
SKOÐANAKÖNNUN „Þetta eru mikil 
vonbrigði, en ég bendi á að þarna 
eru rúm 40 prósent sem gefa ekki 
upp sína afstöðu,“ segir Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir, formaður Sam-
fylkingar, en samkvæmt nýrri 
skoðanakönnun Fréttablaðsins 
mælist flokkurinn með rúmlega 21 
prósent fylgi og hefur ekki mælst 
minni í könnunum blaðsins. „Ég er 
búin að fara á fundi víðs vegar um 
landið og þetta er ekki í samræmi 
við þann baráttuhug sem ég finn.“ 

Formaður Vinstrihreyfingar-
innar - græns framboðs er nokkuð 
brattari og segist prýðilega við 
una, en 19,4 prósent sögðust myndu 
kjósa flokkinn og hafa vinstri græn 
ekki mælst stærri í könnunum 
Fréttablaðsins.

„Niðurstöðurnar sýna líka að nú 
er dúndr andi færi andstöðunnar á 
að fella ríkisstjórnina. Þetta er 

prýðilegur endir á góðri helgi hjá 
okkur.“

Rétt rúm 40 prósent segjast 

myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn 
og segir Þorgerður Katrín Gunn-
arsdóttir, varaformaður flokksins, 
ánægjulegt að sjá flokkinn bæta 
við sig milli kannana. „Það sem er 
að gerast hjá Samfylkingunni er 
líka mjög athyglisvert, það er 
greinilegt að fólk kann ekki að 
meta þetta tal um evruna. Nú geta 
vinstri græn og Samfylking farið 
að bítast um það af alvöru hver 
verður forsætisráðherraefni.“

Jón Sigurðsson, formaður Fram-
sóknarflokksins, segir niðurstöð-
urnar hughreystandi, en fylgi 
flokksins eykst um 0,6 prósentu-
stig milli kannana og segjast 7,4 
prósent myndu kjósa flokkinn. „En 
um leið sýnir þetta okkur að verk-
efnið er allt framundan.“

„Við getum ekki annað en verið 
sæmilega sáttir við okkar niður-
stöðu,“ segir Guðjón Arnar Kristj-

ánsson, formaður Frjálslynda 
flokksins. Tíu prósent segjast nú 
myndu kjósa flokkinn. „Við virð-
umst halda í fylgisaukninguna 
fyrir flokkinn, þó minnkum við 
svona aðeins. Ég veit ekki hvort 
það ber keim af deilunum sem hafa 
verið innan flokksins, að þær hafi 
haft áhrif á fylgið.“

1,7 prósent þeirra sem afstöðu 
tóku sögðust myndu kjósa eitthvað 
annað og nær allir af þeim sögðust 
myndu kjósa framboð aldraðra og/
eða öryrkja.

Reynir Ingibjartsson, formaður 
Aðstandendafélags aldraðra, segir 
þetta sýna að það eru einhverjir 
sem taka slíkt framboð alvarlega. 
„Flokkarnir þurfa að átta sig á að 
ef það verður ekki breyting í mál-
efnum aldraðra getur það endað á 
því að svona flokkur fái umtals-
vert fylgi.“  - ss/sjá síðu 4
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Risaútsala

BIRNA ÍRIS JÓNSDÓTTIR

Fór úr iðnhönnun yfir í 
hugbúnaðarhönnun
Stútfullt blað af atvinnuauglýsingum

           Í MIÐJU BLAÐSINS

ARNAR JÓNSSON

Stórleikarinn dregur 
sig í hlé frá 
Bakkynjum
Gömul meiðsli taka sig upp

Vandinn að 
velja ný leikrit
Páll Baldvin Bald-
vinsson um Sælu-

eyju Þjóðleikhússins
MENNING 29

MENNTUN Dr. Svafa Grönfeldt tók við embætti 
rektors Háskóla Reykjavíkur við brautskráningu í 
Háskólabíói á laugardag. Hún tekur við embættinu 
af dr. Guðfinnu Bjarnadóttur en eins og fram hefur 
komið fer Guðfinna í launalaust leyfi vegna 
framboðs fyrir alþingiskosningar næsta vor.

Fullsetið var í Háskólabíói og voru Guðfinnu 
þökkuð vel unnin störf í þágu skólans, en hún hefur 
gegnt embætti rektors síðastliðin átta ár, frá 
stofnun skólans.

Brautskráðir voru 257 nemendur, 17 úr laga-
deild, 129 úr viðskiptadeild, 79 úr tækni- og 
verkfræðideild og 32 af frumgreinasviði.  

Rúm 60 prósent útskrifaðra nemenda eru karlar 
og tæp 40 prósent konur. 

Elsti nemandinn sem brautskráðist er 56 ára og 
lauk BS-prófi í viðskiptafræði en yngsti nemandinn 
sem útskrifaðist með þriggja ára háskólagráðu er 
22 ára. Meðalaldur útskriftarnema er tæplega 32 
ár. - rh

Svafa Grönfeldt tók við embætti rektors HR af Guðfinnu Bjarnadóttur:

Rektorsskipti við útskrift

TEKUR VIÐ KEFLINU Dr. Guðfinna S. Bjarnadóttir flutti síðasta ávarp sitt sem rektor Háskólans í Reykjavík og afhenti dr. Svöfu 
Grönfeldt boðkefli embættisins í lok athafnarinnar í Háskólabíói. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM  

 

Súr hrogn og hvalrengi
Auðlindir hafsins leika stórt hlut-
verk í þorramatnum.

FÓLK 38

HÆGLÆTISVEÐUR -  Í dag verður 
hæg breytileg átt. Bjart veður syðra 
en stöku él norðan til. Frost  0-12 
stig, kaldast inn til landsins.

Mikil vonbrigði Samfylkingar
Samfylking hefur aldrei mælst minni í skoðanakönnunum Fréttablaðsins en nú. Vinstri græn hafa hins 
vegar aldrei mælst stærri. Aldraðir og öryrkjar myndu ná manni inn, ef landið væri eitt kjördæmi. Fylgi 
Sjálfstæðisflokksin, Frjálslynda flokksins og Framsóknarflokksins breytist lítið á milli kannnana.

Alþjóðavæðingin
„Hnattvæðingin hefur átt mikinn 
þátt í því að skapa aukinn hagvöxt 
og velmegun, bæði í iðnríkjunum 
og hinum fátækari ríkjum eins og 
Kína,“ segir Illugi Gunnarsson.
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FYLGI STJÓRNMÁLAFLOKKA
Hvaða lista myndir þú kjósa ef boðað yrði til 
alþingiskosninga nú?
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Skoðanakönnun Frétta-
blaðsins 20. janúar 2007

Fjöldi þingsæta 
og fylgi (%)

Úrslit alþingiskosninga 2003

TÓNLIST Hinn heimsfrægi tónlist-
armaður sir Elton John spilaði í 
fimmtugsafmæl-
isveislu Ólafs 
Ólafssonar, 
stjórnarfor-
manns Samskipa, 
sem haldin var í 
Ísheimum, 
frystigeymslu 
Samskipa við 
Vogabakka í 
gærkvöld. Elton 
John steig á svið 
um klukkan níu og spilaði í 
klukkustund og var honum afar 
vel tekið af veislugestum.

Meðal annarra flytjenda í 
veislunni voru Björgvin Halldórs-
son, Bubbi Morthens og Kristjana 
Stefánsdóttir sem sungu með 
Stórsveit Reykjavíkur þegar 
Elton steig af sviði.  - sþs

Heimsfrægur leynigestur:

Elton John söng í 
fimmtugsafmæli

SIR ELTON JOHN

EGGERT MAGNÚSSON

Hitti Ken Livingstone 
að máli í Lundúnum
Einn dagur með stjórnarformanni West Ham

SÍÐA 16

Léttur sigur
Ísland vann auðveldan sigur á 
Ástralíu í fyrsta leik liðsins á HM í 

Þýskalandi í gær.
ÍÞRÓTTIR 30-32

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

SUNNUDAGUR



mun hefja störf á Klippistofu 
Jörgens að Bæjarlind 1-3, 
Kópavogi þ. 1. febrúar n.k.

Opið alla virka daga kl. 09-18 og laugardaga kl. 10-13 • S. 554-1414

Gísli Jens
Guðmundsson

Klippistofa Jörgens 
býður upp á 
herraklippingar fyrir 
alla aldurshópa.

Guðríður, er engin gleði með 
Glaðheima?

Einar K. Guðfinns-
son sjávarútvegsráðherra segir 
herferð Breta gegn hvalveiðum 
Íslendinga munu ónýta alþjóða 
hvalveiðiráðið innan frá. Staða 
þess muni veikjast og hún hafi 
ekki verið burðug fyrir.

„Eins og ég hef skilið þetta þá 
ætla þeir að fá þjóðir inn í alþjóða 
hvalveiðiráðið til þess að fjölga 
andstæðingum hvalveiða og þar  
með breyta hlutföllunum,“ segir 
Einar. „Það mun gera ráðið ótækt 
til að gegna því hlutverki sem því 
er ætlað samkvæmt lögum þess.“

Hann segist eiga von á því að 
hvalveiðar haldi áfram að aukast 
án þess að ráðið fái nokkru við 
komið. „Þetta leiðir til þess að 
ráðið mun að lokum veslast upp 
innan frá. Að öðru leyti er þetta 
sjónarmið sem maður þekkir frá 
Bretum og það kemur ekki á óvart 
að forsætisráðherrann, Tony Blair, 

hafi þessa 
afstöðu.“

Sagt var 
frá því í 
Fréttablað-
inu í gær að 
Bretar hygð-
ust hefja 
alþjóðlega
herferð gegn 
hvalveiðum
Íslendinga
um næstu 
mánaðamót.
Verndarar herferðarinnar eru 
Tony Blair og David Attenborough, 
náttúrufræðingur og sjónvarps-
maður.

Einar Oddur Kristjánsson, 
alþingismaður og formaður ferða-
málaráðs, segir alls óvíst hvort eða 
hvernig ímynd Íslands breytist 
vegna hvalveiðanna og herferðar-
innar. 

Mun ónýta ráðið innan frá

 Utanríkisráðuneytið 
hefur ákveðið að skjalasafn ráðu-
neytisins, sem geymir gögn um 
öryggis- og varnarmál á árunum 
1945 til 1991, megi opna fyrir 
almenningi og fræðimönnum.

Þetta kemur fram í svari ráðu-
neytisins til kaldastríðsnefndar-
innar svokölluðu, sem barst í gær. 
Þessi nefnd, sem er skipuð af for-
sætisráðherra, hefur því svo að 
segja frjálsar hendur til að semja 
lagafrumvarp um aðgang að þessu 
efni, að því er ráðuneytið varðar. 

Fyrirvari er þó settur við skjöl 
sem geyma upplýsingar sem eru 
leynilegar lögum samkvæmt 
vegna erlendra skuldbindinga, svo 
sem þjóðréttarsamninga, en einn-
ig vegna persónuverndar. 

„Við erum með svo mikið af 
skjölum sem við eigum ekki sjálf-
ir,“ segir Grétar Már Sigurðsson 
ráðuneytisstjóri og bendir á að til 
að veita aðgang að leynilegum við-
aukum varnarsamningsins hafi 
þurft að fá leyfi frá Bandaríkja-
mönnum. Mörg NATO-skjalanna 
séu leynileg og þau megi einungis 
þeir einstaklingar handfjatla, sem 
hafa fengið til þess öryggisvottun 
frá NATO. Grétar segir að ráðu-
neytið muni gera sitt besta til að 
fá slíka vottun fyrir nefndina og 
þá einstaklinga sem nefndin til-
nefni til aðgangs í framtíðinni. 

Annar fyrirvari er sá að ekki 
hefur verið farið í gegnum gögnin 
og þau því ekki skráð með full-
nægjandi hætti. Það er mat ráðu-
neytisins að slík skrásetning tæki 
þrjú ár fyrir starfsmann í fullu 
starfi, enda sé skjalasafnið ekkert 
smáræði; samtals 850 hillumetrar 

af skjölum sem geti varðað örygg-
is- og varnarmál, fyrir utan eina 
fimm hundruð hillumetra gagna 
sem koma að utan, til að mynda úr 
sendiráðum.

„Við erum alveg opnir gagn-
vart nefndinni, en nú er það í hönd-

um hennar að útfæra lagafrum-
varpið,“ segir Grétar. 

Í væntanlegu lagafrumvarpi 
verður svo endanlega ákvarðað 
hver og hvernig aðgangur almenn-
ings verður að gögnunum.

Kaldastríðsnefndin 
fær fullan aðgang
Utanríkisráðuneytið veitir fullan aðgang að eldri skjölum um öryggis- og varn-
armál, fyrir sitt leyti. Fyrst er þörf á skrásetningu og flokkun gagnanna, því 
skjalasafnið er um 850 hillumetrar. Endanlegur aðgangur ákvarðast á Alþingi.

 Rúmlega þrjú þúsund og 
fimm hundruð manns kusu í 
prófkjöri framsóknarmanna í 
Suðurkjördæmi, sem fram fór í 
gær. Kjörstöðum, sem voru 
tuttugu og sex talsins, var lokað 
klukkan sex í gærkvöldi og hefst 
talning á hádegi í dag. Fyrstu 
tölur verða birtar um klukkan sex 
í kvöld.

„Þetta gekk alveg ljómandi 
vel,“ segir Skúli Þ. Skúlason, 
formaður kjörstjórnar Framsókn-
arflokks í Suðurkjördæmi. „Nú er 
verið að stefna mönnum á Selfoss 
þar sem talið verður í fyrramálið. 
Við vonumst til þess að lokatölur 
verði komnar um sjöleytið.“ 

3.500 manns 
kusu í prófkjöri

Kjördæmisráð
Sjálfstæðisflokksins í Norðaustur-
kjördæmi samþykkti í gær tillögu 
kjörnefndar flokksins um 
framboðslista til alþingiskosninga 
sem fram fara þann 12. maí. 
Skipan sex efstu sæta er sam-
hljóða úrslitum prófkjörsins sem 
fór fram í nóvember. 
Frambjóðendur raðast svo:

1. Kristján Þór Júlíusson, 
  Akureyri.
2. Arnbjörg Sveinsdóttir, 
  Seyðisfirði.
3.  Ólöf Nordal, Egilsstöðum.
4. Þorvaldur Ingvarsson, 
  Akureyri.
5. Sigríður Ingvarsdóttir, 
  Siglufirði.
6. Steinþór Þorsteinsson, 
  Akureyri.

Halldór Blöndal alþingismaður 
skipar heiðurssæti, tuttugusta 
sætið.

Listi sjálfstæðis-
manna tilbúinn

Íbúðarhús í Þorlákshöfn 
brann til grunna snemma í 
gærmorgun. Þar kviknaði í öðrum 
helmingi parhúss við Norður-
byggð sem var mannlaus. Móðir 
með tvö börn býr í hinum helmingi 
hússins og komust þau út án 
vandræða.

„Ég vaknaði við brothljóð og 
sprengingar, leit út og sá húsið 
brenna,“ segir Andrea Hilmars-
dóttir sem býr á móti húsinu sem 
brann. „Sem betur fer beindist 
reykurinn frá húsinu okkar þannig 
að það var aldrei nein hætta á ferð-
um fyrir okkur.“

Orsakir brunans eru ekki ljósar 
en málið er í rannsókn.

Íbúðarhús brann 
til kaldra kola

Við Háskólann á 
Akureyri stunduðu 577 fjarnem-
endur nám skólaárið 2005 til 
2006 og útskrifuðust 214 á 
síðustu tveimur árum. Flestir 
fjarnemendanna eru búsettir í 
Hafnarfirði, eða 204. 
Stórir hópar eru einnig á 
Selfossi, Ísafirði og í Vestmanna-
eyjum. „Samstarfsaðilar okkar í 
Hafnarfirði hafa verið duglegir 
að kynna námið,“ segir Bryndís 
Elfa Valdemarsdóttir, kynning-
arstjóri háskólans: „Drjúgur 
hluti Hafnfirðinganna er í 
viðskiptafræði, sem er áhuga-
vert, því hún er einnig kennd í 
öllum hinum háskólunum.“ 

Búa flestir á 
Suðurlandi

Sverrir Hermannsson 
tryggði réttinn á nafni Frjálslynda 
flokksins árið 1998, þegar fréttist 
af mögulegu framboði Frjálslynda 
lýðræðisflokksins fyrir kosning-
arnar 1999, segir Margrét 
Sverrisdóttir, einn stofnenda 
flokksins.

Í DV í síðustu viku voru 
vangaveltur um að Sverrir og 
Margrét hefðu tryggt sér réttinn á 
nafni flokksins. „Þetta eru 
ofboðslega gamlar fréttir,“ segir 
Margrét. „Við fréttum það að 
Valdimar Jóhannesson væri með 
eitthvað svipað á prjónunum og 
því skráðum við þetta heiti á pabba 
og svo hefur verið síðan 1998.“

Aðspurð segist Margrét ekki 
vita um lagalega stöðu nafnsins, 
„en ég myndi halda að það kallaði á 
einhvern úrskurð ef aðrir væru að 
nota það í óþökk hans.“

Sverrir á nafn 
frjálslyndra





Fólk sem eingöngu 
hefur fjármagnstekjur verður 
undanþegið nefskattinum sem 
greiddur verður til Ríkisútvarps-
ins, samkvæmt frumvarpi 
menntamálaráðherra um RÚV 
ohf. Í því er aðeins gert ráð fyrir 
að greiðendur tekjuskatts borgi 
nefskattinn.

Um 2.200 manns töldu aðeins 
fram fjármagnstekjur samkvæmt 
skattskrám frá síðastliðnum 
ágústmánuði.

Jóhanna Sigurðardóttir Sam-
fylkingunni benti á þetta í umræð-
um um Ríkisútvarpsfrumvarpið 
og hefur staðfestingu nefnda-
sviðs Alþingis á þessum skilningi. 

„Mér finnst þetta skelfilega órétt-
látt. Enn einu sinni er verið að ýta 
undir ójöfnuðinn í samfélaginu 
og hygla auðmönnum,“ segir 
Jóhanna og bendir á að hinir sömu 
2.200 séu einnig undanþegnir 
greiðslum í Framkvæmdasjóð 
aldraðra sem nema um sex þús-
und krónum á ári.

Miðað er við að nefskatturinn 
verði rúmar 14.500 krónur á ári. 
Samtals eru þetta því um 20 þús-
und krónur á ári.

Skattleysismörk eru um 90 
þúsund krónur og segir Jóhanna 
að þeir sem hafi örlítið hærri 
tekjur, til dæmis 95 þúsund á 
mánuði, þurfi að greiða RÚV-

skattinn sem og í Framkvæmda-
sjóðinn af fullu. Í þessu felist full-
komið óréttlæti. „Fyrir þetta þarf 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
menntamálaráðherra að svara 
áður en umræðum lýkur,“ segir 
Jóhanna.

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið

Norðmenn mega 
veiða 21.255 lestir af loðnu á 
Íslandsmiðum fram til 15. febrúar 
næstkomandi. Er þetta bráða-
birgðakvóti þeirra byggður á 
180.000 lesta byrjunarkvóta sem 
sjávarútvegsráðuneytið gaf út 
nýlega.

Mikill áhugi var fyrir veiðunum 
í Noregi og ákváðu norsk yfirvöld 
að gefa út 900 tonna kvóta á hvert 
skip. Alls var sótt um leyfi fyrir 68 
skip til norsku fiskistofunnar en 
aðeins 25 fengu slíkt leyfi. Sá 
háttur er hafður á í Noregi við 
úthlutun kvótans að dregið er um 
hvaða skip fá loðnuveiðileyfi á 
Íslandsmiðum á vertíðinni. 

25 skip veiða 
norska kvótannAuðmenn borga ekki nefskatt

21,2 prósent 
segjast myndu kjósa Samfylk-
ingu samkvæmt nýrri skoðana-
könnun Fréttablaðsins. Fylgi 
Samfylkingar hefur ekki mælst 
minna í könnunum Fréttablaðs-
ins frá síðustu alþingiskosning-
um, en þá hlaut flokkurinn 30,9 
prósent atkvæða og 20 þingmenn 
kjörna. Síðan þá hefur reyndar 
Valdimar Leó Friðriksson orðið 
óháður. Í síðustu könnun, sem 
gerð var 7. nóvember á síðasta 
ári, sögðust 30,4 prósent myndu 
kjósa flokkinn. Hefur stuðningur 
við hann því dregist saman um 
rúm níu prósentustig. Ef þetta 
væru niðurstöður kosninga 
myndi flokkurinn fá sex þing-
mönnum færri kjörna, eða 14. 

Sérstaklega dregur úr stuðn-
ingi við flokkinn á höfuðborgar-
svæðinu þar sem fylgi við flokk-
inn er tæpum þrettán 
prósentustigum minni en í síð-
ustu könnun. Einnig eru mun 
færri konur sem segjast myndu 
kjósa Samfylkinguna en í síðustu 
könnun og dregst stuðningur 
þeirra saman um tæp ellefu pró-
sentustig.

Fylgi við Vinstrihreyfinguna - 
grænt framboð hefur hins vegar 
aukist frá síðustu könnun. Nú 
segjast 19,4 prósent myndu kjósa 
flokkinn, en það er rúmum sex 
prósentustigum meira en í síð-
ustu könnun blaðsins þegar 13,3 
prósent sögðust myndu kjósa 
hann. Þingmenn vinstri grænna 
yrðu 12, ef þetta væru niðurstöð-
ur kosninga, en þeir hafa nú fimm 
þingmenn eftir að hafa hlotið 8,8 
prósent atkvæða í kosningunum 
2003.

Konum sem segjast myndu 
kjósa vinstri græn hefur fjölgað 
frá síðustu könnun. Nú segjast 
24,1 prósent kvenna myndu kjósa 

flokkinn, en það voru 15,8 pró-
sent í könnun blaðsins í nóvem-
ber. Þá eykst fylgi flokksins á 
höfuðborgarsvæðinu um átta 
prósentustig.

Ekki var spurt sérstaklega um 
sérframboð aldraðra og/eða 
öryrkja en nær allir þeirra 1,7 
prósenta sem sögðust myndu 
kjósa eitthvað annað en þá flokka 
sem nú eru á þingi sögðust myndu 
kjósa slíkt framboð. Ef landið 
væri eitt kjördæmi fengi fram-
boð aldraðra og öryrkja einn 
mann kjörinn samkvæmt því, en 
þar sem dreifingin er mjög jöfn 
verður að teljast ólíklegt að slíkt 
framboð fengi kjördæmasæti, 
sem nauðsynlegt er til að fá upp-
bótarþingmann kjörinn. 

Fylgi Framsóknarflokks, Sjálf-
stæðisflokks og Frjálslynda 
flokksins telst allt innan skekkju-
marka miðað við breytingar frá 
síðustu könnun. 

Sjálfstæðisflokkur er sem 
áður sá flokkur sem mest hefur 
fylgið. 40,2 prósent þeirra sem 
afstöðu tóku sögðust myndu kjósa 
þann flokk og fengi Sjálfstæðis-
flokkurinn samkvæmt því 26 
þingmenn kjörna. Fylgi flokksins 
eykst um tæplega tvö prósentu-
stig frá síðustu könnun þegar 
38,5 prósent sögðust myndu kjósa 
Sjálfstæðisflokkinn og er 6,5 pró-
sentustigum meira en í kosning-
unum 2003, þegar 33,7 prósent 
kjósenda greiddu honum atkvæði 
sitt. Flokkurinn hlaut þá 22 þing-
menn, en einn bættist við á kjör-
tímabilinu þegar Gunnar Örlygs-
son skipti um flokk. 

Fylgi Frjálslynda flokksins 
dregst saman um eitt prósentu-
stig frá síðustu könnun og segj-
ast 10,0 prósent þeirra sem 
afstöðu tóku nú myndu kjósa 
flokkinn. Samkvæmt því yrðu 

þingmenn Frjálslynda flokksins 
sex, en eru nú þrír. Flokkurinn 
hlaut fjóra menn kjörna eftir síð-
ustu kosningar þegar hann hlaut 
7,4 prósent atkvæða. 

Framsóknarflokkurinn mælist 
aftur minnstur flokka á Íslandi 
og sögðust 7,4 prósent myndu 
kjósa flokkinn yrði gengið til 
kosninga nú. Það er 0,6 prósentu-
stigum meira fylgi en flokkurinn 
naut í síðustu könnun Frétta-
blaðsins. Samkvæmt því fengi 
Framsóknarflokkurinn fjóra 
þingmenn kjörna. Það er átta 
þingmönnum minna en Fram-
sóknarflokkurinn hefur nú, en 
hann hlaut 12 þingmenn kjörna í 
kosningunum 2003 þegar 17,7 
prósent greiddu flokknum 
atkvæði sitt. 

Samanlagt fylgi ríkisstjórnar-
flokkanna tveggja, Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknarflokks, er 
því 47,6 prósent og fengju flokk-
arnir samkvæmt því alls 30 þing-
menn kjörna. Það myndi ekki 
duga til áframhaldandi meiri-
hlutasamstarfs. 

Hringt var í 800 kjósendur 
laugardaginn 20. janúar og skipt-
ust svarendur jafnt milli kynja 
og hlutfallslega eftir kjördæm-
um. Spurt var: Hvaða lista mynd-
ir þú kjósa ef gengið yrði til 
alþingiskosninga nú? 57,3 pró-
sent aðspurðra tóku afstöðu til 
spurningarinnar, sem er aðeins 
minna hlutfall en í síðustu könn-
un þegar 59,1 prósent tók 
afstöðu.

Vinstri græn aldrei stærri
Sjálfstæðisflokkur hefur rúmlega 40 prósenta fylgi samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins. Fylgi 
vinstri grænna eykst verulega frá síðustu könnun og hefur ekki mælst hærra frá kosningum. Fylgi Sam-
fylkingar dalar hins vegar og hefur ekki mælst minna. Framsóknarflokkur mælist enn minnstur flokka.

 Yfir áttatíu þúsund 
manns söfnuðust saman í Naíróbí, 
höfuðborg Kenía, í gær á World 
Social Forum, umræðuvettvangi 
fyrir aðgerðasinna og baráttufólk 
fyrir jöfnuði og jafnrétti.

„Við verðum að berjast saman 
gegn fátækt,“ sagði fyrrverandi 
forseti Sambíu, Kenneth Kaunda, 
sem ávarpaði fjöldann í upphafi 
fundar. Fólk hélt á spjöldum með 
kröfum um kvenfrelsi og 
ásökunum á hendur George Bush 
Bandaríkjaforseta.

World Social Forum var fyrst 
haldið í Brasilíu árið 2001 og er 
árlega haldið á sama tíma og 
World Economic Forum, sem er 
fundur viðskiptajöfra og stjórn-
málamanna.

Áttatíu þúsund 
manns mótmæla



Vörðufélögum býðst 50% punktaafsláttur á ferðum til 
New York, Glasgow, Stokkhólms og Parísar*
Með því að bóka á www.vildarklubbur.is sparast 2000 kr. þjónustugjald. 
Þú getur líka bókað í síma 5050 100 gegn 2000 kr. þjónustugjaldi.
Nánari upplýsingar á www.landsbanki.is og www.vildarklubbur.is

Sölutímabil er frá 21. til 26. janúar.
Ferðatímabilið er frá 21. janúar til 15. mars.
*Ath. Flugvallaskattar eru ekki innifaldir.

Aðild að Vörðu Landsbankans margborgar sig
Í Vörðunni nýtur þú ávinnings af því að vera með heildarviðskipti þín hjá Landsbankanum, 
færð betri yfirsýn yfir fjármálin, persónulegri ráðgjöf og þjónustu. Auk þess getur þú safnað 
Vildarpunktum með debet-og kreditkortinu þínu.

Vinnur þú ferð fyrir tvo til Evrópu?
Skráðu þig í netklúbb Vörðunnar fyrir 1. febrúar og þá kemstu í pott og gætir unnið 
gjafabréf fyrir tvo til Evrópu með Icelandair.

Með aðild að netklúbbi Vörðunnar færðu reglulega sendar fréttir af nýjungum í þjónustu 
bankans og spennandi tilboð. Það er einfalt að skrá sig á www.landsbanki.is undir Varðan
eða að hringja í Ráðgjafa-og þjónustuver Landsbankans í síma 410-4000.

Tilboð til Vörðufélaga:

Nú kemstu lengra
á Vildarpunktunum þínum
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Viltu leggja lið í 3-12 tíma á mánuði?
     Við óskum eftir sjálfboðaliðum!

: Samvera í

 helgar

ða. 

ww.redcross.is/reykjavik

Verkefni m.a:
Konukot, næturathvarf fyrir heimilislausar konur: Kl. 19:00-23:00 
Heimsóknarþjónusta  1 og ½ tíma á víku
1717 Hjálparsíminn: Símtöl við fólk í vanda  

, kvöldin eða umSölubúðir á sjúkrahúsum: 2-4 tíma vaktir, á daginn

Starf Rauða krossins um heim allan byggir fyrst og fremst á starfi sjálfboðali
Þú ert velkomin / velkominn í hópinn. 

Nánari upplýsingar í síma 545 0408 (sjalfbodamidlun@redcross.is)

og á w Margt smátt gerir eitt stórt!

 Kona sem ráfaði 
nakin um frumskóga Kambódíu 
hefur heillað þorpsbúa, sem telja 
hana löngu týnda dóttur einnar af 
fjölskyldum þorpsins.

Þorpsbúar kalla konuna 
„frumskógarkonuna“, en hún 
gengur um bogin í baki og tjáir 
sig eingöngu á táknmáli. Foreldr-
ar hennar segja að hún sé hin 27 
ára gamla Rochom P‘ngieng, sem 
týndist átta ára gömul þegar hún 
sinnti vísundahjörð árið 1988.

Konan er hrifin af karókí-
myndböndum og horfir á þau 
löngum stundum. Þorpsbúar eru 
hissa á að hún hafi lifað af í 
tuttugu ár, nakin í næturkulda, án 
fæðu og í hættu á að fá malaríu, 
sem er algeng á svæðinu.

Frumskógarkona 
heillar þorpsbúa

 Fjölmiðlar í Tyrklandi lýstu áfalli 
og skömm meðal íbúa landsins vegna morðsins 
á Hrant Dink á föstudag. „Morðinginn er svik-
ari við þjóð sína,“ sagði í dagblaðinu Hurriyet.

Dink var ritstjóri tyrknesk-armenska dag-
blaðsins Agos og var einn helsti talsmaður 
armenska minnihlutans í landinu.

Morðinginn var ófundinn í gær og var eng-
inn í haldi vegna málsins. Borgarstjóri Istan-
bul birti ljósmyndir úr öryggismyndavél af 
manni á þrítugsaldri sem talið er að hafi fram-
ið ódæðið.

Ríkisstjórinn, Muammer Guler, vísaði á bug 
ásökunum um að lögregla hefði ekki gert nóg 
til að vernda Dink og sagði hann ekki hafa 
beðið um lögregluvernd. Algengt er að þekktir 
tyrkneskir blaðamenn hljóti lögregluvernd á 
ferðum sínum um Istanbul.

Líklegt er talið að ástæða morðsins hafi 
verið yfirlýsingar Dinks þess efnis að fjölda-
morðin á armenskum íbúum Tyrklands á 
tímum Ottómanaveldisins í fyrri heimsstyrj-
öldinni hefðu verið þjóðarmorð. Dink hefði 
hlotið sex mánaða óskilorðsbundinn dóm fyrir 
þessar yfirlýsingar samkvæmt umdeildum 
lögum þess efnis að ólöglegt sé að „móðga þjóð-
arsál Tyrkja“.

Samskipti Tyrkja og Armena hafa lengi 
verið stirð. Tyrkland og Armenía eiga landa-
mæri hvort að öðru, en þau eru lokuð og engin 
formleg samskipti eru milli ríkjanna.

Ritstjóramorð áfall og skömm 
Yfirvöld í Istanbul hafa mann grunaðan um morðið á tyrknesk-armenska ritstjóranum Hrant Dink. Sá myrti 
hafði hlotið dóm fyrir að „móðga þjóðarsál Tyrkja“. Morðið ýfir upp sár vegna þjóðarmorðs á Armenum í 
fyrri heimsstyrjöldinni. Yfirvöld segjast hafa veitt Drink næga vernd.

Árekstur varð milli 
tveggja bíla á Vesturlandsvegi 
við Víkurveg upp úr hádegi í 
gær. Lögregla og sjúkrabíll fóru 
á vettvang en lítil slys urðu á 
fólki. Nokkrar umferðartafir 
urðu á veginum vegna slyssins.

Að sögn varðstjóra lögreglu 
leit upphaflega út fyrir að um 
mun alvarlegra slys væri að 
ræða, en sem betur fer var ekki 
svo.

Hann segir fimm hafa verið 
flutta á slysadeild og voru allir 
mjög lítið slasaðir. 

Búið var að leysa umferðar-
hnút á svæðinu upp úr klukkan 
þrjú. -

Fór mun betur 
en á horfðist

 Nýherji hagnaðist um 
tæpar 306 milljónir króna á 
síðasta ári sem er fjórfalt betri 
árangur en árið 2005. Á fjórða 
ársfjórðungi skilaði félagið 68 
milljónum króna í hús. 

Tekjur námu 8.646 milljónum 
króna samanborið við 6.293 
milljónir króna árið 2005. Þetta er 
um 37,6 prósenta aukning á milli 
ára. Rekstrarhagnaður fyrir 
afskriftir (EBITDA) nam um 683 
milljónum króna sem var um 7,9 
prósent af tekjum. 

Stjórn félagsins leggur til við 
aðalfund að hluthöfum verði 
greiddur 45 prósenta arður fyrir 
árið 2006. 

Hagnaður Ný-
herja fjórfaldast

Eiga þingmenn að hafa ótak-
markaðan ræðutíma?

Drekkur þú kaffi?



TM Software endursmíðaði vefsvæði Icelandair frá grunni árið 2006 í Vyre
Unify vefkerfinu frá Vyre Ltd. í London. Vyre Unify er fullbúið vefkerfi fyrir
fyrirtæki sem krefjast þess að veflausnir þeirra séu í takt við auknar kröfur og
hraðar breytingar í viðskiptaumhverfinu.

TM Software er leiðandi í þróun sérhæfðra hugbúnaðarkerfa og veflausna.
Starfsmenn okkar búa yfir sérþekkingu á uppbyggingu flókinna gagnagrunns-
kerfa, samþættingu og viðskiptalausna fyrir Internetið.

