikstjórinn 
Tony Scott gerir 
kvikmyndir þá má 
bóka að mikið sé lagt 
í spennu og hasar. 
Vanalega springa 

nokkur farartæki og stundum 
jafnvel byggingar eða þá mann-
eskjur. Hann er þekktastur fyrir 
myndirnar Enemy of the State, 
True Romance, Top Gun og Man 
on Fire sem skartaði Denzel Wash-
inton í aðalhlutverkinu. Þeir félag-
ar leiða saman hesta sína á nýjan 
leik í myndinni Dejà Vu. Myndin 
fjallar um rannsóknarlögreglu-
mann, leikinn af Denzel, sem rann-
sakar sprengingu í ferju í New 
Orleans. Auðvitað er um hryðju-
verk að ræða en hetjuna grunar að 
málið tengist öðru dauðsfalli sem 
átti sér stað um klukkutíma fyrir 
sprenginuna. Vegna yfirburðagetu 
sinnar í starfi fær FBI hann í lið 
með sér að finna sökudólginn. 
Honum til mikillar undrunar býr 
FBI yfir leynilegri tækni sem 
gefur rannsóknarlögreglumönn-
um fært að skoða atburði nákvæm-
lega fjóra daga aftur í tímann. 
Hægt og rólega fylgjast þeir með 
því hvernig atburðir fortíðarinnar 
leiddu til sprengingar ferjunnar.

Myndin er sú fyrsta sem er tekin í 
New Orleans eftir að fellibylurinn 
hörmungar, Katarina, skall á borg-
inni á síðasta ári. Koma tökuliðs-
ins frá Hollywood hjálpaði víst til 
við að reisa við efnahaginn í borg-
inni en yfirvöld þar standa enn í 
mikilli uppbyggingu eftir hvirfil-
bylinn og flóðin sem fylgdu í kjöl-
farið.

„Við vorum virkilega þakklátir 
borgaryfirvöldum að gefa okkur 
leyfi til þess að fara þangað,“ segir 
Jerry Bruckheimer, framleiðandi 
myndarinnar. „Þau geta hins vegar 
þakkað Denzel fyrir stuðninginn, 
því hann átti hugmyndina að því 
að gera þetta í New Orleans.“

Í myndinni er lykilatriði þegar 
ferja springur í loft upp á Missis-
sippi ánni í New Orleans. Þetta 
var framkvæmt í alvörunni  þrátt 
fyrir að hæglega hefði verið hægt 
að gera atriðið frá upphafi til enda 
á tölvu. Leikstjórinn Tony Scott er 
af gamla skólanum og er mikill 
sprengjusérfræðingur. Hann er á 
þeirri skoðun að tölvuteiknaðar 
sprengingar hafi aldrei sömu áhrif 
á kvikmyndagesti og  raunveru-
legar. Það var heilmikið mál að 
sprengja upp ferju og það vakti 
mikla athygli í borginni.

„Þetta var alveg magnað,“ 
hrópar leikstjórinn nánast upp 
yfir sig. „Þrátt fyrir að við hefðum 
tilkynnt í öllum fjölmiðlum þar að 
það myndi verða sprenging á ánni, 
þá bárust lögreglunni samt hundr-
uð símhringinga frá fólki að til-
kynna um hryðjuverk. Það er líka 
svolítið skrítið að vinna svona 
mikla undirbúningsvinnu fyrir 
sprengingu, sem tekur svo bara 
mínútu að framkvæma.“

Þrátt fyrir að myndin heiti Dejà 
Vu kemur það fyrirbrigði aldrei 
fyrir í myndinni. Þetta er vísinda-
skáldsaga og spennutryllir sem 
fjallar um tímaflakk. Er titillinn 
kannski örlítið villandi?

„Ég skoðaði orðabók til þess að 
fá útskýringu á því hvað dejà vu 
þýðir,“ segir Tony Scott. „Þar stóð 
að þetta  lýsi óþægilegri tilfinn-
ingu um að hafa verið á sama stað 
á sama tíma áður. Þannig líður 
persónunum í myndinni þegar 
þær eru að fylgjast með atburðum 
fortíðarinnar í gegnum tæki sín.“

Óskarsverðlaunaleikarinn Denzel 
Washington er nú orðinn 52 ára 
gamall. Maður hefði kannski hald-
ið að framleiðendur myndarinnar 
hefðu því leyft honum að taka því 
nokkuð rólega, en raunin er önnur. 
Í myndinni er hann í hverju hasar-
atriðinu á fætur öðru sem hefur 
án efa reynt mikið á leikarann. 
Var eitthvað við gerð þessarar 
myndar sem þig langaði alls ekki 
að framkvæma?

„Ég er mjög lofthræddur,“ við-
urkennir hann. „Það er atriði í 
myndinni þar sem ég hangi fram 

af brún brúar til þess að teygja 
mig í sönnunargögn undir brúnni. 
Ég lét engan vita af lofthræðslu 
minni en þegar kom að því að 
skjóta atriðið spurði leikstjórinn 
mig hvort ég vildi setjast aðeins 
niður fyrst og tala um ótta nn. Ég 
þvertók fyrir það og vildi bara 
ljúka þessu af sem fyrst! Við 
getum talað þegar við erum búnir 
að taka upp. Fram að þessum degi 
þurfti ég að keyra yfir þessa brú á 
hverjum morgni. Í eitt skiptið 
stöðvaði ég bílinn og kíkti yfir 
brúnina, saup hveljur og blótaði 
leikstjóranum.“

Þessi mynd fjallar um tíma-
flakk, og tilraun aðalpersónunnar 
til þess að breyta hlutum sem 
þegar hafa átt sér stað. Trúir þú á 
örlög? Voru það þín örlög að njóta 
svona mikillar velgengni?

„Biblían segir að trú án vinnu 
sé einskis virði. Örlögin eru frá-
bær og trúin er frábær en maður 
verður að leggja sitt af mörkum. 

Ég er bara eins og allir, að gera 
mitt og fylgjast með því hvað ger-
ist í kringum mig. Ég er mjög 
ánægður með hvernig hefur geng-
ið hjá mér hingað til.“

Hvað er það við tímaflakk sem 
bíógestum þykir svo heillandi?

„Ætli það sé ekki tilhugsunin að 
um að ná að stjórna einhverju sem 
við eigum ekki möguleika á í raun-
veruleikanum.“

Ef þú gætir farið aftur í tím-
ann, hvaða ráð myndir þú veita 
yngri útgáfunni af sjálfum þér?

„Ég veit það ekki. Ég myndi 
aldrei fara til baka, og ég myndi 
aldrei breyta neinu. Ég held að 
myndin gefi það í skyn, að það sé 
ekkert sérstaklega skynsamlegt. 
Ef maður breytir einhverju, þá 
verður maður að lifa með útkom-
unni. Það myndi ég líklega segja 
við sjálfan mig.“

Hefur þú einhvern tímann upp-

lifað dejà vu?
„Nokkrum sinnum. Ég veit 

ekki hvort það er dejà vu eða 
eitthvað annað en lengi dreymdi 
mig sama drauminn um að vera 
ferðast til hliðar í lyftu. Svo 
þegar ég fór í Eiffelturninn í 
París lenti ég í lyftu sem ferðað-
ist til hliðar. Þá fannst mér eins 
og ég hafði verið þar áður. Mig 
dreymdi líka reglulega sama 
drauminn um stað, úthverfi í 
borg. Svo einn daginn þegar við 
vorum að skjóta The Siege 
Brooklyn áttaði ég mig á því að 
hverfið sem við vorum í, var 
sami staðurinn og ég hafði séð í 
draumum mínum. Kannski 
heimsótti ég þennan stað þegar 
ég var ungur, og hafði gleymt 
því. Það er svo erfitt að segja 
hvað deja vu er. Svörin eru jafn 
mörg og þær hugmyndir sem 
fólk hefur um það,“ segir Denz-
el að lokum.

Örlögin ráða ekki öllu
Denzel Washington reynir að breyta fortíðinni í spennumyndinni Dejà Vu. Birgir Örn Steinarsson
hitti leikarann, leikstjórann Tony Scott og ofurframleiðandann Jerry Bruckheimer og komst að því að 
sjálfur vill Denzel engu breyta í sinni fortíð.

Ef maður 
breytir ein-
hverju, þá 
verður mað-
ur að lifa 
með útkom-
unni. Það 
myndi ég 
líklega segja 
við sjálfan 
mig.
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KOKKARNIR Veisluþjónusta stílar inn á að
vera alltaf með það nýjasta og ferskasta
hverju sinni ásamt hinu hefðbundna.
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úr viðjum heimilisins, en hún slæst 
við þá með hnefunum og segir það 
sitt val að vera heimavinnandi. Af 
einhverjum ástæðum hefur hún 
yfirgefið auðlegð fjölskyldu sinn-
ar til að búa með durtinum Peter, 
og virðist sjaldnast efast um þá 
ákvörðun. Sonurinn er einnig 
þroskaheftur, enda með karl-
mannsgen, dóttirin er nörd og 
ungabarnið vill helst af öllu drepa 
mömmu sína, sem hættir fljótt að 
vera fyndið. Eina gáfumennið á 
heimilinu er hundurinn Brian. Það 
eru þó ekki einungis samskipti 
fjölskyldunnar sem ekki rista 
djúpt, heldur húmorinn sjálfur 
sem er ávallt vísun í aðra sjón-
varpsþætti, ólíkt meinbeittri þjóð-
félagsádeilu Simpsons sem vísar 
oftar en ekki í raunveruleikan.

Þriðja teiknimyndafjölskyldan er 
Hill-fjölskyldan, sem býr í smábæ 
í Texas, en fyrsta sería King of the 
Hill frá 1997 er nú kominn út á 
DVD. Faðirinn Hank Hill er ekki 
með greindarskerðingu á jafn háu 
stigi og þeir Hómer og Peter, þó 
seint teljist hann mikil mannvits-
brekka, og er hjónaband hans og 
Peggyar nokkuð vel heppnað. 
Hann selur própangas og gas-
áhöld, hún er einnig útivinnandi og 
er besti varakennari bæjarins. Í 
húsinu býr einnig frænkan Luanne 
sem stundar snyrtifræðinám og er 
flúin úr hjólhýsi foreldra sinna, og 
sonurinn Bobby, sem virðist mis-
þroska. Þættirnir eru skapaðir af 
Mike Judge sem einnig gerði hina 
meinfyndnu Beavis og Butthead. 
King of the Hill þættirnir eru um 
margt raunsærri og lúmskari en 
aðrir gamanþættir. Það tekur tíma 
að komast inn í fjölskyldulífið þar 
sem persónur eru ekki jafn ein-
hliða og gengur og gerist, en þetta 
er stórskemmtilegt þegar maður 
er búinn að kynnast öllum persón-
um. Fyrir aðdáendur sveitatónlist-
ar má svo nefna að að Willie Nel-
son leikur gestahlutverk í King of 
the Hill, en Johnny Cash leikur 
meskalínref í áttundu seríu Simp-
sons.

Vanstilltasta fjölskyldan er þó ef 
til vill Hickey-fjölskyldan, en 
fyrsta sería frá árinu 2005 er 
komin út. Þau Earl og Joy Hickey 

giftast og skilja strax í fyrsta 
þætti. Hún fær forræði yfir börn-
unum tveimur, enda ólétt eftir 
annan mann þegar þau giftast og 
eignast svo barn með enn öðrum 
meðan á hjónabandi stendur. Á 
sófanum sefur bróðir Earl, hinn 
þroskahefti Randy, og flytja þeir 
tveir bræður saman eftir skilnað. 

Earl vinnur 100.000 dollara í 
lotteríi og ákveður að snúa lífi sínu 
til betri vegar þar sem  hann öðlast 
trú á karma. Boðskapurinn er afar 
amerískur en eigi að síður falleg-
ur, góðir hlutir koma fyrir gott 
fólk og vondir hlutir fyrir vont 
fólk. Ef maður hagar sér vel fær 
maður verðlaunin í þessu lífi, og í 
framhaldi af því hlýtur maður að 
álykta að þeir hljóti að hafa gert 
eitthvað af sér sem vegnar illa. Í 
einum þætti veltir Earl því reynd-

ar fyrir sér hvers vegna fíflinu 
Patrick vegnar vel þrátt fyrir að 
vera hinn versti skálkur, og spyr 
maður sig oft að hinu sama hér í 
lífi, en þó fer að lokum að hann 
fær makleg málagjöld enda um 
sjónvarpsþátt að ræða. Þættirnir 
eru fyndnir en blikna þó við hlið-
ina á Bluth-fjölskyldunni.

Skemmtilegasta sjónvarpsfjöl-
skylda síðustu ára er vafalaust 
Bluth-fjölskyldan úr Arrested 
Development, en önnur sería kom 
út hér í sumar. Bluth-arnir minna 
örlítið á aðra vanstillta fjölskyldu, 
Corleone-ættina úr myndunum um 
Guðföðurinn. Nema að auðlegð 
fjölskyldunnar er byggð á standi 
sem selur súkkulaðihúðaða ban-
ana frekar en fíkniefni. Elsti son-

F
lestar bandarískar 
sjónvarpsfjölskyldur
eiga nokkra hluti sam-
eiginlega. Þær eiga 
tvö til þrjú börn, móð-
irin er heimavinnandi, 

faðirinn er þroskaheftur en þó 
fyrirvinnan, og hún býr í úthverfi 
í húsi sem fjölskylda á þeirra laun-
um ætti tæplega efni á. 

Vinsælust allra er Simpsons-
fjölskyldan, en nú er áttunda sería 
komin út. Er hún frá vetrinum 
1996-97, en þættirnir um Simp-
sons risu einmitt sem hæst um 
miðjan 10. áratug og er áttunda 
sería því síðgullaldarefni. Framan 
af var reynt að halda í einhvers 
konar sósíalrealisma þrátt fyrir 
stigmagnandi heimsku Hómers, 
en þegar hér er komið við sögu fer 
raunsæið óðum að láta undan. Sést 
hin nýja ævintýramennska strax í 
öðrum þætti þegar Hómer fer að 
vinna fyrir Bond-skúrkinn Scorp-
io sem hyggur á heimsyfirráð. 

Á hinu nýja fyrirmyndarheimili 
sem þau flytja í sér húsið um að 
þrífa sig sjálft. Fer húsmóðirinni 

því fljótt að leiðast, enda hefur 
hún ekkert fyrir stafni ef ekkert 
er að skúra, og hallar sér að flösk-
unni. Hér hefur stílbreytingin yfir 
sér ferskan blæ, en það verður 
erfitt að snúa til baka seinna meir 
þegar persónusköpunin týnist í 
kvikmyndatilvitnunum.

Það sem hugsanlega útskýrir 
vinsældir Simpsons, fyrir utan 
hárbeittan og meinfyndinn húm-
orinn, er persónusköpunin. Faðir-
inn er vanræktur af yfirmanni 
sínum, börnin eru vanrækt af 
skólakerfinu og eiginkonan sætir 
stöðugri gagnrýni systra sinna. 
Þrátt fyrir það þykir öllum fjöl-
skyldumeðlimum þegar öllu er á 
botninn hvolft vænt um hina, og 
eru yfirleitt velmeinandi þó að 
útkoman sé misjöfn.

Það sama er ekki hægt að segja 
um Griffin-fjölskylduna í þáttun-
um Family Guy, en fimmta sería 
er nú nýkomin út. Faðirinn Peter, 
auk þess að vera þroskaheftur, er 
óþolandi karlremba og svín. Lois 
Griffin lendir í annarri seríu í 
femínistum sem vilja frelsa hana 

Fyndnar fjölskyldu(ó)myndir
Allar hamingjusamar fjölskyldur eru eins, en allar óhamingjusamar fjölskyldur eru óhamingjusamar á sinn einstaka hátt. Eitthvað 
á þessa leið hefur Tolstoy söguna af Önnu Kareninu. Nú fyrir jól hefur komið út slæðingur af DVD-seríum þar sem fjallað er um 
mis misheppnaðar fjölskyldur, svo sem Griffin-, Hickley-, Hill-, Bluth- og Simpsons-slektirnar. Valur Gunnarsson dembir sér í flóðið.



urinn Gob er, líkt og Sonny Cor-
leone, töffari sem hugsar með 
hnefunum, og rétt eins og Sonny 
var skotinn 52 sinnum af keppi-
nautum sínum í mafíunni er hér 
Alþjóðasamband sjónhverfinga-
manna á eftir honum. Buster er í 
hlutverki Fredos, hálfvitabarnið 
sem aldrei verður stórt og systirin 
Lindsay er, líkt og Connie Corleone, 
gift aula sem aldrei tekst að njóta 
virðingar fjölskyldunnar. 

Eini hæfileikaríki afkomand-
inn, í báðum tilfellum nefndur 
Michael, reynir að vernda auðæfi 
fjölskyldunnar án þess að sam-
þykkja uppruna þeirra, en verður 
æ líkari föður sínum sem er flækt-
ur í spillingarmál fyrir vikið.

Snilld þáttanna er þó fólgin í því 
að þó að uppbyggingin sé byggð á 
minnum úr einni þekktustu kvik-
mynd sögunnar eru brandararnir 
síður en svo fengnir að láni. Þætt-
irnir eru, eins og öll góð list, speg-
ill samtíma síns. Í heimi þar sem 
olíufjölskylda erfir valdamesta 
embætti heims og hefur vanhugs-
að stríð með blöndu af heimsku og 
hroka, þar sem eitt öflugasta fyr-
irtæki heims, Enron, var einungis 
til á pappír, er Bluth-fjölskyldan 
nokkurs konar táknmynd fyrsta 
áratugar 21. aldar.

Þessir tveir bestu sjónvarps-
þættir síðustu áratuga, Simpsons 
og Arrested Development, sýna 
þó fyrst og fremst að á þessum 
tíma svokallaðs raunveruleika-
sjónvarps er fátt sjónvarpsefni 
sem endurspeglar raunveruleik-
ann betur en vel skrifaðir þættir. 
Og þeir eru einmitt fyndnir vegna 
þess að þeir eru sannir.   



frjálslegur afturendinn á Jesúsi er. 
Rasskinnarnar rosalegar og ekkert 
yfirskilvitlegt við þær. Og búið að 
fikta í skegginu á Jóhannesi. Ekkert 
sem færði mig til hærri hæða. Komst 
til jarðarinnar með mína barnatrú. Í 

einu horninu er íslenskt landslag. 
Eins og verið sé að skíra Jesús á Flöt-
unum. En þetta er frábært málverk 
og þegar ég hef verið lengi í útlönd-
um fer ég að hugsa til þessarar 
myndar.”

„Já, ég veit um eitt málverk sem ég 
get nefnt. Sem er altaristafla sem er 
í Gljúfrasteini sem pabbi [Halldór 
Laxness] keypti fyrir löngu,“ segir 
Guðný Halldórsdóttir kvikmynda-
leikstjóri. Sem gegnir nafninu Duna. 
Hún velur málverk vikunnar að 
þessu sinni. Og segir svo frá:

„Þarna eru Jesús litli og Jóhannes 
skírari. Þetta er eftir Kjarval og ég 
held að ég hafi hreinlega afkristnast 
við þessa altaristöflu. Enda vildu 
þeir ekkert með hana hafa í Skaga-
firði þar sem hún var upphaflega. 
Hún fór í ferðalag til Danmerkur til 
viðgerðar. Var þar lengi. Þegar Kjar-
val sá hana aftur að Gljúfrasteini þá 
þótti honum eitthvað vanta. Og bætti 
við skeggi á Jóhannes. Sem er með 
allt annarri áferð en það sem fyrir 
var,“ segir Duna.

Þessi altaristafla á sér merka 
sögu. Til dæmis týndist hún en fannst 
með fulltingi miðils. Áhugasamir eru 
hvattir til að kynna sér meira um 
hana á gljufrasteinn.is. Málverkið 
átti að vera altaristafla í Rípurkirkju 
í Hólaprestakalli í Skagafjarðarpróf-
astsdæmi og er málað 1925. Altaris-
taflan var hins vegar aldrei sett upp 
því hún þótti klúr og ljót, ekki nógu 
biblíuleg. Olía á striga, sem er sér-
stakt því altaristöflur eru jafnan 
málaðar á tré, og stærðin er 125x88. 
En hvað varð til að afkristna Dunu?

„Já, það er þetta með hversu 

Altaristaflan sem afkristnaði Dunu

Ólafur Hannibalsson tekur hraust-
lega til orða í Fréttablaðinu 29. 
nóv og sækir myndmál til 
Mjallhvítar: „Íraksmálið hefur 
setið fast í koki Framsóknar 
nærfellt heilt kjörtímabil, eins og 
eitraða eplið í hálsi Mjallhvítar 
blessaðrar, þar til nýr formaður 
reyndi að hósta því upp á mið-
stjórnarfundi flokksins fyrir 
helgina. Það sem nú er deilt um, 
er hvort allur eplisbitinn hafi 
(sic!) komið upp með nýrri 
kokhreysti formannsins eða hvort 
eitrið sitji (sic!) eftir.“ Þetta er 
skemmtilegt myndmál, sem 
spillist þó eilítið með viðtenging-
arhætti á eftir hvort í nútíð. Þarna 
á framsöguháttur heima.

Viðtengingarháttur lætur einkum í 
ljós eitthvað skilyrðisbundið, 
hugsanlegt, mögulegt, ósk eða 
bæn. Í flestum evrópskum 
tungumálum er viðtengingarhátt-
ur víkjandi og víða horfinn með 
öllu úr samhengi þar sem hann 
þótti áður sjálfsagður. Því er 
undarleg sú árátta í málfari 
margra Íslendinga að troða honum 
inn þar sem hann á ekki heima. 
Einkum á það við á eftir tveimur 
samtengingum, skilyrðistenging-
unni ef og spurnartengingunni 
hvort í nútíð. Það vill nefnilega 
svo einkennilega til að ekki er 
sama hvort um er (ekki sé) að 
ræða nútíð eða þátíð. Í nútíð er 
viðtengingarháttur ekki notaður á 
eftir ef og sjaldan á eftir hvort.
Það er því málfræðilega rangt 
sem stendur í Blaðinu 15. sept.: 
„Óvíst er hvort DV verði (rétt: 
verður) gefið út áfram.“ Og 

fullorðna konu heyrði ég segja: 
„Hvað geri ég ef hann sé (rétt er)
ekki heima?“ Í leiðara Fréttablaðs-
ins 30. sept. stendur: „Hvernig 
tekið er á málum og hvort birt séu
(rétt eru) nöfn og ljósmyndir....“

Takið eftir muninum: Ég kæmi
(hér er viðtengingarháttur þegar 
kominn) ef ég gæti. Og: Ég kem
ef ég get. Ég spurði hvort hann 
vildi fara. Og: Hann fer hvort sem 
þér líkar betur eða verr.

En því miður er málið ekki 
alveg svona einfalt, enda tungu-
málið oft ólíkindatól.

Þannig segjum við t.d. Ég veit
ekki hvort þetta er rétt, en ég 
spyr hvort þetta sé rétt. Því er 
vissara að gæta sín á ef og hvort.

Oddur Báruson sendir mér 
kvörtun vegna notkunar so. sætta.
Að sætta sjónarmið, ágreining eða 
deilur. „Er þetta ekki kolröng 
notkun á sögninni að sætta? spyr 
hann. Ég hélt að maður sætti fólk, 
ekki hluti. Ég meina, ef það tækist 
nú að sætta þessi sjónarmið  – 
yrðu sjónarmiðin þá sátt hvort við 
annað?“ Þetta er skarplega 
ályktað, enda sætta menn hvorki 
deilur né ágreining, heldur þá 
sem deila eða greinir á.

„Vegsummerki eftir ránstilraun,“ 
segir í Fréttablaðinu 30. nóv. Ekki 
er það beinlínis rangt, en betur 
færi hér verksummerki, enda 
ummerki eftir verknað.

Allir munu einhvern tíma eiga að 
svara

ekki dugir af því bara
eða standa líkt og þvara.





Ég vaknaði hress í 
morgun, eins og alla 
aðra morgna. Ég er 
nefnilega algjör 
hani, morgunhani 
og ég mana gáska-
fulla lesendur í að 
þýða setninguna 

yfir á ensku. Ég vakna, bursta, 
pissa, klæði mig, fæ mér djús, kyssi 
alla á heimilinu bless, keyri í vinn-
una og svo er standandi partístuð á 
mér fram á kvöld, en þá verð ég 
sybbinn og fer að sofa, alveg eins og 
það á að vera. Án þess að vera að 
monta mig verður líka að taka fram 
að ég hef aðeins tvisvar sinnum 
sofið yfir mig á ævinni og aldrei í 
meira en 20 mínútur. Í bæði skiptin 
vaknaði ég í öllum fötunum og í því 

seinna var ég með bindi og vínlykt. 
Það er mjög mikilvægt að temja sér 
góðar svefnvenjur, en án þeirra er 
ekkert hægt. Sé fullyrðingin sett í 
sögulegt samhengi, sést hve mikill 
sannleikur liggur að baki. Því þær 
þjóðir sem náð hafa hvað mestri 
efnahagslegri farsæld á undanfar-
inni öld eiga það allar sameiginlegt 
að nýta svefninn rétt og vel. Í dag 
vilja allir sofa út, en að sofa út á 21. 
öldinni er allt annað en í gamla 
daga. Fólk liggur í bælinu langt 
fram yfir hádegi og stundum fram 
undir nónbil. Hér áður fyrr var fólk 
brennt á báli fyrir galdra ef það 
svaf svo lengi. Þessi svefndýrkun 
er aumingjaháttur út í eitt, eins og 
að þrá að eyða tíma sínum í ekkert. 
Ég kenni Nokia um þetta allt saman. 

Snooze-möguleikinn á vekjara-
klukkunni, sem á íslensku kallast 
kríublundur er að tröllríða okkur. 
Hann gerir fólki kleift að sofa fimm 
mínútum lengur, en oft verða fimm 
mínútur að fimm klukkustundum. 
Svefninn er frumþörf, rétt eins og 
að éta eða kúka. Þessum þörfum má 
heldur alls ekki svala of mikið. Því 
annars verðum við fitubollur, skít-
hælar eða svefnpurkur. Maður 
nennir heldur ekki að tala við fólk 
sem annaðhvort er síþreytt eða 
langar til þess að sofna, það er 
óspennandi og pirrandi. Rapparinn 
Nas sagði árið 1994, „I never sleep 
because sleep is the cousin of 
death,“ eða ég sef aldrei, þar sem 
svefninn er frændi dauðans. Flott 
setning og algjörlega sönn. 

Blessaður,
bara Mikka 
Mús eyru í 

dag?

Já fann þessi aftast 
í skápnum, hef ekki 

notað þau síðan 
Disneylandsmótið

með FC Kólakork fór 
1 - 97!