Við erum kraftmikill þjónustuaðili og augljós valkostur til að fylgja fyrir-
tækjum inn í framtíðina.

TM Software er eitt af öflugustu fyrirtækjum í upplýsingatækni hér á landi. Fyrirtækið rekur

starfsstöðvar í 11 löndum og þjónar fjölda viðskiptavina um allan heim. TM Software er í fremstu

röð við ráðgjöf, þróun hugbúnaðar, rekstur tölvukerfa og býður upp á fjölbreyttar lausnir í nánu

samstarfi við helstu upplýsingatæknifyrirtæki heims. Á undanförnum árum hefur TM Software

fimm sinnum hlotið viðurkenningu sem eitt af 500 framsæknustu fyrirtækjum Evrópu. 

Holtasmári 1 | 201 Kópavogur | Sími 545 3000 | Fax 545 3001 www.tm-software.com
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Origo

  TM Software óskar Icelandair innilega til hamingju með viðurkenningarnar

besti íslenski vefurinn og besti fyrirtækisvefurinn

Til
hamingju!



Dagskráin í dag

Sögusýning Landsbankans
Aðalstræti 6 (húsnæði TM)
Sími: 410 4300
Opið virka daga kl. 11:00-17:00
og um helgar kl. 13:00-17:00
Enginn aðgangseyrir

Á Sögusýningu Landsbankans er
margt markvert að sjá og skoða, ekki
aðeins úr bankasögunni heldur eru
dregnar upp myndir úr þjóðlífi fyrri
tíðar enda saga bankans og þjóðar-
innar samtvinnuð á ýmsan hátt. 

Til leiðsagnar í dag:
Sveinbjörn Guðbjarnarson verður á 
staðnum, leiðbeinir gestum og svarar
spurningum.
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Sögusýningin spannar 120 ára sögu bankans og þjóðarinnar 
og er skemmtileg upplifun fyrir alla fjölskylduna.

Hvers konar bíll sleit 
rafmagnslínu í Bláfjöllum í 
fyrradag?

Hverjir eru verndarar 
alþjóðlegrar herferðar gegn 
hvalveiðum?

Hvaða íslenska kvikmynd var 
frumsýnd um helgina?

 „Við berum öll sam-
félagslega ábyrgð og þegar vel 
gengur finnst okkur sjálfsagt að 
láta eitthvað af hendi rakna. Auk 
þess höfum við mikinn áhuga og 
ánægju af þessu starfi,“ sagði 
Ingibjörg Kristjánsdóttir lands-
lagsarkitekt í samtali við Frétta-
blaðið.

Hún og eiginmaður hennar, 
Ólafur Ólafsson, stjórnarformað-
ur Samskipa, greindu frá því í gær 
að þau hefðu lagt einn milljarð 
króna í nýstofnaðan velgerðar-
sjóð.

Hjónin hafa um nokkurt skeið 
unnið að skólaverkefnum í Síerra 
Leóne á vegum Barnahjálpar Sam-
einuðu þjóðanna, UNICEF og við 
Landnámssetrið í Borgarfirði. 
Ingibjörg segir stofnun sjóðsins 
vera eðlilegt framhald af því 
starfi.

Sjóðurinn mun styðja ýmis 
verkefni í þróunarlöndum auk 
þess að styðja íslensk verkefni á 
sviði menningar, mennta og lista. 
„Markmiðið er að styrkja fá stór 
verkefni frekar en mörg smá og 
fylgja þeim vel eftir. Þar er skóla-
verkefnið í Síerra Leóne ofarlega 
á lista. Möguleiki á menntun, sér-
staklega fyrir stúlkur, hefur verið 
aðalatriðið í Síerra Leóne verkefn-
inu. Næst sjáum við fyrir okkur að 
bæta aðstöðu, bókakost og kenn-
aramenntun,“ segir Ingibjörg. 

Hún segir jafnframt að þau 
hjónin leggi mikla áherslu á að 
stuðningurinn skili sér út í samfé-
lagið. „Mikilvægast finnst okkur 
að verkefnin verði að veruleika. 
Þess vegna höfum við fylgst vel 
með verkefninu í Síerra Leóne og 
athugum stöðuna,“ segir Ingi-
björg.

Ramminn fyrir íslensku verk-
efnin er að sögn Ingibjargar mjög 

víður og búist er við fjölda umsækj-
enda. „Markmiðið er að styrkja 
mannbætandi verkefni á Íslandi 
sem geta orðið samfélaginu til 
góðs og Landnámssetrið í Borgar-
firði finnst mér gott dæmi um 
verðugt verkefni,“ segir Ingibjörg. 
Fimm manna stjórn ber ábyrgð á 
stefnumörkun og rekstri sjóðsins. 
Í henni sitja, auk Ingibjargar og 
Ólafs, Sigurður Einarsson, stjórn-
arformaður Kaupþings, Sigurður 
Guðmundsson landlæknir, sem nú 
sinnir hjálparstörfum í Malaví á 
vegum Þróunarsamvinnustofnun-
ar Íslands, og Þórunn Sigurðar-
dóttir, listrænn stjórnandi Listahá-
tíðar í Reykjavík og stjórnarmaður 
í UNICEF á Íslandi. 

Ætla má að sjóðurinn hafi 100-
150 milljónir til ráðstöfunar árlega 
sem er arður og vaxtatekjur af 
stofnfé. Fyrsta úthlutun úr sjóðn-
um verður í ársbyrjun 2008.

Gefa milljarð í 
velgerðarsjóð
Ýmis verkefni í þróunarlöndum munu njóta góðs af 
styrkjum úr nýstofnuðum sjóði hjónanna Ingibjarg-
ar Kristjánsdóttur og Ólafs Ólafssonar. 

 Hillary Rodham 
Clinton tilkynnti í gær að hún 
myndi sækjast eftir því að verða 
forsetaframbjóðandi demókrata í 
bandarísku forsetakosningunum á 
næsta ári.

Hillary, sem er eiginkona Bills 
Clinton, sem var forseti Banda-
ríkjanna á árunum 1993 til 2001, 
stefnir á að verða fyrsta konan í 
forsetastól í Bandaríkjunum.

Tilkynningin kom aðeins nokkr-
um dögum eftir að öldungadeild-
arþingmaðurinn Barack Obama 
tilkynnti um framboð sitt. Hann 
yrði fyrsti blökkumaðurinn til að 
verða forseti Bandaríkjanna og 
Bill Richardson, ríkisstjóri New 

Mexíkó, yrði fyrsti maðurinn af 
mexíkóskum uppruna á forseta-
stóli, en hann mun að öllum líkind-
um tilkynna framboð sitt í dag. 
John Edwards, sem áður var vara-
forsetaefni Johns Kerry, sækist 
einnig eftir forsetaembætti.

Hin 59 ára gamla Hillary hefur 
verið öldungadeildarþingmaður 
New York ríkis síðan árið 2000. 
Hún hefur helst verið gagnrýnd 
fyrir að styðja innrásina í Írak, en 
hefur síðar meir tekið harðari 
afstöðu gegn hernaðinum. 

Vill verða forseti fyrst kvenna
 Stakt strætófargjald 

fullorðinna hækkar úr 250 
krónum í 280 krónur. Hækkunin 
er hluti af nýrri gjaldskrá Strætó 
sem tekur gildi næsta mánudag. Í 
flestum tilvikum er um hækkun 
að ræða, en einstaka verðflokkar 
lækka eða standa í stað.

Veruleg breyting verður á 
fargjöldum ungmenna frá 12 til 
18 ára aldurs. Þau munu greiða
aðeins 100 krónur fyrir farið, en 
áður þurftu þau að greiða 
fullorðinsgjald fyrir staka ferð. 
Rauða kortið, sem gildir í þrjá 
mánuði, hækkar úr 11.500 
krónum í 12.700. 

Fargjald hækkar 
í 280 krónur

 Fimm bíla árekstur varð á 
gatnamótum Þórunnarstrætis og 
Glerárgötu á Akureyri í gær. Þrír 
voru fluttir á slysadeild til 
skoðunar en meiðsl þeirra voru 
ekki talin alvarleg.

Slysið atvikaðist þannig að 
ökumaður vöruflutningabifreiðar 
með festivagn missti stjórn á 
bílnum í hálku og lenti aftan á 
fólksbíl og jeppa sem voru 
kyrrstæðir við gatnamót. Jeppinn 
rann síðan á annan bíl sem rann á 
enn annan.

Þrír á slysadeild 
eftir árekstur

 Síldarbátarnir Jóna 
Eðvalds SF og Krossey SF voru 
við veiðar inni á Grundarfirði 

aðfaranótt fimmtudags og fylltu 
sig báðir á stuttum tíma. Jóna 
Eðvalds fékk 700 lestir í tveimur 
köstum og Krossey 600 lestir í 
einu kasti. 

„Það er hellingur af síld í firð-
inum og dreifðari en fyrir viku. 
Við veiðum á dýpsta vatninu og 
höfum því ekki farið um allan 
fjörðinn því við þurfum þess ekki. 
Það er þess vegna erfitt að átta sig 
á magninu,“ segir Sigurður 
Bjarnason, skipstjóri á Krossey. 

Síldargengd í Grundarfirði 
hefur verið í fréttum að undan-
förnu í tengslum við fiskdauða í 
firðinum. Síldargangan er talin 
hafa valdið súrefnisskorti í sjón-
um sem olli fiskdauðanum.

Fylltu síldarbátana 
í fáum köstum



allt í matinn á einum stað

KEA hangiframpartur soðinn

2.064 kr/kg. áður 2.949 kr/kg.

Borgarnes saltkjöt blandað
682 kr/kg. áður 909 kr/kg.

25%
afsláttur

30%
afsláttur

Frábært verð

Goða lambasvið
310 kr/kg. áður 619 kr/kg.

Skinney síld 800 ml.
199 kr/ds.

Matfugl kjúklingabringur
1.741 kr/kg. áður 2.679 kr/kg.

Chicago Town pizza

2 fyrir 1
Pripps léttöl 0.5 ltr. í dós

49 kr/kg. áður 99 kr/kg.

Þú sparar 938 kr/kg

35%
afsláttur

50%
afsláttur

Þú sparar 310 kr/kg

50%
afsláttur

KEA hangilæri soðið

2.232 kr/kg. áður 3.189 kr/kg.

Þorrasíldin 2007



greinar@frettabladid.is

Valdataka demókrata á 
bandaríska þinginu mun án 

efa breyta þróun mála í banda-
rísku efnahagslífi. Margt kemur 
til, ekki síst að staða Bush forseta 
er frekar veik og því kann að 
verða erfitt fyrir hann að standa 
gegn ýmsum þeim málum sem 
demókratar vilja hrinda í fram-
kvæmd. Eitt af þeim málum sem 
rétt er að fylgjast með er hvort og 
þá hvernig demókratar muni taka 
á þeirri stöðu sem endurspeglast í 
því að hlutdeild launa í þjóðar-
framleiðslunni stendur nú í 56,3% 
en hlutdeild fjármagns er 12,4%. 
Hlutdeild launa hefur ekki verið 
svona lítil síðan í kring um 1960. 
Johnson, Carter og Clinton beittu 
sér allir fyrir aðgerðum sem ætlað 
var að auka hlut launþega og 
minnka hlut fjármagnseigenda og 
voru mestu breytingarnar hjá 
þeim tveimur fyrrnefndu en minni 
hjá Clinton.

Hnattvæðingin hefur átt 
mikinn þátt í því að skapa aukinn 
hagvöxt og velmegun, bæði í 
iðnríkjunum og hinum fátækari 
ríkjum eins og Kína. En skipting 
auðsins á Vesturlöndum hefur 
víða markast af því að launþegar 
hafa í auknum mæli þurft að 
keppa við ódýrt vinnuafl frá Asíu 
og Austur-Evrópu. Því má sjá 
sömu þróun víðast í Evrópu eins 
og í Bandaríkjunum þegar mælt 
er hver hlutur fjármagns og launa 
er í þjóðarframleiðslunni. Störf 
hafa verið að flytjast austur á 
bóginn og það er aukin pressa á 
þau störf sem eftir eru því þau 
þurfa líka að keppa við ódýrt 
vinnuafl í formi innfluttrar vöru 
frá láglaunalöndum. Fjármagnið 
er aftur á móti alþjóðlegt og það 
virðist vera sem svo að í þess hlut 
hafi fallið mikið af þeirri fram-
leiðniaukningu sem átt hefur sér 
stað á undanförnum árum.

Við þessa þróun bætist að 
verkalýðsfélög á Vesturlöndum 
eru mun veikari nú en á undan-
förnum áratugum. Hlutfall 
vinnuafls sem er í verkalýðsfélög-

um hefur lækkað jafnt og þétt frá 
um 1970 og á það jafnt við um 
Bandaríkin, Japan, Bretland og 
flest önnur Evrópuríki. Auk þess 
hefur það gerst að starfsmenn 
hins opinbera eru í ríkari mæli í 
verkalýðsfélögum heldur en þeir 
sem vinna á almenna markaðin-
um. Til dæmis eru 56% starfs-
manna hins opinbera í Þýskalandi 
í verkalýðsfélögum en 22% þeirra 
sem starfa á almenna markaðin-

um, sambærileg hlutföll fyrir 
Bretland eru 58% hjá hinu 
opinbera og 17% á markaði og í 
Bandaríkunum er þessi hlutföll 
þannig að 36% af starfsmönnum 
hins opinbera eru í verkalýðsfé-
lögum en 8% af þeim sem starfa í 
einkageiranum.

Verkafólk á Vesturlöndum 
sem ekki vinnur hjá hinu 
opinbera er því í harðri sam-
keppni við ódýrt vinnuafl að 
austan á sama tíma og verkalýðs-
félög hafa minna vægi í samning-
um um kaup og kjör. Það er því 
við því að búast að þrýstingur 
aukist á stjórnmálamenn þessara 
landa að tryggja hag þessa stóra 
hóps. Það kemur því í raun ekki á 
óvart að Bandaríkjaþing ákvað 
með 315 atkvæðum gegn 116 að 

samþykkja 41% hækkun á 
lágmarkslaunum og á hækkunin 
að koma til framkvæmda á 
tveimur árum. Vandinn er bara 
sá að kínversk stjórnvöld eru 
ekki líkleg til að gera hið sama og 
því ekki víst að þessi aðgerð skili 
sér í bættum kjörum þegar upp 
er staðið. En meiru skiptir að það 
eykst stanslaust þrýstingur í 
Bandaríkjunum á þarlenda 
stjórnmálamenn að settar verði 
skorður á viðskipti við Kína. 
Viðskiptahallinn í Bandaríkjun-
um er gríðarlegur, mikil aukning 
neyslu hvílir á hækkun á verði 
húsnæðis sem virðist sjá fyrir 
endann á og sparnaður er lítill. Í 
raun hafa bandarískir neytendur 
verið helsta hreyfiafl hagvaxtar í 
heiminum undanfarin ár. 
Viðskiptahindranir á milli Kína 
og Bandaríkjanna myndu án efa 
hafa mjög alvarlegar afleiðingar 
fyrir heimsviðskiptin og þar með 
stöðva tímabundið þann vöxt sem 
hefur verið óslitinn undanfarin 
ár.

Það mun því reyna mjög á 
stjórnmálamenn á næstu árum að 
eyðileggja ekki þau gríðarlegu 
tækifæri sem alþjóðavæðing 
viðskiptalífsins hefur í för með 
sér. Viðskiptahindranir, tollar og 
aðrar slíkar hindranir kunna að 
hljóma sem einhver lausn til 
skamms tíma. En þegar til lengri 
tíma er litið þá er það hagur bæði 
ríkra landa og fátækra að 
viðskipti séu sem frjálsust, 
þannig verða framfarir hraðastar 
og mestar. Lausnin sem stjórn-
málamenn geta beitt sér fyrir 
felst miklu heldur í því að tryggja 
öllum góða menntun án tillits til 
efnahags ásamt góðri almennri 
heilsugæslu og úrræðum til að 
hjálpa þeim sem höllum fæti 
standa. Frjáls viðskipti, lágir 
skattar og frumkvæði sem helst í 
hendur við öflugt mennta- og 
heilbrigðiskerfi er eina raunhæfa 
svarið sem við eigum við þeim 
áskorunum sem alþjóðavæðing-
unni fylgja.

Saga kvótakerfisins geymir marga 
lexíuna fyrir almenning. Lexían er 

að kvótahafinn ræður og hefur engar 
skyldur við aðra en sjálfan sig.

Enn svíður Vestfirðingum undan 
þeirri lexíu sem Samherjinn veitti 
þeim. Til þess að sætta Vestfirðinga við 
yfirtöku Samherja á flaggskipi þeirra, 
Guðbjörginni ÍS 46, ásamt kvóta var 
sagt að breytingin skipti Vestfirðinga 
engu máli, Guðbjörgin yrði áfram gul, yrði áfram 
ÍS og yrði áfram gerð út frá Ísafirði. Annað kom á 
daginn, þetta voru bara blekkingar.

Nú eru Akureyringar í sömu stöðu og Vestfirð-
ingar forðum. Búið er að færa allan kvóta Brims 
frá Akureyri til Reykjavíkur. Togarar fyrirtækis-
ins eru nú RE en ekki EA. Eigandi Brims segir við 
Akureyringa nú það sama og eigandi Samherja 
sagði við Vestfirðinga forðum, það verða engar 
breytingar vinnulega séð og rekstrarlega. Ég ráð-
legg Akureyringum að trúa varlega þessum fag-
urgala. Reynslan sýnir annað, samkvæmt henni 

munu störfin og umsvifin fara á eftir 
kvótanum.

Alvarlegasta lexían í Brimmálinu á 
Akureyri er sú að eigandi fyrirtækisins 
og handhafi kvótans er að refsa Eyfirð-
ingum fyrir forystumenn Sjómannafé-
lags Eyjafjarðar samkvæmt því sem 
skýrt kemur fram í viðtölum við hann, 
t.d. í Morgunblaðinu og á Stöð 2 þann 10. 
janúar. Það má skilja fyrr en skellur 
algerlega í tönnum, hótunina sem vofir 
yfir. Ef sjómennirnir koma sér ekki í sjó-
mannafélagið fyrir sunnan eða skipta um 
forystu í Eyjafjarðarfélaginu þarf ekki 

að velkjast í vafa um hvað gerist, starfsemin verð-
ur færð á eftir kvótanum og skipunum. Útgerðar-
maðurinn setur kostina, aðilar máls eru ekki leng-
ur samningsaðilar. Það getur hann gert vegna 
þess að kvótakerfið færir honum ótímabundinn 
umráðarétt yfir veiðiheimildunum sem hann 
getur ráðstafað eða nýtt án nokkurs tillits til 
starfsmanna eða byggðarlaganna sem í hlut eiga. 
Útgerðarmaðurinn er húsbóndinn og beitir hik-
laust valdi sínu. Sjómennirnir og heimamenn eru 
hjúin. Það er lexían.

Höfundur er alþingismaður.

Lexía kvótaeigandans

Suðurströnd 4
Sími 561 4110Vagnhöfða 23 - S: 590 2000
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Bestu dekkin átta ár í röð!*

Þ
ingmenn stjórnarandstöðuflokkanna vörðu allri síð-
ustu viku í málþóf á Alþingi um Ríkisútvarpsfrum-
varpið. Öll sú háttsemi er í samræmi við þingsköp og 
hefðbundnar leikreglur á Alþingi. Allir flokkar eiga 
sér einhverja sögu um pólitískan vopnaburð af því 

tagi. Fáir eiga því innistæðu til hneykslunar.
Hitt er annað að málþófsorðaskak á sjaldnast nokkuð skylt 

við uppbyggilega rökræðu. Oftast kemur það að litlu haldi við að 
koma málefnalegum skilaboðum út til almennings. Í mörgum til-
vikum setur málþóf aukheldur leiðinlegan svip á störf þingsins. 
Það er eðli lýðræðisins að meirihlutinn ráði niðurstöðu mála.

Til hvers eru refirnir þá skornir? Stundum stendur þannig 
á að stjórnarandstaða getur knúið fram frestun á málum með 
þessu móti. Það á þó helst við ef ríkisstjórn er síðbúin með mál 
og störf þingsins eru komin í tímaþröng. Í stöku tilviki getur 
málþóf þjónað þeim tilgangi að draga fram veikleika í stjórnar-
samstarfi ef stjórnarflokkar eru ekki fyllilega samstíga.

Þegar þannig stendur á er eðlilegt að stjórnarandstaða hafi 
tækifæri til þess að hafa áhrif af þessu tagi og nýti sér þau ef 
þurfa þykir. Hennar hlutverk á hverjum tíma er að draga fram 
veikleika stjórnarinnar. Séu þessar aðstæður hins vegar ekki 
fyrir hendi er vandséð að málþóf þjóni pólitískum tilgangi.

Eðlilegt er að stjórnarmeirihluti víki til hliðar öðrum dag-
skrármálum meðan á málþófi stendur. Það eina sem gagnrýna 
má stjórn þingsins fyrir í þessu tilviki er að fella niður venju-
bundinn fyrirspurnatíma því að hann byggist á stjórnarskrár-
vörðum rétti einstakra þingmanna.

Réttilega vekur þessi umræða enn einu sinni upp spurning-
ar um nýja starfshætti Alþingis. Ýmislegt hefur að vísu færst 
til betri vegar í þeim efnum á liðnum einum og hálfum áratug. 
Mörgu má þó skipa betur. 

Gild rök má til að mynda færa fram fyrir því að takmarka 
ræðutíma þingmanna. Alltént á það við um aðra þingmenn en 
aðaltalsmenn flokka í hverju einstöku máli. Með engu móti verð-
ur sýnt fram á að slík breyting sníði eðlilegri rökræðu og gagn-
rýni of þröngan stakk.

Á hinn bóginn þarf að styrkja stöðu stjórnarandstöðunnar til 
þess að framfylgja því stjórnskipulega hlutverki að veita fram-
kvæmdavaldinu aðhald. Það er lýðræðinu nauðsynlegt. Hér skal 
vikið að tveimur úrbótahugmyndum af því tagi.

Önnur er sú að gefa þingnefndum færi á að kalla ráðherra 
til samráðs eða pólitískrar yfirheyrslu um tiltekin mál á opnum 
fundum. Slíkur háttur tíðkast í ýmsum þjóðþingum. Þetta myndi 
auka svigrúm þingmanna til þess að gegna stjórnskipulegu 
aðhaldshlutverki sínu.

Hin hugmyndin lýtur að stjórn þingsins. Hún er nú að öllu 
jöfnu í höndum meirihluta framkvæmdavaldsins. Í þeirri skipan 
mála er fólgið ákveðið ójafnvægi milli stjórnar og stjórnarand-
stöðu. Það er sök kerfisins en ekki þeirra sem því mikilvæga 
starfi hafa gegnt í gegnum tíðina.

Þennan vanda mætti leysa með því að fela forseta Íslands með 
virkum hætti æðstu stjórn Alþingis til viðbótar því hlutverki 
sem hann hefur. Það myndi auka stjórnskipulegt vægi forseta-
embættisins. Um leið mætti með því móti tryggja betur skaplegt 
jafnvægi milli hefðbundinna fylkinga í þinginu.

Í tilefni málþófs

Vandi alþjóðavæðingarinnar

Hnattvæðingin hefur átt mik-
inn þátt í því að skapa aukinn 
hagvöxt og velmegun, bæði í 
iðnríkjunum og hinum fátæk-
ari ríkjum eins og Kína. 





Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur vináttu, samúð og hlýhug vegna
andláts og útfarar móður okkar, ömmu og
langömmu,

Kristjönu Ragnheiðar
Ágústsdóttur
frá Búðardal.

Elísabet Magnúsdóttir
Íris Hrund Grettisdóttir
Magnús Þór Guðmundsson.

Minn ástkæri eiginmaður, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Halldór Jón Vigfússon
atvinnurekandi og smiður,

lést föstudaginn 19. janúar sl. Jarðarförin verður aug-
lýst síðar.

Gróa Magnúsdóttir, Jón Trausti, Katrín, Soffía Dröfn,
Jóhann Kristján,  Hjalti Þór, tengdabörn og barnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við
fráfall og útför elskulegs eiginmanns míns,
föður okkar, fósturföður, tengdaföður, afa,
langafa og bróður,

Ólafs Sveinssonar
Brunnum 19, Patreksfirði.

Guð blessi ykkur öll.

Hulda Ólafsdóttir
Ingveldur Hafdís Ólafsdóttir Steindór Tómas Halldórsson
Sveinn Ólafsson   Steinunn Sturludóttir
Aðalsteinn Már Ólafsson Ingibjörg Rósa Guðmundsdóttir
Ellen Ólafsdóttir
Birna Jóhanna Ólafsdóttir Vilhjálmur Ólafsson
Haraldur Ólafsson   Arnbjörg Pétursdóttir
Sesselja Guðrún Arthúrsdóttir Þórir Bjarnason
barnabörn og barnabarnabörn
Klara Sveinsdóttir
Valgerður Sveinsdóttir

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir, amma og langamma,

Þóra Kristín Eiríksdóttir
Efstaleiti 12, Reykjavík,

sem lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi
sunnudaginn 14. janúar verður jarðsungin frá
Kópavogskirkju þriðjudaginn 23. janúar kl. 15.
Tómas Árnason
Eiríkur Tómasson   Þórhildur Líndal
Árni Tómasson   Margrét Birna Skúladóttir
Tómas Þór Tómasson   Helga Jónasdóttir
Gunnar Guðni Tómasson Sigríður Hulda Njálsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Ari Huynh
veitingamaður,

sem andaðist 15. janúar sl. verður jarðsunginn frá
Fríkirkjunni í Reykjavík miðvikudaginn 24. janúar nk.
og hefst athöfnin kl. 13.

Margrét Huynh
Anna Aradóttir
Torfi Arason         Borghildur F. Kristjánsdóttir
Bogi Arason          Eyrún Jónsdóttir
Stefán Arason
Hákon Arason
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ingunn Ólafsdóttir
Álftamýri 16, Reykjavík,

lést á deild 11-E Landspítala við Hringbraut að kvöldi
fimmtudagsins 18. janúar. Jarðarförin auglýst síðar.

Á tvennum tónleikum var í 
gær minnst 160 ára tíðar 
Sveinbjarnar Sveinbjörns-
sonar tónskálds. Sveinbjörn 
átti öll verkin á tónleikum 
dagsins en um þessar mund-
ir eru liðin 160 ár frá fæð-
ingu hans. Öllum er kunn hin 
erfiða tónsmíð sem hann 
vann við sálmaversið sem 
spratt fram í huga Matthías-
ar Jochumssonar og skáldið 
átti síðan nokkuð erfitt með 
að klára. Sálmurinn sá var 
gerður að þjóðsöng. Færri 
eru kunnugir öðrum tónverk-
um tónskáldsins. Í gær voru 
píanóverk hans leikin en til 
stendur að hljóðrita þau 
síðar á árinu.

Sveinbjörn Sveinbjörns-
son var af embættismanna-
ættum: faðir hans var Þórð-
ur Sveinbjörnsson dómari 
við landsréttinn. Sveinbjörn 
fæddist 28. júní 1847 á Nesi 
við Seltjörn og ætti því að 
vera í nokkrum metum á 
Nesinu. Móðir hans var 
seinni kona Þórðar en fyrri 
eiginkona hans var fyrst 
allra jarðsett í Hólavalla-
kirkjugarði. Móðir Svein-
bjarnar var af ætt Knudsen 
kaupmanns en af honum óx 
mikill ættbogi fólks sem 
lagðist í listir.

Sveinbjörn var settur til 

mennta í Lærða skólanum og 
síðar í tónlistarnám í Kaup-
mannahöfn 1868. Hann hafði 
lært á slaghörpu hjá Pétri 
Guðjónssen, þeim mikla afl-
vaka í íslenskri tónlist, og 
Ástríði Melsteð biskupsfrú. 
Nú stefndi hann á að verða 
atvinnumaður í píanóleik. 
Dvölin varð tvö ár í Höfn en 
þaðan fór Sveinbjörn til 
Edinborgar, var þar um kyrrt 
í tvö ár en hélt síðan til náms 
til Leipzig. Tónlistarmaður-
inn ungi sótti sér nám til 
fremstu manna, af nafntog-
uðum mönnum var hann við 
nám hjá Gade í Höfn en Rein-
ecke í Leipzig.

Hann sneri aftur til Edin-
borgar 1874 og bjó þar lengst 
af, ef frá eru talin tvö ár sem 
hann flutti hingað heim, 
1922-1924, en eftir það bjó 
hann í Höfn til dauðadags 
1927. Hann kom aðeins í þrí-
gang til Íslands: hann var 
heiðursgestur í konungs-
heimsókninni 1907, merkum 
tímamótum í sögu síðustu 
aldar, aftur 1914 og síðan 
1922. Sveinbjörn naut því 
fjarlægðarinnar en samtíma-
menn hans litu ævinlega 
mikið upp til hans og sáu 
hann í glæstum ljóma. Í Edin-
borg komst Sveinbjörn í 
álnir. Hann lifði mest á 

kennslu, kvæntist þar ungri 
konu 1890, Elenor Christie, 
og eignuðust þau tvö börn. Á 
efri árum komst hann í efna-
hagslegar þrengingar sem 
skýra síðari ferðalög hans til 
Kanada, Íslands og loks Dan-
merkur.

Sveinbjörn samdi alfarið 
fyrir enskan markað. Enginn 
markaður var fyrir verk 
hans Íslandi enda voru öll 
verk hans fyrir rödd samin 
við ensk ljóð. Það var ekki 
fyrr en Matthías leitaði til 
hans að hann tók að sinna 
sönglagasmíð við íslensk ljóð 
og samdi þá margt sem lifað 
hefur góðu lífi með þjóðinni: 
Ó, blessuð vertu sumarsól, 
Ó, fögur er vor fósturjörð, 
Sverri konung og Sprett. Ef 
flett er upp í útgefnum hljóð-
ritunum kemur í ljós að 
feikimargt sönglaga hans er 
hljóðritað af ýmsum.

Margt af þeim kom líka út 
á síðustu öld og fór víða í 
nótum, einkum fyrir karla-
kóra. Minna hefur öðrum 
tónsmíðum hans verið flagg-
að þó þær finnist í hljóðrit-
unum innan um annað. Hann 
samdi bæði fyrir píanó og 
fiðlu, útsetti þjóðlög sem 
nutu vinsælda. Þá samdi 
hann Konungskantötuna 
fyrir heimsókn konungs 
1907.

Sveinbjörn Sveinbjörns-
son var merkilegur frum-
kvöðull í íslenskri tónlistar-
sköpun og tónlistarlífi. Hann 
fór erlendis til að sækja sér 

menntun, burt úr reykvíska 
smábænum og þeirri emb-
ættismannamenningu sem 
skóp hann og var þegar allt 
kom til alls sá kúltúr sem 
hleypti íslenskri tónlist af 
stað. Sveinbjörn vann innan 
allra þeirra forma tónlistar 
sem honum voru tiltæk. Það 
væri gaman fyrir sem flesta 
Íslendinga að hafa smá hug-
mynd um tónheiminn sem 
hann skóp – svona í bland við 
aðra almenna þekkingu um 
íslensk tónskáld – en það ger-
ist ekki nema öll verk hans 
verði tiltæk á hljóðritunum. 

„Ég trúi því að fólk sé best í því 
sem það hefur virkilega gaman af. 

Það er erfitt að skara fram úr í 
einhverju sem maður hefur enga 

ánægju af.“ 
Bandaríski kylfingurinn fæddist 

þennan dag árið 1940.

George Orwell deyr af völdum berkla









Eggert Magnússon hefur tekið við stjórnar-
formennsku í enska úrvalsdeildarfélaginu 
West Ham United. Síðastliðinn fimmtudag-
ur var annasamur í meira lagi hjá Eggerti. 

Meðal verkefna hans þann daginn var að 
taka á móti hertoganum af Jórvík, Andrew, 
prinsi bresku konungsfjölskyldunnar, og 
fara á fund borgarstjóra Lundúna, Ken 
Livingstone. 

Sjálfur segir Eggert að honum finnist 
ekkert skemmtilegra en að standa í þessum 
stóra slag í heimi knattspyrnunnar þótt 
honum fylgi oft langur vinnudagur, erfið 
ferðalög og krefjandi verkefni. 

Hann elskar fótbolta eins og hann orðar 
það sjálfur og stundar sína vinnu af 
ástríðu.

Fráfarandi formaður KSÍ, Eggert Magnússon, hefur tekið við stjórn enska úrvalsdeildarfélagsins West Ham United. Valgarður Gíslason, 
ljósmyndari Fréttablaðsins, fylgdist með daglegu amstri stjórnarformannsins.



- Ekkert hlé á góðum myndum

Gullnu reglur Græna ljóssins

Ekkert hlé  
Myndin sýnd í einum rykk

Minna af auglýsingum
Sýning myndarinnar byrjar fyrr

Engin truflun
Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst321
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LÍTIL BÖRN

“Besta mynd ársins. Kate Winslet
og Patrick Wilson eru stórbrotin.”

- Leonard Maltin, ET

“Sláandi áhrifarík, innihaldsrík og það sem
meira er, stórskemmtileg mynd.”

- David Denby, The New Yorker

“Meistaraverk. Einstök og óviðjafnanleg
frá upphafi til enda.”

- Michael Philips, Chicago Tribune

“Ógleymanleg. Todd Field er leikstjóri af guðs náð.”
- Joe Morgenstern, The Wall Street Journal

“Fullt hús. Kate Winslet er stórkostleg.”
- Leah Rozen, People Magazine
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símar • PSP tölvur • Canon stafrænar myndavélar  Fartölvur  • PS2 Guitar Hero • 

Gjafabréf á Tónlist.is • Bíómiðar á Kirikou og villidýrin • Kippur af gosi og en meira af 
DVD, CD´s, tölvuleikjum og fleiru 

*Aðalvinningur verður dreginn út úr öllum innsendum SMS skeytum. Fylgstu með á www.bt.is. Vinningar verða
afhendir í BT Smáralind, Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið

Ferill Steinunnar spannar nú tæpa 
fjóra áratugi en síðast gaf hún út 
skáldsöguna Sólskinshest sem varð 
ein af metsölubókum ársins 2005 
og fyrsta íslenska skáldverkið í 
formi hljóðbókar sem hægt var 
nálgast endurgjaldslaust á netinu. 