Þannig að 
þetta er 

lukkugripur!

Heyrðu
já þú 

meinar!
Já, hahaha 
allir verða 

að hafa sína 
sérvisku!

Hvað með 
þig félagi, þú 
ert nú frekar 
hjátrúarfullur
sjálfur þarna 

klikkhausinn þinn!!

Neeii...
Keyrirðu enn með 

lukkubuxurnar
þínar bundnar 
um mittið á þér 
þegar þú keyrir 

næturrútuna?

Ja, sko, já 
reyndar.

Haha, Klikk! 
Þú ert alveg 

klikk!
Já við tveir 

erum ekkert 
venjulegir!

Ekki einu sinni 
nálægt því 

félagi!

Er það kannski 
þess vegna sem 

engin kona 
vill vera með 

okkur?

Þær vilja það 
alveg. Þær 
vilja! þær 
bara þora 

ekki.

Þær vita að við 
erum ekkert 
venjulegir

menn!

Jamm ekkert 
venjulegir.

Stansaðu við hlið þess bíls 
sem er fyrir framan stæðið 
sem þú ætlar að leggja í.

Líttu aftur fyrir þig sem 
og fram fyrir þig, eftir 
hugsanlegri umferð. 

Bakkaðu svo hææægt og 
snúðu stýrinu eins langt til 

hægri og þú getur.

Bakkaðu hægt þar til hægra 
brettið að framan er komið 
framhjá bílnum fyrir framan 

þig.

Skiptu yfir í fyrsta gír og 
renndu þér hægt fram á 
meðan þú snýrð stýrinu 

hægt til vinstri.

Allir þessir gluggar í 
bílnum gera manni það 
mjög auðvelt að leggja í 

hliðarstæði.
Og ekki spillir 
það fyrir að 

það er hvorki 
vél né hjól í 
þessum bíl.
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„Við þekkjum öll dæmi þess að 

sársauki á borð við tannverk á 

til að hverfa er athyglin beinist 

nógu eindregið að einhverju 

öðru, jafnvel þótt meinsemdin 

sem sársaukanum olli sé söm 

við sig.“

Ofmetin og vanmetin rit

Kristín Ómarsdóttir rithöf-
undur segir að mögulega 
séu jólin tími nostalgíunnar 
enda sé þá tími upprifjun-
ar því árið sé brátt á enda. 
Kristín gefur út bókina 
Jólaljóð í minningu ömmu 
sinnar.

Sjálf segir Kristín að það fari 
eftir árferði hversu mikil jóla-
stelpa hún er. „Það eru ákveðin 
atriði sem ég held í heiðri: taka 
til, þvo þvott, kaupa jólatré og 
skreyta það, eiga góðan mat, 
hrein náttföt og sængurver. Sjá 
til þess að allt sé hreint, eða 
þannig – það er auðvitað aldrei 
allt hreint,“ segir hún. Hugmynd-
ina að bókinnni rekur hún til tón-
listarfólksins sem gerir jólaplöt-
ur og jólalög. „Ég er bara að 
herma eftir tónlistarfólkinu,“ 
segir hún og kímir, „en ég geri 
þetta ekki í ágúst eða júlí. Þetta 
er skrifað á stund og stað.“ Flest 
ljóðanna voru skrifuð á jólunum í 
fyrra og í bókinni bera þau titla á 
borð við „Jólakjóllinn“, „Hakka-
vél“ og „Hreindýr“.

„Þetta eru ekkert sérstaklega 
persónuleg ljóð, ég myndi halda 
að þau væru algjörlega fyrir utan 
mína persónu,“ segir skáldið og 
áréttar að þarna séu ekki neinar 
minningar eða persónuleg endur-
lit á ferð. „Það getur þó verið að 
ég noti nostalgíuna sem ákveðinn 
stíl. Á þessum tíma, í lok ársins 
fer maður að rifja upp og hugsa, 
reyna að sjá eitthvað samhengi – 
sem ég held reyndar að sé ekki 
til.“

Auk jólalegra ljóða eru þarna 
vetrarleg ljóð og hátíðleg, kank-
vís og brellin en líka stuttir leik-
þættir sem Kristín kenn-
ir við „karókíleikhús“. 
„Mig hefur alltaf langað 
til að gera leikþætti sem 
fólk getur flutt í heima-
húsum. Það þarf ekkert 
marga, hugsanlega bara 
eina manneskju, bara 
leikendur. Kannski er 
þetta rosaleg stjórnsemi 
en þetta er ákveðið form 
sem ég hef verið að vinna 
með og mun líklega halda 
áfram að gera,“ segir 
Kristín.

Hún vinnur jöfnum 
höndum með sögur og 
leikrit en kveðst alltaf 
fást við ljóðin inn á milli. 
„Stundum hef ég gleymt þeim of 
lengi en ég hef hug á því að ein-
beita mér aðeins að þeim núna og 
gefa út fleiri ljóðabækur innan 
skamms.“ Í bígerð er einnig 
óbeint framhald skáldsögunnar 
Hér sem kom út árið 2004 en þar 
endurnýjar höfundurinn kynni 
sín við eina af aðalpersónum bók-
arinnar. 

Kristín er einnig í ritnefnd hins 
nýstofnaða bókmenntatímarits 
Stínu ásamt rithöfundunum Guð-
bergi Bergssyni og Kormáki Braga-
syni en útgefandi þess er Bók-

menntafélagið
Drápuhlíð.

 Hún vill þó eigna 
sér sem minnstan heið-
ur af því merka riti 
enda segist hún alveg 
vita ómöguleg í sam-
starfi. „Þess vegna 
vinn ég ein. Það hefur 
bara sýnt sig að það 
gengur ekki að vinna 
með mér,“ segir hún og 
kveðst vera ráðrík, 
óþolimóð og skapstygg. 
„Ég er líka dramatísk 
og frek, misskil fólk og 
á erfitt með að segja 
hug minn. Það vandar 
málið enn meira og ef 

ég segði hug minn þá yrði þetta 
jafnvel enn flóknara. Ég finn held-
ur engan milliveg, því miður,“ segir 
Kristín sem aukinheldur viður-
kennir að vera nokkuð dómhörð. 
„Ég á ekki von á því að stunda mikið 
samstarf í framtíðinni. Ég treysti 
engum en samt treysti ég fólki. Ég 
er orðin svo tortryggin, ég er tor-
tryggin í ljósi heimsviðburða en 
um leið er maður farin að skilja að 
eini kosturinn er að treysta, vera 
góður og ekki hræddur við ógn-
ina.“

Hún ber samstarfsmönnum 
sínum á ritinu Stínu þó afar vel sög-
una og segir þá mikla friðarsinna.

Þó Kristín segist ekki geta unnið 
með öðrum elskar hún samt 
mannmergð og kveðst hafa gaman 
af þessum annasama tíma á 
aðventunni. „Ég er dálítið fyrir 
múgæsingu og lifi mig inn í hana,“ 
segir hún og brosir. „Við þurfum 
líka fleira fólk. Þess vegna vil ég 
opna landið alveg því íslenskan 
þarf á því að halda að fleiri tali 
hana en þrjúhundruð þúsund 
manns, að fleiri noti tungumálið, 
teygi það og togi. Mér finnst að 
við ættum að stefna á milljónina 
sem fyrst ef hægt er að útvega 
öllum atvinnu og veita þeim 
ókeypis íslenskukennslu.“ Hún 
áréttar að allir hafi þörf fyrir fólk 
þó hún sé mismikil. „Nunnurnar 
hafa líka sagt að það sé svo mikill 
einmanaleiki hérna á Íslandi. Það 
er kannski vegna þess að við 
erum svo fá. Það eru fleiri mögu-
leikar á að eignast vini eða kynn-
ast einhverjum sem hugsar eins 
og maður sjálfur ef það er fleira 
fólk.“ Að lokum bendir hún á að 
þetta sé einnig sérstakt hags-
munamál fyrir rithöfunda því les-
endum fjölgi jú ef fleiri tala 
tungumálið. „Ég held að þeir eygi 
von um að þá seljist fleiri bækur. 
Ég held að öll skáld langi til þess 
að fleiri lesi bækurnar þeirra.“

Missum ekki af lestinni!
Nýlega var sagt frá þörfu og virðingarverðu átaki til kynningar á 
íslenskri tónlist erlendis. Þar er verið að fylgja eftir mörgum góðum 
sigrum og opna nýjar dyr. Þetta skref er holl áminning okkur bók-
menntafólki um að átaks er þörf á þessu sviði hjá okkur. Verði það 
ekki gert er hætt við að Íslendingar missi af lestinni, enda eru hin 
Norðurlöndin óðum að skjóta okkur ref fyrir rass. Einmitt núna, þegar 
við erum vitni að blómlegri bókaútgáfu á jólamarkaðnum, er rétt að 
beina athygli að þessu.

Norrænar bókmenntir hafa nú farið sigurför á 
bókamarkaði heimsins í þrettán ár. Það var 
sumarið 1993 sem bækurnar Veröld Soffíu eftir 
Jostein Gaarder og Lesið í snjóinn eftir Peter 
Høeg unnu óvænta sigra á erlendum markaði. 
Síðarnefnda bókin hefur síðan komið út á 34 tungu-
málum og selst í meira en 20 milljónum eintaka. 
Veröld Soffíu hefur verið gefin út á rösklega 50 
tungumálum og selst í 40 milljónum eintaka og var 
mest selda bók í heimi árið 1995. Þessi árangur 
kom erlendum bókaútgefendum í opna skjöldu og 
þeir beindu sjónum sínum að norðrinu: Hvað skyldi leynast þar sem 

hentaði til útgáfu sunnar í heimi? Margir af helstu 
höfundum okkar hafa notið góðs af þessum áhuga 
og verk þeirra verið þýdd á fjölda tungumála. Það 
nægir að fara tuttugu ár aftur í tímann til að sjá 
hvílík grundvallarbreyting hefur orðið á aðstæðum 
íslenskra nútímabókmennta. 

Undanfarin ár hafa spennusögur 
verið í forystu í hinni norrænu 
sókn. Þar hefur Henning 
Mankell farið fremstur, en 
bækur hans hafa komið út á 35 
tungumálum og selst í meira 

en 25 milljónum eintaka. Fast á hæla honum fylgja 
núna konur einsog Liza Marklund og Karin 
Fossum sem tekið hafa forystu í spennusagna-
skrifum í Skandinavíu, en Arnaldur Indriðason 
er ekki langt undan enda náð frábærum árangi 
á erlendum markaði (sbr. nýlega grein í 
tímaritinu Nordisk litteratur).

Áhuginn á norrænum bókmenntum á sér öðru fremur markaðslegar 
rætur, einsog ljóst verður þegar hugsað er um þessa gerólíku höfunda; 
það eru ekki auðfundin sameiginleg einkenni á bókum þeirra. 
Útgefendur eru hjarðdýr, sem kunnugt er. Þeir fundu sér beitarlönd á 
níunda áratugnum á auðugum gresjum suður-amerískra bókmennta, í 
hálfan annan áratug hafa þeir leitað norður til okkar. Þetta getur 
auðveldlega breyst, áhuginn beinst annað – til dæmis til Japan og 
Kína, einsog margt bendir til núna. Það bætir heldur ekki úr skák að 
of mikið hefur verið um lukkuriddara á markaðnum sem hafa reynt að 
ná sem hæstum fjárhæðum útúr útgefendum fyrir eitt verk, jafnvel 
ólesið, en huga ekki að uppbyggingu höfundarferils. Slíkt getur 
auðveldlega hefnt sín þegar fókusinn fer annað.

Íslenskir útgefendur hafa staðið sig mjög vel á sumum sviðum í þessu, 
en margt er líka óunnið. Bandaríski markaðurinn hefur að mestu verið 
lokaður íslenskum höfundum, að Halldóri Laxness og Ólafi Jóhanni 
undanskildum (og hver veit nema Arnaldur slái í gegn þar líka), og 
það er heldur ekki hægt að ætlast til þess að einkaaðilar hafi heildar-
hagsmuni íslenskra bókmennta að leiðarljósi. Þess vegna hafa öll hin 
Norðurlöndin farið þá leið að styðja myndarlega við útflutning á 
sínum bókmenntum með öflugum kynningarskrifstofum sem kostaðar 
hafa verið af opinberu fé. Þar er unnið kynningarefni, þýðendum sýnd 
ræktarsemi, bókmenntum komið á framfæri við erlenda útgefendur – 
líka þeim sem ekki koma út hjá stóru forlögunum og njóta kynningar-
starfs þeirra.  Þýðingar eru styrktar svo um munar, en til þess horfa 
erlendu forlögin mjög, enda telja þau töluvert umstang því samfara að 
ráða góðan þýðanda úr þessum sérkennilegum málum sem töluð eru í 
norðrinu.

Fullkominn sofandaháttur er eina orðalagið sem hægt er að hafa 
um hina opinberu afstöðu hérlendis til útflutnings á bókmenntum. 
Bókmenntakynningarsjóður hefur að vísu verið starfræktur hér um 
nokkurt skeið og hefur sannarlega gert sitt besta, en fjárveiting til 
hans er svo lítil að svarar hér um bil til þýðingar- og útgáfukostnaðar 
3-4 bóka á ári í hóflegu upplagi. Þegar markaðsáhuginn breytist aftur, 
einsog óhjákvæmilegt er, er hætt við að mörg Norðurlöndin hafi fest 
sína helstu höfunda varanlega í sessi á erlendum mörkuðum, meðan 
Íslendingar hafa misst af þessu einstæða tækifæri til að styrkja stöðu 
þeirrar listgreinar sem aflað hefur þeim mestrar frægðar úti í heimi.
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Í húsi listamanns er safn viðtala 
sem birtust í Morgunblaðinu á 
árunum 1980 til 1982 og 1998. Í 
viðtölunum heimsækir höfundur 
íslenska listamenn sem flestir eru 
gengnir og bregður upp svipmynd-
um af þeim. Í flestum tilfellum 
setur höfundur sig í stellingar 
áhorfandans, fylgist með viðkom-
andi listamanni á heimilinu eða á 
vinnustofunni og ritar athuga-
semdir sem frá þeim falla um lífið, 
listina, samfélagið.

Þegar viðtölin eru tekin eru 
flestir listamannanna komnir 
nokkuð við aldur og talsvert um 
svartagallsraus í þeim. Helming-
ur viðmælendanna er myndlistar-
menn og það sem kemur á óvart er 
hinn nokkuð ríkjandi neikvæði 
tónn og beiskja þeirra út í hlut-
skipti sitt og samfélagið. Af þeim 
tuttugu og fjórum listamönnum 
sem talað er við, eru þeir sáttastir 
og glaðastir með sitt sem hafa 
unnið fullt starf meðfram list-
sköpun sinni, til dæmis Gísli J. 
Ástþórsson, Helgi Sæmundsson, 
Steinþór Sigurðsson og Sveinn 
Björnsson. Sumir hinna eru líka 
nokkuð hlutlausir. En á þeim tíma 
sem viðtölin eru tekin eru flestir 
hættir að skrifa, hættir að mála, 
hættir að sýna, hafa sagt allt sem 
þeir hafa að segja. Vinnubrögð 
blaðamannsins eru oft ágæt og 
nálgunin athyglisverð – einkum í 
viðtalinu við Sigurjón Ólafsson og 
Kristmann Guðmundsson – en 
útkoman er ekki alltaf áhugaverð. 

Komin saman á eina bók verða 
viðtölin nokkuð eintóna.

Þótt listsköpun margra við-
mælendanna sé áhugaverð, er 

ekki þar með sagt að þeir tjái sig í 
viðtölum þannig að gaman sé að 
lesa. Ég átta mig ekki alveg á því 
hver tilgangurinn er með þessari 
bók. Sum viðtölin eru of innihalds-
rýr til að þau geti talist mikilvæg 
heimild – nema kannski um það 
hversu dapurlegt er að verða gam-
all listamaður. Önnur vitna oft á 
tíðum um gamla geðillskupúka – 
og það er ekki skemmtilegt lestr-
arefni, nema helst sem blaðaviðtal 
og þá í samhengi við það sem er að 
gerast í lífi listamannsins og í 
samfélaginu á þeim tíma sem það 
birtist sem slíkt. Að ósekju hefði 
höfundur mátt hafa formála um 
hvern listamann; segja, t.d. frá því 
af hvaða tilefni viðtalið var tekið, 
eða hvaða átakamál í listaheimin-
um eða þjóðfélaginu voru efst á 
baugi.

Þegar blaðamaður riggar upp 
kvartaldar gömlum viðtölum 
sínum á bók, hráum og án nokk-
urra skýringa, læðist að manni sá 
grunur að hann sé fremur að búa 
til heimild um sjálfan sig en lista-
mennina sem eru viðmælendur 
hans. Það ber vott um hégóma og 
skort á sjálfsgagnrýni. Margir 
þessara listamanna höfðu töluvert 
að segja áður en þessi viðtöl voru 
tekin og árin eftir að þau voru 
tekin. Sumir þeirra brugðust við 
hræringum í samfélaginu alla tíð. 
Væri þeim safnað saman, hefðum 
við kannski efni sem nýttist sem 
heimild um viðkomandi listamann.  

Listamenn heimsóttir

Vaclav Havel kom til Íslands rétt 
eftir að hann var kominn í forstea-
embættið í Tékkóslóvakíu. Hann 
var búinn að skipa Frank Zappa í 
heiðurssæti í ríki sínu og sýndi á 
sér ýmis merki að hann yrði allt 
öðruvísi þjóðarleiðtogi en aðrir. 
Hann kom hingað í stutta heim-
sókn til að sjá Umbreytinguna, 
leikrit eftir sig sem hafði ekki 
farið annars staðar á svið og 
Brynja Benediktsdóttir kom upp 
hér, en þau hjónin, Brynja og 
Erlingur, þekktu Havel frá þeim 
árum þegar hann var óvinur ríkis-
ins númer eitt. 

Það var falleg saga af hinum 
nýkjörna forseta sem hér dvaldi 
aðeins í tæpan sólarhring, fór því 
snemma heim úr veislum, en stóð 
áður vandræðalegur við fataheng-
ið og horfði á aragrúa af svörtum 
frökkum sem þar héngu. Einhver 
gaf sig á tal við manninn: hvort 
hann þyrfti aðstoð? Jú, í öllum 
flýtinum við brottför hafði for-
setaskrifstofan fattað að nýi for-
setinn átti ekki almennilegan 
frakka og því rokið til og keypt á 
hann fínasta frakka sem fékkst í 
Prag. Gallinn væri sá að hann vissi 
ekki hvernig frakkinn liti út, hafði 
bara farið í hann einu sinni fyrr 
um kvöldið...

Þessa dagana situr Vaclav vest-
ur í Ameríku sem gestaprófessor í 
Columbia-háskólanum. Þar kynntu 
forstöðumenn vandlátum stúdent-
um þennan happafeng en krakk-
arnir litu hvert á annað og spurðu 
svo Vaklaf hvað? Hver er það? 

Þegar sjö vikna vist Vaclav 
lauk vissu allir hver hann var. 

Krakkarnir voru rétt fædd þegar 
hann settist í forsetastólinn eftir 
flauelsbyltinguna. Hann hefur 
haldið fyrirlestra, tekið þátt í pall-
umræðum með starfsbróður 
sínum Clinton, Stundað leikhús og 
síðdegisboð í New York. 

Kanar fengu hann til sín eftir 
mikla eftirgangsmuni: Á undan 
honum var Omar Panuk gestkom-
andi þeirrra í Columbia.

Nýlega lauk átta vikna hátíð á 
Ónefnda leikhúsinu á Manhattan 
þar sem sextán verk hans voru 
leikin, ein heimsfrumsýning og 
tvær frumsýningar á enska mál-
svæðinu.

Endurminningar hans koma út 
hjá Alfred Knopf í maí og bera 
kunnuglegt heiti sem á sér tilvís-
un í Kafka: Kastalinn: Hugleiðing-
ar um mitt undarlega líf sem hetja 
í ævintýri. Bókin var tekin saman 
í Washington í fyrra og geymir 
viðtöl, dagbókarbrot og endur-
minningar af forsetastóli. Ekki 
var sú seta honum gæfurík. Menn 
eru misjafnlega sniðnir í hofróðu-
hlutverk. Hann var gerður að for-
seta Tékkneska lýðveldisins 1993. 
Þremur árum síðar greindist hann 

með lungnakrabba enda verið 
ákafur smóker eins og átrúnaðar-
goðið Zappa. Hann segir í viðtali 
við New York Times fyrir helgi að 
forsetatíð hans sé eins og gap: 
þrettán ára seta á forsetastóli 
valdi því að hann sé á eftir. Hann 
er hvorki svartsýnn né bjartsýnn 
á stöðu mála í Evrópu, vill að Tyrk-
land sé tekið inn í Efnahagsbanda-
lagið, kallar innrásina í Írak 
fíaskó, sem hann studdi þó á sínum 
tíma. Spurður um forseta Banda-
ríkjanna sem heiðraði hann með 
Frelsisorðunni fyrir vikið, svarar 
hann að þjóðir fái þá forseta sem 
þær kjósi.

Aðspurður um heittrúarmenn 
íslam minnir Havel á að í kristn-
um söfnuðum fyrirfinnist hrein-
trúarmenn líka og engin trúar-
brögð geti státað af eins 
glæsilegum ferli í misbeitingu 
valds um allan heim: „Kristnin á 
sín stóru dæmi um útrýmingu 
annarra menningarheima.“ 

Nú vinnur hann að leikverki 
sem byggir á fornu sögunni um Lé 
konung. Viðtökur nýju verkanna í 
New York voru misjafnar: Time 
Out sagði nýjustu verk hans ekki 
hafa farið á svið nema vegna feril-
skrár höfundarins. Nýju bókina 
sína mun hann kynna í vor um 
Bandaríkin. Þar fjallar hann á 
gamansaman hátt um erfiðleika í 
hinum formfasta parti starfa for-
seta þjóðar sem er nýsloppin úr 
greipum kommúnismans. Þar með 
er lokið þeim kafla í lífi hans. Nú 
vill hann skrifa leikrit. 

Vachlav Havel hefur fundið 
frakkann sinn. 

Vachlav Havel á sínu róli
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Rannsóknarskýrslan um 
bílslys Díönu prinsessu og 
Dodi Al-Fayed hefur fengið 
misjöfn viðbrögð. Bresku 
götublöðin hafa keppst um 
að grafa eitthvað krassandi 
upp úr rúmlega átta hundr-
uð síðna skýrslu Stevens 
lávarðs en meðal þess 
er meint þriðja kon-
an í lífi Karls Breta-
prins.

Skýrsla Stevens um 
bílslysið sem varð til 
þess að Díana prins-
essa og elskhugi 
hennar, Dodi Fayed, 
létust var birt á 
fimmtudaginn. Hún 
var þrjú ár í vinnslu 
og var ætlað að 
svara þeim fjöl-
mörgu samsæris-
kenningum sem hafa 
verið uppi. Fram 
kemur í skýrslunni að 
Díana var ekki í brúð-
kaupshugleiðingum og 
átti ekki von á barni 
eins og faðir Dodi 
Faeyd, Mohammed Al 
Fayed, hefur haldið fram. 
Þá er því vísað á bug að 
breska leyniþjónustan hafi 
haft eitthvað með málið að 
gera.
Breska blaðið The Daily 
Mail telur sig hafa fundið 
vísbendingar um að Díana 
prinsessa hafi óttast um 

líf sitt og erkifjanda síns, Camillu 
Parker Bowles, sem Karl er kvænt-
ur í dag. Blaðið greinir frá því að 
lögfræðingur Díönu, lávarðurinn 
Mischon, hafi afhent forsvars-
mönnum rannsóknarinnar á dauða 
Díönu minnisbréf þar sem hún 
lýsti þungum áhyggjum yfir að sér 
yrði rutt úr vegi til að rýma fyrir 
nýrri konu. Stevens lávarður við-
urkenndi á blaðamannafundi að 

þetta væri rétt og að Díana hefði 
ekki verið að ræða um Camillu 
Parker, núverandi eiginkonu 
Karls.

Sú sem um ræðir er sam-
kvæmt Daily Mail barnfóstr-

an Tiggy Legge-Bourke 
en hún gekk prins-
unum Harry og Vil-
hjálmi í móðurstað 
þegar foreldrar 
þeirra skildu. 
Samkvæmt skýrsl-
unni var Díana 
þess fullviss að 
Karl og Bourke 
ættu í  ást-

arsambandi. Hún er sögð 
hafa gengið á fóstruna í 

jólaboði árið 1995 þess full-
viss að Bourke hefði misst 

fóstur eftir Karl. „Mér 
þykir fyrir því með 

barnið,“ á Díana 
að hafa sagt við 
Tiggy Legge. 
Daily Mail 
hafði í kjölfar-
ið samband 
við Tiggy 
sem nú er 
gift og býr í 
Suður-
Wales en 
hún sagðist 
ekki ætla 
að ræða við 

blöðin.
Stevens

lávarður neitaði 
að nefna þriðju 
konuna á nafn í 
skýrslunni sem og 
á blaðamanna-
fundi. Fram kom 

hins vegar að Karl prins kannaðist 
ekki við þessar áhyggjur Díönu á 
meðan þau voru gift og hafði ekki 
heyrt af þeim fyrr en einkaþjónn 
Díönu, Paul Burrell, birti minnis-
blaðið frá Mishcon árið 2003 í fjöl-
miðlum. „Hann kannaðist við nafn-
ið og konuna sem fjölskylduvin en 
ekki komu fram neinar hugmyndir 
um að hann hygðist giftast henni,“ 
segir í skýrslu Stevens.

Skýrsla Stevens lávarðar fékk 
blendin viðbrögð hjá breskum 
almenningi sem virðist sannfærð-
ur um að breska konungsfjölskyld-
an hafi eitthvað óhreint mjöl í 
pokahorninu hvað dauða Díönu 
varðar. Fjölskylda prinsessunnar 
af Wales lýsti því hins vegar yfir 
að hún væri sátt við niðurstöðuna 
og undir það tóku prinsarnir tveir, 
Harry og Vilhjálmur. Mohammed 
Al Fayed, faðir Dodis Fayed, sagði 
skýrsluna hins vegar argasta bull 
og hélt fast við sína skoðun um að 
leyniþjónusta Bretlands og kon-
ungsfjölskyldan hefðu ráðið Dodi
og Díönu af dögum.

Leikarinn George Clooney segir að 
með tilkomu nýrrar tækni, eins og 
myndavélasíma þurfi hann sífellt 
að hafa varann á 
og geti hann því 
ekki notið sín í 
frítíma sínum 
eins og forðum. 
„Allir eiga 
myndavélasíma
svo í hvert ein-
asta skipti sem 
maður stígur 
feilspor þá er einhver mættur til 
þess að taka það upp og skjalfesta 
það. Alveg ömurlegt,“ segir Cloon-
ey í viðtali við skoska blaðið Daily 
Record. Clooney er nú með tvær 
myndir í burðarliðinum, The Good 
German og Ocean‘s 13 og eru þær 
væntanlegar á næstu misserum. 