„Það er dýrmætt fyrir skáld-
sagnahöfunda að eiga öfluga les-
endur eins og ennþá eru á Íslandi,“ 
segir Steinunn. „Fólk er endalaust 
að ræða um bækur sín á milli, það 
tekur þær persónulega inn á sig, og 
hér er líka keypt mikið af bókum. 
Mér hefur samt lengi fundist ein-
kennilegt að fjölmiðlar svara ekki 
þorsta almennings í umfjöllun um 
bókmenntir. Þetta er verulega 
skrýtið því hér er um að ræða efni 
sem rakið væri að yrði lesið, horft 
og hlustað á.“ Steinunn bætir við 

að ljósvakamiðlar aðrir en Rás 1 
standi sig ekki í þessum efnum og 
umfjöllun og gagnrýni í öðrum 
fjölmiðlum sé snubbótt og handa-
hófskennd. „Það þurfa að vera mun 
vandaðri og lengri bókadómar um 
valdar bækur. Það er til svo mikið 
af kláru og vel menntuðu bók-
menntafólki á íslandi að það ætti 
líka skilið betri og fleiri tækifæri 
til þess að sinna bókaumfjöllun í 
fjölmiðlunum,“ segir hún.

„Hluti af vandamálinu er auð-
vitað það að útgáfutíminn er stutt-
ur. Gallinn er líka sá að það er líkt 
og þeir sem taka ákvarðanir séu 
skoðanaleysingjar. Þó má auðvitað 
segja að það sé skoðun út af fyrir 
sig að gera öllum bókum jafn lágt 
undir höfði, en mér finnst það 
ógreiði við lesendur og virðingar-

leysi við bókmenntinar.“ Steinunn 
segist hreinlega ergileg yfir þeirri 
staðreynd að skáldsaga eftir hana 
fái meira pláss í Süddeutsche 
Zeitung en í íslensku dagblaði. 
„Bækurnar mínar eru nú einu sinni 
skrifaðar á íslensku. Ég er vel að 
merkja á sama báti og aðrir íslensk-
ir höfundar með þetta, en ég þekki 
sem sagt ekkert land þar sem þessi 
skoðanaleysisstefna er ríkjandi.“

Nú að loknu árlegu flóði er upp-
gjörsstemning í bókmenntaum-
ræðunni auk þess sem klassísk 
umræða um þetta útgáfufyrir-
komulag skýtur upp kollinum. 
Steinunn tekur undir þau orð og 
segir að allir hefðu gott af því að 
teygja úr „vertíðinni“, höfundar, 
útgefendur, gagnrýnendur, les-
endur og bóksalar. „Þó er þetta 
svolítið sjarmerandi og sérís-

lenskt fyrirbæri þessi aflahrota – 
þjóðin er náttúrulega manísk,“ 
segir Steinunn og kímir. „Allt er 
tekið með svo miklu áhlaupi.“ Hún 
segir að skáldsagnahöfundar geti 
ágætlega við unað miðað við höf-
unda í öðrum bókmenntagreinum 
en allir glíma þó höfundarnir við 
þá hættu að efni þeirra verði ein-
nota í þessu flæði. Áherslan á jóla-
skáldsöguna og ævisögu ársins 
tekur athygli frá öðrum verkum 
og Steinunn nefnir til að mynda 
ljóðið, en sjálf segist hún vera 
ljóðskáld að minnsta kosti til hálfs: 
„Reyndar eiga ljóð alls staðar 
undir högg að sækja í sambandi 
við athygli. Eitt sem ég hef aldrei 
skilið við ljóðin er að fólk virðist 
lesa þau og þekkir til þess sem 
þessi og hinn er að skrifa en kaup-
ir samt ekki bækurnar. Þetta er í 
raun svolítið leyndardómsfullt því 
ljóðabók lestu aftur og aftur en 
skáldsögur yfirleitt bara einu 
sinni.“

Steinunn nefnir að hérlendis megi 
finna flestar þær tegundir skáld-
sagna sem skrifaðar séu úti í 
hinum stóra heimi og segir það 
gleðiefni að flóran sé að aukast 
þegar horft er til framsetningar, 
efniviðs og stíls. 

„Ég les reyfara. Það gera það 

alls ekki allir höfundar en mér 
finnst reglulega gaman að sjá 
hvernig þeirri bókmenntagrein 
hefur vaxið fiskur um hrygg, á til-
tölulega stuttum tíma,“ segir hún.  
Steinunn bendir líka á að það þurfi 
að gera greinarmun á bókmennta-
greinum því bækur séu jú skrifað-
ar í mismunandi tilgangi. „Ég get 
vel unnt reyfarahöfundi að seljast 
eins og heitar lummur því hann er 
einfaldlega að róa á önnur mið 
heldur en til dæmis ljóðrænt inn-
stilltur skáldsagnahöfundur, sem 
vinnur með myndmál og stíl frek-
ar en fléttaðan söguþráð. Reyfar-
ar eru öðru jöfnu auðlesnar bækur 
og þá á ég ekki við að allir reyfar-
ar séu ómerkilegir heldur gera 
þeir aðrar kröfur til lesenda en til 
dæmis samsett skáldsaga án hefð-
bundins söguþráðar, og án enda-
slaufu.“ Steinunn áréttar að hún 
beri ekki síður virðingu fyrir reyf-

urum en öðrum bókum, ef þær eru 
góðar, og að hún líti á reyfarahöf-
undinn John le Carré sem einn af 
helstu skáldsagnamönnum sam-
tímans.

Þegar við tölum áfram um reyf-
arana nefnir Steinunn bók Stefáns 
Mána, Svartur á leik, sem eina 
áhugaverðustu tilraun síðari ára. 
„Hún er auðvitað ekki hefðbund-
inn reyfari, en þetta er bók sem ég 
gleypti í mig. Þarna er nýr tónn, 
og höfundur ófeiminn í frásögn-
inni. Ég vil ekki að rithöfundar 
séu feimnir við að skrifa – stund-
um skín það í gegn að þeir eru hálf 
feimnir eða í einhverjum stelling-
um,“ segir Steinunn og kveðst 
fremur vilja lesa brokkgenga bók 
þar sem látið er vaða heldur en 
bók þar sem allt sé slétt og fellt. 
„Afsakið – en það er bara það erf-
iðasta sem hægt er að ímynda sér, 
það er hreinlega ekki bók,“ segir 
hún og hlær við.

Í verkum sínum hefur Steinunn 
gert ítrekaðar tilraunir með skáld-
söguformið en hún segist trúa því 
að hvert efni þurfi sitt form. „Það 
er erfitt að skrifa þannig því þú 
ert stöðugt að byrja upp á nýtt. En 
ég kann ekkert annað.“ 

Hún kveðst ekki hafa upplifað 
takmarkanir eða hefðarklafa í 

tengslum við sín skáldsöguskrif 
heldur bendir fremur á þá stað-
reynd að þegar hún byrjaði að 
skrifa hafi hún verið „um það bil 
gjörsneydd af fyrirmyndum“. 
„Þegar ég byrjaði að fást við 
skriftir í kringum 1969 voru ótrú-
lega fáir íslenskir kvenrithöfund-
ar sem nutu virðingar,“ útskýrir 
hún og nefnir þar til dæmis Svövu 
Jakobsdóttur, Nínu Björk Árna-
dóttur og Vilborgu Dagbjartsdótt-
ur. „Svo var gjá milli þeirra og 
Guðrúnar frá Lundi og kerlinga-
bókanna svokölluðu sem intel-
ektúalarnir gerðu mest grín að og 
ég stíg mín fyrstu skref á tímum 
þessa undarlega klofnings,“ 
útskýrir Steinunn og segist ekki 
geta metið sjálf hvers konar áhrif 
þetta hafði á hana. „Ekki leiddi ég 
hugann að því þá. Það var hins 
vegar óhugsandi að mér dytti í 
hug að verða rithöfundur þegar ég 
var lítil. Skólabræður mínir voru 
margir ákveðnir í þessu frá upp-
hafi, það var eðlilegt og sjálfsagt. 
ég var í tómarúmi, og kosturinn 
við það náttúrulega að enginn 
flæktist fyrir – Halldór Laxness 
flæktist ekkert fyrir mér því ég 
leit svo á að það sem hann var að 
gera væri algjörlega fyrir utan 
mitt svið – þetta var aðskilin 
iðja.“

Áhrifavald er afstæð hugmynd 
og Steinunn áréttar að krókaleið-
irnar séu margar. Hún hafi hins 
vegar á seinni stigum gert sér 
grein fyrir áhrifum Málfríðar Ein-
arsdóttur og líkir henni við læri-
meistara. „Ég kynntist verkum 
hennar árið 1977 en sá ekki fyrr 
en löngu síðar hversu mikil áhrif 
hún hafði, til dæmis á Tímaþjóf-
inn, fyrstu skáldsöguna mína, sem 
kom út árið 1986. Ég veit ekki 
hvort nokkrum hefur dottið þetta í 
hug en ég er viss um að þar var 
loksins kominn rithöfundur sem 
ég hef ómeðvitað lært mjög mikið 
af.“

Skáldsagnagerð virðist þó enn 
ekki vera kvennastarfi til jafns 
við karladjobb ef marka má hlut-
fall stallsystra Steinunnar í nýj-
ustu bókatíðindum. Nýliðun er 
hæg í þessari atvinnugrein og þar 
hallar mikið á konur. Steinunn seg-
ist „grútóánægð“ með það ástand 
og segir það gefa kolskakka hug-
mynd af veruleikanum. „Til þess 
að öðlast einhverja mynd af því 
sem er í gangi þurfa bæði karlar 
og konur að taka þátt í að teikna 
hana,“ segir hún.

Frelsandi fyrirmyndaskortur

*

Rökkrið klæðir 
þig vel, alltaf það
*

Steinunn Sigurðardóttir

Steinunn deilir tíma sínum milli Íslands og Frakklands og hefur því kærkomna fjarlægð á bókmenntaumræðu hérlendis auk þess 
að hafa fylgst með henni lengi. Hún segir að íslenska skáldsagan haldi áfram að þroskast í allar áttir og á henni má merkja bjart-
sýni í garð bókmenntanna og erindi þeirra við lesendur.

„Það veitir ekkert að því að skrifa 
um ástandið hér því Ísland er 
ógnvekjandi þjóðfélag,“



„Konur hafa allt aðra möguleika 
til að fjalla um hluti heldur en karl-
ar. Þær hafa aðra möguleika til að 
fjalla um sömu hluti og karlmenn 
og líka möguleika til að fjalla um 
aðra hluti en karlmenn. Þetta sann-
ast til dæmis á einum allra fremsta 
skáldsagnahöfundi nútímans, Toni 
Morrison. Af íslenskum dæmum 
um þetta mætti taka Lygasögu eftir 
Lindu Vilhjálmsdóttur, bók um 
sammannlegt efni, alkóhólisma og 
lífslygi, með efnistökum sem væri 
óhugsandi að karlhöfundur gæti 
beitt, eða haft sömu sort af pínleg-
um húmor. Þá er það athyglisvert, 
að eftir því sem ég best veit er 
Auður Jónsdóttir eini íslenski 
skáldsagnahöfundurinn sem fjallar 
um nýbúa að einhverju marki. 
Þetta er orðinn svo stór hópur 
Íslendinga að það er merkilegt að 
sá veruleiki sé úr sjónmáli í skáld-
sögunum. Svo er ég að bíða eftir 
því að nýbúar fari að skrifa skáld-
sögur á íslensku.“ 

 Steinunn segist sjálf ekki hafa 
átt erfitt uppdráttar kyns síns 
vegna en bendir á að enn sé staðan 
sú að karlmenn eigi mun auðveld-
ara með að draga til sín athygli og 
karlmenn séu duglegir að sjá um 
sína. „Þetta er ekki af neinum ill-
vilja í garð kvenna heldur er þetta 
gamalgróið munstur, hluti af vand-
anum er síðan tengdur því að konur 
nenna ekki eins að trana sér fram,“ 
segir hún og bætir við að mál sé að 
bæði útgefendur, fjölmiðlafólk og 
aðrir líti í eigin barm og skoði 
ástæður þess að íslenskum bók-
menntum haldist ekki betur á kven-
skáldum en raun ber vitni.

Höfundar eru jafn ólíkir og þeir 
eru margir en viðhorf þeirra og 
úrvinnsla á því samfélagi gefur 
ákveðinn þverskurð af gildismati 
þjóðarinnar. Steinunn nefnir að 
Ísland sé að breytast hratt og 
nokkrir höfundar stundi grimma 
samfélagsskoðun í verkum sínum. 

„Það veitir ekkert af því að 
skrifa um ástandið hér því Ísland 
er ógnvekjandi þjóðfélag,“ segir 
hún, „hvað er annað hægt að segja 
um þjóðfélag sem leyfir jafn illa 
ígrundaða eyðileggingarmaskínu 
eins og Kárahnjúkavirkjun sem 
eyðir ekki aðeins náttúrunni heldur 
mannslífum og limum líka.“ 

Hún segir allt of algengt að 
ákvarðanataka hérlendis einkenn-
ist af skammtímasjónarmiðum og 
yfirgangi og nefnir einnig þá þögg-
un sem einkennir ákveðin umræðu-
efni hérlendis. „Er Ísland svo ógur-
lega saklaust eins og margir virðast 
enn halda?“ spyr hún á móti og 
vísar til nýlegra frétta af kynferð-
isbrotum gegn heyrnarlausum 
börnum.

Steinunn segir að íslenskir fjöl-
miðlar séu allt of duglegir við að 
þegja. Miðað við tilefnið hafi þeir 
til dæmis fjallað lítið um metsölu-
bók síðasta árs, Draumalandið eftir 
Andra Snæ Magnason. „Það er því 
stórmerkilegt hversu vel hún seld-
ist og mér finnst viðtökurnar hjá 
almenningi með því gleðilegra sem 
gerst hefur á Íslandi undanfarið. 
Ástæðan fyrir vinsældunum er 
ekki framsetningin eða að bókin sé 
„sensational“ heldur sú að hann er 
að skrifa um hluti sem brenna á 
fólki, hluti sem fjölmiðlarnir van-
rækja,“ segir Steinunn og bætir við 
að viðtökurnar veiti einnig ástæðu 
til bjartsýni um mátt bókarinnar og 
áhrif hins ritaða orðs – þau áhrif 
hafi til dæmis sést í þátttöku fólks í 
Laugavegsgöngunni þar sem 15 
þúsund landsmenn mótmæltu stór-
iðjustefnu stjórnvalda. „Það var 
ekkert fjallað um þá göngu í sjón-
varpsannál ársins 2006. Að mínu 
mati er það staðfesting þess að á 
Íslandi eru rithöfundar ennþá þýð-
ingarmeiri persónur en í löndum 
þar sem fjölmiðlar „virka“ – í slík-
um löndum yrði frétt ársins ekki 
sleppt úr annálum.“

Hlutverk rithöfunda og verka 
þeirra í sköpun sjálfsmyndar þjóð-
arinnar er skilgreint af þeim sem á 
eftir koma. Þegar rætt er um eilífð-
armál á borð við listir og hugsjónir 
vakna einnig spurningar um til-
gang og ásetning. Steinunn segir að 
einn vandi rithöfunda sé fólginn í 
því að þeir geti ekki alltaf skrifað 
um hugðarefni sín þótt þeir þrái 
ekkert heitar. „Rithöfundur á ekki 
að reyna sig við hvaða efni sem er. 

Hann verður að finna út hvað hann 
er maður til að skrifa og reyna 
síðan að teygja sig eins langt og 
hægt er – en ef efnið sem maður 
tekur fyrir verður þvingað er hætta 
á að allt tapist. Það er skilyrði í 
þessu starfi að hjarta og höfuð fylg-
ist að.“ 

Steinunn vitnar til orða Nóbel-
skáldsins sem sagði á gamals aldri 
að það þyrfti stórfelldan masókisma 
til þess að standa í því að skrifa. 
„Rithöfundarstarfið er fullt af 
þversögnum. Á köflum verður 
maður að þjást til þess að afrakst-
urinn sé góður en um leið eru for-
réttindi að fá að vinna við það sem 
maður vill helst gera. Milljón 
manns langar til þess að skrifa en 
geta ekki með nokkru móti komið 
því við. Svo er algengt að fólk láti 
ekki reyna á það í alvörunni – er 
ekki nógu galið til þess. Það er 
reyndar fullkomlega afsakanlegt 
frá mínum bæjardyrum séð.“
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Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir leikkona er annar 
umsjónarmanna Stundarinnar okkar. Hún nam 
leiklist í London en hefur nú verið hér heima í 
tæp þrjú ár við ýmis verkefni. Sigríður Hjálmars-
dóttir heimsótti leikkonuna og spjallaði við hana 
yfir tebolla.

É
g ætlaði alltaf að 
verða tungumála-
fræðingur, segir 
Ísgerður Elfa hlæj-
andi, spurð hvort hún 
hafi alltaf ætlað að 

verða leikkona. „Ég veit reyndar 
ekki hvort tungumálafræðingar 
eru til en ég bjó þetta til sjálf 
þegar ég flutti til Bandaríkjanna 
níu ára gömul. Mér fannst svo 
skemmtilegt hvernig fólk talaði 
með mismunandi hreimi eftir stöð-
um og ákvað þá að tungumál væru 
eitthvað sem ég gæti lagt fyrir 
mig,“ bætir hún við en fjölskyldan 
bjó í Bandaríkjunum í fjögur ár. 

„Það var svolítið fyndið þegar ég 
byrjaði síðan að læra leiklist úti í 
London og var þá með bandaríska 
hreiminn enda er ég eiginlega tví-
tyngd eftir dvölina þar. Ég hafði 
því engar áhyggjur af enskunni 
þegar ég flutti til Englands en 
komst fljótlega að því að hreimur-
inn er svo margvíslegur þar að ég 
átti í mestu vandræðum með að 
skilja sumt fólk. Ég velti því stund-
um fyrir mér þegar ég hlustaði á 
fólk tala hvort við værum virki-
lega að tala sama tungumálið,“ 
segir Ísgerður og brosir. 

Ísgerður segir að leiklistar-
áhugi sé til staðar í ættinni þó þar 

séu engir þekktir leikarar. „Ég 
held að það hafi reyndar alveg 
blundað í mér að leika þegar ég 
var lítil því ég var alltaf að búa til 
leikrit með systur minni og frænd-
systkinum. Ég fékk líka oft að 
fara með æskuvinkonu minni, 
Álfrúnu Örnólfs, í leikhúsið þegar 
hún var að leika. Stundum fékk ég 
að fara baksviðs og sjá hvernig 
var þar. Mér fannst það alveg 
ótrúlega merkilegt,“ segir Ísgerð-
ur. „Amma gaf okkur frænd-
systkinunum líka alltaf leikhús-
ferð í staðinn fyrir páskaegg auk 
þess sem foreldrar mínir voru 
duglegir að fara með okkur syst-
urnar í leikhús. Þannig að ég ólst 
upp við að fara þó nokkuð á leik-
sýningar.“

Ísgerður Elfa er Vesturbæingur í 
húð og hár. Hún ólst upp við Drafn-
arstíginn í Reykjavík þannig að 
Vesturbærinn er æskuslóðirnar. 
„Eftir grunnskólann fór ég í Versl-
unarskólann og var mikið í kring-
um leiklistina þar þó ég hafi ekki 
tekið þátt í leiksýningunum,“ segir 
Ísgerður sem var eitthvað feimin 
við að reyna sig á þeim vettvangi. 
„Ég var alltaf bara bak við tjöldin. 
Í sjötta bekk var ég formaður leik-
listarfélagsins og setti upp leikrit-
ið þann vetur. Réð leikstjóra og 
allt það en var ekki með í leikrit-
inu sjálfu. Ég fór reyndar á leik-
listarnámskeiðin og fór einu sinni 
í prufu fyrir leikritið. Þá komst ég 
í lokahópinn en ekki í leikritið. Þá 
ákvað ég bara að þetta væri örugg-
lega ekkert fyrir mig,“ segir 
Ísgerður og hlær að minningunni. 

Þar sem Ísgerður var formaður 
leiklistarfélags Verslunarskólans 
hafði breski leiklistarskólinn, Arts 
Educational School of Acting, sam-
band við hana til að auglýsa fyrir 
sig inntökupróf í Verslunarskólan-
um. „Ég sá um að auglýsa prófin 
en ætlaði ekki að fara í inntöku-
próf sjálf. Óli Þorvaldz, sem var 
síðan með mér í bekk í London, 
sparkaði mér eiginlega inn í pruf-
una því hann vissi að mig dauð-
langaði. Hann dró mig inn í tölvu-
stofuna, lét mig finna mér atriði úr 
leikriti og sagði mér að æfa mig. 
Svo dreif ég mig í prufuna og gekk 
svona glimrandi vel.“

Ísgerður segir alla hafa orðið 
rosalega hissa á að hún færi út í 
leiklistina. „Það var skemmtilegt 
hvað þetta kom öllum á óvart. Ég 
fékk bréf um að ég hefði komist 
inn í skólann á tvítugsafmælinu 
mínu í apríl og var svo bara farin 
út nokkrum mánuðum síðar. Það 
var enginn búinn að sjá mig leika 
þannig að allir voru rosalega 
hissa,“ segir hún og hlær. 

Eftir útskrift úr leiklistarskólan-
um árið 2003 var Ísgerður áfram í 
London, í harkinu, eins og það kall-
ast. „Ég fór í prufur, lék í heim-
ildamynd og í leikriti sem vinur 

Heiður að 
taka þátt í 
sjónvarps-
sögunni

minn setti upp auk alls konar tal-
setninga. Síðan vann ég við að 
kynna ilmvatn í Harrods, það var 
alveg skelfilegt starf og hentaði 
mér mjög illa,“ segir Ísgerður og 
hlær. „Ég þurfti að vera stífmáluð 
og í dragt á hverjum degi. Síðan 
angaði ég af tíu mismunandi ilm-
vötnum á leiðinni heim í lestinni 
eftir vinnu. Enda entist ég ekki 
lengi í þessu heldur fór að vinna á 
bar. Þar var viðkunnanlegra fólk 
og starfið átti mun betur við mig.“

Ísgerður hefur nú verið heima 
frá því snemma árs 2004. „Ég 
þurfti að koma heim því ég var að 
ganga í gegnum erfiðan tíma þarna 
úti,“ segir Ísgerður sorgmædd. 
„Ég hafði verið að hitta strák úti 
sem lést. Þess vegna langaði mig 
bara að koma heim og vera nálægt 
fjölskyldunni meðan ég var að ná 
mér. Við höfðum mælt okkur mót 
kvöldið sem hann dó en hann 
mætti náttúrlega ekki. Ég frétti 
það síðan að hann hefði látist þetta 
kvöld.“

Morguninn eftir að Ísgerður 
fékk fréttirnar sýndi hún Shake-
speare leikrit í skóla og segir hún 
það vera það erfiðasta sem hún 
hafi gert. „Við vorum tvö í leikrit-
inu sem höfðum verið mjög náin 
Toby, sem dó. Við vorum náttúru-
lega alveg eyðilögð þennan dag, 
grétum baksviðs og settum svo 
upp grímuna þegar við komum á 
sviðið. Þetta var alveg ofboðslega 
erfitt en eftir á sé ég að fyrst mér 
tókst að komast í gegnum þetta þá 
hljóti ég að geta sýnt undir hvaða 
kringumstæðum sem er. 

Þegar Ísgerður kom heim frá 
London þekkti hún lítið til í leik-
listarbransanum hér á landi. „Ég 
þekkti Ólaf Darra og Agnar Jón 
því þeir höfðu leikstýrt fyrir 
okkur í Verslunarskólanum. Ég 
vissi ekki alveg hvert ég átti að 
snúa mér og ákvað þess vegna að 
gera bara eitthvað sjálf. Þegar 
það var auglýst eftir samstarfs-
verkefni í Borgarleikhúsinu sótti 
ég um það og fékk Agnar til að 
leikstýra fyrir mig Saumastof-
unni,“ segir Ísgerður en þau 
ákváðu að uppfæra verkið til 
nútímans og gerðu Saumastofuna 
– þrjátíu árum síðar. „Kjartan 
Ragnarsson sem skrifaði Sauma-
stofuna gaf okkur frjálsar hendur 
með verkið. Ég setti þetta síðan 
upp ásamt systur minni, Gunn-
hildi, og við stofnuðum fyrirtæki, 
sem við nefndum Tobias, eftir vini 
mínum sem lést í London.“

Spurð hvernig það hafi komið 
til að hún færi í Stundina okkar, 
segir Ísgerður: „Einn af höfundun-
um hringdi í mig þegar ég var í fríi 
með vinkonum mínum í Taílandi 
síðasta sumar. Hann sagðist vera 
að skrifa Stundina okkar og að ég 
væri efst á óskalistanum yfir þá 
sem höfundarnir vildu fá í hlut-
verkið.“ Ísgerður fékk að mæta í 
prufuna eftir að hún kæmi heim 
og fékk síðan vinnuna. „Það er 
rosalega skemmtilegt og mikill 
heiður að fá að vera í Stundinni 
okkar. Maður er að taka þátt í sjón-
varpssögunni því allir sem alast 
upp á Íslandi muna eftir Stundinni 
okkar í einhverri mynd. Það er 
ótrúlega gaman að vera hluti af 
þessu og að einhverjir krakkar 
muni síðar líta til baka og muna 
eftir Stíg og Snæfríði.“

Ísgerður segir það líka ofsalega 
gaman að hitta krakka sem finnist 
mikið til hennar koma. „Sum 
þeirra stara alveg á mig en aðrir 
hlaupa á eftir mér og spyrja mig 
hvort ég sé í Stundinni okkar. Þeim 
finnst voða skemmtilegt að vera 
búin að sjá mig í sjónvarpinu og 
svo er ég bara allt í einu fyrir 
framan nefið á þeim,“ segir Ísgerð-
ur og hlær. 

Í dag einbeitir Ísgerður sér að 
verkefni sem hún er að vinna fyrir 
Tobias auk þess sem tökum á 
Stundinni okkar er ekki lokið fyrir 
veturinn. Þá er hún einnig í söng-
námi við Söngskólann í Reykjavík. 
„Það blundar alltaf í mér að fara 
aftur til London en meðan ég er að 
vinna að skemmtilegum verkefn-
um hér heima þá er það voða gott 
því hér er ég umkringd fjölskyldu 
og vinum. Það hefur mikið að 
segja. Annars leið mér rosalega 
vel í London svo það er aldrei að 
vita hvað ég geri í framtíðinni,“ 
segir Ísgerður og bætir því við að 
hún hafi í rauninni engin sérstök 
plön. „Það þýðir ekki að plana of 
mikið því það kemur alltaf eitt-
hvað nýtt og spennandi upp á sem 
er áhugavert að gera.“ 

Hún játar því að hún vonist til 
að halda áfram með Stundina 
okkar næsta vetur þó enn sé ekki 
búið að semja um það. „Ég held að 
við séum öll áhugasöm um að halda 
áfram svo fremi að samningar 
náist. Samstarfið hefur gengið vel 
hingað til þannig að það lítur vel út 
með framhaldið,“ segir hin 
brosmilda og glaðlynda Ísgerður 
Elfa.

Bryndís Schram
Ása Finnsdóttir
Rannveig og 
Krummi
Helga Steffen-
sen og Brúðu-
bíllinn

Gunni og Felix
Ásta og Keli
Birta og Bárður

Stígur
og
Snæ-
fríður



INNANHÚSSARKITEKTAR 
GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR

T.ark leitar að innanhússarkitektum og 
grafískum hönnuði 

Boðið er upp á fjölbreytt starf með 
samhentum hópi. 

Skila skal umsóknum ásamt starfsferilsskrám 
á skrifstofuna, Brautarholti 6, 3. hæð, eða á 

netfangið bjarni@tark.is.  
 Farið verður með allar umsóknir sem 

trúnaðarmál.

TEIKNISTOFAN ehf        ARKITEKTAR 
BRAUTARHOLTI 6    105 REYKJAVÍK 
teiknistofan@tark.is     www.tark.is

T.ark vinnur að fjölbreyttum hönnunarverkefnum bæði 
innan- og utanlands.  Hjá T.ark starfa 26 manns









Ráðgjafa- og þjónustuver
á sölu- og markaðssviði Landsbankans

Vegna aukinna umsvifa í einstaklingsviðskiptum leitum við að metnaðarfullu og árangursdrifnu starfsfólki 
í ráðgjafa- og þjónustuver bankans. Í boði er tækifæri til að taka þátt í spennandi uppbyggingarstarfi
deildarinnar sem staðsett er í höfuðstöðvum bankans í Austurstræti.
Helstu verkefni deildarinnar lúta að þjónustu við viðskiptavini sem eiga viðskipti sín í gegnum síma.
Leitað er að einstaklingum í fullt starf með möguleika á sveigjanlegum vinnutíma en ráðgjafa- og
þjónustuverið er opið kl. 8:00 – 21:00 virka daga og kl. 11:00 – 16:00 laugardaga.

Nánari upplýsingar veita Lilja Birgisdóttir deildarstjóri í ráðgjafa- og 
þjónustuveri í síma  410 7187 og Berglind Ingvarsdóttir á starfsmannasviði 
í síma 410 7914.

Umsókn og ferilskrá sendist á netfangið berglind.ingvarsdottir@landsbanki.is
merkt: „Ráðgjafa- og þjónustuver“ og einnig er hægt að sækja um starfið á 
www.landsbanki.is. Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar nk.

Starfssvið:
• Ráðgjöf á sviði einstaklingsþjónustu
• Öll almenn þjónusta við viðskiptavini bankans
• Upplýsingagjöf um verðbréfa- og lífeyrisvörur bankans
• Frumkvæði að því að bjóða viðskiptavinum vörur og þjónustu bankans
• Ýmis önnur verkefni sem tilheyra þjónustu við einstaklinga

Hæfniskröfur og eiginleikar:
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og metnaður til að ná árangri
• Þjónustulund og vilji til að uppfylla þarfir viðskiptavina
• Nákvæmni og geta til að starfa undir álagi
• Háskólamenntun og/eða reynsla af bankastörfum er kostur

Landsbankinn er eitt stærsta
fjármálafyrirtæki landsins og
veitir alhliða fjármálaþjónustu
til einstaklinga, fyrirtækja og
stofnana.

Landsbankinn leitast við að ráða
til sín og hafa í sínum röðum
framúrskarandi starfsfólk og efla
það í störfum sínum.

Til að stuðla að vexti og arðsemi
bankans er áhersla lögð á
skemmtilegan vinnustað, starfs-
ánægju og gott starfsumhverfi,
sem og markvissa starfsþróun
og þekkingu starfsfólks.

Það er viðhorf stjórnenda
Landsbankans að starfsfólkið,
metnaður þess, kraftur og
hollusta, séu lykillinn að
farsælum rekstri bankans.

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/I

C
E

 3
58

23
 0

1/
07

Krókháls 5a • 110 Reykjavík • Sími: 588 7700 • Fax: 588 8700 • www.radning.is • radning@radning.is

Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar nk.

Áhugasömum er bent á að leggja inn umsókn á
heimasíðu Ráðningarþjónustunnar www.radning.is
og sækja þar sérstaklega um starfið.

Umsjón með starfinu hefur Sonja M. Scott, sonja@radning.is

AÐSTOÐARMAÐUR
   FRAMLEIÐSLUSTJÓRA

Starfssvið:
• Umsjón og eftirlit með vélum
• Verkstjórn í framleiðslusal 
• Vörumóttaka
• Súkkulaði- og ísblöndugerð

Emmessís er markaðs-, dreifingar- og framleiðslufyrirtæki fyrir ís og önnur frosin matvæli sem það framleiðir
eða flytur inn og selur til smásöluverslana.

Hæfniskröfur:
• Mjólkurfræði- eða matvælamenntun kostur
• Reynsla af matvælavinnslu skilyrði
• Góð þekking á vélbúnaði matvælavinnslu 
• Reynsla af verkstjórn 
• Áreiðanleiki og metnaður
• Góð samskiptahæfni

ARKITEKTAR
BYGGINGAFRÆÐINGAR

T.ark leitar að arkitektum og 
byggingafræðingum. Boðið er upp á 
fjölbreytt starf með samhentum hópi. 

Skila skal umsóknum ásamt starfsferilsskrám 
á skrifstofuna, Brautarholti 6, 3. hæð, eða á 

netfangið bjarni@tark.is. 
 Farið verður með allar umsóknir sem 

trúnaðarmál.

TEIKNISTOFAN ehf        ARKITEKTAR
BRAUTARHOLTI 6    105 REYKJAVÍK 
teiknistofan@tark.is     www.tark.is

T.ark vinnur að fjölbreyttum hönnunarverkefnum bæði
innan- og utanlands.  Hjá T.ark starfa 26 manns

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

Fjöldi starfa í boði

Persónuleg og fagleg þjónusta



Við leitum að drífandi einstaklingum sem eru tilbúnir að takast á við ört vaxandi verkefni
hjá fyrirtækinu. Hæfni í mannlegum samskiptum, þjónustulund, sjálfstæð vinnubrögð
og góðir skipulagshæfileikar eru mikilvægir eiginleikar.

Það er metnaðarmál Þekkingar hf. að vera ávallt í fremstu röð á sínu sviði. Viðskiptavinir fyrirtækisins
eru mörg af stærstu og öflugustu fyrirtækjum landsins. Hjá Þekkingu hf. starfa nú um 50 manns
og starfsstöðvar eru á tveimur stöðum á landinu, í Kópavogi og á Akureyri. Öflug símenntunarhvatning
ásamt fjölskylduvænu starfsumhverfi er hluti af starfsmannastefnu Þekkingar hf.

Verslunarkerfasérfræ›ingur
(kassakerfi)
Starfssvi›

• Uppsetning og viðhald á vélbúnaði
og verslunar- og stýrikerfum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Þekking og reynsla af

staðarnetsbúnaði og stýrikerfum frá
Microsoft

• Reynsla af sambærilegu starfi
nauðsyn

Kerfisstjóri/Microsoft
sérfræ›ingur
Starfssvi›
• Rekstrarþjónusta tölvukerfa
• Uppsetning og viðhald Microsoft

stýrikerfa á miðlurum og
vinnustöðvum

• Ráðgjöf og uppbygging tölvukerfa

Menntunar- og hæfniskröfur
• MCSA eða MCSE gráða
• Reynsla af sambærilegu starfi

nauðsyn

Umsóknir og fyrirspurnir sendist í tölvupósti á netfangi› atvinna@thekking.is.
Teki› er á móti umsóknum til og me› 28. janúar næstkomandi.

fiekking hf. leitar a› öflugum Microsoft sérfræ›ingum,
kerfisstjórum og sérfræ›ingum í rekstri verslunarkerfa

Ert flú rétti a›ilinn?