Myndavéla-
símar til 
vansa

Hljómsveitin Amiina hélt á dögun-
um útgáfutónleika í Tjarnarbíói í til-
efni af útkomu smáskífunnar Seoul. 
Fjöldi tónlistaráhugamanna mætti á 
staðinn til að hlýða á ómþýða tóna 
þessarar elskulegu sveitar.

Seoul hefur að geyma tvö lög af 

fyrstu breiðskífu Amiina sem er 
væntanleg í febrúar eða mars. Einn-
ig er á smáskífunni lag sem verður 
ekki á plötunni. Um miðjan mars 
ætlar Amiina síðan í sex vikna tón-
leikaferðalag um heiminn til að 
fylgja plötunni eftir.

Ómþýðir tónar Amiinu

Hljómsveitin Sviðin jörð hélt á 
dögunum útgáfu tónleika á Grand 
rokki í tilefni af útkomu plötunnar 
Lög til að skjóta sig við. Sveitin er 

skipuð þeim Frey Eyjólfssyni og 
Magnúsi R. Einarssyni en um 
textagerð á plötunni sá Davíð Þór 
Jónsson.

Margt var um manninn á tón-
leikunum og lét fólk vel af 
kántrískotinni tónlist Sviðinnar 
jarðar.

Kántrískotnir félagar
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ERAGON      kl. 3.40, 6, 8.20 og 10.40 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 3 og 6
HÁTÍÐ Í BÆ     kl. 3 og 5.50
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES     kl. 8 og 10.10 B.I. 12 ÁRA
BORAT      kl. 8 og 10
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL         kl. 3

ERAGON     kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 10 ÁRA
SÝND Í LÚXUS      kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
THE HOLIDAY    kl. 8 og 10.45
CASINO ROYALE    kl. 5, 8 og 10.50 B.I. 14 ÁRA
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 1.30 og 3.20
HÁTÍÐ Í BÆ    kl. 1.30, 3.40, 5.50 og 8
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL    kl. 1.50 og 3.40
BORAT     kl. 10.10 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN     kl. 5.40 B.I. 12 ÁRA

ERAGON  kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 10 ÁRA

THE HOLIDAY kl. 5.50 og 8
SAW III   kl. 10.30 B.I. 16 ÁRA
HÁTÍÐ Í BÆ kl. 1.40
CASINO ROYALE kl. 3

!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

DAVID EDWARDS, DAILY MIRROR

AUBRAY DAY, TOTAL FILM
“SIGUR”

“MÖGNUÐ”

“FRÁBÆR”
DEBORAH ROSS, THE SPECTATOR

“STÓRFENGLEG”
CHARLES GANT, HEAT

JONATHAN ROSS, FILM 2006

ZOO

MARK ADAMS SUNDAY MIRROR

MATTHEW BOND, THE MAIL ON SUNDAY

Frábær jólamynd fyrir 
alla fjölskylduna!

W.ENGLISH SUBTITLES

IN REGNBOGINN

MEÐ ÍSLENSKU TALIMEÐ ÍSLENSKU TALI

Þegar myrkrið skellur á...
hefst ævintýrið!

Stórkostleg ævintýramynd 
byggð á magnaðri metsölubók

Platan Þar sem malbikið svífur 
mun ég dansa (án efa besta plötu-
heiti sem heyrst hefur lengi) með 
Jónasi Sigurðssyni hefur svo sann-
arlega komið inn bakdyramegin í 
jólaplötuflóðinu. Skemmtilega 
næft plötuumslag heillaði mig í 
fyrstu en nafnið kannaðist ég ekki 
við. Komst síðar að því að Jónas 
þessi var víst eitt sinni í 
Sólstrandargæjunum (þið vitið, 
„Ég er rangur maður, á röngum 
tíma“) og ég verð að viðurkenna 
að þá blossuðu upp í mér örlitlir 
fordómar. Jónas var sem betur fer 
fljótur að hrekja þá á brott.
Jónas hefur greinilega nostrað 
lengi við plötuna enda stendur inni 
í plötuumslaginu að platan hafi 
verið tekin upp á árunum 2004 til 
2006 sem er mjög langur upptöku-
tími. Þrátt fyrir þetta langa upp-
tökuferli er platan langt frá því 
óheilsteypt heldur virðist Jónas 
frá upphafi vitað upp á hár hvað 
hann ætlaði sér. Hinn sérstaki 
hljómur plötunnar, sem er án efa 
aðaleinkenni hennar, heldur sér 

mestmegnis út alla plötuna 
og virkar afar sjarmer-
andi.
Minningarnar leyna sér 
hins vegar ekki og í 
textum Jónasar má sjá 

að hann hefur 
gengið í gegnum 
ýmislegt. Texta-
smíðarnar eru 
líka allar til 
fyrirmyndar
og oftast stór-
skemmtileg-
ar. Lagaheit-
in eru heldur 

ekki síðri. Enginn annar en snill-
ingur gefur lagi heitið Baráttu-
söngur uppreisnarklansins á skíta-
dreifurunum. Verst að söngur 
Jónasar er oft ekki nógu góður og 
dregur þannig úr vægi textanna. 
Hann reynir stundum einum of 
mikið í stað þess að láta textana 
flæða eðlilega.

Lagasmíðarnar á plötunni eru 
oft heldur ekkert til þess að hrópa 
húrra fyrir, stundum klisjukennd-
ar (Óttinn (Konan #1)) og jafnvel 
óreiðukenndar (Stað). Frábærar 
og frumlegar útsetningar hefja 
hins vegar plötuna langt yfir með-
almennskuna og hinn einstaki 
hljómur virkar afar vel í hátölur-
unum. Svo sannarlega óvæntasti 
jólaglaðningurinn í ár.

Óvæntasti 
glaðningur ársinsDJ Curver og DJ Kiki-Ow halda 

„90’s partí“ á gamlárskvöld á 
skemmtistaðnum Nasa. „90’s 
kvöldin“ þeirra á Bar 11 hafa notið 
mikilla vinsælda þar sem hin 
ýmsu lög frá tíunda áratugnum 
hafa verið spiluð. Á meðal þeirra 
eru No Limits með 2Unlimited, 
It´d My Life með Dr. Alban, Out of 
Space með Prodigy og Informer 
með Snow.

„Við höfum verið að halda 
þessi kvöld á tveggja mánaða 
fresti frá því í sumar. Við vildum 
klára þetta með skemmtilegu 
partíi,“ segir Curver. „Við vildum 
hafa þetta mjög einfalt og erum 
bara að spila þessi frábæru lög 
frá tíunda áratugnum. Það er 
mikil nostalgía í þessu og þetta er 
líka dansvænt. Við spilum þessa 
teknótónlist, hiphop, reif og popp, 
bara allan skalann og blöndum 
þessu saman í einn skemmtilegan 
graut,“ segir hann. 

„Þetta verður hörkupartí og 

erlendir aðilar ætla líka að koma 
og tékka á þessu. Það hafa verið 
mikið í gangi í Bretlandi og Þýska-
landi þessi nostalgíu partí en þau 

eru samt aðeins meira á þessu 
reif-stigi þar.“

Forsala aðgöngumiða í partíið 
fer fram á nasa.is. 

Dansvæn nostalgía

HEIMSFRUMSÝND 15. DESEMBER
Vinningar eru

miðar fyrir tvo, 

Eragon bókin, 

Eldest bókin,
Eragon

tölvuleikurinn,

DVD myndir

tölvuleikir og

margt fleira!

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. 
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JÓLASVEININN 3

Tim Allen Martin Short

ÞRJÁR Á TOPPNUM

V.J.V. TOPP5.ISS.V. -MBL

FORSTJÓRI HEILA KLABBSINS

-H.J. MBL
„SNJÖLL OG BRÁÐFYNDIN“

JÓLAMYNDIN Í ÁR

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK( (HINIR

RÁFÖLLNUF

/ ÁLFABAKKA / KRINGLUNNI / KEFLAVÍK / AKUREYRI

TÓNLISTARMAÐUR - 
MANNÚÐARVINUR - ÞJÓÐARÓGN 

DÉJÁ VU kl. 6 - 8 - 10:20 B.i.12

DEAD OR ALIVE kl. 6 - 8 B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 2 - 4 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal. kl. 4 Leyfð

SCANNER DARKLY kl. 10 B.i.16

SANTA CLAUSE 3 kl. 2 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 3:30-6:15-9-10:30 B.i.12

BOSS OF IT ALL kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i.12

THE US VS. J.. kl. 5:50 - 8 B.i.12

SANTA CLAUSE 3 kl. 3:40 Leyfð

NATIVITY STORY kl. 3:40 - 8 B.i.7

MÝRIN kl. 10:10 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 10:10 B.i. 16

LA TRAHISON kl. 6

www.haskolabio.is

THE U.S. VS.
JOHN LENNON

HAGATORGI • S. 530 1919

Hér er á ferðinni frumlegasti
spennuhasar ársins

ENDURUPPLIFUNIN

LEIÐIN TIL BETLEHEM BNA GEGN JOHN LENNON

Frá  Jerry Bruckheimer “Pirates of the Caribbean”
Frá leikstjóra “Crimson Tide”

DENZEL WASHINGTON  VAL KILMER

Frá  Jerry Bruckheimer “Pirates of the 
Caribbean” Frá leikstjóra “Crimson Tide”

SANTA CLAUSE 3 kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 Leyfð

THE GRUDGE 2 kl. 10:10 B.i. 16

BÆJARHLAÐIÐ  M/- Ísl tal. kl. 1:45 Leyfð

JÓNAS M/- Ísl tal. kl. 3:40 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. FORSÝND kl. 4 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 5:30 - 8 - 10:40 B.i.12

DÉJÁ VU VIP kl. 4 - 8 - 10:40

DEAD OR ALIVE kl. 1:45 - 4 - 6 - 8 - 10:10 B.i.12

SAW 3 kl. 8:15 - 10:40 B.i.16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal. kl. 8:15 - 10:40 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 5:30 - 8 - 10:40 B.i.12

THE HOLIDAY kl. 5:30 - 8 - 10:40 Leyfð

DEAD OR ALIVE kl. 6 - 10 B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 1:20 - 2 - 3:30 - 4 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal. kl. 8:10 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. FORSÝND kl. 4 Leyfð

ERAGON kl.1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 B.i. 12

THE HOLIDAY kl. 5 - 10:10 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU  Ísl tal. kl. 2 Leyfð

DÉJÁVU kl. 8 - 10:30 B.i. 12

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450 krkr

M.M.J. - KVIKMYNDIR.COMS.V. -MBL

ENDURUPPLIFUNIN

DENZEL WASHINGTON  VAL KILMER

Hér er á ferðinni frumlegasti
spennuhasar ársins

SPARBÍÓSPARBÍÓ á allar sýningar merktar með appelsínugulu 
á laugardögum og sunnudögum450450 krkr

FORSÝND KL 4 Í SAMBÍÓUNUM 
KRINGLUNNI OG ÁLFABAKKA

Ein besta teiknimynd ársins sem enginn má missa af er komin. 
Frábært grin og skemmtun fyrir alla fjölskylduna. 

Tilnefnd til Golden Globe sem besta teiknimynd ársins.

Forsýnd með íslensku tali.

3 vikur á toppnum 
í USA.

Á aðventunni geta almenningur og 
fyritæki komið í Heiðmörk til að 
höggva sitt eigið jólatré. Þar getur 
fjölskyldan komið með krakkana 
og fundið sitt eigið jólatré í sam-
einingu. Síðan sagar fjölskyldan 
tréið sitt og dregur útúr skógin-
um.

Í Heiðmörk er ilmandi falleg 
íslensk Staffura sem heldur barr-
inu vel. Fánar og merkingar vísa 

leiðina ásamt skiltum við inn-
komuleiðir í Heiðmörk,  Rauðhóla 
og í Vífilsstaðahlíð. 

Í dag verður sérstök jóla-
stemmning í Hjalladagskóginum. 
Jólasveinar verða á staðnum 
syngja jólalög, bjóða upp á kakó 
og aðstoða við að finna rétta jóla-
tréð. Varðeldur verður kveiktur 
og kölluð fram skemmtileg jóla-
stemmning. Opið verður kl. 11-

15.30. Lokað 
verður jóla-
helgina 23.-24. 
desember. 

Eigið jólatré útí skógi

Fjallað var ítarlega um 
íslensku tónlistarútrásina 
í breska dagblaðinu The 
Independent á dögunum. 
Greinarhöfundur var við-
staddur afmælistónleika 
Sykurmolanna í Laugar-
dalshöll og furðar sig á 
hversu mikið af hæfileika-
fólki geti komið frá þessari 
litlu eyju.

„Frá upphafi Sykurmolanna, hefur 
verið stöðugur straumur hljóm-
sveita sem hafa farið ótroðnar 
slóðir, sérstaklega hin hugljúfa 
Sigur Rós, en einnig danshljóm-
sveitin gus gus og hin tilrauna-
kennda múm,“ segir í grein Chris 
Mugan í The Independent.

Hann spyr jafnframt hvernig 

mögulegt sé að þessi litla eyja í 
Atlantshafi geti haft áhrif á heims-
vísu. „Þegar Sykurmolarnir byrj-
uðu á seinni hluta níunda áratugar, 
fannst Íslendingum þeir greini-
lega vera einangraðir. Höfuðborg-
ina vantaði næturlífið sem hún 
getur stært sig af í dag og það er 
engin furða ða hver einasta fjöl-
skylda innihélt rithöfund, kvik-

myndagerðarmann eða tónlistar-
mann,“ skrifar Mugan.

Tilraunaeldhúsið vekur mikinn 
áhuga blaðsins, en það er útgáfu-
fyrirtæki og samstarfsvettvangur 
fyrir listamenn, sem var stofnað-
ur 1999 af Jóhanni Jóhannssyni, 
Kristínu Björk Kristjánsdóttur og 
Hilmari Jenssyni. Úr Tilraunaeld-
húsinu hafa margar hljómsveitir 
sprottið upp, meðal annars Appar-
at Organ Quartet. Mugison, múm 
og Jónsi í Sigur Rós hafa öll verið 
viðriðin starfsemi Tilraunaeld-
hússins.

Þó gerir greinarhöfundur sér 
ekki fyllilega grein fyrir íslenskum 
nafnavenjum, en Einar Örn Bene-
diktsson, söngvari Sykurmolanna, 
er einfaldlega kallaður Orn í grein-
inni. Það kemur þó ekki að sök og 
hljóta Sykurmolarnir og hinar 
íslensku hljómsveitirnar mikið lof í 
greininni. 

SparBíó* : 450 KR MIÐAVERÐ Á OFANTALDAR SÝNINGAR
  Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK

SparBíó* — 450krSparBíó* — 450kr

BÆJARHLAÐIÐ M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í  ÁLFABAKKA

JÓLASVEINNINN 3   KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA KL. 2 Á AKUREYRI

SKOLAÐ Í BURTU 3 M/- ÍSL TAL. KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA KL. 2 Á AK OG KEF.

JÓNAS, SAGA UM GRÆNMETI M/- ÍSL TAL. KL. 3:40  Í ÁLFABAKKA

ÞRJÁR Á TOPPNUM TAL. KL. 1:45  Í ÁLFABAKKA B.I. 12 ÁRA

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



„Er það ekki stórkostlegt að á 
tækniöld skuli leikur 22 manna að 
einum bolta skjóta öllu ref fyrir 
rass hvað skemmtanagildi varð-
ar?“ spurði ég Marió gamla meðan 
við horfðum á leik Barcelona og 
Werder Bremen á krá einni í þorp-
inu Carbonero.

Það er saga að segja frá því 
hvernig við Maríó gamli kynnt-
umst en við erum álitnir þjáninga-
bræður í þorpinu og þykjum því 
góðir að eiga hvor annan að. Þetta 
byrjaði allt þegar ég sat á troðfullri 
krá að fylgjast með „El clasico“, 
leik Real Madrid og Barcelona. 
Þegar Eiður Smári var allt í einu í 
dauðafæri gleymdi ég mér alveg í 
þessu Madridar-bæli og hoppaði og 
öskraði en hneig svo niður í þján-
ingu þegar hann brenndi af. Sting-

andi augnaráð mættu mér og allt í 
einu var eins og ég væri með smit-
andi sjúkdóm. Einn þorparinn 
dirfðist þó að nálgast mig. „Ertu 
Barcelona-aðdáandi?“ spurði hann 
með samúðarsvip. „Nei, ekkert 
frekar en ég ber tilfinningar til 
landa míns,“ svaraði ég. „Ég verð 
að kynna þig fyrir frænda mínum, 
hann er líka Barcelona-aðdáandi.“ 
Og þessi frændi er Maríó gamli og 
hann er sá eini sem fæst til að fara 
með mér á krána eftir þetta örlaga-
ríka kvöld.

Katalónía er nefnilega kölluð 
hitt landið hér líkt og víða í Castilla. 
„Þeir vilja ekki tilheyra okkur svo 
við erum ekkert að púkka upp á þá,“ 
er oftast sagt þegar um þá er spurt.

„Knattspyrnan hefur yfir öllu 
að búa sem Hollywod er að reyna 

að laða fram á hvíta tjaldinu, Maríó 
minn,“ hélt ég áfram. Og eins og til 
að staðfesta það sem ég hafði sagt 
þaut Deco fram völlinn í skyndi-
sókn, gaf boltann á Eið Smára sem 
lék á fjóra leikmenn Werder Brem-
en og skaut svo í stöng. Þaðan barst 
boltinn til Guily sem brenndi af 
fyrir opnu marki. „Sjástu þetta; 
Maríó? Þvílík spenna, þvílík 
skemmtun! Meira að segja sena 
með Hollywood-leikara sem er við 
það að verða undir hæl risaeðlu 
getur ekki hreyft við manni á þenn-
an hátt.“

„Svo eru til tvær fílósófíur í 
knattspyrnunni rétt eins og í Grikk-
landi hinu forna,“ hélt ég áfram að 
fræða Maríó gamla. „Þar voru 
Aþeningar boðberar hugvísinda, 
lista og fegurðar meðan Spartverj-

ar hentu mönnum fyrir björg sem 
ekki gátu unnið líkamlega erfiða 
vinnu. Capello myndi vera Spart-
verji en síðan hann byrjaði að 
þjálfa Real Madrid hefur leikur 
liðsins ekki verið neitt augnayndi 
en hann halar inn stig og þá er hann 
ánægður.

Landi hans og liðsmaður, Cana-
varo, myndi líka vera Spartverji. 
Hann varð heimsmeistari með 
ítalska landsliðinu og það eina sem 
menn muna frá þessum heims-
meisturum er óþverrahátturinn í 
varnarmanni þeirra þegar hann 
reitti Zidane til reiði með klámyrð-
um um systur hans. Nú er svo 
Canavaro búinn að vinna gullknött-
inn og við hvern sem gagnrýnir þá 
kosningu segir hann: „Þú getur 
sagt það sem þú vilt en gullknött-

urinn er heima í stofu hjá mér.“
Eiður Smári myndi vera Aþen-

ingur eins og Ronaldinho sem var 
að skora um daginn með því að 
taka boltann á bringuna en spyrna 
honum svo með hjólhestaspyrnu 
yfir markvörð Bilbao og í netið. 
Spartverjarnir segja að þetta mark 
sé reyndar afar glæsilegt en telji 
sama og hvert annað. En þvílíkur 
sirkus, Maríó! Er nema von að 
tölvugúrúarnir reyni að leika sér 
með þennan veruleika með tölvu-
leikjum. En það er sama hverju 
þeir eyða í þetta, ekkert slær fót-
boltann út. Sjáðu bara þetta,“ sagði 
ég og benti á Ronaldinho sem var 
að leika listir sínar á skjánum en 
staðan var 2-0 fyrir Börsunga. 
„Þvílíkur leik ... Maríó! Maríó! 
Ertu sofnaður?“

Er ekki fótboltinn stórkostlegur, Maríó gamli?

 Birgir Leifur Hafþórsson átti 
góðan dag eftir að hafa komist í 
gegnum niðurskurðinn á South 
African Airways Open-mótinu í 
Suður-Afríku en mótið er hluti af 
Evrópumótaröðinni. Hann lék á 
tveimur höggum undir pari vallar-
ins og er samtals á þremur högg-
um undir pari fyrir lokadaginn í 
dag. Hann fékk aðeins einn skolla 
í gær og þrjá fugla og sýndi þar 
með mikinn og góðan stöðugleika í 
sínum leik. 

Hann sagði þó við Fréttablaðið 
í gær að hann hefði spilað enn 
betur en skorkortið hans hafi 
sýnt.

„Ég hefði viljað vera á betra 
skori, svona 3-4 höggum. Ég spil-
aði miklu betur en áður en lenti í 
vandræðum inni á flötunum. Ég 
hitti margar brautir frá teigunum 
og lenti aldrei í vandræðum. Ég 
hitti flatirnar vel og komst nálægt 
holunni en púttin vildu einfaldlega 
ekki ofan í. Það er ljóst að ég hefði 
orðið mjög óhress ef ég hefði verið 
á verra skori en ég var á.“

Hann segir að það sé þó gott að 
sýna stöðugleika og fá aðeins einn 
skolla á öllum hringnum. Fyrstu 
tveir dagarnir voru heldur skraut-

legir, þá fékk hann sjö fugla, sex 
skolla, einn örn og einn skramba.

„Ég er að komast í ákveðinn 
takt í minni spilamennsku og vona 
að það sé stutt að ég hitti á enn 
betri hring. Á morgun ætla ég ekki 
að breyta neinu í mínum leik. Það 
skiptir miklu að halda sér inni á 
brautinni og vera því ekki of kapp-
samur á teigunum.“

Í síðustu viku tók hann þátt í 
öðru móti í Suður-Afríku en náði 
sér ekki á strik þá. Muninn segir 
hann vera fyrst og fremst að hann 
sé að átta sig á aðstæðum og 
„koma sér í rétta gírinn“ eins og 
hann orðaði það. Hann segir að 
veðurfarið henti sér betur nú.

„Það var miklu heitara í síðustu 
viku og sem dæmi má nefna að í 
dag var hitinn 20 stigum lægri en 
fyrir viku síðan. En þar fyrir utan 
hef ég einfaldlega verið að spila 
eins og ég á að mér að gera.“

Suður-Afríkumennirnir Trevor 
Immelman og Ernie Els eru í 
tveimur efstu sætunum en sá fyrr-
nefndi fór á kostum í gær og lék á 
níu höggum undir pari. Samtals er 
hann á 20 höggum undir pari, 
þremur höggum meira en Els. 

Þriðji er Patrik Sjöland frá Sví-
þjóð og fjórði Retief Goosen frá 
Suður-Afríku.

Birgir Leifur Hafþórsson lék þriðja hringinn á South African Airways Open-
mótinu í gær. Hann lék á 70 höggum, tveimur undir pari, en segir að hann hafi 
leikið enn betur en skorkortið hans sýndi í gær. Immelmann fór á kostum.

Manchester United hefur 
fengið atvinnuleyfi fyrir kín-
verska leikmanninn Dong 
Fangzhou og þar með er þriggja 
ára bið eftir að þessi 21 árs 
leikmaður komi til Englands á 
enda. Dong var keyptur á 3,5 
milljónir punda í janúar 2004 frá 
Dalian Shide. Síðan hann skrifaði 
undir samning við United hefur 
hann verið á lánssamningi hjá 
belgíska félaginu Antwerpen og á 
því tímabili spilað sjö leiki fyrir 
kínverska landsliðið.

Dong hefur spilað þó nokkra 
æfingaleiki fyrir United og 
verður einn af sjö leikmönnum 
sem snúa aftur á Old Trafford í 
janúar eftir lánsdvalir. Hinir eru 
Lee Martin og Phil Bardsley sem 
eru úr Glasgow Rangers í 
Skotlandi, hinir eru Chris Eagles 
frá NEC Nijmegen, Giuseppe 
Rossi  frá Newcastle og þeir 
Jonny Evans og Danny Simpson 
sem hafa verið með Dong hjá 
Antwerpen. Þá mun sænski 
sóknarmaðurinn Henrik Larsson 
koma til Manchester United og 
vera á láni hjá félaginu í tíu 
vikur.

Dong fær loks 
atvinnuleyfi

 Iain Dowie hefur neitað 
tilboði frá Hull um að gerast 
knattspyrnustjóri liðsins. Dowie 
var rekinn frá Charlton 13. 
nóvember eftir að hafa stýrt 
liðinu í aðeins tólf leikjum í ensku 
úrvalsdeildinni. Charlton er á 
botni ensku úrvalsdeildarinnar og 
virðist falldraugurinn hafa 
hreiðrað um sig í dalnum. Hull er 
í svipaðri stöðu deild neðar, situr í 
23. sæti eftir tap fyrir Plymouth í 
gær. Stærsta afrek sem Dowie 
hefur unnið á þjálfaraferli sínum 
er að koma Crystal Palace í 
úrvalsdeildina fyrir tveimur 
árum. Dowie segist ekki ætla að 
snúa aftur í fótboltaheiminn 
strax.

Ætlar ekki að 
snúa aftur strax

Newcastle hefur fengið 
sinn fyrsta bikar í heil 37 ár en 
félagið hefur tryggt sér sigur í 
Intertoto-keppninni. Það eru þrjú 
lið sem komast áfram úr Inter-
toto-keppninni og í Evrópukeppni 
félagsliða en Newcastle er það lið 
sem hefur komist lengst af þeim 
liðum í ár. „Það verður mikið 
gleðiefni að fá þennan bikar. Það 
er vanvirðing að líta á þessa 
keppni eins og hún skipti engu 
máli. Sumir knattspyrnustjórar 
gera það þó,“ sagði Glenn Roeder, 
knattspyrnustjóri Newcastle.
Newcastle mætir Zulte-Waregem 
í 32 liða úrslitum Evrópukeppni 
félagsliða í febrúar.

Sigruðu Inter-
toto keppnina





 Liverpool vann 3-0 útisig-
ur á Charlton í gær en liðið komst 
á bragðið strax á þriðju mínútu 
þegar Xabi Alonso skoraði. Mark 
hans kom úr vítaspyrnu sem 
dæmd var á Djimi Traore, sem 
áður var leikmaður Liverpool, og 
braut á Jermaine Pennant. Heima-
menn fengu nokkur fín færi en 
Liverpool var betra liðið í leiknum 
og þeir Craig Bellamy og Steven 
Gerrard bættu við mörkum í 
seinni hálfleik. Liverpool er nú í 

þriðja sæti deildarinnar eftir mjög 
góð úrslit að undanförnu en 
Charlton er hins vegar í næst-
neðsta sæti með tólf stig en fimm 
stig eru í Middlesbrough sem situr 
í sautjánda sæti.