Fólk 20 ára og eldra óskast í hlutastörf til að
vinna með 6 – 9 ára börnum

List- og verkgreinum
  tónlist, myndlist, leiklist, smíði, textíl.

Íþróttum og leikjum
Útivist og umhverfismennt
Barnalýðræði og lífsleikni

  hópastarf, barnafundir, vinátta og samvera

Hægt er að sækja um og fá frekari upplýsingar á
heimasíðu ÍTR, www.itr.is og hjá starfsmanna-
þjónustu ÍTR, Fríkirkjuvegi 11, í síma 411 5000

.

Í SKEMMTILEGU
STARFSUMHVERFI?

VILTU VINNA
MEÐ BÖRNUM

FRÍSTUNDARÁÐGJAFAR/LEIÐBEINENDURÁ FRÍSTUNDAHEIMILUM

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Fríkirkjuvegi 11 Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is 

Starfsmenn ÍTR vinna á sviði íþrótta og tómstunda 
og eru lykillinn að því að ÍTR geti veitt viðskipta-
vinum sínum fyrsta flokks þjónustu

ÍTR hefur virka starfamannastefnu og leggur
áherslu á fræðslu og starfsþróun

ÍTR leggur áherslu á hvetjandi og jákvætt starfs-
umhverfi og leitast við að efla frumkvæði starfs-
manna sinna



VERKFRÆÐINGAR/TÆKNIFRÆÐINGAR

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á 

íslenskum verktakamarkaði. Hjá

fyrirtækinu starfa um 650 manns, 

víðsvegar um landið sem og 

erlendis.

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki 

sem var stofnað árið 1970 og 

hefur annast ýmis verkefni, svo 

sem virkjanir, stóriðjuver, hafnar-

gerð, vega- og brúagerð auk flug-

valla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitar-

félög, fyrirtæki og einstaklinga.

Upplýsingar og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7, 
105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Einnig er hægt er 
að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

Vegna nýrra verkefna óskar Ístak eftir að ráða verkfræðing eða 
tæknifræðing til starfa við byggingarframkvæmdir.

Starfið er kerfjandi og þarf viðkomandi að axla mikla ábyrgð.

Við leggjum áherslu á frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð. 

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.



SPACE COWBOYS
C C P  I S  L O O K I N G  F O R  Y O U !

CCP Games specializes in the creation, development, and distribution of massively multiplayer online games (MMOG). 

Founded in 1997, CCP is recognized internationally as a pioneer in the single-server persistent universe concept of the 

MMOG genre. CCP Games is headquartered in Reykjavík, Iceland with offices in Shanghai China and Atlanta USA.

CCP is looking for world class individuals for the following positions: 

EVE GRAPHICS PROGRAMMER

Program graphical effects in CCP's custom 3D engine for 

EVE Online (language: Python).

Requirements:

• Strong 3D math

• Experience with computer graphics

• B.Sc in computer Science or related fields

TEST SPECIALIST

With programming background for our Quality

Assurance Team

Requirements:

• Highly organized individual

• Develop Test plan definition and Test case design

• Test reporting 

AUDIO PROGRAMMER

Design and develop upgrades for CCP's audio engine,

including platform upgrade for Windows Vista 

(languages: C++, Python).

Requirements:

• B.Sc in Computer Science or related fields

• Good understanding of audio processing

• Experience in sound programming

Applicants should send in their resumes at: resumes@ccpgames.com

and put in the Subject field which position their interested in before February 4th.

CONFIGURATION MANAGER

Organize and manage CCP's build group and build 

processes (languages: Python, C++).

Requirements:

• B.Sc in Software Engineering or related fields

• Experience with build management

• Strong communications skills

ANIMATOR

To help build tomorrows worlds with tomorrow's

technology. The main focus is on building hyper-realistic

humans in photorealistic environments. The animator

would be instrumental in bringing to life new portions of 

EVE-Online, and future games.

Requirements:

• Experience with Maya and/or Motionbuilder

• Understanding of creating animation for blending

• Thorough understanding of anatomy and structure

• Ability to work fast but not sacrifice quality

• Understanding of technical aspects of animation

• Ability to animate realistic human motions

• Knowledge of character rigging and weighting

• Scripting or programming experience a bonus

• Demo reel that shows 3d animation is required



Vegna aukinna verkefna auglýsir Tryggingamiðstöðin eftir 
starfsmanni í áhættumat persónutrygginga. 
Starfshlutfall er 50%. 

Tryggingamiðstöðin er framsækið fyrirtæki sem býður starfsfólki sínu góða vinnuaðstöðu. Hjá TM starfar 120 manna samhentur
hópur sem hefur það markmið að veita góða þjónustu á mannlegum nótum þar sem þörfum hvers og eins er mætt af sanngirni.
Það er keppikefli starfsmanna Tryggingamiðstöðvarinnar að standa undir kröfum og væntingum viðskiptavina og hluthafa og 
koma fram af heiðarleika og einlægni.

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN /  Aðalstræti 6 /  101 Reykjavík /  Sími 515 2000 /  www.tryggingamidstodin.is
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Starfssvið:

// Afgreiðsla vátryggingaumsókna

// Yfirferð heilsufarsgagna

// Samskipti við viðskiptavini, söluaðila og endurtryggjendur

// Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:

// Menntun á heilbrigðissviði (hjúkrunarfræði eða sambærileg menntun) eða reynsla af áhættumati

// Góð íslensku- og enskukunnátta auk færni í einu Norðurlandamáli

// Góð almenn tölvukunnátta

Viðkomandi starfsmaður þarf að eiga gott með mannleg samskipti, vera skipulagður og jákvæður
og geta unnið undir álagi. 

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 31. janúar 2007. Umsækjendur eru beðnir að senda 
umsóknir auðkenndar með yfirskriftinni

”
Áhættumat“ á netfangið starf@tmhf.is.

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Vigfús M. Vigfússon, vigfus@tmhf.is, veitir frekari upplýsingar um starfið.

Áhættumat
persónutrygginga



Smiðir
Kraftafl ehf auglýsir
Erum með vana smiði sem 

óska eftir mikilli vinnu 
Upplýsingar í síma 840 1616



TM Software er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í 11 löndum og um 450 starfsmenn. 
Fyrirtækið þjónar yfir 1.800 viðskiptavinum í fleiri en 20 löndum í fjórum heimsálfum. TM Software 
er í fremstu röð við þróun hugbúnaðar, ráðgjöf og rekstur upplýsingakerfa og býður fjölbreyttar 
lausnir í nánu samstarfi við helstu upplýsingatæknifyrirtæki heims.

TM Software hefur undanfarin sex ár hlotið viðurkenningu sem eitt af 500 framsæknustu 
fyrirtækjum Evrópu. 

Við bjóðum og leggjum áherslu á:

• Frábæran starfsanda og liðsheild
• Góða starfsaðstöðu
• Sveigjanlegan og fjölskylduvænan vinnutíma
• Símenntun í starfi og virka endurmenntunarstefnu
• Fjölbreytt, spennandi og krefjandi verkefni
• Margvísleg tækifæri til starfsþróunar
• Gott mötuneyti
• Laun og önnur starfskjör eftir samkomulagi

Verkefnastjórnun
Starfið felst í áætlanagerð og umsjón með hugbúnaðar- 
verkefnum, greiningum og samskiptum við viðskiptavini.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða

sambærileg háskólamenntun nauðsynleg. 
• Víðtæk starfsreynsla af stjórnun hugbúnaðarverkefna, 

vinnu eftir stöðluðum verkferlum og fjölbreyttum
samskiptum við viðskiptavini nauðsynleg. 

Delphi eða .NET 
hugbúnaðarþróun
Störfin fela í sér hugbúnaðarþróun og samþættingu lausna
fyrir heilbrigðisstofnanir.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða

sambærileg menntun ásamt haldgóðri starfsreynslu 
af þróun hugbúnaðar nauðsynleg. 

• Delphi og/eða .NET reynsla æskileg.

Ráðgjöf – viðskiptalausnir 
Störfin felast í ráðgjöf, þjónustu og samþættingu viðskipta-
lausna fyrir mörg af framsæknustu fyrirtækjum landsins.

Hæfniskröfur:
• Leitað er að einstaklingum með þekkingu á viðskipta-

upplýsingakerfum og brennandi áhuga á hagnýtingu
upplýsingatækni.

.NET hugbúnaðarþróun
Störfin fela í sér greiningu, hönnun og forritun hugbúnaðar-
lausna og samþættingu upplýsingakerfa fyrir mörg af helstu 
fyrirtækjum landsins. Unnið er í Microsoft umhverfum svo 
sem Visual Studio, MS SQL, MS IIS, BizTalk og SharePoint.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verk- eða kerfisfræði

eða sambærileg menntun nauðsynleg. 
• Reynsla af þróun .NET hugbúnaðarlausna í C# nauðsynleg.

Hugbúnaðarþróun – 
viðskiptalausnir
Störfin fela í sér greiningu, hönnun og forritun hugbúnaðar-
lausna og samþættingu upplýsingakerfa fyrir mörg af helstu 
fyrirtækjum landsins og erlenda viðskiptavini.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verk- eða kerfisfræði 

eða sambærileg menntun æskileg. 
• Reynsla af hugbúnaðarþróun viðskiptakerfa æskileg 

en önnur marktæk reynsla af hugbúnaðargerð kemur 
vel til álita.

Ráðgjöf – veflausnir
Starfið felst í greiningu á verkefnum fyrir viðskiptavini og
ráðgjöf á sviði hugbúnaðarþróunar fyrir veflausnir og vef-
mælingartól eins og Web Trends.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun æskileg. 
• Samskiptahæfni ásamt ritfærni nauðsynleg.
• Starfsreynsla af þróun/hönnun vefsvæða eða ráðgjöf 

við uppbyggingu upplýsingakerfa nauðsynleg.

Gætt ver›ur fyllsta trúna›ar var›andi allar umsóknir 
og fyrirspurnir. 

Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon, starfsmanna-
stjóri. Umsóknir með ferilskrá sendist til starfsmannastjóra 
torfi@t.is, fyrir 1. febrúar nk.

www.tm-software.com
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Holtasmári 1 | 201 Kópavogur | Sími 545 3000 | Fax 545 3001

Öflugir sérfræðingar óskast
Vegna aukinna umsvifa og fjölbreyttra framtíðarverkefna

HEFUR OPNAÐ
Í HAFNARFIRÐI

NÝR OG BREYTTUR

ÁSAMT

Við óskum eftir hressu 
og áhugasömu fólki til 
að taka þátt fjörinu.

Leitum að fólki í heils-
dags- og hlutastörf í sal,
afgreiðslu og eldhús.

Tökum daglega við 
umsækjendum hjá KFC 
og Taco Bell í Hafnarfirði.

Upplýsingar í síma 
515 0920.
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KFC
TACO BELL

Verk- eða tæknifræðingur
Siglingastofnun
Siglingastofnun er framsækin
þjónustustofnun sem vinnur að
öryggi sjófarenda og aukinni
hagkvæmni í sjósókn.
Með sérfræðiþekkingu og
skilvirkri miðlun upplýsinga
um málefni hafna og siglinga þjónar
Siglingastofnun stjórnvöldum,
sjófarendum og útgerðarmönnum.
Nánari upplýsingar um starfssemi
stofnunarinnar má finna á
www.sigling.is

Siglingastofnun Íslands óskar eftir að ráða byggingaverk- eða tæknifræðing til starfa á hafnasvið.
Á sviðinu starfa 11 manns og þar er unnið að áætlanagerð, rannsóknum, undirbúningi og eftirliti með
hafnaframkvæmdum og sjóvörnum.
Starfssvið      Menntunar- og hæfniskröfur
-  Eftirlit -  Háskólapróf í verk- eða tæknifræði
-  Hönnun -  Góð tölvukunnátta
-  Rannsóknir í hafnargerð -  Færni í mannlegum samskiptum

-  Ekki er gerð krafa um starfsreynslu

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 9. febrúar n.k.  Umsóknir merktar “ Verk- eða tæknifræðingur” ásamt
upplýsingum um menntun og fyrri störf, berist til Siglingastofnunar Íslands, Vesturvör 2, 200 Kópavogi eða
sigling@sigling.is .  Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður hafnasviðs í síma 560 0000.
Öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir



Leiðin að tölvunarfræð-
um lá í gegnum nám í 
iðnhönnun.

Birna Íris Jónsdóttir starf-
ar sem tölvunarfræðingur 
hjá Skýrr. Áhuginn á faginu 
kom til hennar á fremur 
óhefðbundinn hátt, en Birna 
segir hann hafa kviknað 
þegar hún var við nám í iðn-
hönnun við Iðnskólann í 
Hafnarfirði.

„Starf mitt í dag felst í 
því að greina, þróa og hanna 
hugbúnað fyrir Skýrr en 
leiðin að starfinu lá í gegn-
um tölvunarfræðinám við 
Háskóla Íslands. Upphaf-
lega fór ég í iðnhönnunar-
nám og áhugi minn á hönn-
un innan upplýsingatækni 
kviknaði eiginlega þar. Svo 
fann ég að þetta togaði 
sífellt meira í mig svo ég 
fór í Háskólann og lauk 
þaðan námi í tölvunarfræð-
um. Núna hef ég starfað hjá 
Skýrr í um eitt ár og er mjög 

sátt enda Skýrr mjög spenn-
andi og kraftmikið fyrir-
tæki,“ segir Birna.

Öll störf hafa fleiri en 
eina hlið og það hefur starf 
tölvunarfræðingsins líka. 
„Það sem mér finnst 
kannski erfiðast við starfið 
mitt er leiðinlegar villulag-
færingar, en skemmtilegast 
er að fást við nýsköpun í 
kerfinu og að gera það sem 
aðgengilegast fyrir notend-
ur. Við sem erum tæknilega 
hugsandi sjáum kannski 
ekki alveg hvernig hinn 
almenni notandi mun nota 
kerfið. Þannig getur verið 
mjög skemmtilegt að skoða 
ólík samskipti milli manns 
og tölvu. Á sama tíma 
kemur þetta inn á almenna 
hönnun og vangaveltur um 
nytsemi hluta og það hvern-
ig fólki finnst best að nota 
hluti, því í þessu samhengi 
erum við að tala um tölvu-
kerfið sem notendavænan 
hlut,“ segir Birna Íris að 
lokum.

Samskipti 
manns og tölvu

Skattastefna yfirvalda 
ræður miklu um lífskjör í 
landinu.

Í erindi sem Vilhjálmur 
Egilsson, framkvæmda-
stjóri Samtaka atvinnulífs-
ins, hélt á skattadegi 
Deloitte kallaði hann eftir 
því að allir stjórnmálaflokk-
ar settu skattastefnu sína 
fram á skýran og skilmerki-
legan hátt. „Á að þróa áfram 
samkeppnishæft skattkerfi 
eða á að taka til baka það 
sem vel hefur tekist? Á að 
halda fjármagnstekjuskatt-
inum í 10 prósentum og 
lækka tekjuskatt fyrirtækja 
enn frekar eða á að hækka 
hvort tveggja?“ voru meðal 
spurninga sem Vilhjálmur 
varpaði fram.

Vilhjálmur ítrekaði líka 
að skattastefna stjórnvalda 
réði miklu um áframhald-
andi góðæri í landinu. 
„Íslenskt atvinnulíf bíður 
eftir því að heyra hvort 
halda eigi áfram eða aftur á 
bak í skattamálum. Fram-

haldið mun ráða miklu um 
það hvort lífskjör á Íslandi 
haldast áfram í fremstu röð 
eða hvort við sígum niður úr 
hópi fremstu þjóða heims,“ 
sagði Vilhjálmur.

Aftur á bak eða áfram

Um er að ræða almennt viðhald og smurþjónustu 
bifreiða, vagna, lyftara og annarra tækja fyrirtækisins.
Aðstoð við alla almenna viðgerðar- og viðhaldsvinnu á 
tækjum Samskipa.

Leitað er eftir dugmiklum, áhugasömum og samvisku-
sömum starfsmanni.   Reynsla af almennri verkstæðis-
vinnu eða smurþjónustu er kostur en ekki skilyrði.
Um framtíðarstarf er að ræða.  Umsækjandi skal hafa
hreina sakaskrá og engan fíkniefnaferil.

Vinsamlegast skilið inn skriflegum umsóknum til 
Starfsþróunardeildar Samskipa, Kjalarvogi, 104 
Reykjavík, fyrir 29. janúar 2007. Einnig er hægt að fylla út 
atvinnuumsókn á netinu, www.samskip.is (veljið
„Aðstoðarmaður/smyrjari – auglýst staða 21.01.07“).

Allar nánari upplýsingar veitir Rúnar Sigurðsson, 
deildarstjóri viðhaldsdeildar, í síma 458 8600 eða 
858 8600.

>   Fyrirtækið
Samskip hf. er ört vaxandi flutningafyrirtæki

sem býður viðskiptavinum sínum upp á 

alhliða flutninga og tengda þjónustu hvert

sem er og hvaðan sem er í heiminum. 

Samskip starfrækja skrifstofur og dóttur-

félög beggja vegna Atlantshafsins og starfa

þannig á alþjóðlegum flutningamarkaði.

Hjá fyrirtækinu starfa nú um 1400 manns á

56 skrifstofum í 23 löndum.

> AÐSTOÐARMAÐUR Á VÉLAVERKSTÆÐI

Saman náum við árangri



Við leitum að starfsfólki sem hefur jákvætt viðmót, góða þjónustulund og er tilbúið að veita
viðskiptavinum okkar afburða þjónustu. HEKLA er eitt öflugasta bílaumboð landsins. Boðið er
upp á góða vinnuaðstöðu og tækifæri til að vinna með hópi framúrskarandi starfsmanna.

Starfsmaður á þjónustuborði hefur það hlutverk að þjónusta viðskiptavini bílasviðs í gegnum síma og/eða
tölvu. Starfið er afar fjölbreytt og felst meðal annars í upplýsingagjöf, tímabókun á verkstæðum og sölu
bílavarahluta.

Starfsmaður í ábyrgðadeild sér um úrvinnslu og eftirfylgni ábyrgðakrafna frá bílaverkstæði og þjónustverk-
stæðum HEKLU.

Starfsmaður á þjónustuborði 

Starfsmaður í ábyrgðadeild

BÍLASVIÐ HEKLU
STÖRF Í ÞJÓNUSTU

Vinsamlegast sendið umsókn og ferilskrá í gegnum heimasíðu HEKLU, www.hekla.is, eða til Valdísar Arnórs-
dóttur starfsmannastjóra á netfangið va@hekla.is Nánari upplýsingar um störfin veitir Sverrir Ragnarsson,
þjónustustjóri bílasviðs HEKLU (sr@hekla.is). Umsóknarfrestur er til 2. febrúar 2007. 

HEKLA er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu og þjónustu á bílum og vélum. Markmið félagsins er að vera
í fararbroddi hvað varðar þjónustu til viðskiptavina og markaðssetningu þeirrar vöru sem fyrirtækið selur og
þjónustar.  Starfsfólk HEKLU er hvatt til að sýna frumkvæði, metnað og vilja til að ná árangri í starfi.

HEKLA    Laugavegi 172-174     Sími 590 5000 www.hekla.is

Ábyrgð og verkefni:
Símsvörun og upplýsingagjöf
Tímabókanir á bílaverkstæði
Sala á bílavarahlutum

Hæfniskröfur:
Góð almenn tölvukunnátta
Starfsreynsla í verkstæðismóttöku og/eða
sölu varahluta er æskileg
Reynsla af þjónustustarfi, s.s. símsvörun, 
er æskileg

Ábyrgð og verkefni:
Úrvinnsla og eftirfylgni ábyrgðakrafna
Samskipti við erlenda birgja
Frágangur og úrvinnsla í verkbókhaldi

Hæfniskröfur:
Tæknimenntun í bíliðngrein eða sambærileg 
menntun
Viðgerðaþekking er kostur
Góð tölvuþekking
Góð kunnátta í íslensku og ensku

Bifvélavirki hefur það hlutverk að greina, finna úrlausn og framkvæma viðgerðir á þann hátt að viðskiptavinir
HEKLU upplifi afburða þjónustu.

Bifvélavirki á fólksbílaverkstæði

Ábyrgð og verkefni:
Öll almenn viðhaldsvinna
Meðhöndlun bilanagreina
Deilir þekkingu með starfsfélögum
Framfylgja öryggisreglum, svo og þeim 
almennu reglum sem viðurkenndar eru

Hæfniskröfur:
Fullgild réttindi sem bifvélavirki og/eða góð 
reynsla
Góð kunnátta í íslensku og ensku
Góð almenn tölvukunnátta
Áhugi á símenntun í greininni og hæfileiki
til að tileinka sér tækninýjungar

ARKITEKTAR
BYGGINGAFRÆÐINGAR

T.ark leitar að arkitektum og  
byggingafræðingum. Boðið er upp á 
fjölbreytt starf með samhentum hópi. 

Skila skal umsóknum ásamt starfsferilsskrám 
á skrifstofuna, Brautarholti 6, 3. hæð, eða á 

netfangið bjarni@tark.is.  
 Farið verður með allar umsóknir sem 

trúnaðarmál.

TEIKNISTOFAN ehf        ARKITEKTAR 
BRAUTARHOLTI 6    105 REYKJAVÍK 
teiknistofan@tark.is     www.tark.is

T.ark vinnur að fjölbreyttum hönnunarverkefnum bæði 
innan- og utanlands.  Hjá T.ark starfa 26 manns



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Sundlaug Kópavogs:

• Starfsmaður, jafnt konur sem karlar

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgr./baðvarsla kvenna 100%

• Afgr./baðvarsla karla, helgarvinna

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Starfsmaður þjónustuíbúðakjarna

 geðfatlaðra

• Aðstoð við heimilisstörf

Roðasalir, sambýli og dagþjálfun
fyrir heilabilaða:

• Sjúkraliði 100% starf 

• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi

• Starfsmaður til aðhlynningar

• Starfsmaður í býtibúr hlutast.

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:

• Matráður 50%

• Starfsm. í Dægradvöl 50%

Lindaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

Salaskóli:
• Táknsmálskennari í hlutastarf

• Stuðningsfulltrúi fyrir táknmáls-

  talandi nemanda

Vatnsendaskóli:
• Starfsm. í Dægradvöl 50-60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún:  564 6266

• Deildarstjóri

Dalur:  554 5740
• Deildarstjóri 50% e. hádegi

• Leikskólakennari

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
• Leikskólakennarar

Grænatún:  554 6580
• Leikskólak/leiðbeinandi

Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar

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



» Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf, Ráðningarþjónusta • Fiskislóð 81 • 107 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Leitar þú að starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita 
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Vinnusparnaður
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, tökum forviðtöl og öflum umsagna.

Markviss leit
Nýr hugbúnaður gerir leit mjög markvissa og tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn til starfsins.

Enginn auglýsingakostnaður
Við sjáum um að auglýsa starfið eins og þörf krefur án þess að til komi aukakostnaður.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir eða er sagt upp störfum innan þriggja mánaða er ráðning í hans stað án endurgjalds.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Iceland Express, Grímsbæ, Efstalandi 26, sími 5 500 600 www.icelandexpress.is

Vefritstjóri!

www.icelandexpress.is

Iceland Express is looking to fill the position of an 
English-speaking editor for its websites. 
Interested? Log on to www.icelandexpress.is/jobs and check it out.

Iceland Express leitar að ritstjóra fyrir 
erlenda vefi fyrirtækisins.

Við hjá Iceland Express starfrækjum öfluga vefi á fimm tungumálum: íslensku, ensku, þýsku, dönsku 
og sænsku og er frekari fjölgun á þeim vettvangi í bígerð. Til viðbótar eru starfræktir netklúbbar fyrir
íslenskan og alþjóðlegan markað með vel á annað hundrað þúsund áskrifenda. 

Megnið af sölu Iceland Express fer fram í gegnum vefi þess og því leggjum við mikinn metnað í efni 
og útlit vefjanna, enda er fyrirtækið leiðandi í rafrænum viðskiptum á sínu sviði.

Í boði er líflegt og krefjandi starf hjá fyrirtæki sem er í örum vexti. Við leitum því að einstaklingi sem
hefur bullandi áhuga á ferðaþjónustu, jafnvel einhverja reynslu af skrifum og á gott með að tjá sig, 
bæði í orði og á lyklaborði. Ekki er verra að viðkomandi hafi gaman af því að ferðast, enda kallar 
starfið á einhver ferðalög og töluverð samskipti við erlenda aðila.

Nánari upplýsingar eru á www.icelandexpress.is/jobs
Umsóknarfrestur rennur út 28. janúar.

Ritstjórn fréttabréfs fyrir erlenda netklúbbinn

Umsjón með ensku bloggi Iceland Express, sjá http://blog.icelandexpress.com/iceland 

Ritstjórn, þ.m.t. efnisöflun og uppsetning efnis á www.icelandexpress.com 

Utanumhald vegna þýðinga fyrir erlenda vefi    

Umsjón með upplýsingaefni á ensku sem sent er til farþega

Auk þess þarf öðru hverju að skrifa og/eða þýða efni sem er ætlað til prentunar, t.d. auglýsingar, 
tímarit o.þ.h.

Mjög gott vald á ensku í rituðu og töluðu 
máli er skilyrði

Góð hæfni að koma hugsunum á blað og 
skrifa læsilegan og skemmtilegan texta

Reynsla af skrifum fyrir prentmiðla og/eða 
vefmiðla er æskileg

Menntun og þekking á html og helstu vef- 
stjórnunarkerfum er kostur en ekki skilyrði 

Ekki er verra ef einhver þekking á myndvinnslu- 
forritum, t.d. Photoshop, er fyrir hendi

Starfslýsing

Hæfniskröfur



Áhugavert framtíðarstarf
í Borgarnesi

Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri, sem 
vilja starfa hjá traustu 
og góðu fyrirtæki til að

sækja um.

Fyrir alla Óskum eftir að ráða deildarstjóra timburafgreiðslu til
framtíðarstarfa í verslun okkar í Borgarnesi.

Hæfniskröfur
Góð þekking á byggingavörum skilyrði
Einhver tölvukunnátta æskileg en ekki skilyrði
Þjónustulund og samskiptahæfni
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Lyftararéttindi æskileg

Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili
byggingarvara á Íslandi og eitt af 25
stærstu fyrirtækjum landsins. Húsa-
smiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum við á 
boðstólnum yfir 80.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um
750 manns á öllum aldrei. Við leggjum

mikla áherslu á að starfsmenn eigi
þess kost að eflast og þróast í starfi.

Hvetjum konur jafn sem karla til að sækja um starfið.
Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, gudrunk@husa.is,
fyrir 15. febrúar. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.iswww.husa.is

Ábyrgðarsvið
Sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Yfirumsjón með lagerhaldi
Stjórnun og ábyrgð á timbursvæði

Leitum að áhugasömum og ábyrgum einstaklingi í starfið. Þarf að gera hafið störf sem fyrst.

INNANHÚSSARKITEKTAR 
GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR

T.ark leitar að innanhússarkitektum og
grafískum hönnuði 

Boðið er upp á fjölbreytt starf með 
samhentum hópi. 

Skila skal umsóknum ásamt starfsferilsskrám 
á skrifstofuna, Brautarholti 6, 3. hæð, eða á 

netfangið bjarni@tark.is. 
 Farið verður með allar umsóknir sem 

trúnaðarmál.

TEIKNISTOFAN ehf        ARKITEKTAR
BRAUTARHOLTI 6    105 REYKJAVÍK 
teiknistofan@tark.is     www.tark.is

T.ark vinnur að fjölbreyttum hönnunarverkefnum bæði
innan- og utanlands.  Hjá T.ark starfa 26 manns

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Fréttir og Íþróttir Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!

AUGL†SINGASÍMI

550 5000

FYLGIR FRÉTTABLA‹INU ALLA MI‹VIKUDAGA

Sögurnar, tölurnar, fólki›.

Mömmu 
gengur vel!

414 9000

Hjá Mömmu starfar lífsglatt, þjónustulundað 
og metnaðarfullt starfsfólk sem hamast við 
að gera viðskiptavininn ánægðan og 
Mömmu stolta.

Mamma ætlar að fjölga í hópnum og 
þarfnast nú fleiri sölu- og tæknimanna.

Viltu vinna hjá Mömmu?

Farðu þá inn á mamma.is og fylltu út 
starfsumsókn.

Lífsgleði – þjónusta – metnaður!
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Mömmu 
gengur vel!

414 9000

Hjá Mömmu starfar lífsglatt, þjónustulundað 
og metnaðarfullt starfsfólk sem hamast við 
að gera viðskiptavininn ánægðan og 
Mömmu stolta.

Mamma ætlar að fjölga í hópnum og 
þarfnast nú fleiri sölu- og tæknimanna.

Viltu vinna hjá Mömmu?

Farðu þá inn á mamma.is og fylltu út 
starfsumsókn.

Lífsgleði – þjónusta – metnaður!
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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 vélfræðing til starfa. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Starfið felst í viðhaldi 

véla og tækja ásamt uppsetningu nýrra tækja og nýsmíði.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Vélfræðingur

• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg

• Fagmennska og vilji til metnaðarfullra starfa

• Góðir samskiptahæfileikar

Áhugasamir sendi greinagóða umsókn sem tilgreinir menntun, reynslu og fyrri 

störf til Ölgerðarinnar, Grjóthálsi 7-11, merkta Egils – vélstjóri eða á netfangið 

ee@egils.is fyrir 29. janúar nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Einarsdóttir, starfsmannastjóri í 

síma 580 9029.

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

Vélfræðingur

» Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ert þú í
   atvinnuleit?

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf
Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is



Starfsmenn óskast
 Íslandsprent er ungt fyrirtæki í 

miklum og öruggum vexti og þarf
nú að bæta við sig fleiri 

starfsmönnum.
Markmið fyrirtækisins er að bjóða 

alhliða prentþjónustu, á sem
hagstæðustum kjörum, í sem

bestum gæðum og á sem 
stystum tíma.

Sölumaður
Við leitum að metnaðarfullum og

öflugum sölumanni, þekking á 
prentvinnslu æskileg.

Prentsmiður
Okkur bráðvantar vandvirkan,

reyndan prentsmið sem allra fyrst.

Við bjóðum öruggt og skemmti-
legt starfsumhverfi þar sem

einstaklingnum er gert kleift að 
vaxa og njóta sín.

Nánari upplýsingar veitir
prentsmiðjustjóri í síma 860-2404 

eða á netfangið
rosi@isprent.is

Áhugaverð
framtíðarstörf

Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri, sem 
vilja starfa hjá traustu 
og góðu fyrirtæki til að

sækja um.

Fyrir alla

Viljum ráða áhugasama og þjónustulundaða
einstaklinga í eftirtalin störf.

Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili
byggingarvara á Íslandi og eitt af 25
stærstu fyrirtækjum landsins. Húsa-
smiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum við á 
boðstólnum yfir 80.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um
750 manns á öllum aldrei. Við leggjum

mikla áherslu á að starfsmenn eigi
þess kost að eflast og þróast í starfi.

Hvetjum konur jafn sem karla til að sækja um starfið
Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, gudrunk@husa.is,
fyrir 1. febrúar. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is

Verslun Grafarholti

Verslun Hafnarfirði

Helgarstörf í Skútuvogi

Áhugaverð störf í Blómavali í Grafarholti

Óskum eftir að ráða framtíðarstarfsmann í verslun okkar
Um er að ræða vinnutíma frá 12:00-19:00 virka daga og einhverja helgarvinnu.   

Ábyrgðarsvið
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Þjónustulund og samskiptahæfni
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

Viljum einnig ráða starfsmenn í helgar- og íhlaupastörf
Æskilegt að umsækjendur séu fæddir 1987 eða fyrr

Blómaval er hluti af fyrirtækjasamsteypu
Húsamiðjunnar og tekur starfsfólk þess virkan

þátt í öflugu starfi samsteypunnar.

Húsasmiðjuskólinn
Við rekum skóla þar 

sem starfsmenn sækja 
námskeið. Haldin eru um

100 námskeið á ári og 
námsvísir er gefinn út vor 

og haust. 

Starfsmannafélag
Hjá okkur er öflugt starfs-
mannafélag sem sér m.a. 

um skemmtanir fyrir
starfsmenn og fjölskyldur 
fleirra, íþróttaviðburði og 

útleigu sumarhúsa.

Heilsuefling
Fyrirtækið og starfs-

mannafélagið styðja við 
heilsurækt starfsmanna. 

Viðskiptakjör
Vi› bjó›um starfs-
mönnum gó› kjör.

Afgreiðslu- og sölumaður á timburlager
(framtíðarstarf)

Ábyrgðarsvið
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini 
Almenn lagerstörf

Hæfniskröfur
Tölvukunnátta kostur en ekki skilyrði
Lyftararéttindi  kostur - starfsmaður verður  að öðrum kosti sendur á lyftaranámskeið
Þjónustulund og stundvísi

Verkstjóra á timburlager
(framtíðarstarf)

Ábyrgðarsvið
Sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini 
Stjórnun starfsmanna og verkefna á svæðinu
Áfyllingar
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Þekking á timbri kostur
Tölvukunnátta kostur
Samskiptahæfni, þjónustulund og stundvísi
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
Lyftararéttindi  kostur - starfsmaður verður að öðrum kosti sendur á lyftaranámskeið

Ábyrgðarsvið
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Tölvukunnátta æskileg
Samskiptahæfni, þjónustulund og stundvísi

Afgreiðslufólk á kassa og aðstoð í deildum
(framtíðarstarf)

Viljum ráða duglegan starfsmann til afgreiðslu og annarra starfa í Kaffi Garði í 
Skútuvogi um helgar. Æskilegt að umsækjendur séu fæddir 1987 eða fyrr.

Viljum einnig ráða  starfsmenn í helgar- og íhlaupastörf í verslun okkar. Æskilegt að
umsækjendur séu fæddir 1989 eða fyrr.

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar,
Guðrúnar Kristinsdóttir, gudrunk@husa.is, fyrir
1. febrúar. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu
Húsasmiðjunnar www.husa.is
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Engjavellir 3
221 Hafnafjörður

Verð: 29.900.000
Stærð: 136,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Tilbúin  til  afhendingar  er  glæsileg  4ra  herbergja  íbúð  á  jarðhæð með  sér  inngang  og  sér  40  fm  garð.
Íbúðin skiptist í forstofu, 3 herbergi, þvottahús, geymslu, eldhús og stofu. Einnig er sameiginleg hjóla og
vagnageymsla á jarðhæð. Allt er mjög vel til vandað í íbúðinni, allar innréttingar frá Axes og heimilistæki
eru AEG. Gegnheilt parket er á stofu, eldhúsi og á herbergjum og náttúruflísar á forstofu, baðherbergi,
þvottahúsi og geymslu. Möguleiki á 90 @ fjármögnun, einnig skipti skoðuð á öðrum fasteignum.