„Það þarf að ná fram meira 
jafnvægi í okkar lið, það skortir 
talsvert á breiddina. Vonandi er 
hægt að bæta úr því. Við þurfum 
að snúa gengi okkar við svo leik-
menn öðlist sjálfstraust. Það er 
mikil vinna framundan en liðið 
verður að sýna meiri ákefð og 
leikgleði,“ sagði Les Reed, knatt-
spyrnustjóri Charlton, eftir leik-
inn. Hermann Hreiðarsson var að 
vanda í byrjunarliði Charlton og 
lék allan leikinn en hann fékk 
mjög gott færi til að skora en 
skaut yfir markið. Rafael Benítez, 
stjóri Liverpool, gladdist yfir sigri 
sinna manna en vildi sem minnst 
tjá sig um stöðuna á töflunni. „Við 
tökum bara einn leik fyrir í einu 
og sjáum hverju það skilar,“ sagði 
Benítez.

Arsenal lék gegn Portsmouth á 
heimavelli sínum og lenti liðið 
tveimur mörkum undir. Arsene 
Wenger, stjóri Arsenal, var ekki 

par sáttur og var rekinn upp í 
stúku af dómara leiksins. Hans 
menn börðust áfram og á endan-
um náðu þeir að skora tvívegis og 
niðurstaðan var jafntefli 2-2. Þessi 
tvö lið eru í fjórða og fimmta sæti 
deildarinnar. Mörk frá Emmanuel 
Adebayor og Gilberto Silva sáu til 
þess að Arsenal fékk stig.

„Eftir að við lentum tveimur 
mörkum undir þurftum við að 
sýna ákveðni, vilja og karakter og 
það að við erum sérstakt lið. Það 
tókst og ég mun ekki geta hrósað 
mínum mönnum nægilega mikið 
fyrir það. Á endanum hefðum við 
getað unnið leikinn því við sköp-
uðum okkur svo mörg færi. Ég var 
sendur upp í stúku vegna þess að 
ég sagði dómaranum þá skoðun 
mína að hann hefði ekki átt að 
dæma aukaspyrnuna sem gerði 
það að verkum að Portsmouth 
komst yfir. Það var mjög erfitt að 
kyngja því að þeir skoruðu eftir 
dómaramistök,“ sagði Wenger 
eftir leikinn. Harry Redknapp, 
stjóri Portsmouth, sagði eftir leik-
inn að hann væri sáttur með stig-
ið.

Ívar Ingimarsson lék allan leik-

inn en Brynjar Björn Gunnarsson 
var ónotaður varamaður þegar 
Reading lá 1-2 á heimavelli sínum 
gegn Blackburn. „Mínir menn 
börðust vel og komust yfir í leikn-
um. Þegar það gerðist hélt ég að 
okkur tækist að sigra því mínir 
menn virtust reiðubúnir að berj-
ast af fullum krafti til að ná sigri í 
þessum leik. Í seinni hálfleik 
hrundi leikur okkar, Blackburn 
vaknaði til lífsins en ég er ekki 
sáttur við hvernig mínir menn 
brugðust við því,“ sagði Steve 
Coppell, stjóri Reading, en hans 
menn sitja í sjöunda sætinu og 
hafa komið á óvart á tímabilinu.

Obafemi Martins er sífellt að 
finna sig betur í búningi New-
castle en hann skoraði bæði mörk 
liðsins í 2-1 sigri á Watford sem 
sitir í botnsæti deildarinnar. Eftir 
tíðindalítinn fyrri hálfleik kom 
Martins sínu liði yfir í þeim síðari 
en Hameur Bouazza jafnaði. Wat-
ford var líklegra liðið til að ná inn 
sigurmarkinu en Martins gerði út 
um þær vonir fimm mínútum fyrir 
leikslok þegar hann skoraði eftir 
sendingu frá Damien Duff. 

Liverpool komst upp í þriðja sæti ensku úrvalsdeildarinnar í gær með því að leggja Charlton örugglega að 
velli. Enn er þó langt í fyrsta sætið en Manchester United sem á leik í dag gegn West Ham trónir á toppnum.

 Bolton gerði góða ferð á 
Villa Park í seinasta leik gær-
dagsins í enska boltanum og sigr-
aði, 1-0. Það var reynsluboltinn 
Gary Speed sem skoraði eina 
mark leiksins úr vítaspyrnu 
stundarfjórðungi fyrir leikslok. 
Vítið var dæmt þegar dómari 
leiksins taldi að hinn búlgarski 
Tiliyan Petrov hefði brotið á 
Nicolas Anelka innan teigs.

Aston Villa var meira með 
boltann í leiknum og fékk gott 
færi til að jafna metin á lokakafl-
anum en það tókst ekki og Bolton 
fagnaði sigri. Bolton hefur komið 
talsvert á óvart í vetur og er nú 
með jafnmörg stig og Arsenal 
sem er í fjórða sæti. Aston Villa 
er hins vegar í áttunda sætinu en 
liðið hefur gert langflest jafn-
tefli í deildinni eða níu talsins. 
Aston Villa er það lið sem hefur 
fengið flestar vítaspyrnur í 
sumar en í gær voru það hins 
vegar mótherjarnir sem fengu 

víti og réði það úrslitum.
Aston Villa var betra liðið í 

leiknum en að því er ekki spurt. 
Jussi Jaaskelainen var í miklum 
ham í marki Bolton og leikmenn 
Aston Villa fundu ekki leiðina 
framhjá honum. Craig Gardner 
og Chris Sutton fengu bestu færi 
liðsins til að skora.

Umdeilt víti réði úrslitum

Enska úrvalsdeildin
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DVD
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DVD
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DVD

Mission Impossible 3
DVD
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DHL-deild karla

Iceland Express deild kv.

Ítalska úrvalsdeildin

 Stjarnan vann í gær ÍR 
í Austurbergi en óhætt er að 
segja að um hreinan þjófnað hafi 
verið að ræða. ÍR-ingar leiddu 
leikinn allan tímann með 3-5 
mörkum og voru með fimm 
marka forystu þegar fimm 
mínútur voru eftir. En þá hrukku 
Stjörnumenn í gang og sigruðu 
loks, 26-25.

Kristján Halldórsson, þjálfari 
Stjörnunnar, sagði eftir leik að 
enginn toppbragur hefði verið á 
leik sinna manna. 

„Þessi stig verða örugglega 
dýrmæt þegar fram í sækir en 
við getum ekki leyft okkur að 
vera sáttir við okkar leik.“

Um síðustu helgi vann 
Stjarnan topplið Vals með 
yfirburðum. „Eftir jafngóðan leik 
og gegn Val getur verið erfitt að 
koma mönnum aftur í gírinn og 
reyndist það vera svo í dag. Við 
vorum einfaldlega ekki með lengi 
vel.“

Stjarnan stal 
sigrinum af ÍR

 Valur vann í gær mikil-
vægan sigur á HK í toppslag DHL-
deildar karla. Niðurstaðan þriggja 
marka sigur, 25-22, sem hefði þó 
getað verið mun stærri. HK-ingar 
börðust hins vegar eins og ljón 
allan tímann og hefðu þess vegna 
getað stolið öðru stiginu í gær. En 
sigur Valsmanna þýðir að þeir 
hirða toppsætið af HK í lokaleik 
umferðinnar fyrir tæplega tveggja 
mánaða langt jóla- og HM-frí. 

„Við keyrðum okkar leik áfram 
af fullum krafti og ætluðum okkur 
við vinna þennan leik,“ sagði varn-
armaðurinn Sigurgeir Árni Ægis-
son hjá HK. „Í fyrri hálfleik feng-
um við hins vegar mikið af hröðum 
mörkum á okkur en á móti kom að 
þegar við náðum að stilla upp í vörn 
hélt hún ágætlega. Sóknarleikurinn 
var hins vegar ekki nógu góður en 
það verður ekki tekið af Valsmönn-
um að þeir spiluðu góða vörn.“

Eins og í fyrri leik liðanna í 
Digranesi í október höfðu Vals-
menn ávallt undirtökin í leiknum. 
Staðan var 14-10 í hálfleik og 
fengu heimamenn þó nokkur tæki-
færi til að stinga HK-inga af. Í 
stöðunni 20-13 virtist það ætla að 
verða raunin en leikmenn HK 
börðust með kjafti og klóm og 
tókst að skora sex mörk gegn einu. 
Þeir fengu svo tækifæri til að 
minnka muninn í eitt mark en 
misstu af því tækifæri og gengu 
Valsmenn aftur á lagið. 

„Mér fannst í raun litlu muna 
að við næðum að brjóta þá á bak 

aftur og jafna leikinn í lokin en 
það vantaði herslumuninn hjá 
okkur,“ bætti Sigurgeir Árni við. 

Þegar aðeins rúm mínúta var 
til leiksloka og HK-menn enn og 
aftur búnir að koma sér aftur inn í 
leikinn fengu þeir vítakast sem 
Gunnar Steinn Jónsson tók. Í fyrri 
hálfleik hafði Pálmar Pétursson 
varið tvö vítaskot frá Valdimari 
Þórssyni en nú stóð Ólafur Gísla-
son í markinu og varði  hann frá 
Gunnari Steini. Þar með missti 
HK af öðru tækifæri til að minnka 
muninn í eitt mark og kláruðu 
þess í stað Valsmenn leikinn.

„HK er með mjög sterkt lið sem 
er erfitt að hrista af sér,“ sagði 
Markús Máni Michaelsson, besti 
maður leiksins. „Við vorum komn-
ir í góða stöðu og fengum ágæt 
færi til að halda henni en það bara 
datt ekki okkar megin. Við feng-
um einnig marga brottrekstra á 
okkur sem hjálpaði ekki til. En að 
mínu viti var það fyrst og fremst 
varnarleikurinn sem vann leikinn 
fyrir okkur í dag. Við fórum vel 
yfir okkar mál eftir tapleikinn 
gegn Stjörnunni og þéttum vörn-
ina vel. Það réði úrslitum.“

Valsmenn komu sér í toppsæti DHL-deildar karla með sigri á HK, 25-22, í upp-
gjöri toppliðanna í lokaumferðinni fyrir vetrarfrí. Valsmenn hafa unnið báðar 
viðureignir liðanna í deildinni í vetur og virðast vera með gott tak á liðinu.

 Haukar unnu öruggan 
sigur á Fylkismönnum á heima-
velli sínum í gær 33-29. Sigur 
þeirra var aldrei í hættu en þeir 
höfðu forystuna frá upphafi til 
enda og hleyptu gestum sínum 
aldrei of nálægt. Of mikið óðagot 
var á leik Fylkis á löngum köflum 
og leikmenn liðsins gerðu sig seka 
um slæm og dýrkeypt mistök. 
Haukar voru betri allt frá byrjun, 
voru yfir 19-13 í hálfleik, og lögðu 
snemma grunninn að þessum fjög-
urra marka sigri.

„Við vorum með þetta í okkar 
hendi nánast allan tímann. Fylkis-
menn náðu einhverjum rispum en 
við vorum mjög beittir. Mér fannst 
þeir greinilega sakna Bubba í 
markinu og við náðum yfirleitt að 
skora, þrátt fyrir að vera komnir í 
vandræði. Við vorum í fínum gír, 
boltinn gekk vel í sókninni og við 
náðum að stærstum hluta að leysa 
þær varnir sem þeir stilltu upp á 
móti okkur. Maður fann það fyrir 
leikinn að andinn var góður og ég 
hafði aldrei áhyggjur í dag með 

fullri virðingu fyrir Fylki. Það 
voru náttúrulega þjálfaraskipti 
hjá þeim og stundum virkar það 
þannig að leikmenn koma yfir-
spenntir til leiks. Óli þarf tíma til 
að vinna með þetta lið, þeir eru að 
fá Heimi aftur og verða klárlega 
sterkari eftir áramót,“ sagði 
hornamaðurinn geðþekki Samúel 
Ívar Árnason.

Haukamenn léku vel saman í 
gær en Arnar Pétursson var 
markahæstur í þeirra liði með sex 
mörk, hann átti góðan leik og þá 
sérstaklega í fyrri hálfleik. Eins 
og Samúel minntist á var mark-
vörðurinn Hlynur Morthens ekki 
með Fylki í þessum leik og hafði 
það sitt að segja. Það virtist skorta 
á einbeitingu hjá Fylkismönnum í 
leiknum en Eymar Krüger og 
Vladimir Duric voru markahæstir 
í þeirra liði með sex mörk. 

Lið Fylkis er komið í erfiða 
stöðu í næstneðsta sæti með sjö 
stig en Haukar fara inn í jólafríið 
með ellefu stig í fimmta sætinu.

Fyrirhafnarlítill sigur Hauka á Fylki

 Það var ekki mikill 
Íslandsmeistabragur á Frömurum 
sem sóttu Akureyri heim í KA-
heimilinu í gær. Norðanmenn 
skelltu meisturunum, unnu 33-28 
eftir að staðan hafði verið jöfn í 
hálfleik, 16-16.

Framarar höfðu undirtökin 
fram af fyrri hálfleik og komust 
mest fjórum mörkum yfir en með 
góðum kafla undir lokin, þegar 
markvarsla Framara datt niður og 
náðu Akureyringar að jafna og 
þeir komust svo yfir í fyrsta skipti 
í leiknum með því að skora fyrstu 
mörk síðari hálfleiks.

Litlu mátti muna að upp úr syði 
á köflum en leikmönnum, og þjálf-
urum, var orðið ansi heitt í hamsi. 
Þjálfararnir voru að kýta sín í 
milli og leikmenn voru æfir út í 
dómara leiksins sem missti tök á 
honum á löngum köflum.

Jafnfræði var með liðunum í 

síðari hálfleik en í stöðunni 25-25 
skildu leiðir þegar Hreiðar Levý 
Guðmundsson kom aftur í mark 
Akureyringa og varði hvað eftir 

annað á meistaralegan hátt. Hreið-
ar lagði grunninn að baráttusigri 
Akureyringa sem skutust þar með 
upp fyrir Framara í töflunni.

„Við vorum búnir að tapa tveim-
ur leikjum gegn þeim á skömmum 
tíma, einum í deildinni og hinum í 
bikarnum og það kom ekki til 
greina að tapa fyrir þeim aftur. 
Þetta var mjög mikilvægur leikur 
fyrir okkur. Það lá ljóst fyrir að 
við myndum tryggja okkur þriðja 
sætið með sigri og það skipti miklu 
máli að ná því fyrir hlé,“ sagði 
Sævar Árnason, annar þjálfara 
Akureyris eftir leikinn.

Hann hrósaði Hreiðari einnig 
fyrir sitt framlag. „Það munaði 
gríðarlega um að fá markvörsluna 
í lokin. Þetta hefur verið styrkur 
okkar að markmennirnir okkar 
hafa komið sterkir inn, báðir tveir. 
Hreiðar er markmaður í landsliðs-
klassa og við ætlumst til mikils af 
honum, hann stóð svo sannarlega 
undir þeim  væntingum núna,“ 
sagði Sævar.

Kom ekki til greina að tapa fyrir þeim aftur



Veldu 2 af eftirtöldum leikjum:
Sly 3, Jak X, Ratchet Gladiator, 
Tekken 5, Gran Turismo 4, Jak 3 og Wrc

Silfulitaðar væntanlegar

Vélin með leik

14.999

Veldu annað hvort nýja
Sims 2 Pets eða
Need for Speed Carbon

Tilboð 1

Tilboð 2

Allir eldri Singstar á 
frábæru tilboði. Misstu
ekki af þessu einstaka
tækifæri til að eignast
Singstar leikina á 
frábæru verði.

1.599
                      PS2

Hver leikurVinsælasti leikur ársins.
Hér eru það fyrstu þrjár
Star Wars myndirnar sem
færðar eru í Lego, í þess-
um einstaka hasar- og
ævintýraleik.

Byggður á kvikmyndinni um
ævintýri Eragon. Hér er á 
ferðinni frábær hasarleikur
sem tveir geta spilað í einu.
Bardagar, galdrar og þautir
eru aðeins nokkrir af þeim
hlutum sem leikmenn lenda
í, en auk þess er hægt að
stýra  rekanum og margt
fleira í þessum fyrsta part
Eragon sögunnar.

Besti fótboltaleikurinn
orðinn enn betri. Allir 
bestu leikmennirnir, 
allar stærstu deildirnar, 
allir vellirnir og fleiri
möguleikar en áður. 
Grafík og spilun leik-
sins hafa tekið miklum
breytingum og eru
gagnrýnendur á sama
máli um að Fifa  7 sé
sá besti hingað til.

Ný útgáfa af vinsælasta
bílaleik allra tíma. Hér
gildir  að hafa stáltaugar, því
takmarkið er að taka yfir
einhverja mestu bílaborg 
sem sést hefur. Hér geta
leikmenn breytt og bætt
bílanna á þann hátt sem
þeir kjósa og keppt síðan
á þeim gegn hörðustu
ökumönnum borgarinnar.

6.499
                   Xbox360

5.999
                PS2, Xbox

4.999
                PC, PSP, GBA

6.499
                   Xbox360

5.999
                PS2, Xbox

4.999
                PC, PSP, GBA

6.499
                   Xbox360

4.999
                PS2, Xbox

4.999
                PC, PSP, DS

4.999
                   Xbox360, DS

3.999
                PS2, Xbox

3.999
                PC, PSP, GBA



Dýrin mín stór og smá
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Við lítum svo á að heimurinn sé ein barnmörg fjölskylda
og þess vegna er Debenhams stoltur stuðningsaðili
SOS-barnaþorpanna.

Nú er komið að hinu árlega jólaballi Debenhams og SOS.

Ballið verður haldið sunnudaginn 17. desember, fyrir 
framan Debenhams í Smáralind og hefst kl. 15:30 stundvíslega. 

Glæsileg skemmtiatriði:
Nylon-flokkurinn syngur nokkur af uppáhaldsjólalögum sínum.
Stúlkurnar í Nylon árita fallegar jólakúlur sem seldar verða
á staðnum til styrktar SOS-barnaþorpunum.
Thelma Ásdísardóttir kynnir SOS-jólakúluna
Jólasveinar mæta á svæðið og skemmta börnum á öllum aldri.
Komdu og upplifðu sanna jólastemningu í boði Debenhams.
Góða skemmtun. Stúlkurnar í Nylon árita fa
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SOS-barnaþorpin eru frumkvöðlar í að veita langtíma hjálp 
til nauðstaddra barna og sjá þeim fyrir öruggum
uppeldisaðstæðum í fjölskylduvænu umhverfi með sérstakri
áherslu á menntun, heilsuvernd og félagslegan stuðning.
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SOS-barnaþorpin
Langvarandi hjálp til nauðstaddra barna



Hjátrúarfull í góðu hófi

Á heimasíðu kvikmyndafyrirtækis-
ins Poppoli er að finna nokkuð und-
arlegt viðtal við kvikmyndaleik-
stjórana Dag Kára Pétursson og 
Ólaf Jóhannesson. Við fyrstu sýn 
mætti ætla að það hefði andað köldu 
á milli þeirra félaga en þeir hefðu 
ákveðið að grafa stríðsöxina. „Þetta 
er þekkt mál. Ég hef alltaf verið á 
móti stefnu hans í kvikmyndum og 
aldrei skilið af hverju hann hefur 
fengið öll verðlaun en við engin,“ 
útskýrir Ólafur þegar Fréttablaðið 
innti hann eftir sáttaumleitunum 
þeirra á milli. „Við höfum unnið 
mikið saman en rifist eins og hund-
ur og köttur þess á milli,“ heldur 
Ólafur áfram. 

Þessi meinti ágreiningur kvik-
myndaleikstjóranna kemur eflaust 
mörgum spánskt fyrir sjónir enda 
kemur það á daginn við nánari eft-
irgrennslan að viðtalið er skáld-
skapur frá upphafi til enda. Fjöldi 
kvikmynda er nefndur á nafn sem 
aldrei hafa verið gerðar og ljóst að 

vinskapur þeirra á milli hefur aldrei 
verið meiri. Dagur Kári aðstoðar 
Ólaf við gerð handritsins að kvik-
myndinni Stóra planið sem byggð 
er á bók Þorvalds Þorsteinssonar, 
Við fótskör meistarans, en það eru 
þeir Pétur Jóhann Sigfússon og 

Eggert Þorleifsson sem leika aðal-
hlutverkin. „Ég réð Dag bara til að 
hafa stjórn á honum,“ segir Ólafur 
og hlær að þessu græskulausa gríni 
félaganna. „Þetta er náttúrlega bara 
bölvað bull milli tveggja góðra 
vina,“ bætir Ólafur við. 

Ólafur og Dagur Kári sættast

...fær trúbadorinn Jojo fyrir að 
gleyma ekki hinum gleymdu 
yfir jólahátíðirnar en hann 
ætlar að spila fyrir vistmenn á 
réttargeðdeildinni Sogni

Gemma Taylor, sterkasta kona 
Bretlands, og Benedikt Magnússon, 
sterkasti maður Íslands kynntust á 
kraftakeppni í mars og felldu hugi 
saman. Nú búa þau saman á Íslandi 
og búa sig undir frekari stórræði í 
heimi kraftlyftinga.

Gemma Taylor hefur unnið 
keppnina um sterkustu konu Bret-
lands tvö ár í röð og lenti í öðru sæti 
í keppninni Sterkasta kona heims  
sem haldin var á Norður-Írlandi í 
júlí í fyrra. Á árinu kynntist hún 
Benedikt Magnússyni, sem er sterk-
asti maður Íslands eins og kunnugt 
er, og með þeim tókust ástir.

„Við hittumst á Arnold Classic 
mótinu í mars,“ segir Gemma. „Það 
er mót sem Arnold Schwarzenegg-
er stendur fyrir og er sterkasta 

kraftakeppni í heiminum um þessar 
mundir. Ég var að koma af stað 
tímariti um kraftakonur og tók þess 
vegna viðtal við Benna og þannig 
kynntumst við.“

Benedikt náði heimsmetinu í 
réttstöðulyftu á móti í Finnlandi í 
nóvember í fyrra, með 440 kílóa 
lyftu. Þetta gerði honum kleyft að 
taka þátt í Arnold Classic keppn-
inni. „Hann náði fimmta sæti og það 
var frábær árangur,“ segir Gemma. 
„Hann er mjög hæfileikaríkur og 
sterkur og á framtíðina fyrir sér í 
þessu. Svo náði hann sjöunda sæti í 
keppninni Sterkasti maður heims, 
sem var haldin á Íslandi í nóvem-
ber. Næsta keppni hans verður Arn-
old Classic í Úkraínu 29. desember 
og svo verður önnur slík í Banda-

ríkjunum í mars.“
Gemma tekur undir að krafta-

mennska sé ekki hin dæmigerða 
atvinnugrein. „Þessi atvinna er 
mjög ólík því sem fólk þekkir, en af 
því að við erum bæði í þessu eigum 
við auðvelt með að skipuleggja 
okkur. Við eyðum miklum tíma í 
þjálfun og leggjum mikla áherslu á 
heilbrigði og næringu. Með þessu 
getum við hjálpast að,“ segir 
Gemma.

Lífið á Íslandi leggst vel í 
Gemmu. „Næsta keppnin mín verð-
ur 20. desember, en það er keppni í 
þremur tegundum kraftlyftinga hjá 
Gym 80. Mig langar að reyna að slá 
Íslandsmetin í þessum greinum,“
segir hún.

Brauðrist úr stáli og með FM útvarpi. Fallegt gamaldags útlit.
Ristar samlokur og hitagrind fylgir með

Kr.12.900,-

Tilvalið í sumarbústaðinneða  eldhúsið

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



ÞESSA VERÐUR ÞÚ AÐ EIGA!
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Frikki frændi minn varð níræð-
ur í gær. Frikki er athafnamað-

ur og hefur um langt skeið rekið 
fyrirtæki ásamt Sjonna, yngri 
bróður sínum (sem er samt miklu 
stærri en Frikki). Áður fyrr voru 
þeir bræður allt í öllu. Sjonni flutti 
í bæinn á sínum  tíma og stofnaði 
útibú en Frikki varð eftir í sveit-
inni. Allir leituðu til hans eftir 
ráðum og ef einhvern vantaði fyr-
irgreiðslu var Frikki rétti maður-
inn að tala við. 

var líka vinsæll í fjölmiðl-
um, bæði vegna visku sinnar og 
þekkingar en ekki síður vegna 
þess að hann gat verið fyndinn 
ræðumaður og tróð upp sem slíkur 
við hin ýmsu tilefni. Frikki er hins 
vegar hvorki skap- eða skoðana-
laus maður og það hefur stundum 
komið honum í koll; einu sinni var 
meira að segja stungið upp á því 
að hann yrði lagður inn á Klepp. 
Hann hefur yndi af íslenskum 
kveðskap og fornsögunum en fyr-
irlítur nútímalist, finnst hún 
úrkynjuð.

Sjonna, sem er enn vel ern, 
hefur Frikka hins vegar farið aftur 
undanfarin ár. Ég held þetta hafi 
byrjað að gera vart við sig fyrir 
um 20 árum. Þá fór hann að taka 
upp á furðulegustu uppátækjum, 
mætti til dæmis í sjónvarpsviðtöl í 
sundskýlu einni fata og fór að 
hamstra grænar baunir. Í dag er 
Frikki orðinn fullkomlega elliær. 
Honum er ennþá boðið í sjónvarp-
ið og mig grunar oft að það sé verið 
að gera grín á hans kostnað. Sjonni 
leyfir honum reyndar að sitja 
áfram í stjórn fyrirtækisins en er 
orðinn frekar pirraður. Frikki á 
það til að rausa samhengislaust 
eins og atómskáld tímunum saman 
á stjórnarfundum og ræður hina 
og þessa fjörulalla í lykilstöður án 
þess að bera það undir bróður 
sinn.

er þó þegar Frikki reiðist, 
þá er ekki nokkur leið að tjónka 
við hann. Stundum sér hann ofsjón-
ir, verður í kjölfarið haldinn væni-
sýki og heldur að allir séu að 
ofækja sig. Þá rennur á hann 
móður og hann byrjar að skvetta 
úr næturgagninu sínu á fjand-
mennina en útbíar sjálfan sig yfir-
leitt í leiðinni.

til að bæta gráu ofan á svart 
eru komnar upp deilur í fjölskyld-
unni. Sumum finnst útlitið svart 
fyrir Frikka og spá að hann lifi 
ekki nema fram á næsta vor. Aðrir 
eru bjartsýnni og segja að í öndun-
arvél og með reglulegri blóðgjöf 
geti hann lifað lengi enn. Til ham-
ingju með daginn Frikki. 

Árnað heilla