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899
arnar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag frá kl:14:00 - 14:30

Hjallasel 49

Melgerði 1

Katrínarlind 6-8
113 Reykjavík

Verð: 23 m
Stærð: 97,2 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18,2 m
Bílskúr: Bílskýli

Glæsileg  3ja  herbergja  íbúð  ásamt  stæði  í  bílageymslu  í  fallegu,  álklæddu  lyftuhúsi  í  friðsælum  enda
lokaðs botnlanga.  Íbúðin er laus.  Íbúðin er björt og opin með afar fallegu eikarparketi á gólfi og gefur
það  henni  mjög  fallegt  og  stílhreint  yfirbragð.   Opið  eldhús  með  fallegum  innréttingum  og  glæsilegu
útsýni.  Tvö góð svefnherbergi og þvottahús í íbúð.  Fallegt, flísalagt baðherbergi.  Ísskápur í innréttingu
fylgir með í kaupum.  Þetta er falleg íbúð á góðu verði.

Tryggvi Þór
Sölufulltrúi

820 0589
tryggvi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30 

Engjasel 83  3.h.v.
109 Reykjavík

Verð: 18.700.000
Stærð: 98,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 14.535.000
Bílskúr: Bílgeymsla

Vel skipulögð 4ra herb. 98,8 m² íb. á 3. hæð í fjölbýli auk 24,1 m² bílgeymslu. Glæsilegt útsýni.  Íbúðin
getur  verið  laus  í  febrúar  2007.   Stutt  í  skóla,  verslanir  o.fl.   Anddyri  með  stórum  fataskáp.   Tvö
barnaherb.  og  eitt  hjónaherb.   Rúmgóð  stofa  með  glæsilegu  útsýni  og  útgengt  á  góðar  suðursvalir.
Eldhús með fallegri innréttingu og borðkrók.  Í baðherbergi er baðkar með sturtu og tengi fyrir þvottavél.
Sér geymsla fyrir íbúðina er í kjallara auk sameiginlegs þurrkherbergis og vagna/hjólageymslu.

Eggert
Sölufulltrúi

893 1819
eggert@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 14.00-14.30

Kristnibraut 101 3.h
113 Reykjavík

Verð: 26.900.000
Stærð: 110,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 19.965.000
Bílskúr: Bílskýli

Falleg  4ra  herb.  110,2  m²  endaíbúð,  á  3.  hæð með lyftu,  auk  opins  bílskýlis.   Snyrtileg  sameign  með
útgengt á svalir og sérinngangur fyrir íbúðina.  Örstutt er í leikskóla, skóla, verslanir o.fl.  Forstofa er með
fataskáp.   Tvö  barnaherbergi  og  eitt  hjónaherbergi,  öll  með  fataskáp.   Rúmgóð  stofa  með  útgengt  á
góðar  suðursvalir.   Eldhús  með  fallegri  innréttingu.   Baðherbergi  er  með  góðri  innréttingu  og  baðkari.
Þvottaherb. í íbúð.  Geymsla er í kjallara auk sameiginlegrar vagna- og hjólageymslu.

Eggert
Sölufulltrúi

893 1819
eggert@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 15.00-15.30
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Mýrargata 11
190 Vogar

Verð: 35.900.000
Stærð: 174.2m²

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 34.760.000
Bílskúr: 63m²

Fallegt  174.2m²  einbýlishús  ásamt  63m²  bílskur  í  Vogunum.    Eignin  skiptist  í:  Stóra  stofu,  borðstofu,
sjónvarpshol og fjögur, rúmgóð svefnherbergi allt með gegnheilu Jatopa parketi. Fallegar ljósar flísar eru í
anddyri,  eldhúsi  og  á  baðherbergjum  en  þau  eru  tvö.  Innangengt  er  úr  bílskúr  inn  í  íbúð  en  við
innganginn er einnig þvottaherbergi og vinnuskot inn af því. Gólfhiti er í eigninni   Eldhúsinnréttingar eru
úr hvíttaðri eik og rimlagluggatjöld eru sérsmíðuð frá Álnabæ

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427
oskar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.14:00-14:30

Barónsstígur 19
101 Reykjavík

Verð: 17.900.000
Stærð: 64.7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1929

Brunabótamat: 8.750.000
Bílskúr: nei

Vorum að  fá  í  einaksölu  góða  64.7  fm 3ja  herbergja  íbúð  á  2.  hæð við  Barónsstíg  í  Reykjavík.  Íbúðin
skiptist  í  hol,  stofu,  eldhús,  borðstofa  (auðvelt  að  breyta  í  svefnherb.),  baðherbergi  og  svefnherbergi.
Geymsla. Þvottahús í kjallara.  Þessi eign staðsett stutt ofan við Laugaveginn. Frábær staðsetning. Þessi
eign selst fljótt !

Óli Laxdal
Sölufulltrúi

892 9804
oli@remax.is

Anton
Sölufulltrúi

699 4431
anton@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í dag sunnud. kl. 15-15.30

Engihjalli 3, íb 6-F
200 Kópavogur

Verð: 18,9 millj
Stærð: 108 fm.

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 15,5 millj

Stór og björt 4ra herbergja íbúð með frábæru útsýni á sjöttu hæð í góðu lyftuhúsi. Rúmgott anddyri með
fataskáp. Gott  hol.  Stofa er  stór  og björt  með útgengi  út  á stórar  vestursvalir.  Eldhús er  með vel  með
farni  furuinnréttingu  og  góðum  borðkrók.  Baðherbergi  er  með  baðkari,  flísalagðri  sturtu  og  góðri
innréttingu.  Rúmgott  hjónaherbergi  með góðu skápaplássi.  Barnaherbergi  eru  tvö  annað er  stórt  með
skáp, hitt er minna. Furuparket er nær allri íbúðinni. Góð eign á barnvænum stað, stutt í alla þjónustu.

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

Asparfell 6 
Breiðholti

Verð: 17.300.000
Stærð: 94,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 12.800.000

Vel  skipulögð 3 herbergja íbúð á 5 hæð í  lyftuhúsi.  Íbúðin er í  upprunalegu ástandi  og vel  við haldið.  Í
hjónaherbergi  er  inngengin  fataskápur.  Gott  skápapláss  er  í  íbúðinni.  Úr  herbergjum  er  norður  útsýni.
Miklum endurbótum að utan er að ljúka. Þessi eign bíður uppá mikla möguleika. Öllum stigaganginum er
vel við haldið og er húsvörður í húsinu.  Búið er að greiða fyrir þær framkvæmdir sem er að ljúka.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Hjallabraut 39
220 Hafnarfirði

Verð: 20.900.000
Stærð: 108,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 15.550.000

Vel skipulögð 3 herbergja íbúð á 3 hæð á mjög barnvænum stað í Hafnarfirði.  Lýsing: Eikarparket er á
forstofu, herbergjum, gangi og stofu. Stofan er mjög stór og er útgengt á stórar suðursvalir  með mjög
góðu  útsýni  yfir  Hafnarfjörð.  Eldhús  er  með  upprunalegri  innréttingu  og  kork  flísum  og  er  gengið  inní
þvottahús og geymslu úr eldhúsi. Mjög gott skápapláss er í íbúðinni. Nóg er af bílastæðum og er nýbúið
að taka stigagang allan í gegn.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

Lautasmári 14
kopavogur

Verð: 20.900.000
Stærð: 81 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 13.700.000

Laus  við  kaupsamning.  Falleg  3ja  herbergja  íbúð  á  2  hæð  í  góðu  fjölbýli.  Íbúðin  er  81  fm  +  5,6  fm
sérgeymsla sem er ekki inn í fermetratölu íbúðarinnar. Komið er inn á flísalagða forstofu/hol með skáp.
Stór  parketlögð  stofa  með  útgengi  út  á  svalir.  Flísalagt  eldhús  með  snyrtilega  hvíta  innréttingu.
Baðherbergi  með  flísum  á  gólfi  og  veggjum,  baðkar  og  innrétting.  Tvö  rúmgóð  svefnherbergi  með
parketdúk og góðum skápum. Í kjallara er sameiginlegt þvottahús með sér stæði fyrir þvottavél. Sjón er

Guðný Alda
Sölufulltrúi

899 4377
gudny@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús 16-16:30

Öldugrandi 9
Reykjavík

Verð: 27.500.000
Stærð: 115,7+

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 18.475.000
Bílskúr: Já

Komið  er  inn  í  góða  flísalagða  forstofu  með  fínu  fatahengi.  Eldhúsið  er  með  fallegri  innréttingu  og
nýlegum tækjum,  eldhúsið  er  opið  inn  í  bjarta  stofu  með  útgengi  á  góðar  suður  svalir  með  útsýni  yfir
borgina. Svefnherbergin eru þrjú tvö þeirra með stórum skápum. Baðherbergið er flísalagt, baðkar, tengi
er fyrir þvottavél inni í baði. Í sameign er stór sér geymsla og gott sameiginlegt þvottahús. Þetta er eign á
mjög góðum stað sem vert er að skoða.

Emil Örvar
Sölufulltrúi

891 6670
emil@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag 15:00-15:30

Katrínarlind 5
Grafarholti

Verð: 24.500.000
Stærð: 94,9

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 16.940.000

Falleg  3  herbergja  íbúð  á  2  hæð í  lyftuhúsi.  Ljósar  flísar  eru  í  forstofu.  Ljóst  birki  parket  er  á  gólfum í
stofu, gangi og herbergjum. Flísar eru í eldhúsi og falleg innrétting, AEG ofn og helluborð. Salerni er með
fallegum  flísum  í  hólf  og  gólf.  Þvottaherbergi  er  í  íbúðinni  með  aðstöðu  fyrir  þvottavél  og  þurrkara.  Í
hjónaherbergi  er  tvöfaldur  skápur  og  í  barnaherbergi  er  einfaldur  skápur.  Suður  svalir.  Stæði  í
bílageymslu. Geymsla er innaf stæðinu í bílageymslunni.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 14:00-14:30
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Auðbrekka 34
200 Kópavogur

Verð: 16.900.000
Stærð: 63

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 9.050.000
Bílskúr: nei

Komið er inn í forstofu með ljósu parketi sem tengir saman stofuna, eldhúsið og baðherbergið. Eldhúsið
er  snyrtilegt  með  flísum  á  milli  skápa  og  á  gólfi.  Góður  búrskápur.  Baðherbergi  er  með  baði  og
sturtuaðstöðu. Stofan er með ljósu plastparketi og góðum gluggum sem snúa út í garðinn. Inn úr stofu
er  gengið  inn  í  herbergi  sem  er  búið  að  skipta  í  tvö  minni  herbergi,  bæði  með  gluggum  og  ljósu
plastparketi. Sameiginleg geymsla.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Sunnudag 21/1 kl. 14-14:30

Daggarvellir

Fléttuvellir 35
221 Hafnarfjörður

Verð: 34.900.000
Stærð: 229

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

Mjög skemmtilega  hannað einbýli á  góðum stað í Vallarhverfinu.   Flott hönnun og mikil lofthæð í stofu.
Húsið eru hannað þannig að lítið mál er að breyta innra skipulagi hússins. Húsið skilast fullbúið að utan
og  rúmlega  fokhelt  að  innan  ,þak  einangrað  og  rafmagn  komið  í  alla  steypta  veggi  og  loft.  Húsið  er
tilbúið til afhendingar  á næstu dögum.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Sunnudag 21/1 kl. 15-15:30

Ásvallagsata 40
Reykjavík

Verð: 15.100.000
Stærð: 43,8 ferm

Fjöldi herbergja: 2ja
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 6.480.000
Bílskúr: Sér stæði

REMAXBORG hefur fengið í  einkasölu 2ja herbergja íbúð á 3.hæð við Ásvallagötu 40. Íbúðin er í mjög
góðu ásigkomulagi í steyptri svalablokk, byggð 1972. Með íbúðinni fylgir sérmerkt bílastæði. Sameignin
er  vel  um  gengin  og  gott  viðhald  er  á  húsinu.  Þar  er  góð  geymsla  og  sameiginlegt  þvottahús  og
vagnageymsla.  Íbúðin  sjálf  er  43,8  fermetrar.  Komið  er  inn  í  forstofu/gang  og  er  baðherbergi  á  hægri
hönd  og  svefnherbergi  á  vinstri.   Á  baði  er  sturta  og  pláss  fyrir  þvottavél.  Svefnherbergi  er  með

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862
toti@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Bókið skoðun

Hrísmóar 2 A
Garðabær

Verð: 26.700.000
Stærð: 104 ferm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 15.700.000
Bílskúr: Nei

REMAXBORG hefur fengið í  einkasölu góða íbúð í  Garðabæ. Íbúðin er á þriðju hæð með risi,  í  þriggja
hæða  svalablokk.  Aðkoma  er  snyrtileg  og  umgengni  og  nágrenni  í  góðu  lagi.  Staðsetning  er  við
Garðatorg,  miðsvæðis  í  Garðabæ  og  stutt  í  alla  þjónustu.  Í  forstofu  og  baðherbergi  eru  ljósar  flísar  á
gólfi,  en annars er  ljóst  parkett  á  allri  íbúðinni.  Á hæðinni  er  góð stofa/borðstofa og opið eldhús,  með
ágætri innréttingu. Þar er einnig rúmgott herbergi með innbyggðum skápum.

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862
toti@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Bókið skoðun

Stóragerði 6
Reykjavík

Verð: 19.500.000
Stærð: 95,8 ferm
Fjöldi herbergja: 3

Byggingarár: 1961
Brunabótamat: 14.150.000

Bílskúr: Nei

REMAXBORG hefur  fengið  í  einkasölu  góða  íbúð  í  Stóragerði.  Íbúðin  er  á  fjórðu  hæð í  fjögurra  hæða
blokk.  Í  blokkinni  eru  þrír  stigagangar  og  er  þessi  í  miðjunni.  Aðkoma  er  snyrtileg  og  umengni  og
nágrenni gott. Íbúðin er mjög opin og björt,  enda hefur stofan/holið verið stækkað um eitt  herbergi og
rennur  eðlilega saman í  eina  heild.Parket  er  á  holi  og stofu  og plastparket  á  báðum svefnherbergjum.
Veggir og loft eru í góðu lagi og tvöfalt gler er í gluggum.

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862
toti@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 15,30 - 16,00

Sumarhús

Vallartröð 4
200 Kópavogur

Verð: 34.900.000
Stærð: 156,7

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 17.430.000
Bílskúr: já

Mikið endurnýjað raðhús í Kópavogi. Neðri hæð er með dökkum flísum á gólfi og skiptist í eldhús, gang,
stofu  og  borðstofu  sem  er  með  útgengi  út  í  stóran  garð  með  nýjum  sólpall.  Eldhús  er  með
kirsuberjainnréttingu, með tengi fyrir uppþvottavél og ný gaseldavél.  Stigi upp á efri hæð er parketlagður
með sérsmíðuðu handriði.    Efri  hæðin skiptist í  hol og 3 herbergi með  nýju parketi  á gólfi  og flísalagt
baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Falleg eign sem vert er að skoða.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Sunnudag 21/1 kl. 16-16:30
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Blikaás 17

Katrínarlind 2-4
113 Reykjavík

Verð: 24,9
Stærð: 95,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 17,8
Bílskúr: Bílageymsl

Fallega 3ja herbergja íbúð á 3 hæð í  lyftuhúsi.  Húsið er klætt að utan með viðhaldsfríu efni.Á sameign
eru  flísar  og  teppi.  Sérinngangur  í  allar  íbúðirnar  af  svölum.  Eignin  skiptist  í  forstofu  með  eikar
fataskáp.Stofa  með  útgang  á  suður  svalir.  Eldhús  með  fallegri  eikarinnréttingu  og  AEG
tækjum.Þvottahús innaf eldhúsi með flísum á gólfi. Tvö svefnherbergi með eikarfataskápum.Baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf,baðkar og falleg eikarinnrétting. Eikarparket á allri íbúðinni.

Anna Karen
Sölufulltrúi

862 1109
annaks@remax.is

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Frakkastigur 12 A
101 Reykjavík

Verð: 18.900.000
Stærð: 53

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 9.285.000

REMAX SENTER KYNNIR:  2 herbergja íbúð á annarri hæð með stæði í lokaðri bílageymslu.  Komið er
inn í flísalagt hol með góðum skáp. Eldhúsið er með fallegri innréttingu og er opið inn stofu. Útgengt er
úr stofu á stórar suð-austur svalir. Svefniherbergi er með góðum skápum. Baðherbergi er flísalagt í hólf
og  gólf,  með  innréttingu   og  innbyggðri  sturtu  .  Íbúðin  er  björt  og  falleg.  Sameiginlegt  þvottahús  og
flottur sauna klefi  er í sameign ásamt sér geymslu.

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493
nanna@remax.is

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Í dag milli 15:30-16:00

Holtsgata 3
101 Reykjavík

Verð: 22.900.000
Stærð: 68,3

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 14.960.000
Bílskúr: Bílaskýli

REMAX  SENTER  Kynnir:  Fallega  íbúð  í  nýju  fjölbýlishúsi  á  góðum  stað  í  Vesturbænum.  Göngufæri  í
miðbæinn. Fallegar innréttingar úr eik eru i íbúðinni. Góðir fataskápur í svefnherberginu. Baðherbergið er
með baðkari og góðri innréttingu. Þvottaherbergi er innaf íbúiðinni. Íbúðinni fylgir bílastæði í bílskýli merkt
01-B03. Íbúðinni verður skilað án gólfefna nema á baði og þvottahúsi sem eru flísalagt. Eignin er laus og
tilbúinn til afhendingu.

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493
nanna@remax.is

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Í dag milli 16:30-17:00

Ásakór 1
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Þúfubarð 17 
220 Hafnafirði 

Verð: 20.8M 
Stærð: 108,5 

Fjöldi herbergja: 4-5 
Byggingarár: 1989 

Brunabótamat: 14,3 

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali 

863 0402 
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30
Mjög  falleg  og  björt  4-5herb.íbúð  með  útsýni  til  þriggja  átta  m.a.  upp á  Snæfellsnes.  Forstofa  með 
góðum skápum Borðstofa og stofa samliggjandi hægt að útbúa herbergi úr borðstofu. Eldhús glæsilegt 
og  uppgert  að  hluta  með  náttúrusteinsflísum  milli  skápa.  Rúmgott  sjónvarpshol  er í  íbúðinni  og  3 
svefnherbergi. Baðherbergi er snyrtilegt með baðkari og þvottahús er innan íbúðar. Húsið tekið í gegn að 
utan 2004. Falleg eign í  rólegu og barnvænu hverfi  þar  sem stutt  er í  alla  þjónustu og í  göngufæri  við 
miðbæinn.

Garðhús 10
112 Reykjavík

Verð: 16.500.000
Stærð: 66,4 fm

Fjöldi herbergja: 2 ja
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 9.090.000

Komið  er  inn  í  hol  með  fatahengi.   Innaf  holi  er  sérgeymsla.   Baðherbergi  er  með  flísum  á  gólfi,
sturtuklefa  og  innréttingu.  Svefnherbergi  er  með  hvítum  skápum.   Rúmgóð  parketlögð  stofa  með
útgengi í afgirtan sérgarð með sólpalli. Eldhúsið er með l-laga innréttingu og er opið við stofu.  Þvottahús
er innaf eldhúsi með flísum á gólfi.  Sameiginleg hjólageymsla og dekkjageymsla.

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
Sölufulltrúi

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Verð: 49.7M
Stærð: 260fm

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 25,0M
Bílskúr: tvöfaldur

Hlunnavogur 3
104 Reykjavík

Fallegt og virðulegt hús á 3 hæðum með 2 samþykktum íbúðum og 54,4fm
tvöföldum bílskúr á þessum vinsæla stað í borginni. Aðalíbúðin er 148,6 fm,
aukaíbúð 60 fm og bílskúrinn 54,4 fm. Samtals er eignin 263 fm. Aðalíbúðin:
Forstofa  með  fataskáp,  flísalagt  hol,  herbergi,  eldhús  með  eldri  innréttingu,
þaðan  er  gengið  niður  í  sameiginlegt  þvottahús.  Bjartar  og  samliggjandi
stofur  með  skrautlistum  í  lofti  og  4  gluggum.  Efri  hæð:  Mikil  lofthæð  er  við
stiga, stór gluggi og fallegir  skrautlistar í  lofti  sem setja skemmtilegan svip á
eignina. 4 herbergi, baðherbergi og geymsluloft yfir hæðinni. Aukaíbúð:  hol,
eldhús,  stofa  og  svefnherbergi.  Baðherbergi  með  baðkari  er  í  aukaíbúðinni.
Bílskúrinn  er  tvöfaldur  og  inn  af  honum  er  gróðraskáli.  Þetta  er  einstakt
tækifæri til að eignast hús á þessum vinsæla stað og gera það að sínu.

Ásdís Ósk
Sölufulltrúi

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

MJÓDD

Hringdu og bókaðu skoðun

Nönnustígur 2 
220 Hafnarfjörður 

Verð: 32,9M 
Stærð: 143,7fm 

Fjöldi herbergja: 4ja 
Byggingarár: 1934 

Brunabótamat: 16,8 

Fallegt og sjarmerandi einbýlishús á þessum vinsæla stað. Eignin er laus strax. Forstofa, rúmgott eldhús 
með  vandaðri  innréttingu,  stofa,  þvottahús  og  gestasalerni  (óklárað)  er á  neðri  hæð  hússins.  Fallegur 
viðarstigi liggur upp á efri hæð. Þar er sjónvarpshol, baðherbergi með sturtuklefa og 3 rúmgóð herbergi 
með  parketi á  gólfi  hægt  að  breyta í 4  herbergi.  Búið  er  að  endurnýja  klæðningu  utan á  húsi  og 
glugga.Þetta er virkilega góð eign á góðum stað í gamla bæ Hafnarfjarðar. 

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali 

863 0402 
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

Ásabraut 17 
300 Akranes 

Verð: 36.500.000 
Stærð: 163,6 fm 

Fjöldi herbergja: 4ra 
Byggingarár: 2000 

Brunabótamat: 23.650.000 
Bílskúr: já 

Glæsilegt og stílhreint parhús með bílskúr á þessum vinsæla stað á Akranesi.  Ölur eru í öllum hurðum 
og   innréttingum  sem  eru  sérsmíðaðar  og  flísar  eru á  gólfum.  Loftaklæðning  er  falleg  með  innfelldri 
halogenlýsingu. Eldhús með vönduðum tækjum og ísskápur og uppþvottavél fylgja. Stofa og borðstofa 
eru  samliggjandi.  Baðherbergið  er  flísalagt í  hólf  og  gólf.  Svefnherbergin  eru  þrjú.  Bílskúr  er  innaf 
þvottahúsi ásamt snyrtingu. Þetta er einstaklega vönduð og falleg eign sem vert er að skoða. LAUS STRAX

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali 

863 0402 
asdis@remax.is

MJÓDD

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN
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Skerseyrarvegur 1a
Hafnarfjörður

Verð: =29,3milj.
Stærð: 125,1 m2

Fjöldi herbergja: 2+2
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 17.180.000
Bílskúr: Nei

Skemmtilegt  hús  í   gamla  bænum í  Hafnarfirði.  Báðar  íbúðir  hússins  eru  til  sölu  og  býður  það  upp  á
ýmsa skemmtilega möguleika fyrir útsjónasamt fólk. Mjög þægileg aðkoma er að eigninni og bílastæði á
lóð  við  húsið.  Önnur  eignin  er  65,1  m2  á  14,9  milljónir  og  hin  er  60  m2  á  14,4  milljónir.   Frekari
upplýsingar veitir Pétur Hilmarsson s: 897-8776 - petur@remax.is

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Hringið og bókið skoðun.
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Álfhólsvegur 83

Frostafold 163
112 Reykjavík

Verð: 22.900.000
Stærð: 95,6

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 13,25
Bílskúr: Bílgeymsla

Sér inngangur er af svölum. Forstofa er með flísum á gólfi, skápur. Komið er í parketlagt hol sem liggur
að öðrum herbergjum íbúðarinnar. Eldhús er með flísum á gólfi. Góð hvít innrétting, flísar á milli efriskápa
og eldhúsbekkja - t.f. uppþvottavél. Góður borðkrókur við glugga. Stofa er rúmgóð með parketi á gólfi
og  útgengt  er  á  svalir.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Baðkar  með  sturtuaðstöðu  og  innrétting
með góðu skápaplássi. Tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Tvö svefnherbergi með dúk á gólfi.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

Laugavegur 8
101 Reykjavík

Verð: 15.900.000
Stærð: 61

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 8,23

Komið er inn á flísalagðan gang með fatahengi. Á vinstri hönd er rúmgott baðherbergi með flísum á gólfi,
góðri  innréttingu og aðstöðu fyrir þvottavél. Eldhúsið er með fallegri ljósri innréttingu, fínum skápum og
parketi á gólfi. Stofan er björt með parketi á gólfi. Svefnherbergið er með góðu skápaplássi og parketi á
gólfi.  Parket  á gólfum er  plastparket.  2 geymslur  (4,9 fm) á sameiginlegurm gangi  fylgja íbúðinni  og er
stærð þeirra innifalin í heildarfermetrafjölda.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 699 4407

Miðengi 4
800 Selfoss

Verð: 26.900.000
Stærð: 184,3

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 24,36
Bílskúr: 47,5

Stofa er rúmgóð og björt, flísar á gólfi og hitalögn. Skorsteinn þar sem hægt er að gera arinn. Borðstofa
er  með  parketi  á  gólfi.  Í  eldhúsi  er  hvít  innrétting  og  borðkrókur.  þrjú  barnaherbergi.  Rúmgott
hjónaherbergi með parketi á gólfi- skápur og sjónvarpstengi. Baðherbergi með flísum á gólfi, sturtuklefi
og baðkar-  skápur  og nýr  handklæðaofn.  Úr  þvottahúsinu er  útgengt  í  garð og að verönd sem er  við
bílskúr. Í bílskúr er hiti í gólfi, hurðaopnari og geymsluloft. Parket er nýtt. Hús var málað að utan 2004.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.14:00 - 14:30

Stjörnusteinar 13
825 Stokkseyri

Verð: 23.900.000
Stærð: 170

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 18,4
Bílskúr: 52,5

Forstofa er flísalögð og með fatahengi. Stofa/borðstofa er með nýlegu plastparketi á gólfi inn af stofu er
viðbygging þar sem er góð setustofa með parketi  á gólfi.  Baðherbergi  er  nýuppgert.  Hornbaðkar með
nuddi og flísar í hólf og gólf. Hjónaherbergi er með skápum. Tvö barnaherbergi með skápum parket er á
gólfum herbergja. Eldhús er með nýlegri innréttingu og tækjum gott skápapláss. Borðkrókur við glugga
og flísar á gólfi. Inn af eldhúsi er stórt þvottahús með útgengi á stóran sólpall. Bílskúr var byggður 2001

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

Bakkastaðir 167
112 Reykjavík

Verð: 33.900.000
Stærð: 148,50

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 21,3

Glæsileg  íbúð  á  efri  hæð  við  Bakkastaði  í  Grafarvogi.  Eignin  skiptist  í  góða  flísalagða  forstofu  með
góðum  skápum.  Samliggjandi  stofu  og  borðstofu  með  parket  á  gólfi  og  með  útgengi  á  suður-svalir.
Flísalagt  eldhús  með  fallegri  innréttingu  og  borðkrók.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  sturta.
Hjónaherbergi  er  rúmgott,  með  góðum skápum og  útgengi  á  stórar  suð-austur  svalir.  Tvö  parketlögð
barnaherbergi með skápum. Þvottahús með góðri innréttingu og flísum á gólfi.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 14:00-14:30

Bugðulækur 17
105 Reykjavík

Verð: 31.900.000
Stærð: 122,9

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 18,0

Inngangur  er  sameiginlegur  með  risíbúð.  Sameign  er  teppalögð  og  snyrtileg.  Komið  er  inn  í  hol  með
gegnheilu  parketi.  Stofa  er  rúmgóð,  tvöföld  með  nýlegu  parketi  á  gólfi.  Útgengt  er  á  svalir.  Eldhús  er
nýlega tekið í gegn. Skipt var um borðplötu nýlegt parket er á gólfi og ný tæki. Flísar á milli eldhúsbekkja
og efriskápa.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og gólf.  Baðkar  með sturtuaðstöðu.  Hjónaherbergi  er  með
parketi á gólfi, skápum og útgengt er á svalir. Skápar eru á gangi. Tvö svefnherbergi.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.17:00 - 17:30

Sóleyjarimi 103-105
112 Reykjavík

Verð: 37.900.000
Stærð: 203

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: 27,5

EINUNGIS TVÆR ÍBÚÐIR EFTIR!!!Glæsileg tveggja hæða raðhús. Þau skilast fullbúin að utan og tilbúin til
innréttinga að innan. Lóð verður frágengin, sólpallur að framan, tyrft verður að aftan og bílaplan hellulagt
og með hita. Eignirnar skiptast sem hér segir: Neðri hæð: Forstofa, innangengt er frá forstofu í bílskúr.
Stofa,  borðstofa,  eldhús og gestasalerni.  Efri  hæð:  Þvottahús,  baðherbergi  og 4  góð svefnherbergi,  2
barnaherbergi eru með litlu fataherbergi innaf. Svalir á efri hæð.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 822 3702
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Verð: 29,0
Stærð: 103.3

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 16,7

Hlíðarvegur 60
200 Kópavogur

Glæsileg  neðri  sérhæð  í  suðurhlíðum  Kópavogs.  Flísalögð  forstofa  með
góðum skápum. Við hlið forstofu er gengið inn í rúmgott eldhús með fallegum
innréttingum og upphituðu flísagólfi.  Úr  eldhúsi  er  opið  inn í  stofuna sem er
með stórum gluggum til suðurs og útgengi út á verönd og fallegan garð. Frá
forstofu er gengið inn gang að öðrum vistarverum íbúðar. Flísalagt þvottahús
með lítilli innréttingu og inn af því er lítil geymsla. Við hlið þvottahúss er lítið en
snyrtilegt  baðherbergi  með  baðkari,  upphitað  flísalagt  gólf  og  flísar  á
veggjum.  Innst  í  ganginum  eru  tvö  svefnherbergi  með  góðum  fataskápum.
Gegnheilt  Ibero  parket  er  á  stofu,  gangi  og  herbergjum.  Mjög  vandaðar
sérsmíðaðar  Mahagony  innréttingar  eru  í  allri  íbúðinni.  Gott  útsýni  er  úr
íbúðinni og framan við garðinn er friðaður skógreitur.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 17:00-17:30

Melalind 10
201 Kópavogur

Verð: 33,9
Stærð: 147

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 20,6
Bílskúr: Já

Falleg  4ra  herbergja  íbúð  á  besta  stað  í  Kópavogi.  Íbúðin  er  120,9  fm  og  bílskúrinn  er  26,1  fm.  Gott
anddyri  með  góðum  skápum.  Góð  stofa  með  gegnheilu  parketi  á  gólfi.  Eldhúsið  opið  og  bjart  með
sérsmíðaðri kirsuberjainnréttingu. Stáltæki frá GE í eldhúsi. Þrjú góð herbergi í íbúðinni með fataskápum.
Flísalagt baðherbergi með sturtu, baðkari og fallegri innréttingu. Þvottahús í íbúð og geymsla í sameign.
Snyrtileg sameign og hús málað að utan 2005. Bílskúr með sjálfvirkum opnara.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 13:30-14:00

Arnarhraun 2
Grindavík

Verð: 15,8
Stærð: 117,9

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1935/1960

Brunabótamat: 13,6
Bílskúr: já

RE/MAX  BORG  kynnir:Fallegt  og  hlýlegt  94,3  fm.EINBÝLI  á  tveimur  hæðum,ásamt  23,6  fm
BÍLSKÚR,samtals 117,89 fm.Neðri hæð:Forstofa með fatahengi,flísar á gólfi.Stórt þvottah og geymsla.Í
eldh.er  borðkrókur  og   parket  á  gólfi.Á  baði  er  baðkar  m/sturtu,flísar  á  gólfi.Í  svefnh  er  parket  á
gólfum.Efri  hæð:fjölskylduherbergi,svefnherbergi  og  súðarskápar.Bílskúr  einangraður,ágætur.Stór  og
fallegur garður.Nýlegir ofnar að hluta.Húsið er lagfært,klætt og málað 2006

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 17 - 17.30

Lindasmári
201 Kópavogur

Verð: 34.800.000
Stærð: 165

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1994

6 herbergja,  165 fm,  íbúð á tveimur  hæðum, með mikilli  lofthæð.  Eignin  er  á  góðum stað í  Kópavogi.
Neðri  hæðin  skiptist  í  forstofu  með  skápum,  3  rúmgóð  svefnherbergi,  með  skápum.  Flísalagt
baðherbergi  með  sturtu,  baðkari  og  hvítri  innréttingu.  Rúmgóð  samliggjandi  stofa  og  borðstofa  með
útgengi á suðursvalir. Fallegt eldhús með með ljósri viðarinnréttingu, borðkrókur og þvottahúsi inn af.  Á
efri hæð er stórt hjónaherbergi með fataherbergi inn af, rúmgott sjónvarpshol og opið rými sem er kjörið

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Fyrir stóra fjölskyldu

Skúlagata 20
101 Reykjavík

Verð: 27.000.000
Stærð: 71

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1997
Bílskúr: Bílageymsl

Falleg  71fm,  2-3ja  herbergja  íbúð  á  5.hæð  í  lyftuhúsi  fyrir  eldri  borgara  ásamt  stæði  í  bílageymslu.  Í
anddyri er fataskápur. Eldhús og stofa er eitt opið rými, útg. á svalir, sérstaklega fallegt útsýni til Esjunnar
og út á sjó. Innaf stofu er sjónvarpsrými sem hægt er að loka af með hurð og búa þar til auka herbergi.
Svefnherbergi með fataskápum. Eikarparkett á gólfum. Baðherbergi er með öryggisdúk á gólfi og veggir
eru flísalagðir, innrétting á vegg, t.f. þvottavél. Sér geymsla í kjallara. Húsvörður er í húsinu.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

þjónustuíbúð m/bílageymslu

Verð: 42.900.000
Stærð: 170,2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989

Bílskúr: Já

Þverás 9
110 Reykjavík

mikið  endurnýjað  5  herbergja  parhús  ásamt  sérstæðum  bílskúr  og  góðum
stað í Árbæ. Lóð í kringum hús með trépalli og skjólgirðingum, heitur pottur,
hiti  í  stétt.  Húsið  er  á  þremur  hæðum  og  skiptist  í,  1.  hæð:  Anddyri  með
náttúruflísum á gólfi,  fataskápur.  Innaf  anddyri  er  baðherbergi  sem einnig er
með náttúruflísum á gólfi, ljósar flísar á veggjum, létt innrétting. Góð geymsla
undir stiga. Stofa og borðstofa með fallegu gegnheilu parketi á gólfum, útg. í
garð. Eldhús með hvítsprautulakkaðri innréttingu, gegnheil viðarborðplata. 2.
hæð: Mjög fallegt endurnýjað baðherbergi, náttúruflísar á gólfum, mósaíkflísar
að  hluta,  sturtuklefi,  eikarinnrétting,  gluggi.  Innaf  baðherbergi  er
þvottaherbergi,  gluggi.  Þrjú  góð  herbergi  á  hæðinni  öll  með fataskápum og
parketi á gólfi. 3. hæð: sjónvarpsrými á hæðinni, parkett á gólfi. Eignin er ölll

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús 16:30-17:00 í dag





A
ug

l.
 

Þó
rh

il
d

a
r 

2
2

0
0

.3
4

0

Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli
Skólaliðar
Skólaliða vantar til starfa sem fyrst.
Um er að ræða fjölbreytt og líflegt starf
með ungu fólki.
Nánari upplýsingar veitir Sigfús Grétarsson
skólastjóri, sími: 5959-250,
netfang: sigfus@seltjarnarnes.is

Stærðfræði- og
náttúrfræðikennari
Vegna forfalla vantar kennara í stærðfræði
og náttúrufræði á unglingastig frá
1. mars nk. Um er að ræða hlutastarf.
Nánari upplýsingar veitir Sigfús Grétarsson
skólastjóri, sími: 5959-250,
netfang: sigfus@seltjarnarnes.is

Stuðningsfulltrúi
Auglýst er eftir stuðningsfulltrúa til starfa
á unglingastigi.
Nánari upplýsingar veitir Edda Óskars-
dóttir, deildarstjóri sérkennslu, sími: 5959-
250, netfang: eddao@seltjarnarnes.is

Stuðningsfulltrúi – almennur
starfsmaður í Skólaskjól
Stuðningsfulltrúa vantar í lengda viðveru
í Mýrarhúsaskóla. Um er að ræða skemmti-
legt og gefandi starf með börnum með
sérþarfir. Vinnutíminn er frá kl. 13:30 -
17:15 eða eftir samkomulagi, hlutastörf
eru einnig í boði. Einnig vantar almennan
starfsmann í hlutastarf.
Nánari upplýsingar veitir Rut Bjarnadóttir,
forstöðumaður Skólaskjóls, sími: 5959-
200 eða farsími: 822-9123;
netfang: rutbj@seltjarnarnes.is

Á Seltjarnarnesi eru um 680 nemendur í heildstæðum
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum;
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1.-6. bekk og
Valhúsaskóla; fyrir nemendur í 7.-10. bekk. Skólinn
er vel tækjum búinn og starfsaðstaða er góð.
Skólayfirvöld á Seltjarnarnesi leggja mikinn metnað
í að reka góðan skóla þar sem áhersla er lögð á
líðan nemenda. Seltjarnarnesbær hefur nýverið unnið
metnaðarfulla skólastefnu fyrir alla skóla bæjarins.

Umsóknir berist til Sigfúsar Grétarssonar
skólastjóra, netfang: sigfus@seltjarnarnes.is
Sjá einnig: www.grunnskoli.is



Sendibílstjóri

Eykt ehf. /  Lynghálsi 4 /  110 Reykjavík

Sími: 595 4400 /  Fax: 595 4499

Netfang: eykt@eykt.is /  www.eykt.is

Sendibílstjóri óskast!
Eykt óskar eftir að ráða sendibílstjóra til starfa. 
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu 
og geti sinnt ýmsum tilfallandi verkefnum. 

Umsóknum ber að skila á skrifstofu Eyktar að Lynghálsi 4. 
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu fyrirtækisins 
www.eykt.is
   
Upplýsingar gefur Arinbjörn
í tölvupóstfangi arinb@eykt.is eða í síma 822-4430

Vaxtarsproti er nýtt 
verkefni sem stuðlar að 
fjölbreyttari atvinnusköp-
un í sveitum landsins.

Framleiðnisjóður landbún-
aðarins og Impra nýsköpun-
armiðstöð eru í forsvari 
fyrir verkefnið Vaxtasproti 
til að efla atvinnusköpun í 
sveitum landsins.

Verkefnið nefnist Vaxt-
arsproti og er tvískipt. Ann-
ars vegar fræðsla og hvatn-
ing sem stendur yfir í fjóra 
til sex mánuði og hins vegar 
stuðningur og handleiðsla 
sem getur varað í allt að tvö 
ár. 

Áhugaverð verkefni geta 
hlotið fjárstyrk vegna und-
irbúnings einstakra við-
skiptahugmynda en einnig 
eru möguleikar á stærri 
styrkveitingum fyrir þátt-
takendur sem eru lengra 
komnir við gerð viðskiptaá-
ætlunar og/eða eru með 
nýja viðskiptahugmynd. 

Vegna verkefnisins er 
landinu skipt í svæði þar 
sem verkefnið nær til 
ákveðinna svæða ár hvert. Í 
ár verður Suðurlandi og 
hins vegar Húnavatnssýsl-

um og Ströndum boðið að 
taka þátt. 

Kynningarfundir verða 
haldnir á eftirfarandi stöð-
um:

30. janúar 2007, Félags-
heimilið Þingborg Árnes-
sýslu, kl. 20:30. 

1. febrúar 2007, Veitinga-
skálinn Hlíðarendi, Hvols-
velli, kl. 20:30 

18. febrúar 2007, Félags-
heimilið Sævangur, Stranda-
byggð, kl. 13:00 

18. febrúar 2007, Gauks-
mýri, Húnaþingi vestra, kl. 
20:30.

Dagskrá fundanna verð-
ur auglýst bæði í Bænda-
blaðinu og í fjölmiðlum til-
tekinna svæða. 

Þátttakendur verkefnis-
ins njóta handleiðslu Impru 
nýsköpunarmiðstöðvar á 
meðan á verkefninu stend-
ur. Allar nánari upplýsingar 
veitir Elín Aradóttir, verk-
efnisstjóri hjá Impru á 
Akureyri, í síma 4607970 
eða gegnum tölvupóst 
(elina@iti.is). Nánari upp-
lýsingar um verkefnið er að 
finn á heimasíðu Impru 
nýsköpunarmiðstöð www.
impra.is

Fjölbreyttari atvinnu-
sköpun í sveitum landsins

Fæðingarorlofssjóður hefur verið fluttur til Vinnu-
málastofnunar og hóf starfsemi sína um áramótin.

Foreldrar barn sem fæðast á árinu 2007 þurf að sækja um 
greiðslur úr nýjum fæðingarorlofssjóði sem er undir Vinnu-
málastofnum og með aðalstöðvar á Hvammstanga. 

Umsækjendur geta nálgast öll eyðiblöð og upplýsingar á 
þjónustuskrifstofum Vinnumálastofnunar um land allt, 
ásamt grunnupplýsingar um greiðslur í fæðingarorlofi. 
Allir umsækjendur eiga síðan að skila umsóknum sínum til 
Hvammstanga auk þess sem umsækjendur af landsbyggð-
inni skulu senda skattkort sín þangað kjósi þeir að nýta sér 
þau hjá Fæðingarorlofssjóði. Umsækjendur af höfuðborg-
arsvæðinu eiga að skila skattkortum sínum til Vinnumála-
stofnunar, Engjateigi 11, 105 Reykjavík, en öll önnur gögn 
skal senda á Hvammstanga. 

Fyrstu greiðslur Fæðingarorlofssjóðs eftir að hann flutt-
ist til Vinnumálastofnunar munu eiga sér stað um mánaða-
mót janúar/febrúar næstkomandi. 

Foreldrar barna fæddra 2005 og 2006 er bent á að snúa 
sér til Tryggingastofnunar ríkisins í síma 560 4400. 

 Fæðingarorlofssjóður Strandgötu 1, 530 Hvammstanga. 
Sími: 582  4840/bréfsími 582 4850. Allar nánari upplýsingar 
er að finna á heimasíðu sjóðsins: www.faedingarorlof.is

Fæðingarorlofssjóður 
fluttur
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Raðauglýsingar í Fréttablaðinu   
skila árangri

Blikksmiðja
Traust fyrirtæki óskar eftir að kaupa litla blikksmiðju. 

Áframhaldandi rekstur skilyrði.

Tilboð sendist á fréttablaðið eða á box@frett.is þar sem kemur 
fram stærð og fjöldi starfsmanna undir “blikksmiðja”.

STYRKIR ÚR
HÚSVERNDARSJÓÐI
REYKJAVÍKUR

Húsverndarsjóður Reykjavíkur auglýsir eftir
umsóknum um styrki til viðgerða og endurgerð-
ar á byggingum í Reykjavík, sem hafa sérstakt
varðveislugildi af sögulegum og byggingarsögu-
legum ástæðum. Bent skal á að endurgerðir á
ytra byrði húsa til upprunalegs stíls og viðhald
húshluta sem taldir eru hafa mikið gildi til varð-
veislu vegna heildarsvips svæða s.s. klæðn-
ingar, steyptar þakrennur og garðveggir njóta
forgangs.

Eftirtaldar upplýsingar skulu koma fram á þar
til gerðum umsóknareyðublöðum:

1. Lýsing á fyrirhuguðum framkvæmdum.
2. Tímaáætlun.
3. Kostnaðaráætlun um fyrirhugaðar

framkvæmdir.
4. Nýjar ljósmyndir af húsi og eldri, ef til eru.

Umsóknir skulu berast til skipulagsfulltrúa
á Skipulags- og byggingarsviði Reykjavíkur,
Borgartúni 3, 105 Reykjavík, fyrir 12. febrúar
2007.

Eyðublöð liggja frammi á Árbæjarsafni,
Skipulags- og byggingarsviði Reykjavíkur,
Borgartúni 3, og á heimasíðu Skipulags- og
byggingarsviðs, skipbygg.is, þar sem hægt er
að fylla út umsókn og senda rafrænt á netfangið 
skipulag@reykjavik.is.

Reykjavík, 10. jan 2007
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Auglýsing um fasteignagjöld
í Reykjavík árið 2006

Álagningarseðlar fasteignagjalda í Reykjavík 2006 verða sendir út næstu dagasem og greiðsluseðlar fyrstu
greiðslu. Tollstjórinn í Reykjavík sér um innheimtu gjaldanna.

Fasteignagjöldin skiptast í fasteignaskatt, lóðarleigu, holræsagjald, vatnsgjald og sorphirðugjald.

Fjármálasvið framkvæmir breytingar á fasteignaskatti og holræsagjaldi elli- og örorkulífeyrisþega eftir yfirferð
skattframtala. Þarf því ekki að sækja sérstaklega um lækkun eða niðurfellingu þessara gjalda.

Þeir sem fengu lækkun á fasteignaskatti og holræsagjaldi á liðnu ári, fá að óbreyttum aðstæðum einnig lækkun á
árinu 2006, að teknu tilliti til tekju- og eignaviðmiðunar. Skilyrði lækkunar eru að viðkomandi elli- eða örorkulífeyr-
isþegi eigi lögheimili í Reykjavík og sé þinglýstur eigandi viðkomandi fasteignar og/eða geti átt rétt á vaxtabótum
vegna hennar skv. B-lið 68. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt og eignaskatt.
Einungis er veitt lækkun vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota. Borgarráð hefur ákveðið að tekjumörk elli- og örorku-
lífeyrisþega vegna lækkunar fasteignaskatts og holræsagjalds á árinu 2006 hækki um 4 % á milli ára og verði eftir-
farandi miðað við tekjur liðins árs:

100% lækkun:
Einstaklingar með tekjur allt að kr. 1.560.000-
Hjón með tekjur allt að kr. 2.180.000-

80% lækkun:
Einstaklingar með tekjur á bilinu kr. 1.560.000- til kr. 1.790.000-
Hjón með tekjur á bilinu kr. 2.180.000- til kr. 2.440.000-

50% lækkun:
Einstaklingar með tekjur á bilinu kr. 1.790.000- til kr. 2.080.000-
Hjón með tekjur á bilinu kr. 2.440.000- til kr. 2.910.000-

Við álagningu fasteignagjalda nú í janúar verður afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega til bráðabirgða miðaður við
tekjur ársins 2004. Þegar álagning vegna ársins 2005 liggur fyrir í ágúst á þessu ári, verður afslátturinn endanlega
ákvarðaður og verða þá allar breytingar tilkynntar bréflega.

Umhverfissvið Reykjavíkurborgar, Skúlagötu 19, veitir allar upplýsingar varðandi álagningu og breytingar á sorp-
hirðugjaldi í síma 411-8500. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið sorphirda@reykjavik.is.

Orkuveita Reykjavíkur, Bæjarhálsi 1, veitir upplýsingar sem snerta álagningu og breytingar á vatnsgjaldi í síma 516-
6000. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið or@or.is.

Fjármálasvið Reykjavíkurborgar, Ráðhúsi Reykjavíkur, veitir upplýsingar um álagningu annarra fasteignagjalda og
breytingar á þeim í síma 411-3602. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið innheimta@reykjavik.is.

Gjalddagar ofangreindra gjalda umfram kr. 20.000- fyrir árið 2006 eru: 1. feb., 1. mars, 1. apríl, 1. maí, 1. júní og
1. ágúst.
Gjalddagi gjalda undir kr. 20.000-, og gjalda þeirra gjaldenda er völdu eingreiðslu fasteignagjaldanna er 1. maí.

Hægt að leita upplýsinga um ofangreind atriði á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Reykjavík, 15. janúar 2006
Borgarstjórinn í Reykjavík

Sigfús Gizurarson
sérfræðingur í hjartasjúkdómum opnar 
hinn 15. febrúar n.k. stofu í Læknasetrinu, 
Þönglabakka 6, 109 Reykjavík.

Tímapantanir í síma 535 7700.
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Nýkomið sérlega gott atvinnuh m/ góðri lofthæð og inn-
keyrsludyrum, 158,3 fm. endabil. Góð staðsetning, tilvalin
eign fyrir fiskvinnslu, léttan iðnað íbúð o.fl. V. 21,5 millj.

EYRARTRÖÐ - HF.

162 fm atvinnuhúsnæði. Skipting eignar: neðri hæð 120 fm
efri hæð 44 fm. um er að ræða rúmgóðan vinnslusal á 1 hæð
með innkeyrsludyr ásamt búningsklefa og salerni. Skrif-
stofu, kaffistofu og lager á 2 hæð. Rúmgóð lóð. Nánari upp-
lýsingar á skrifstofu Hraunhamars. Verð tilboð.

KAPLAHRAUN - HF.

Glæsilegt atvinnuhúsn. í byggingu á besta stað í Helluhrauni
í Hf. Húsin eru um 1320 fm hvert m/mögleika á ca 600 fm.
millilofti alls um 1920 fm. 8 stórar innkeyrsluhurðar.

STEINHELLA - HF.

Glæsil. nýlegt 125-250 fm. skrifstofuhúsn. til leigu á 2. hæð
(efstu) í nýlegu verslunar- og þjónustu/skrifstofuhúsi. Lyfta
er í húsinu. Húsið skiptist m.a. í móttöku, 8 skrifst., fundarh.,
kaffist., snyrtingu o.fl. Góð aðkoma og bílastæði. Laust strax.

Upplýsingar gefur Helgi Jón, sölustjóri s. 893 2233

BÆJARHRAUN HF. - TIL LEIGU
Um er að ræða gott 535 fm. atvinnuhúsnæði. Ágæt
lofthæð og innkeyrsludyr. Tilvalið fyrir léttan rekstur og
heildsölu. Góð staðsetning. Laust strax.

Upplýsingar gefur Helgi Jón, sölustjóri s. 893 2233

FLATAHRAUN HF. - TIL LEIGU SKRIFST.HÚSN.

Um er að ræða sérlega glæsil iðnaðarbil (endabil) á þessum
góða stað í Hfj. Bilið er á 2 hæðum. Neðri hæðin er 116,5 fm
og efri hæðin er 36,4 fm. Góður hringstigi milli hæða. Salerni
er á neðri hæðinni. Stór innkeyrsluhurð. Þetta er sérlega
vandað húsnæði sem hægt er að mæla með. Lóð er fullfrá-
gengin. Bilið er til afhendingar við kaupsamning.

STEINHELLA - HF.

Til sölu/leigu við sjávarsíðuna, glæsil nýtt 1012 fm. atvinnuh.
Húsnæðið skiptist þannig: Salur ca 500 fm. Lofthæð allt að 8
m, nokkrar góðar innkeyrsludyr. Verkstæði/lager ca 250 fm.
með 3 m lofthæð. Efri hæð: Skrifstofur, starfsmannaaðst,
glæsil útsýni, ca 250 fm. Rúmgóð athafnalóð, hellulögð, góð
aðkoma. Vönduð eign. Til afhendingar mjög fljótlega. 
Nánari uppl. gefa Hilmar og Helgi Jón á skrifst. Hraunhamars.

VESTURVÖR - KÓP.

Björt og falleg 84 fm endaíbúð á 2.hæð auk 21 fm bílskúrs. Fallegt útsýni er á
þrjá vegu úr íbúð. Íbúðin skiptist í tvö góð parketlögð svefnherbergi og rúm-
góða stofu. Útgengt út á yfirbyggðar svalir. Rúmgott eldhús og góð borðað-
staða. Þetta er falleg íbúð í litlu og snyrtilegu fjölbýli. Verð 19,9 millj.

Unnsteinn og Auður taka á móti gestum.
Verið velkomin.

SPÓAHÓLAR 8 - REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS í dag milli kl. 14:00 og 16:00

Fr
um

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Grétar J. Stephensen lögg. fasteignasali

LUNDUR
F A S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616          FAX 533 1617
SUÐURLANDSBRAUT 10,    2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS,   108 REYKJAVÍK

FRAMNESVEGUR 20A – RAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16-18

Fr
um

Jóhannes Ásgeirsson hdl., lögg. fasteignasali

Endurnýjað raðhús á 3 hæðum. Aðalinngangur er á miðhæð, þar er,
forstofa/hol, borðstofa/stofa og eldhús, stigi til efri hæðar þar er
gangur, tvö góð herb. og snyrting. Geymsluris yfir. Í kjallara/jarðhæð
eru flíslagt hol, stórt herb., þv.hús, flísal. baðh. Búið er að endurnýja
allar lagnir, vatn, rafm., skólp ,ný rafmagnstafla og dósir,klæða húsið
að innan.Útgengi er frá kjallara/jarðhæð í bakgarð. Verð 34,0 millj.

LUNDUR
F A S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616          FAX 533 1617
SUÐURLANDSBRAUT 10,    2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS,   108 REYKJAVÍK

LANGHOLTSVEGUR 22 – EINBÝLI
OPIÐ HÚS Í DAG KL 14-16

Fr
um

Jóhannes Ásgeirsson hdl., lögg. fasteignasali

Gullfallegt og algjörlega endurnýjað einbýli á 2 hæðum ásamt rúm-
góðum bílskúr. Efri hæð, forstofa, gestanyrting, 2 stofur, eldhús og
borðstofa, Neðri hæð, Vinnuherbergi, geymsla, baðherbergi, þvotta-
hús, gangur, forstofa og 3 svefnherbergi. Nýtt parket á gólfum, ný
innrétting og tæki í eldhúsi, Allt nýtt í baðherbergjum, upphengd wc,
nudd hornbaðkar, náttúruflísar á gólfum. Gluggar og gler nýlegt,
þakjárn 10 ára. Stór bílskúr. Stór hornlóð. V. 52 millj.

Laugavegi 97 l sími 440 6000

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Glæsileg efri sérhæð ásamt bílskúr á eftirsóttum stað í Reykjavík. Íbúðin
skiptist í 4 svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús. Íbúðin
afhendist fullbúin að utan, lóð fullbúin, bílastæði og svæðið milli húss og
bílskúrsins verður steypt og stimplað. Íbúðin skilast fullbúnin að innan, án
gólfefna að hluta. Anddyri, bað og þvottahús skilast þó flísalögð. Sameign
skilast einnig fullbúin, með flísum á gólfum. Gólfhitalögn er í öllu húsinu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

SOGAVEGUR - 108 REYKJAVÍK

Verð 44,9 Millj.

Jörfabakki 22
Breiðholt

Verð: 13.9
Stærð: 61,7

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1971

Góð og björt  2 herbergja íbúð á 3 hæð sem nútist  vel.  Stofan er  björt  og þ aðan er  gengið inn í  gott
eldhús með dökkri innréttinigu og flísum á milli skápa.Fallegt og rúmgott svefnihergi.Eikar parket er á allri
íbúðinni  nem  á  baðinu.Góðar  vestursvalir  flísalagðar.  Nýir  gluggar  síðan  2005.Snyrtileg
sameign,hjólageymsla og sameiginlegt þvottahús.Fallegur garður með leiktækjum.

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Anna Karen
Sölufulltrúi

862 1109
annaks@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús 16-16:30



Félag fasteignasala

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • E-mail: vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidskiptahusid.is
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Viðskiptahúsið kynnir fasteignir við strendur 
Spánar, Mallorka og Mexíkó.

Um er að ræða fullbúnar gæðaeignir frá traustum
og þekktum byggingaraðila á Spáni, 

TM Real Estate Group.

Opið verður frá kl. 14:00 – 16:00

Kíkið við og við tökum hlýlega á móti ykkur!

Kynning Skúlagötu 17, sunnudaginn 21. janúar

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Þorbjörg Stefánsdóttir
Markaðsstjóri

Sölumaður
Gsm: 862 9171

thorbjorg@vidskiptahusid.is

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður

Gsm: 868 4112
noa@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Brekkutangi 6 – 253,9 m2 raðhús með aukaíbúð

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mikið endurnýjað raðhús á 3 hæðum, með aukaíbúð í kjallara. Húsið var mik-
ið til endurinnréttað fyrir 2 árum, þá var m.a. sett eikarinnrétting í eldhús, eikarparket og mustang steinflísar á gólf
og baðherbergi endurgert. Þetta er mjög hentug eign fyrir stóra fjölskyldu. Á jarðhæð er stofa, eldhús, borðstofa
og gesta wc, á 2. hæð eru 4 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og svalir með heitum potti. Í kjallara er svo 
2-3 herbergja aukaíbúð. Þetta glæsileg íbúð á góðum stað - eign sem vert er að skoða. Verð kr. 48,5 m.

Arna Kristín, 821 9054 og Örn, 822 8500 taka á móti gestum í dag á milli kl. 14 og 15.

Fr
um

OPIÐ HÚS Í DAG - á milli kl. 14 og 15



– Atlas fylgir þér alla leið –Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar
Allar húseignir á eignarlóðum

 Verð frá 75.000 €
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
28 ára reynsla
68.000 viðskiptavinir

Sölusýning í Perlunni
í dag laugardag og á morgun

sunnudag frá kl.: 11–17
Frá aðalskrifstofunni á Spáni verður;

Björn Björnsson íslenski fulltrúinn/leiðsögumaðurinn okkar á Spáni.
Frá höfuðstöðvunum í Bretlandi verða;
James Dearsley sölustjóri Evrópu og

Julia Norton sölustjóri Bretlands
Frá aðalskrifstofunni á Kýpur verður; Lee Bailey sölufulltrúi Kýpur

og sérfræðingur í eignum á Kýpur og Grikklandi.

Vilt þú eignast fasteign erlendis og ert búinn að hugsa lengi?
Vilt þú kynna þér málin vel, taka ákvörðun, fara í skoðunarferð? 

Þá er þessi sýning fyrir þig!
Fáðu glænýjan íslenskan bækling til að taka með heim.

Verið velkomin!

Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960

www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com
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Húseignir á Spáni,
Kýpur og Grikklandiinternational

– SÝNINGARTILBOÐ –

Skoðunarferðir
2 1fy

rir



SÍÐUMÚLI 33 - TIL LEIGU
VERSLUNAR-, LAGER- OG ÞJÓNUSTURÝMI

Vorum að fá í einkaleigu þetta glæsilega verslunar- og þjónustupláss á götuhæð í þessu vand-
aða atvinnuhúsnæði. Það sem um er að ræða er verslunarpláss í framhúsi ca. 200-300 fm, að-
koma á framhlið að lagar með innkeyrsludyrum ca. 100 fm, og innaf verslunarplássi er bakhús
ca. 450 fm með mikilli lofthæð og góðri lýsingu. Þetta pláss getur nýst sem opið vinnusvæði,
verslunarpláss í tengingu við framhús og eða skrifstofu eða þjónusturými með opnum vinnusöl-
um. Einnig hægt að nýta bakhæðina sem lagerpláss. Eign sem bíður upp á mikla möguleika í
nýtingu. Eignin er ca. 760 fm. Húsið er í topp standi og er allt klætt að utan. Frábær staðsetn-
ing á eftirsóttum stað í verslunar- og þjónustuhverfi. Hagstæð leiga.

Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Stórborgar.

F
ru

m

Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

Sími 530 1500 • husakaup@husakaup.is

Sjáumst í sólskinsskapi

Við erum í sólskinsskapi og gefum þeim sem tryggja sér íbúð
að Hallakri 2 eða 4 fyrir 20. febrúar, myndarlegan kaupauka að andvirði kr. 900.000,-

Úttekt að verðmæti kr. 600.000,-
hjá Harðviðarval

Þvottavél & þurrkari að verðmæti kr. 300.000,-
frá Eirvík
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FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

 Hringdu í 550 5600 ef blaðið berst ekki

- mest lesið



69.900.000
237,2 fm. vandað 6 herbergja parhús á 2 hæðum, á
þessum eftirsótta stað í Fossvogi. Í dag er húsið með
2 íbúðum þar af er neðri íbúðin 2ja herbergja, en
auðvelt er að breyta því í einnar íbúðar hús.
Eigendur taka á móti gestum.

Fr
um

Markarvegur 12 - 108 Rvk

Opið hús í dag kl. 15:00 - 17:00 

Fr
um

Hárgreiðslustofa til sölu eða leigu

Af sérstökum ástæðum er nú til
sölu eða leigu Hárgreiðslustofan
Garbó á Hótel Loftleiðum. Vandaðar innréttingar og tæki.
Þrír klippistólar. Hagstæð húsaleiga og góð viðskiptavild.
Frábært tækifæri.

Allar nánari upplýsingar
veitir Ásmundur Skeggjason
hjá Höfða S: 565 8000 eða á

asmundur@hofdi.is

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

OPIÐ HÚS Í DAG
sunnudag 21.01.2007

KL. 14:30 - 16:00

Fr
um

3. hæð til hægri
Snyrtileg 4ra herbergja 106,4 fm íbúð á efstu hæð
með góðu útsýni. Góð lofthæð og stæði í bíla-
geymslu. Verð kr 23,4 millj.

Ari tekur vel á móti ykkur
í dag milli kl. 14:30 og 16:00

FLÉTTURIMI 12,
REYKJAVÍK

Nánari upplýsingar og bókið skoðun
s: 534 4040 eða eignastyring@eignastyring.is

Erlendur Davíðsson,
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlariFASTE IGNAMIÐLUN Erlendur

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Fallegt, rúmgott og vel skipulagt 269,4 fm parhús á tveimur
hæðum á fallegum útsýnisstað. Glæsilegar útihurðir úr ma-
hogny. Efri hæð skiptist í forstofu, baðherbergi, tvö svefnher-
bergi, stofu, eldhús, hol og bílskúr. Neðri hæð skiptist í hol,
sjójnvarpsstofu, fjögur svefnherbergi, baðherbergi, þvotta-
hús, forstofu og stórt tómstundaherbergi/geymslu. Möguleiki
að gera sér íbúð á neðri hæð með sér inngangi. Húsið er
ekki fullbúið, sjón er söguríkari. Verð 49,9 millj. 

Upplýsingar gefur Reynir Björnsson í síma 895 8321

Andarhvarf 12 – Parhús
Möguleiki á 2 íbúðum

Fr
um

51.900.000.
Afar fallegt 170,7 fm. 6 herbergja parhús á tveimur
hæðum með innbyggðum 26,2 fm. bílskúr, 
samtals 196,9 fm. 
Ragnar og Gyða taka á móti gestum

Fr
um

Krossalind 19 - 201 Kóp

Opið hús í dag kl. 14:00 - 15:00 

OPIÐ HÚS Í DAG
sunnudag 21.01.2007

KL. 14:30 - 16:00

Fr
um

Einstaklega vel staðsett og rúmgott parhús á 2.
hæðum ásamt innbyggðum bílskúr. Þrjú svefnher-
bergi, tvö baðherbergi. Húsið stendur innst í lok-
uðum botnlaga Verð kr. 44,9 millj.

Helga og Karl taka vel á móti ykkur
í dag milli kl. 14:30 og 16:00

GERÐHAMRAR 19,
GRAFARVOGUR

Nánari upplýsingar og bókið skoðun
s: 534 4040 eða eignastyring@eignastyring.is

Erlendur Davíðsson,
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlariFASTE IGNAMIÐLUN Erlendur

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044



BÆTT ÚTLIT
Kópavogur

Verð: 25 M
Stærð: 96,4

Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 13,5M

HÁR  OG  SNYRTISTOFAN  BÆTT  ÚTLIT  ÁSAMT  96.4  FM  HÚSNÆÐI  SEM  HÚN  ER  Í.   Tilvalið
atvinnutækifæri fyrir duglega aðila.  Góðir tekjumöguleikar. Stofan er staðsett mitt í fjölmennu íbúðahverfi
og hefur verið starfrækt í 9 ár af sama aðila. Tilvalið fyrir fjárfesta; öruggar leigutekjur.  ** HRINGIÐ OG
FÁIÐ UPPLÝSINGAR **

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Sigríður
Sölufulltrúi

864 3679
siggah@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Núpalind 1

SÖLU OG GRILLSKÁLI
BESTA STAÐ Í RVK

Verð: TILBOÐ
Stærð: 240 fm

Einn besti Grill-söluturn á höfuðborgarsvæðinu með videó, lottó og spilakössum er til  sölu. Þetta er vel
rekinn  staður  með  mikla  veltu  sem  hefur  skilað  eignedum  sínum  góðum  launa  og  fjármagnstekjum.
Staðurinn þjónar mjög fjölmennu hverfi þar sem meðaltekjur íbúa eru mjög góðar. Stór skóli er örsnar frá
sem hefur skapað mikil  og sívaxandi viðskipti  sérstaklega í grillmat og ís eftir  verulegar endurbætur og
stækkun á þeim hluta rekstrarins. Góð aðstaða er fyrir viðskiptavini til að snæða inni. HAFÐU SAMBAND

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Sigríður
Sölufulltrúi

864 3679
siggah@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

GÓÐIR TEKJUMÖGULEIKAR
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Tækifæri fyrir fjárfesta og fyrirtæki!Tækifæri fyrir fjárfesta og fyrirtæki!

Besta fermetraverð á sambærilegu atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu*Besta fermetraverð á sambærilegu atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu*
Gjáhella - 221 Hfj
Frábær fjárfestingakostur*
2000 fm staðsteypt atvinnuhúsnæði. Óskað er eftir tilboðum í eignina.
Húsið er staðsteypt og afhendist fullbúið að utan með malbikuðu plani og tilbúið til innréttinga að innan. Stórar innkeyrsludyr.
Afhending í september 2007. Traustur byggingaaðili. Byggingaraðili er Byggjandi ehf, kt. 631100-2520 Meðal húsa sem Byggjandi hefur reist er
verslunar- og skrifstofuhús að Borgartúni 26 og íbúðablokkir í Þrastarhöfða 1-5 og 2-6 fyrir ÍAV. Byggjandi hefur einnig byggt fjölda smærri
íbúðarhúsa og er m.a. að hefja byggingu á sambærilegu iðnaðarhúsi að Suðurhellu ásamt því að reisa íbúðablokkir fyrir ÍAV í Sóltúni.
Byggingastjóri er Kjartan Sigurðsson, Byggingariðnfræðingur og Húsasmíðameistari.

Nánari upplýsingar veitir Þórarinn í síma 824-6704 eða á skrifstofu Draumahúsa 530-1811
*(Fermetraverð 110.000 kr. pr. fm.)

www.eignastyring.is
Síðumúla 27 108 Reykjavík

sími 534 4040, fax 534 4044
Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verbréfamiðlari

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14:00-15:00
RAUÐARÁRSTÍGUR 1, REYKJAVÍK

3JA HÆÐ TIL HÆGRI
Góð 3ja herbergja íbúð sem skipt-
ist í forstofu, stofu og borðstofu,
eldhús, baðherbergi og 2 svefn-
herbergi. Verð kr. 15,9 millj.

Katrín tekur á móti ykkur í dag
milli kl. 14 og 15.
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Sími 534 4040

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

LÆKJASMÁRI 4 - KÓPAVOGI
OPIÐ HÚS Í DAG

SUNNUDAG KL. 15.00 - 15.30
BJALLA MERKT 0603
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Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Verulega falleg 95,3 fm 3ja herbergja íbúð með stæði í
bílageymslu á góðum stað í Kópavogi. Vandaðar inn-
réttingar.

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

Nánari upplýsingar veitir
Baldvin Ómar í 898-1177 

eða á skrifstofu Húseignar í 585-0100

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 17.00
Hraunhamar fasteignasala kynnir sérlega fallegt einlyft einbýli m/innb. bíl-
skúr. Rúmgóð forstofa, gestasnyrting, rúmgóð stofa/borðstofa m/útgengi í
garð, sjónvarpsskáli, 5 svefnherbergi, baðh. vönduð innrétt, baðkar/sturt-
uklefi. Sérlega fallegt, rúmgott eldhús, rúmgott þvottah og geymsla og búr
innaf þvottah, gluggi. Timburverönd m/heitum potti og skjólgarði. Sérlega
fallegur garður í rækt. Sjón er sögu ríkari. V. 44,9 millj.

Ellen og Steingrímur taka á móti áhugasömum
væntanlegum kaupendum í dag, sunnudag milli kl 14.00.-17.00.

LITLABÆJARVÖR 5 - ÁLFTANES - OPIÐ HÚS
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Reyni að nota sunnudagana 
í eitthvað skemmtilegt





Kristján Guðmundsson sendi mér 
eftirfarandi:

„Ég leyfi mér að senda þér 
athugasemd vegna orðalags sem 
er orðið all algengt hjá fólki. 
Margir eru gjarnir á að tala um 
að „keyra skip“ sem er all undar-
leg framsetning. Samkvæmt 
minni málkunnáttu er bifreið 
ekið, vél er keyrð, flugvél er flog-
ið og skipi er siglt. Væri það þörf 
ábending frá fræðimanni að 
reyna að kveða niður þann draug 
að skipi sé ekið eða skip keyrt.“ 
Við þetta er ekki öðru að bæta en 
því, að fræðimanna er ekki þörf í 
svona dæmum. Við erum öll mál-
notendur, og smekkvísi og rök-
festa er undir okkur sjálfum 
komin. Við mótum tungumálið. 
Engin trygging er fyrir því að 
„fræðimenn“ séu endilega öðrum 
fyrirmynd í málfari. Því miður. 
Hafi Kristján þökk fyrir sending-
una.

Það er skrítið hvernig farið er að 
nota orðið te. Skv. orðabók er te
drykkur úr laufum af terunnan-
um, tejurtinni (Camellia sinens-
is) – og ekkert annað. Samt tala 
menn um jurtate þegar átt er við 
seyði af öðrum jurtum, t.d. blóð-
bergi. Kannski enn ein þýðingin 
úr ensku „herbal tea“ sem er 
náttúrlega sama vitleysan. 
Frakkar kalla þetta „tisane“ sem 
merkir jurtaseyði, og er rökrétt. 
Auðvitað er „venjulegt“ te 
jurtate, enda af tejurtinni. Dytti 
einhverjum í hug að tala um 
„jurtakaffi“? Það er þó hlið-
stæða. Eða kannski „kaffite“? Ég 
segi þetta vegna þess að í Mbl. 9. 
janúar var talað um „súkku-
laðite“ – og fannst mér það 
blöskrunarlega langt gengið.

segir í undirfyrirsögn í Mbl. 10. 
janúar – og hljómar einkennilega. 
Innganga merkir að ganga inn; 
byrja í skóla; gerast félagsmaður. 
Ef einhver fer til Bandaríkjanna 
er ekki um inngöngu að ræða. Því 
hefur þessum manni verið snúið 
við á landamærunum eða verið 
meinað að koma til landsins.

sagði fréttamaður á Stöð 2, 10. jan-
úar, og er auðvitað til skammar. 
Fréttamenn eiga að vita að vegna
tekur með sér eignarfall og kven-
kynsorð sem enda á –ing verða 
–ingar í eignarfalli. Þessi beyging-
arvilla er að verða sorglega algeng 
hjá fjölmiðlafólki. Það er með öllu 
óafsakanlegt.

„Nú þarf flokkurinn að taka hönd-
um saman,“ sagði frambjóðandi 
nokkur, og er óneitanlega dálítið 
óheppilegt orðaval, þótt svo sem 
skiljist hvað hann á við. Orðtakið 
er haft um að menn taki sig saman, 
bindist samtökum. Ef einhver einn 
tekur höndum saman er hætt við 
að hann geti ekki notað hendurnar 
til mikils gagns. Heppilegra hefði 
verið að tala um flokksmenn.

Höskuldur Búi Jónsson sendi mér 
þessa braghendu:

Nú er úti napurt mjög 
         og nístir Kári, 

brytja má úr blautu hári, 
bíta kinnar frost í tári.

Vilji menn senda mér braghendu 
eða góðfúslegar ábendingar: npn@
vortex.is

„Það er nú dálítið erfitt að velja 
eina mynd þar sem ég er allan árs-
ins hring á kafi við að skoða og 
hugsa um myndlist,“ segir Harpa 
Þórsdóttir listfræðingur hjá Lista-
safni Íslands. „Ég er ekki aðeins 
að skoða myndlist í vinnunni held-
ur líka þegar ég fer inn á heimili 
annarra, á kaffi- og veitingahús, 
heima eða á netinu. Þetta er einn 
myndheimur sem ég lifi í þar sem 
ég vinn á Listasafni Íslands og hef 
að sjálfsögðu mikinn áhuga á 
myndlist.“

Harpa var tíður gestur í Lista-
safni Íslands sem barn en hún bjó 
í Þjóðminjasafninu við Suðurgötu 
til sjö ára aldurs og þar var Lista-
safnið á efstu hæð hússins á þeim 
tíma. „Ég vafraði þar á milli sal-
anna ein míns liðs og spáði í sumt 
meira en annað. Mér fannst þessi 
listasafnsheimur eins og hann 
birtist mér þarna á veggjunum 
dálítið skrítinn,“ segir Harpa og 
bætir því við að myndir Schevings 
séu henni líklega minnisstæðast-
ar. „Þær voru fyrir það fyrsta svo 
rosalega stórar og jafnvel stærri í 
minningunni en þegar ég skoða 
þær í vinnunni í dag. Sumarnótt 
Schevings er fyrsta myndin sem 
kemur upp í hugann. Hún er 
skýrust í minningunni frá þessum 
æskuárum og þessi gömlu kynni 
mín við Sumarnóttina hafa verið 
að rifjast upp fyrir mér eftir að ég 
hóf störf í Listasafninu,“ bætir 
Harpa við en segist eiga erfitt með 
að sjá hana með sömu augum, 
augum barnsins, í dag. „Til dæmis 
spáði ég þá ekkert í þennan dökk-
brúna húðlit sem telpan og konan 
hafa sem mér finnst sérstakur í 
dag. Ég man hins vegar að ég var 
mjög upptekin af því hvort dýrið 
lengst til vinstri ætti að vera kýr 
eða ekki. Mér fannst málarinn 
ekki mála höfuðið nógu kýrlegt og 
átti í einhverjum hugsanalestri 
við þessa mynd. Ég var ekki alveg 

tilbúin að taka svona mynd af kú í 
sátt og þráspurði gæslukonurnar 
hvort þær væru alveg vissar um 
að þetta ætti að vera kýr.“

Myndin Sumarnótt er ein 
margra mynda Gunnlaugs 
Scheving (1904-1972) í safneign 
Listasafns Íslands en safnið á tæp-
lega 2.000 verk eftir hann enda 
var dánargjöf Schevings til safns-
ins mjög stór þegar hann lést. „Það 
er mikið af teikningum og skiss-
um ásamt fullgerðum verkum en 
myndin Sumarnótt var máluð árið 
1959. Safnið keypti hana árið 1960 
og er hún 125 x 175 að stærð, 
máluð með olíu á striga.“ 

Varðandi stíl verksins segir 
Harpa hann vera í þessum sér-
staka skematíska stíl Schevings. 
„Það er engin lipurð hvað form og 
teikningu varðar, allt mjög hart og 

statískt. Þetta myndefni, kona sem 
heldur á barni með blóm í hendi og 
kálfur situr hjá, hentar í raun illa 
þessum stíl og það gerir hana 
dálítið áhugaverða fyrir vikið. Þá 
má túlka myndefnið á margan 
hátt,“ segir Harpa og bætir því við 
að hinar þekktu og stóru hákarla-
myndir Schevings sem málaðar 
eru með sama stíl-
bragði henti mun 
betur fyrir þess-
ar beinu og 
ákveðnu línur. 

Myndir Schevings minnisstæðastar

Dregið úr réttum svörum n.k.
fimmtudag kl. 12. - 99 kr. smsið

Þú sendir SMS skeytið JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ 
á númerið 1900!

Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón.
Þá sendir þú SMS-ið JA LAUSN JON.

LEYSTU

KROSSGÁTUNA!

Þú gætir unnið bíómyndina

John Tucker Must Die!

á DVD!





Undirbúningur fyrir 
söngvakeppni evr-
ópskra sjónvarps-
stöðva er hafinn. Fólk 
á eftir að fylgjast með 

undankeppnum og 
mynda sér skoðanir á 
því hvaða lög þykja 

góð eða vond. Það mun 
taka afstöðu og halda með sínu 
lagi (eða lögum). Þegar fulltrúi 
þjóðarinnar heldur svo í nokkurra 
milljóna króna ferðalag til að troða 
upp í Finnlandi þá „magnast“ 
spennan svo mikið að götur borg-
arinnar tæmast. 

Sjálf er ég lítið spennt fyrir 
þessari furðulegu keppni sem er 
vísara að kalla EM í tónlist. Mér 
finnst kjánalegt að keppa í listum 

og yfirleitt eru þessi lög mjög langt 
frá því að vera rjóminn af því sem 
tónlistargyðjan getur af sér. 

Þegar ég var barn þótti mér 
hins vegar mikið til Eurovision 
koma. Keppnin var stórfengleg til-
breyting frá þýskum skíðakennslu-
þáttum, uglu sem sat á kvisti eða 
fréttatíma þar sem stífur karl þuldi 
einhver leiðindi upp og börn þurftu 
að þegja á meðan. Það var lítið um 
popptónlist og glamúr, bæði í sjón-
varpi og útvarpi og því nánast yfir-
náttúrulega, ævintýralega magnað 
að fá að horfa á skrautlega Evrópu-
búa jarma og stíga hliðar saman 
hliðar á litríku sviði úti í hinum 
stóra heimi. Jafn ævintýralegt og 
skautadans, nema Eurovision var 
bara einu sinni á ári. 

Í dag dunar poppið daginn út og 
inn og glamúr sjáum við daglega í 
öllum hugsanlegum fjölmiðlum. 

Eurovision hefur breyst í und-
arlegan ríg milli Balkanlandanna 
sem eru, líkt og við vorum fyrir 
ekki svo löngu, nýskriðin út úr 
sínum balkönsku torfkofum. Fyrir 
mér er EM í tónlist því orðin tíma-
skekkja og töluverð fjármunasóun. 
Frekar myndi ég fylgjast með feg-
urðarsamkeppni barna í Kaliforníu 
eða bjúgnagleypikeppni í Bæjara-
landi ef fulltrúar Fróns myndu 
keppa þar. Ef ég slysast hins vegar 
til að horfa á Eurovision þá mun ég 
fylgjast með þeirri keppni á sömu 
forsendum og keppni í bjúgna-
gleypingum, dvergakasti – eða feg-
urð.

kynnir

Ráðgátur 
lífsins

Er til líf á öðrum 
hnöttum! Var boltinn kominn alveg yfir 

línuna þegar Geoff Hurst kom 
Englandi yfir 3 - 2 gegn Vestur-

Þýskalandi á HM 1966?

Hvers vegna fá menn 
með stóra kúrekahatta 

sem syngja um mömmur 
og hjólhýsagarða að gefa 

út plötur? 

Er Loch Ness 
skrímslið til? Hvaða stærð 

notar konan 
þín?

Uuuuu ... 
Hmmmm ... 

Tja?

Það jafnast enginn á við 
Hauk Morteins hann var 

tónlistarmaður sem átti sér 
engan líka! 

Jeminn!
Mér líður bara eins og 

einhverjum steingervingi 
þegar ég tala um tónlist 

við hann Palla!
Velkomin á 
Þjóðminja-
safnið ástin.
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Það verður rætt um þýðing-
ar í menningarmiðstöðinni 
Gerðubergi í dag. Þar stend-
ur tímaritið Jón á Bægisá 
fyrir málþingi ásamt Stofn-
un Vigdísar Finnbogadóttur 
undir yfirskriftinni „Frá 
kölska til kynlífs“.

Gauti Kristmannsson lektor í þýð-
ingafræðum við Háskóla Íslands 
situr í ritstjórn tímaritsins Jón á 
Bægisá en það er eina tímaritið 
hér á landi sem alfarið er helgað 
þýðingum. Gauti segir að menn-
ingarmiðstöðin í Gerðubergi hafi 
haft frumkvæði að því að halda 
sameiginlegt málþing í tengslum 
við Ritþing Ingibjargar Haralds-
dóttur sem haldið var í gær en 
Ingibjörg er einn ötulasti þýðandi 
landsins auk þess að vera virt ljóð-
skáld. „Það var leitað til okkar og 
Stofnunar Vigdísar Finnbogadótt-
ur um samstarf og við tókum vel í 
það. Þýðendur hafa vitanlega 
áhuga á slíku og það verða mjög 
áhugaverð erindi í boði,“ útskýrir 
Gauti.

Ingibjörg hefur setið í ritstjórn 
tímaritsins með hléum en hún er 
einn frummælenda dagsins. „Hún 
er þekkt sem Dostojevskíj-þýð-
andi og í dag mun hún fjalla sér-
staklega um ljóða- og leikritaþýð-
ingar sínar. Auk þess að starfa við 
þýðingar hafa verk hennar einnig 
verið þýdd svo hún þekkir málið 
frá öllum hliðum,“ útskýrir Gauti. 

Þá mun Ástráður Eysteinsson, 
prófessor í almennri bókmennta-
fræði við HÍ, fjalla um stöðu og 
vægi þýðinga með hliðsjón af 
nýútkominni bókmenntasögu, 
Kendra Jean Willson, doktorsnemi 

í norrænum fræðum, heldur erindi 
um ljóðstafi og viðtökur ljóðaþýð-
inga og spyr meðal annars hvort 
stuðlun sé einkenni texta, bragar-
háttar, tungumáls, þjóðmenningar 
eða alþjóðlegs skáldskaparmáls. 
Berglind Guðmundsdóttir þýðandi 
heldur svo spennandi erindi um 
íslenskar þýðingar á bókinni Lady 
Chatterley’s Lover eftir D.H. 
Lawrence.

Gauti tekur undir það að í vetur 
hafi verið meira um að vera en oft 
áður í tengslum við þýðingar og 
nefnir þar til dæmis nýstofnað 
Bandalag þýðenda og túlka þar 
sem hann gegnir nú formennsku 
en félagið hefur staðið fyrir við-
burðum tengdum þýðingum og 
þýðingafræðum. „Það er margt að 
gerast í þýðingum almennt – alls 
staðar í samfélaginu,“ áréttar 
Gauti. „Áhrif hnattvæðingarinnar 

eru augljós en þar eru þýðingar 
mjög mikilvægt viðfangsefni.“

Hann bætir við að fólk taki líka 
betur eftir þeim þýddu bókum 
sem koma út en bendir á að erfitt 
sé að meta fjölda þeirra milli ára. 
„Það er tilviljanakennt hversu 
mikið kemur út ár hvert. Titlum 
hefur fjölgað en hlutfall þýddra 
verka rokkar talsvert. Mér finnst 
markaðssetning forlaganna þó 
betri en oft áður – þau auglýstu 
sum verkanna meira og þau fengu 
einnig betri umfjöllun í fjölmiðl-
um.“

Meðvitund fólks um mikilvægi 
þýðinga virðist því fara vaxandi 
en Gauti segir að ef vel tekst til í 
dag verði mögulega haldin fleiri 
sambærileg málþing enda sé áhug-
inn til staðar. „Við verðum að sjá 
hvernig reynslan verður. Mennt-
uðu fólki sem hefur þekkingu á 
þessu sviði fer fjölgandi, til dæmis 
með tilkomu meistaranáms í þýð-
ingafræðum við Háskóla Íslands. 
Þar með fjölgar þeim sem geta 
tjáð sig um þessi mál út frá meira 
en áhuganum einum. Það er eins 
með þetta og annað sem mann-
fólkið tekur sér fyrir hendur – 
þegar fræðileg þekking eykst 
verður til orðræða og umræða um 
fagið sem hjálpar okkur að gera 
hlutina betur, öðruvísi og á nýjan 
hátt.“

Aðstandendur sýningaraðarinnar 
108 Prototype taka upp þráðinn að 
nýju í kvöld og skipuleggja kvöld-
dagskrá í húsi Klassíska listdans-
skólans á Grensásvegi 14. Dag-
skrá þeirra er skipulögð sem 
vettvangur fyrir listafólk sem vill 
kynna verk í vinnslu. 

Aðstandendur sýninganna, 
danshöfundurinn Steinunn Ketils-
dóttir og vídeólistamaðurinn 
Andreas Constantinou, skipu-
leggja þær að erlendri fyrirmynd 
en víða þekkist að listafólk sýni 
verk sín á vinnslustigi þar sem 
áhersla er lögð á sköpunarferlið 
sjálft og opnað er fyrir nýjar hug-
myndir, skoðanaskipti og upp-
byggilega gagnrýni.

Þátttakendur í kvöld verða Pei 
Jen Tsai butoh-dansari, Sveinn 

Ólafur Gunnarsson leikari, Unnur 
Pétursdóttir söngkona, Bjarki 
Bragason sjónlistamaður og nem-
endur frá Klassíska listdansskól-
anum.

Sambræðsla listgreina er víða 
um lönd að verða meiri og eru til-
raunir þeirra í Prototype-hópnum 
til marks um það.

Guðjón Pedersen leikhússtjóri 
Borgarleikhússins stjórnar 
umræðum í lok sýningarinnar sem 
áhorfendur eru hvattir til þess að 
taka virkan þátt í.

Sýningin hefst kl. 20 en húsið 
opnar kl. 19.30, aðgangseyrir er 
litlar 250 krónur.

Forvitnileg verk í vinnslu

Kl. 17.00
Tríó Björns Thoroddsen flytur eigin 
útsetningar á gömlum sálmum kirkj-
unnar úr fórum Marteins Lúthers á 
þriðju tónleikunum í sálmadagskrá 
Listvinafélags Hallgrímskirkju á 
afmælisári, 25. starfsári félagsins. 
Miðasala er í Hallgrímskirkju.

    

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR



Það er alltaf fagnaðarefni þegar 
splúnkuný erlend verk eru tekin 
til sýninga hér í leikhúsum. Ein-
angrun leikmenningar Íslendinga 
er talsverð og fáum gefið tæki-
færi til að tengja sig við strauma 
erlendis, þó hin síðari misseri 
hafi orðið þar á nokkur bót. Tíðar 
heimsóknir íslenskra leikhópa á 
erlenda grund hafa bætt þar úr 
og starfsdvöl manna eins og  
Hilmars Jónssonar, Egils Antons, 
Gunnars Helgasonar, Bjarkar 
Jakobsdóttur, Þorleifs Arnarson-
ar, að ógleymdum þeim Þýska-
landsherrum, Helga Björnssyni 
og Jóni Tryggvasyni, og þeim 
félögum í Þrísögu hafi þar breytt 
nokkru. Eru þá allir taldir: Ónei, 
Vesturportið, Benedikt Erlings-
son og Kristján Ingimundarson, 
Erna Ómarsdóttir og fleiri hafa 
starfað á erlendri grund. 

Þjóðleikhúsið frumsýndi í 
Kassanum á föstudag nýtt sænskt 
leikrit eftir ungan höfund, Jakob 
Hirdwall. Þetta er umfangsmikil 
sýning og verkið reynir að taka á 
stórum spurningum: bakgrunnur 
þess er gagnagrunnurinn, erfða-
rannsóknir, markaðssetning rann-
sókna í hendur lyfjarisum. Meg-
inefnið er persónulegt: hvað 
rekur vísindamenn til starfa. Og 
um síðir rekur vísindamenn 
áfram vandi þeirra sjálfra eða 
þeirra nánustu. Tengsl verksins 
við íslenskt efni hefur væntan-
lega lokkað stjórnendur leikhúss-
ins til að taka það til sýninga. 

Verkið er frumraun Maríu Ell-
ingsen sem leikstjóra í Þjoðleik-
húsi og er öll framkvæmd sýning-
arinnar vel yfir meðallagi. Hún 
er tæknilega vel útfærð í leik-
mynd, ljósabeitingu, jafnvel svið-
setningu sem þó er nokkuð snúin 
því leikið er á löngu en grunnu 
sviði sem gerir leikurum nokkuð 
erfitt með að ná sterkum samleik. 
Fyrir bragðið verður öll áferð 
nokkuð kaldhömruð. Hér má því 
sjá eina af þessum snotru svið-
setningum hússins sem er útlits-
lega gallalítil.

Stóri gallinn er bara sá að 
verkið eftir vinnslu – svokallaða 

leikgerð Maríu og Gretu Maríu 
Bergsdóttur dramatúrgs – og 
jafnvel fyrir, er ósköp lítilvægt, 
flétta fyrirsjáanleg og klisju-
kennd, átakasvæðin þröng og 
grunn. Verkið er einfaldlega ekki 
boðlegt stofnun á borð við Þjóð-
leikhúsið.

Þetta er þess sorglegra að hér 
eru margir fínir kraftar að verki: 
Hjálmar Hjálmarsson, Sólveig 
Arnarsdóttir, Atli Rafn, Kristján 
Franklín, Elma Lísa og eru þá 
ekki allir upp taldir. Allt saman 
kraftar sem eiga það skilið að 
þeir fái í hendur brýn og áríðandi 
verkefni til að takast á við og sýna 
hvers þau eru megnug. Sumt af 
þessu fólki verðum við reyndar 
að fara að sjá takast á við eitthvað 
verulega bitastætt: hvað eigum 
við að  bíða lengi eftir að við fáum 
Sólveigu Arnarsdóttur takast á 
við hlutverk sem markar mæri 
hennar sem listamanns? Ævin-

lega er henni hent í hlutverk 
ungrar konu sem virðist sterk en 
reynist veik? Hér er ung lista-
kona á glæsilegasta aldri sínum 
til stórátaka, því ekki að nýta það 
sóknarfæri?

Um alla álfuna er verið að 
skrifa verk sem með einum eða 
öðrum hætti eru í jaðri og miðju 
okkar eigin reynslu. Þau heimta 
skýra verkstjórn, hugmynda-
auðgi umsjónarmanna í útliti, 
ferska aðkomu listamanna sem 
bíða þess að segja okkur sögur úr 
djúpunum. Það er á þá mælistiku 
sem verður að leggja verk eins og 
Sælueyjuna. Það er raunar til 
marks um verkið að það hefur 
enn ekki verið tekið til sýninga í 
heimalandi höfundar, þó það sé 
reyndar ekki algilt um mikilvægi 
höfunda að þeir fái fyrst fram-
gang í sinni heimabyggð. 

Nú skal það ítrekað að listræn-
um stjórnendum leikhúsa er alla 
jafna þrautin þyngst að setja 
saman verkefnaskrá: hér á landi 
búa öll leikhús við heldur þröng-
an kost, jafnvel Þjóðleikhúsið 
sjálft. Hræringar á leikaramark-
aði eru miklar og samkeppni um 
áhorfendur hörð og þörf. Verk-
efnaval reynist oft algert glópa-
lán – við höfum samt á þessu 
hausti séð nokkur vindhögg hjá 
stjórnendum Þjóðleikhússins og 
þetta er eitt þeirra. Glæsilega 
útfærð sýning á Bakkynjunum 
vakti spurningar um erindi verks-
ins við íslenska áhorfendur og 
þessi skrifari uppskar mikla for-
agt: gat verið að hin forngríska 
menning ætti ekki erindi – þvílíkt 
og annað eins! Spaug eins og Stór-
fengleg! reyndist ekki ná neinni 
þeirri hylli meðal áhorfenda sem 
stefnt var að – á endanum er það 
orðspor sýninga sem öllu ræður 
um hylli þeirra. Leikhúsgestir 
hafa smekk og sterkan vilja þó 
þeim verði oft hnikað úr sínu 
fasta fari. 

Sælueyja Þjóðleikhússins er 
því miður harkaleg áminning til 
forráðamanna að þeir þurfa að 
vanda sig betur við val verkefna 
hússins.

Á löngu kunnuglegum slóðum
18 19 20 21 22 23  24



Pete Doherty og félagar í bresku 
hljómsveitinni Babyshambles hafa 
gert útgáfusamning við plötufyrir-
tækið Parlophone. Talið er að samn-
ingurinn hljóði upp á tæpar 140 
milljónir króna. 

„Við erum mjög ánægð með að 
hafa skrifað undir þennan samning 
og hlökkum til langs og gifturíks 
samstarfs við Parlophone,“ sagði í 
yfirlýsingu frá Babyshambles. 
Hljómsveitin gaf á síðasta ári út 
EP-plötuna The Blinding undir 
merkjum Parlophone.

„Parlophone hefur í mörg ár 
unnið með bestu hljómsveitunum í 
Bretlandi, þar á meðal Radiohead, 
Blur og Coldplay, og við sjáum fyrir 
okkur að Babyshambles muni einn-
ig halda merki fyrirtækisins á 
lofti.“

!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

NIGHT AT THE MUSEUM     kl. 3, 6, 8.20 og 10.40
APOCALYPTO     kl. 3, 6 og 9 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ     kl. 5.50 og 8 B.I. 12 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 3, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 10.10 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN        kl. 3 B.I. 12 ÁRA

NIGHT AT THE MUSEUM    kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
SÝND Í LÚXUS      kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
APOCALYPTO    kl. 2, 5, 8 og 10.55 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE    kl. 5.50 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ    kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 1.30 og 3.40
ERAGON     kl. 1.20 og 3.40 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE    kl. 10.10 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN     kl. 8 B.I. 12 ÁRA

NIGHT AT THE MUSEUM      kl. 5.50, 8 og 10.10
APOCALYPTO      kl. 8 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ        kl. 6 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 4
ERAGON       kl. 4 B.I. 10 ÁRA

Ath: Ekkert hlé á myndum Græna ljóssins.

Toppmyndin á Íslandi í  dag!Toppmyndin á Íslandi í  dag!

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

Gagnrýni. baggalútur.isGagnrýni. baggalútur.is

20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings 
ef greitt er með korti frá Kaupþingi

Ég var mjög ánægð með þessa mynd. Þetta er 
einfaldlega góð spennusaga, handritið er gott, þétt 
flétta með óvæntum snúningum. Blanda af spennu 
reimleikum og rómantík. Ekki missa af henni.
Rokkland á rás 2

Ég var mjög ánægð með þessa mynd. Þetta er 
einfaldlega góð spennusaga, handritið er gott, þétt 
flétta með óvæntum snúningum. Blanda af spennu 
reimleikum og rómantík. Ekki missa af henni.
Rokkland á rás 2

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN WILLIAMS

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN WILLIAMS

Kevin Federline leikur í auglýsingu 
tryggingafyrirtækisins Nationwide 
Insurance, sem sýnd verður í 
auglýsingahléi á Super Bowl, 
úrslitaleiknum í bandarísk-
um ruðningi, í febrúar. Aug-
lýsingin hefst eins og dæmi-
gert hip-hop myndband, þar 
sem Federline er umkringd-
ur fáklæddum þokkadís-
um og peningabúnt-
um. Persónan er þó 
ekki svo lánsöm, 
því hún er í raun 
starfsmaður á 
skyndibitastað sem 
lætur sig dreyma 
um betra líf yfir 
djúpsteikingarpott-
inum. Þetta er ekki 
laust við kaldhæðni, 

þar sem rappferill Federlines sjálfs 
þykir tiltölulega misheppnaður.

Federline segir auglýsinguna 
vera til marks um „nýjan Kevin“ á 

nýju ári. Hann vilji sýna að hann 
taki sjálfan sig ekki of alvarlega 
og hafi húmor fyrir lífinu. Í við-
tali við tímaritið People á mið-
vikudag sagði Federline að árið 

2007 væri ný byrjun fyrir 
sig. Hann sagði jafn-
framt að forgangs-
verkefni hans á nýju 
ári væri að breyta 
ímynd sinni til hins 
betra. 

Auglýsir á Super Bowl

Stór samningur
Hin íslenska plötuútgáfa Bedroom 
Community hefur farið einstaklega 
vel af stað. Fyrsta plata útgáfunnar 
var plata strengjasnillingsins Nicos 
Muhly og í byrjun desember kom út 
plata Ástralans Bens Frost. Því er 
löngu kominn tími til að gagnrýna 
þá plötu hér í Fréttablaðinu. 

Ben Frost hefur verið búsettur í 
nokkurn tíma hérlendis og unnið 
með fjöldanum öllum af íslenskum 
sveitum. Hann hefur meðal annars 
unnið mikið með Valgeiri Sigurðs-
syni, upptökustjóra og aðalstjórn-
anda Gróðurhússins, og Bedroom 
Community. 

Strax við fyrstu tóna Theory of 
Machines finnur maður fyrir þeirri 
vélrænu dulúð sem einkennir plöt-
una. Uppbyggingin er línuleg en 
tempóið helst yfirleitt alltaf það 
sama. Við rafræna tóna fléttast átak-
anlegur trommutaktur sem er hrika-
lega hrár og skítugur. Svipuð lína 
helst síðan út plötuna fyrir utan að 
dulúðin og tortryggnin eykst og nær 

hámarki í lokalaginu Forgetting You 
is Like Breathing Water. Nafnið 
segir reyndar allt sem segja þarf.

Blæbrigði plötunnar eru þó fjöl-
breytt og nærri því sjáanleg. Ýmiss 
konar myndir koma upp í huga 
manns við hlustun og því líkist plat-
an að þessu leyti helst formfögru 
listaverki. Á köflum er það sóðalegt 
(look We Love You Micheal Gira) en 
á tímum yfirgengilega fallegt. Sem 
dæmi má nefna að þrátt fyrir óbæri-
legan tilfinningaþunga lagsins 
Forgetting You is Like Breathing 
Water þá er lokahluti lagsins ótrú-
lega kyrrlátur og yfir honum ríkir 
falleg ró. 

Af lýsingarorðunum að dæma má 
sjá að Theory of Machines er plata 
sem vekur upp ýmsar kenndir, 
afbragðs plata sem hrærir við 
manni. Að lokum fá Bedroom Comm-
unity menn sérstakt lof fyrir frá-
bæra vinnslu á plötuumslaginu og 
textanum frá Daniel Johnson sem 
með fylgir.

Vélrænt listaverk Ben Frost
Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. 

FRUMS Ý ND  19.  JA NÚA R

SENDU SMS JA NMF Á NÚMERIÐ 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA F YRIR T VO!
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EF ÞÚ VILT FÁ SKILNING .... ÞARFTU AÐ HLUSTA
HUGHJACKMAN CHRISTIANBALE SCARLETTJOHANSSON MICHAELCAINE

FÓR BEINT 
Á TOPPINN 

Í USA

FRÁ LEIKSTJÓRA BATMAN BEGINS OG MEMENTO

MÖGNUÐ OG TÖFRANDI SPENNA SEM HELDUR ÞÉR Í HELJARGREIPUM 

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

Þ.J. -FBL

GOLDE GLOBE
BESTA MYND ÁRSINS

1000 KR.
MIÐAVERÐ

AÐALLEIKARARNIR FARA Á KOSTUM

TOPP5.IS

PANAMA.IS

FBL

FRÁ ÞEIM SÖMU OG GERÐU VERÐLAUNAMYNDINA BÖRN

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
THE CHILDREN...VIP kl. 5:30 

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl.1-  2:10-3:20-5:40 Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal. kl. 3:20 Leyfð

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

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl.1:30 Leyfð

ÓBYGGÐIRNAR  M/- Ísl tal. kl.1:30    Leyfð

BABEL kl. 5:30 - 8 - 10:50 B.i.16

BABEL VIP kl. 2 - 8 - 10:50 

FORELDRAR kl. 4 - 6 - 8 - 10 

THE PRESTIGE kl. 5:30 -  8 - 10:30 B.i.12

STRANGER THAN FICTION kl. 5:40 - 8 - 10:30 Leyfð

THE CHILDREN OF MEN kl. 8:30 - 10:30 B.i.16

FORELDRAR kl. 8:30 - 10:30 Leyfð

THE PRESTIGE kl. 6 - 8:15 - 10:40 B.i.12

STRANGER THAN FICTION kl. 10:30 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 1:20 - 3:40 - 6 Leyfð

HAPPY FEET  M/-Ensk tal. kl. 3:40 - 5:50 - 8:10 Leyfð

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

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:15 Leyfð

THE PRESTIGE kl. 10:15 B.i. 12

KÖLD SLÓÐ kl. 8 B.i. 12

HAPPY FEET M/- Ísl tal. kl. 2 Leyfð

EMPLOYEE OF THE... kl. 5:50 B.i. 12

ARTHUR OG... M/-Ensk tal.  kl. 4 Leyfð

BABEL kl  8 - 10:40 B.i.16

THE PRESTIGE kl  8 B.i.12

THE CHILDREN OF MEN kl  10:20 B.i.16

HAPPY FEET M/- Ísl tal. kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal. kl. 4 Leyfð

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

FLAGS OF OUR FATHERS kl  5:40 B.i.16

Háskólabíó
FLAGS OF OUR FA... kl. 3 - 5:30 - 8 B.i. 16

DÉJÁ VU kl. 10:30 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 3 - 10:30 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 3 Leyfð

FORELDRAR kl. 4 - 6 - 8 - 10 Leyfð

BABEL kl. 3 - 6 - 9 - 10:30 B.i.16

THE PRESTIGE kl. 5:30 - 8 B.i.12

THE CHILDREN OF MEN kl. 5:50 B.i.16

THE HOLIDAY kl. 8 B.i. 7
FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG 

SNIÐUG GAMANMYND... 

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450krkr
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögum
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögum

Cameron Diaz, sem er eins og 
kunnugt er nýhætt með Justin 
Timberlake, er snúin aftur í for-
eldrahús. Leikkonan er flutt út af 
heimili sínu og Timberlakes og til 
foreldra sinna sem búa í nágrenn-
inu. Heimildir herma að þó að 
sambandsslitin hafi ekki komið til 
í illu séu turtildúfurnar fyrrver-
andi eins og gefur að skilja ekki 
hrifinar af því að búa saman leng-
ur en þörf krefur. Diaz pakkaði 
sínu hafurtaski því niður og hélt 
aftur til mömmu og pabba. Hún ku 
áforma að búa hjá þeim þangað til 
hún hefur áttað sig og veit hvað 
hún vill. 

Heim til 
mömmu

Spjallþáttadrottningin Oprah 
Winfrey kemur aðdáendum 
sínum mjög á óvart í nýjasta 
tölublaði af víðlesnu tímariti 
sínu, Oprah. Þar greinir hún frá 
því að hún missti barn þegar hún 
var táningur, aðeins 14 ára 
gömul. Oprah var misnotuð um 
árabil þegar hún var ung og á 
táningsárunum var hún mjög 
„frjálslynd í ástamálum“ eins og 
hún orðar það sjálf.

„Hún vissi í raun ekki hver 
pabbi þessa barns var,“ segir 
Gayle King, ritstjóri tímaritsins 
og besti vinur Opruh. „Hún faldi 
meira að segja þungunina lengi 
vel.“

Í tímaritinu upplýsir Oprah að 
barnið hafi fæðst fyrir tímann og 
dáið skömmu eftir að það kom í 
heiminn. „Hún skammaðist sín 

svo mikið að hún þagði mjög 
lengi yfir þessu,“ segir King enn-
fremur.

Ástæða þess að Oprah greinir 
nú frá þessu leyndarmáli sínu er 
að ónefndur ættingi hennar seldi 
söguna um barnið sem lést til 
slúðurtímaritsins National 
Enquirer. King segir að svik 
þessa ættingja hafi fengið svo á 
Opruh að hún lá í rúminu í viku 
og grét.

Missti barn 14 ára gömul

BÆJARHLAÐIÐ M/- ÍSL TAL. KL. 1:30 Í  ÁLFABAKKA

ÓBYGGÐIRNAR M/- ÍSL TAL. KL. 1:30 Í  ÁLFABAKKA

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

FRÁIR FÆTUR M/- ÍSL TAL. KL. 1  Í ÁLFABAKKA KL. 2 Í KEF.  OG Á AK.

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

Skráðu þig á
SAMbio.is

SparBíó* — 450krSparBíó* — 450kr

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



 Íslenska landsliðið hóf 
leik á heimsmeistarakeppninni í 
Þýskalandi í gær með leik gegn 
Ástralíu. Leikurinn var aðeins létt 
æfing fyrir liðið, eins og búist var 
við, og honum lyktaði með 25 
marka sigri Íslands, 45-20.

Íslenska liðið fékk frábærar 
móttökur frá rúmlega 7.000 áhorf-
endum sem troðfylltu hina glæsi-
legu íþróttahöll, Bördelandhalle. 
Þegar fyrrum leikmenn Magde-
burgar – Ólafur Stefánsson, Arnór 
Atlason og Sigfús Sigurðsson – 
voru kynntir til leiks tóku áhorf-
endur vel undir og augljóslega 
ekki búnir að gleyma Íslendingun-
um. Allt ætlaði síðan um koll að 
keyra þegar Alfreð Gíslason lands-

liðsþjálfari var kynntur til leiks 
en hann byggði upp handboltastór-
veldi í Magdeburg.

Alfreð byrjaði leikinn með sitt 
sterkasta lið og lék 6/0 vörn með 
þá Sverre Jakobsson og Sigfús í 
hjarta varnarinnar. Liðið keyrði 
leikinn í gang af fullri alvöru og 
skoraði fljótt fimm mörk úr hraða-
upphlaupum. Fyrsta mark Ástrala 
kom ekki fyrr en eftir átta mínút-
ur en skot Ástralans fór í varnar-
mann og inn. Staðan 7-1.

Íslenska liðið hélt áfram að 
refsa Áströlum miskunnarlaust og 
þess utan varði Birkir Ívar eins og 
berserkur en hann lauk keppni í 
leikhléi með 15 varða bolta. Hálf-
leikstölur voru 26-9 og dagskránni 

löngu lokið.
Síðari hálfleikur byrjaði illa en 

strákarnir rifu sig svo aftur upp 
og luku leik með sæmd. Allir úti-
leikmenn liðsins náðu að skora og 
hraðaupphlaupin gengu hreint út 
sagt frábærlega. Þessi leikur segir 
samt nákvæmlega ekki neitt og 
alvaran byrjar ekki fyrr en í dag 
þegar liðið mætir Úkraínumönn-
um í nánast úrslitaleik um áfram-
haldandi þátttöku í mótinu.

Íslenska landsliðið lauk skylduverkefni gegn Ástralíu með sóma í gær. Yfirburðir 
Íslands voru algjörir og leiknum lauk með 25 marka sigri Íslands, 45-20. 

 „Þetta var fínt en ég 
var samt bara að hugsa um 
Úkraínuleikinn og er búinn að 
gera það í nokkurn tíma. Það er 
allt undir í þeim leik,“ sagði 
landsliðsfyrirliðinn Ólafur 
Stefánsson eftir leikinn en hann 
fékk mjög hlýjar móttökur fyrir 
leik.

„Það er best að fara í leikinn 
eins og þeir séu heimsmeistarar. 
Maður á að fara í alla leiki 
þannig. Fyrir mér er Úkraína 
heimsmeistari og ég fer þannig í 
leikinn og ég ætlast til að hinir 
strákarnir geri það líka. Við 
höfum ekki efni á að þykjast vera 
betri en einhver annar,“ sagði 
Ólafur.  

Allt undir gegn 
Úkraínu

Leikur Íslands og Ástralíu var í 
raun alveg eins og við mátti búast. 
Ástralar eru orðnir snöggt um 
skárri frá því við mættum þeim 
síðast. Íslenska liðið, með sína sjö 
sterkustu leikmenn í byrjunarlið-
inu, byrjaði leikinn ljómandi vel og 
var einbeiting leikmanna klárlega 
til staðar.

Hraðaupphlaupin voru aðals-
merki liðsins í fyrri hálfleik enda 
skoraði liðið um 65 prósent mark-
anna úr slíkum sóknum. Í raun er 
fátt hægt að setja út á leikinn í 
fyrri hálfleik. Helst þó að fullmikið 
hafi verið slakað á síðustu fimm 
mínúturnar.

Seinni hálfleikur var síðri enda 
alveg ljóst í hvað stefndi og erfitt 

að halda uppi dampi. Engu að síður 
hefðum við getað gert ögn betur og 
þá sérstaklega fyrstu fimmtán 
mínútur hálfleiksins. Hafa ber þó í 
huga að lykilmenn liðsins voru 
meira og minna allir hvíldir og þeir 
sem af bekknum komu fengu tæki-
færi á að sanna sig. 

Frammistaða leikmanna var til 
fyrirmyndar og skiluðu flestir því 
sem til var ætlast í þessum leik. 
Markverðirnir skiluðu sínu og þá 
sérstaklega Birkir Ívar. Arnór 
nýtti sitt tækifæri einnig ágæt-
lega.

Sterkustu innkomuna átti hins 
vegar Ásgeir Örn og var ég virki-
lega ánægður með hans framlag.  
Hann var áræðinn og þótt allt hafi 

ekki gengið upp hjá honum hélt 
hann ótrauður áfram og uppskar 
eftir því. 

Allir leikmenn íslenska liðsins 
fengu að spreyta sig og allir úti-
leikmenn komust á blað. Alfreð lét 
liðið rúlla vel og hafði leikurinn 
ekki meiri áhrif á leikmenn en ein 
góð æfing. 

Fyrstu stigin eru því í húsi sem 
er auðvitað hið besta mál. Hafa ber 
þó í huga að himinn og haf skilur á 
milli þessara liða í getu. Engu að 
síður gefur þessi frammistaða, sér 
í lagi í fyrri hálfleik, ágætis fyrir-
heit um það sem koma skal. 

Í dag mun virkilega reyna á 
liðið þegar það mætir Úkraínu. 
Leikurinn er gríðarlega mikilvæg-

ur og mun mjög líklega ráða úrslit-
um um hvort liðið fylgir Frökkum 
áfram í milliriðilinn. 

Það er ljóst að liðið þarf að spila 
lungann úr leiknum eins og það 
gerði í fyrri hálfleik í gær. Það má 
fastlega búast við því að Alfreð 
geti engan veginn leyft sér að 
skipta út leikmönnum jafn mikið 
og gegn Áströlum. 

Vörn og markvarsla þarf að 
vera í lagi í dag. Þessir þættir 
skópu sigur Íslands í gær. Ef Birk-
ir Ívar nær sams konar mark-
vörslu mun það hjálpa liðinu gríð-
arlega mikið. En hann getur búist 
við því að skot Úkraínumanna 
verði erfiðari en þau sem hann 
fékk á sig í gær.

Eins og létt æfing

Frakkar unnu öruggan 
11 marka sigur á Úkraníumönn-
um, 32-21, í hinum leik íslenska 
riðilsins á HM í handbolta. 
Frakkar höfðu níu marka forskot 
í hálfleik, 17-8. 

Nikola Karabatic skoraði 6 
mörk fyrir Frakka og Luc Abalo 
var með fimm en sex leikmenn 
liðsins skoruðu þrjú mörk eða 
meira. Línumennirnir Nat (6 
mörk) og Gurkovsky (4 mörk) 
nýttu öll skotin sín í leiknum en 
aðrir leikmenn liðsins klikkuðu á 
25 af 37 skotum sínum.

Öruggur sigur 
Frakka

 Ungverjar unnu Dani 
30-29 í fyrsta leik þjóðanna á HM 
í handbolta en Norðmenn unnu 28 
marka sigur á Angóla, 41-13, í 
hinum leik E-riðilsins. 

Leikur danska landsliðsins 
hrundi í lok beggja hálfleikja. 
Danir voru 7-3 yfir í fyrri hálfleik 
en Ungverjar voru komnir yfir, 
11-13, fyrir hlé. 

Í seinni hálfleik voru Danir 28-
24 yfir en fimm mörk Ungverja í 
röð færðu þeim forystuna og 
lögðu grunninn að eins marks 
sigri. Lars Christiansen skoraði 
10 mörk en klikkaði á algjöru 
dauðafæri á úrslitastundu í lokin 
sem og Joachim Boldsen sem 
brenndi þá af víti.

Í F-riðli gerðu Rússar og 
Suður-Kóreumenn jafntefli, 32-32, 
en annars voru úrslit gærdagsins 
nokkurn veginn eftir bókinni. Tólf 
leikir eru á dagskrá í dag, tveir 
leikir í öllum sex riðlunum.

Reiðarslag fyrir 
Danmörku



 Alfreð Gíslason lands-
liðsþjálfari fékk höfðinglegar 
móttökur frá áhorfendum í 
Magdeburg fyrir leik og ætlaði 
allt um koll að keyra er hann var 
kynntur til leiks. „Þetta var alveg 
stórkostleg stund fyrir mig. Veru-
lega gaman,“ sagði Alfreð glað-
beittur.

„Annars var ég ánægður með 
hvernig við byrjuðum leikinn. Það 
var engin taugaveiklun og við 
keyrðum yfir þá strax. Fyrir vikið 
gat ég byrjað að skipta, allir spil-
uðu sem var mjög gott. Óli átti 
bara að spila hálftíma og þess 

vegna kom hann ekki við sögu í 
síðari hálfleik. Byrjunin í seinni 
hálfleik var ekki góð en þá voru 
strákarnir sem stóðu á vellinum of 
taugaveiklaðir. Við fengum ódýr 
mörk og en þeir unnu sig út úr því 
aftur og ég er sáttur,“ sagði Alfreð 
en finnst honum gott að byrja stór-
mót með svona léttri æfingu?

„Já, mér finnst það en við 
vitum að mótstaðan gegn Úkraínu 
verður önnur. Ég hef ekki talað 
um annað en Úkraínu í tvær vikur 
og við vitum mikið um það lið sem 
verður skoðað núna með strákun-
um,“ sagði Alfreð. 

Stórkostleg stund

„Nú, gerði ég það? 
Jæja gaman að heyra það. Ég var 
ekki meðvitaður um þessa stöðu,“ 
sagði Guðjón Valur Sigurðsson 
sem setti nýtt markamet á HM er 
hann skoraði 15 mörk í leiknum 
gegn Áströlum og það í 16 
skotum.

„Við náðum að keyra yfir þá í 
byrjun og svo var bara að klára 
þetta. Það er ágætt að vera búinn 
með þetta verkefni og ekki síður 
mikilvægt að allir hafi komist 
heilir frá leiknum. Úrslitaleikur-
inn er fram undan og þá verða 
menn að vera á tánum. Það var 
fínt að fá smá æfingu fyrir þann 
leik,“ sagði Guðjón.

Fín æfing



Takk fyrir
vatnið.

Takk fyrir
vatnið.

 „Það er frábært að vera 
kominn hingað aftur,“ sagði Ólaf-

ur Stefánsson landsliðsfyrirliði en 
hann lék með Magdeburg í fjölda 

ára og varð meðal annars Evrópu-
meistari með liðinu. Hann þekkir 
sig því vel á gólfinu í Bördeland-
halle sem og alla starfsmenn í hús-
inu sem kepptust við að kasta 
kveðju á kappann.

„Ég er búinn að bíða eftir þessu 
síðan við lögðum Svíana og þetta 
verður mjög gaman enda verður 
þetta stærsta HM frá upphafi,“ 
sagði Ólafur sem setur markið 
hátt eins og venjulega. 

„Það eru alltaf miklar vænting-
ar og ég geri miklar væntingar til 
sjálfs mín sem og til liðsins. Við 
eigum góða möguleika á að gera 
góða hluti á þessu móti. Það er 
ekkert verkefni á þessu móti 
óvinnandi. Það eru helst Frakk-
arnir sem virðast vera ógnarsterk-
ir en við getum vel unnið þá á 
góðum degi. Ef við komumst í 
milliriðilinn þá eru það allt leikir 
sem geta farið á báða vegu en við 
eigum vel að geta unnið þá leiki. 
Þetta er eins og að kasta krónu-
peningi upp í loftið og fiskurinn 
þarf alltaf að koma upp,“ sagði 
Ólafur sem hefur áður talað um að 
hann ætli sér að vinna til verð-
launa á stórmóti. Er komið að því 
núna? „Það er alltaf möguleiki og 
það á við í þessu móti eins og 
öðrum.“

Það hefur verið mikið talað um 
axlarmeiðsli Ólafs og hefur ekki 
farið fram hjá neinum að Ólafur 
hefur talsvert verið að hlífa öxl-
inni í síðustu leikjum en hann 
hefur verið meiddur í eina þrjá 
mánuði. Sjálfur hefur hann talað 

um að þetta væri bara væll en það 
getur varla verið svo einfalt.

„Nei, kannski ekki. Eftir þrjá 
mánuði er ljóst að málið er aðeins 
flóknara. Við verðum að sjá til en 
ég er betri núna en ég hef verið í 
talsvert langan tíma. Svo á ég inni 
bólgueyðandi töflurnar sem ég 
hef verið að reyna að forðast að 
nota. Vonandi verð ég síðan ekki 
tekinn í gegn þegar ég kem aftur 
til félagsins. Það verður kýlt á það 
og látið á reyna hversu mikið öxlin 
þolir,“ sagði Ólafur sem mun 
væntanlega gangast undir aðgerð 
næsta sumar vegna meiðslanna.

„Það er lykilatriði að byrja 
þetta mót vel og við vitum í raun 
lítið um styrkleika úkraínska liðs-
ins en það kemur í ljós hversu gott 
það er gegn Frökkum,“ sagði Ólaf-
ur sem býst við því að Ísland fái 
mikinn stuðning.

„Fólkið hér er mjög ánægt að 
fá að taka þátt í mótinu og er einn-
ig kátt með að hafa fengið þennan 
riðil hingað. Það verður mikil 
stemning. Mér finnst gott að spila 
hérna og ég „fíla“ þennan völl 
mjög vel. Héðan á ég góðar minn-
ingar en það eru bara minningar 
og hjálpa mér ekkert í leikjunum 
sem eru fram undan,“ sagði Ólaf-
ur Stefánsson.

Ólafur Stefánsson er bjartsýnn á góða frammistöðu Íslands á HM og segir möguleika liðsins á mótinu 
góða. Hann segir gott að koma aftur í Bördelandhalle sem var heimavöllur hans til margra ára.

 Íslenska landsliðið í 
badminton vann í gær frækinn 
sigur á Sviss á Evrópumóti B-
þjóða sem fer fram í Laugardals-
höll þessa dagana. Með sigrinum 
er liðið komið í sjálfan úrslitaleik 
mótsins og er því öruggt um eitt 
af þremur efstu sætum mótsins 
sem veitir þátttökurétt í keppni 
þeirra bestu í álfunni.

Tinna Helgadóttir og Helgi 
Jóhannesson byrjuðu daginn með 
því að sigra í tvenndarleik, 2-1. 
Magnús Ingi Helgason tapaði 
næst sínum leik en Ragna 
Ingólfsdóttir kom Íslendingum 
aftur yfir með sterkum sigri á 
Jaaniene Cicognini. Magnús Ingi 
og Helgi töpuðu svo viðureign 
sinni í tvíliðaleik karla en þær 
Ragna og Tinna tryggðu Íslandi 
sigur í viðureigninni með því að 
vinna sinn leik í tvíliðaleik 
kvenna.

Andstæðingar þeirra unnu 
fyrstu lotuna en Ragna og Tinna 
unnu næstu tvær, 22-20 og 21-19, 
með mikilli þrautseigju í æsi-
spennandi viðureign. 

Úrslitaviðureignin verður 
leikin í dag en Ísland keppir næst 
í flokki A-þjóða á Evrópumótinu í 
Danmörku á næsta ári.

Ísland komið í 
flokk A-þjóða





 Liverpool er nú aðeins 
fimm stigum frá Chelsea sem 
situr í öðru sæti ensku úrvals-
deildarinnar eftir að hafa unnið 
verðskuldaðan sigur á Englands-
meisturunum í gær 2-0. Dirk Kuyt 
og Jermaine Pennant skoruðu 
mörkin í gær. Síðan Rafael Bení-
tez tók við Liverpool hafði liðinu 
aldrei tekist að sigra Chelsea í 
deildinni en það breyttist í gær. 
Leikmenn Liverpool komu ein-
faldlega mun ákveðnari til leiks.

Petr Cech mætti aftur í mark 
Chelsea eftir að hafa jafnað sig af 
höfuðmeiðslum en hann bar sér-
smíðaðan hjálm í leiknum í gær. 
Endurkoma hans byrjaði ekki vel 
því eftir aðeins fjórar mínútur 
hafði hann fengið á sig mark. 
Jaime Carragher átti langa send-
ingu fram völlinn sem Peter 
Crouch náði að skalla til Dirk 
Kuyt. Sá hollenski gerði allt rétt, 
lék á varnarmenn Chelsea og skor-
aði. Paulo Ferreira var ekki á 
tánum í upphafi leiks og markið 
skrifast að stóru leyti á hann.

Yfirburðir Liverpool í upphafi 
voru algjörir og Pennant skoraði 

sitt fyrsta deildarmark fyrir félag-
ið á áttundu mínútu. Boltinn barst 
til Pennant sem stóð fyrir utan 
teiginn, tók boltann á lofti og átti 

frábært skot í þverslána og inn. 
Chelsea náði að þjappa vörn sinni 
betur saman eftir þetta en liðið 
náði aldrei að ógna marki heima-

manna í fyrri hálfleiknum og stað-
an 2-0 í hálfleik.

Liverpool hafði leikinn í sínum 
höndum í síðari hálfleik og var 
það John Arne Riise sem komst 
næst því að skora þegar hann átti 
skot í slána af löngu færi. Jose 
Mourinho, stjóri Chelsea, var 
þungur á brún eftir leikinn en ef 
Manchester United sigrar Arsenal 
í dag nær liðið níu stiga forystu í 
deildinni.

Steven Gerrard, fyrirliði Liver-
pool, sagði eftir leikinn að allir hjá 
félaginu væru í skýjunum með 
úrslitin. „Allir sigrar á heimavelli 
eru góðir en þegar við náum að 
sigra meistarana þá er það sér-
staklega góður sigur. Þetta eru 
frábær úrslit fyrir okkur en við 
megum ekki gleyma því að við 
erum enn í þriðja sæti og enn er 
mikið verk fyrir höndum. Við 
þurfum bara að einbeita okkur að 
því að spila líka svona vel í næsta 
leik,“ sagði Gerrard sem vildi þó 
ekkert segja um það hvort hann 
teldi liðið eiga möguleika á sjálf-
um titlinum.

Liverpool með sannfærandi sigur á ChelseaEnska úrvalsdeildin
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Nielsen-veiðistangir

Frá 5.720 kr. 

Loop-stangasett

19.900 kr. 

Nielsen-fluguhjól

1.737 kr. 

3.495 kr. 

990 kr. 

2.872 kr.

Barnakuldaskór

1.970 kr. 1.970 kr. 

Devold Active 
buxur og bolur
dömu og herra

Barnakuldaskór

Toread-dömuúlpur Toread-herraúlpur Toread-útivistarbuxur

Birt með fyrirvara um texta- og myndabrengl.

2  stk. 1.250 kr. 

16.730 kr. 

Pathfinder-bakpoki

Powerhunter-felubirgi

8.950 kr. 

Mad Dog-vöðlur 3,5 mm Neoprene

2.950 kr. 

Mad Dog Max4 veiðibuxur 5.950 kr. 

Mad Dog Max4 veiðijakki

13.425 kr. 

Ameristep-rúllubaggi

 12.390 kr. 3.355 kr.12.875 kr.

Devold-húfurVinnuskyrtur

6.900 kr. 

Campingaz-ferðasalerni

Loop-veiðivörur

Kuldaskór með
mannbroddum

3.995 kr. 3.499 kr. 

GönguskórGönguskór

4.995 kr. 

Kvenkuldastígvél

4.494 kr. 

Cass Creek-æfinga-
kalltæki

25–40%
afsláttur

35%
afsláttur

40%
afsláttur

Didriksons-úlpur

Risaú



Iceland Express deild kv.

DHL-deild kvenna

 Middlesbrough, Reading, 
Aston Villa og Blackburn unnu öll 
góða sigra í ensku úrvalsdeildinni 
í gær en lítið gengur að sama skapi 
hjá Bolton, Manchester City, 
Sheffield United og Watford. Egg-
ert Magnússon þurfti líka að horfa 
enn einu sinni upp á sína menn Í 
West Ham missa stig út úr hönd-
unum en Hermann Hreiðarsson 
og félagar unnu langþráðan sigur.

West Ham gerði 2-2 jafntefli 
við Newcastle á útivelli en fyrra 
mark liðsins var fyrsta útimark 
þess í 906 mínútur. Alan Curbishley, 
stjóri West Ham, var brjálaður 
eftir leikinn og þá sérstaklega með 
fyrra mark Newcastle. „Ég er svo 
vonsvikinn með fyrsta markið 
þeirra sem breytti öllum gangi 
leiksins. Línumaðurinn fór upp 
með flaggið en tók það svo aftur 
niður,“ sagði Curbishley sem vildi 
fá rangstöðu. Carlton Cole og Mar-
lon Harewood komu West Ham í 2-
0 en West Ham missti annan leik-
inn í röð niður í jafntefli. „Það er 
eitt að ná ekki að vinna leiki en það 
er annað að kunna ekki að vinna 
leiki af því að það er svo langt 
síðan að það gerðist síðast. Það er 

það sem er að gerast hjá okkur,“ 
bætti Curbishley við en West Ham 
hefur aðeins fengið 3 stig út úr síð-
ustu sex leikjum.

Heiðar Helguson var rekinn út 
af á 52. mínútu í 1-1 jafntefli Ful-
ham á heimavelli á móti Totten-
ham. Heiðar fékk þá sitt annað 
gula spjald fyrir brot. „Ég sagði H 
að fara varlega en hann gerir allt 
af fullum krafti og við getum ekk-
ert breytt því. Ég held að hann 
hafi samt ekkert komið við hann,” 
sagði Chris Coleman um brott-
rekstur Heiðars. Fulham komst 
engu að síður yfir í leiknum en 
jöfnunarmark Tottenham leit 
dagsins ljós tveimur mínútum 
fyrir leikslok. Þetta var sjötta 
jafntefli Fulham í röð sem fyrir 
vikið datt niður í 14. sætið. 

Reading komst upp í 7. sætið 
með 3-1 sigri á Sheffield United, 
Ívar Ingimarsson lék allan leikinn 
en Brynjar Björn Gunnarsson var 
ekki í leikmannahópi Reading. 
Ívar fékk gott færi í upphafi leiks 
en skallaði boltann yfir. Keith Gill-
espie hjá Sheffield var rekinn útaf 
aðeins 10 sekúndum eftir að hann 
kom inn á sem varamaður.

Hermann Hreiðarsson og félag-
ar í Charlton unnu sinn fyrsta úti-
sigur í 15 mánuði en Amdy Faye 
skoraði sigurmarkið 11 mínútum 
fyrir leikslok. Hermann lék allan 
leikinn í vörn Charlton.

Morten Gamst Pedersen skor-
aði tvö mörk í 0-2 útisigri Black-
burn á Manchester City og Mark 
Viduka var með tvö mörk í óvænt-
um 5-1 sigri Middlesbrough á Bolt-
on. Eftir frábært gengi Bolton 
fyrir áramót hefur liðið aðeins 
uppskorið eitt mark og eitt stig í 
þremur leikjum á nýja árinu. Boro 
hefur hins vegar unnið alla þrjá 
leiki ársins og skorað í þeim 11 
mörk.

Sam Allardyce, stjóri Bolton, 
fordæmdi heimsku El-Hadji 
Diouf, sem lét reka sig út af fyrir 
að brúka munn. Þetta var ekki 
okkar dagur. Ég get ekkert sagt 
um úrslitin eða rauða spjaldið því 
við fengum bara það sem við 
áttum skilið. Downing, Yakubu og 
Viduka gerðu útslagið í þessum 
leik,“ sagði Allardyce. Gareth 
Southgate, stjóri Boro var í skýj-
unum. „Við erum búnir að skora 
16 mörk í síðustu fimm leikjum og 

ég vil að mínir menn sæki og sýni 
okkar stuðningsmönnum sóknar-
bolta. Með framhaldi á þessarri 
spilamennsku fyllum við völlinn í 
hverri viku,“ sagði Southgate.

West Ham glataði enn og aftur sigrinum

Arinkubbar
6x3 lbs. í kassa

Chair-broil-
gasgrill CB 6000

 9.900 kr.

1.190 kr. 

Campingaz-hitari
með ljósi

Daxara 147 kerraCampingaz-hitari

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is  • Póstsendum um allt land
Tryggvabraut 1–3, Akureyri • Sími 460 3630

Opið mánud.–föstud. 8–18, laugard. 10–16 og sunnud. 12–16 

4.500 kr. 

4.500 kr. 

Campingaz-
 gasgrill 30689

 9.900 kr.
9.900 kr.

Campingaz-
 gasgrill 30690

30%
afsláttur

Grillvörur

Primus-ferðalugt

Primus-ferðagasgrill
með slöngu og 
þrístijafnara

29.900 kr. 

59.900 kr. 

24.900 kr. 

Mótórhjólakerra

67.900 kr. 

aútsala
19.–28. janúar



Læknir í teinóttu, lögfræðingur í hvítum sloppi





„Jahhh, sko... maður nennir nátt-
úrulega ekki að vera í fýlu vegna 
slyss sem gerðist fyrir 20 árum. 
Það væri til að æra óstöðugan,” 
segir Arnar Jónsson stórleikari.

Á fimmtudagskvöld þurfti Sig-
urður Skúlason að hlaupa í skarðið 
fyrir Arnar í Bakkynjum eftir Evr-
ipídes sem nú er verið að sýna í 
Þjóðleikhúsinu. „Með glæsibrag,” 
segir Arnar. Forföll stórleikarans 
eiga sér langa sögu, söguna enda-
lausu að sögn Arnars. Forsaga 
málsins er sú að hann hrundi niður 
af stillans árið 1984 og maskaði þá 
báða hæla auk þess að brjóta 
ökkla.

„Já, rúm tuttugu ár. Jahh, þá 
var ómegðin orðin svo mikil, við-
koman, að það þurfti að bæta við 
hæð ofan á húsið mitt. Ef þú vand-
ar til verks, setur upp stillans og 
ferð við þriðja mann upp í fimm 
metra hæð og ætlar að negla dekk-
ið þar, og hefur valið langband sem 
er með földum kvisti þá ertu nokk-
uð öruggur um að fara niður.“

Þetta var sem sagt fimm metra 
fall og Arnar telst heppinn að hafa 
sloppið lifandi frá þeirri flugferð. 
Arnar var í hjólastól í hálft ár og 
þurfti að læra að ganga upp á nýtt.

„Ég var orðinn býsna flinkur að 
dansa í hjólastólnum. En þessu 
fylgdi brjósklos og svo kom hálf-
prótesa í hægra hné og er ég með 
stál þar. Og nú er það vinstra hnéð 
sem er að stríða mér. Við þessu 
mátti búast og bara að taka þessu 
eins og hverju öðru hundsbiti.”

Arnar segist ekki ætla að 
svekkja sig um of á þessu og held-
ur í vonina að „kroppa megi í 
þetta“. Að þetta sé brjósk sem sé 
að þrengja sér út. En það kemur í 
ljós eftir helgi hvort það er eitt-
hvað meira. Arnar vill ekkert upp-
lýsa hvort þetta muni hafa áhrif á 
fleiri verkefni á sviði leiklistarinn-
ar. Segist ekki þora að segja meira 
en þetta:

„Ég þarf að vera orðinn nokkuð 

góður í golfið í vor. Ég fór einmitt í 
það á sínum tíma til að fá hæfilega 
göngu, blóðflæði í gang niður í 
fætur, en náði því lagi að ég er nú 
orðinn keppnismaður í golfi. Níu í 
forgjöf.“

Aðspurður hvernig frúin – Þór-
hildur Þorleifsdóttir – taki öllu 

þessu ef litið er til þess að hann 
geti ekki verið til mikils gagns 
heima við svona á sig kominn segir 
Arnar Þórhildi ýmsu vana í þess-
um efnum. Þegar slysið varð á 
sínum tíma voru þau með þrjú lítil 
börn.

„Hún hefur haft fullar hendur 

út af þessu slysi. Það er alveg 
áreiðanlegt. Svo ætla ég að skakk-
lappast niður í Þjóðleikhús í kvöld 
[föstudags] en dóttir okkar, hún 
Sólveig, er að frumsýna. 

Maður verður að standa með 
sínum.“

Fullkomnunaráráttan kemur sér vel

„Við vildum brydda upp á einhverju nýju og nýta eitt-
hvað af því sem hafið hefur upp á að bjóða,“ segir 
Högni Snær Hauksson, starfsmaður fiskbúðarinnar 
Hafbergs. Fiskbúðin býður mikið úrval af þorrafiski 
nú þegar þorrablótin dynja yfir með tilheyrandi súr-
mat. Mestu athyglina hafa þó súr hrogn vakið í fisk-
borðinu og útskýrir Högni að þau séu soðin og svo 
sett í súr. Nú stendur yfir hrognatímabilið og því grá-
upplagt að nýta hrognin og koma þeim á þorrahlað-
borðið. „Gestum og gangandi hefur verið boðið að 
smakka og þetta hefur mælst ágætlega fyrir,“ segir 

Högni.
Fiskmeti leikur stórt 

hlutverk hjá Íslendingum á 
stórhátíðum og merkisdög-
um. Nægir þar að nefna 
kæstu skötuna sem borin er 
fram á Þorláksmessu. Auð-
lind hafsins er ekki síður mikilvæg á þorranum en þá gæða Íslendingar sér á 

hákarli, súrum hval og hvalsrengi en það er fitan sem 
er næst kjötinu. „Á þorranum eru Íslendingar dug-
legir við kaupa eitthvað til að smakka og vilja brydda 
upp á einhverju skemmtilegu,“ segir Högni en viður-
kennir að sumir skjóti signum fiski með í pokann til 
að fylla út í magann.

Súr hrogn og hvalsrengi

... fær Edda Guðmundsdóttir 
sem fagnar sjötugsafmæli sínu 
í dag með því að opna 
málverkasýningu.

„Ég hvet ykkur til að sjá þessa mynd,
hafið það gott og notalegt og njótið 

þess að horfa á íslenska snilld”
Gagnrýni / Baggalútur.is

20% afsláttur ef greitt er með korti frá Kaupþingi

Sýnd í Smárabíói • Regnboganum • Nýja bíói Keflavík • Borgarbíói Akureyri
Fjarðarbíói Patreksfirði á sunnudaginn kl 20.00



Sýningin tekur 25 mínútur í flutningi.
Miðaverð 1.450 kr. 

GRALLARARNIR

Samstarfsaðili:

Forsala hefst á miðvikudag!

Sýnt í Borgarleikhúsinu. Miðasala í síma 568 8000 
og á netinu, www.borgarleikhus.is

 – ÖRFÁAR

GERÐU ALLT Á AKUREYRI
VITLAUST

NÚ LOKSINS Í REYKJ  SÝNINGAR
AVÍK!

Miðasalan opnar kl. 13.00 
– fyrstir koma fyrstir fá!

Einstakt forsölutilboð:
Þeir fyrstu 1.000 sem kaupa miða og lofa að bursta 
tennurnar með Colgate fá miðann á aðeins 1.000 kr!

Sun.  4. feb.  kl. 13
Sun.  4. feb.  kl. 14
Sun.  4. feb.  kl. 15
Sun. 11. feb.  kl. 13
Sun. 11. feb.  kl. 14
Sun. 11. feb.  kl. 15
Sun. 18. feb.  kl. 13
Næstu sýningar: 25. feb. og 4. mars.

Nú er tónlistin
úr leikritinu 
komin út á 
geisladisk.



Því miður virðast mér nýleg orð 
formanns Samfylkingarinnar 

um að flokkurinn beri sjálfur 
ábyrgð á því hvernig fyrir honum 
er komið vera gleymd og grafin. 
Undanfarið hefur forysta flokksins 
nefnilega verið órög við að slá 
annan tón í opinberri umræðu: Þetta 
er valdagræðginni í Steingrími að 
kenna.

Steingrímur J. Sigfússon 
stakk upp á því í haust að stjórnar-
andstaðan stillti saman strengi sína 
til að bjóða öflugan valkost við 
núverandi ríkisstjórn gat formaður 
Samfylkingarinnar ekki stillt sig 
um að rifja upp þá tíma þegar gamli 
fjórflokkurinn ummyndaðist í þann 
nýja og ýjaði að því að um „sinna-
skipti“ væri að ræða hjá Steingrími, 
því hann vildi ekki taka þátt í meintu 
kosningabandalagi vinstrimanna 
fyrir átta árum. Margrét Frímanns-
dóttir segir í völdum æviminning-
um sínum að það hafi verið af því að 
hann fékk ekki nóg völd þar.

hentar það Samfylk-
ingunni mun betur að stilla vinstri 
grænum upp sem sundrungarafli á 
vinstri vængnum en að horfast í 
augu við þá staðreynd að sjálf yfir-
gaf Samfylkingin vinstri vænginn 
með manni og mús strax árið 1999. 
Eða var það kannski vinstristefnan 
sem á sínum tíma rak þáverandi 
formann flokksins á fund verndar-
ans í vestri, gestgjafans í Guant-
anamo, til að grátbiðja hann að fara 
nú ekki með morðtólin sín af land-
inu? Voru þau skilaboð frá íslensk-
um vinstrimönnum?

hentar flokknum 
illa að rifja upp afstöðu sína til 
Kárahnjúkavirkjunar, nú á dögum 
almennrar umhverfisvitundar. 
Enda hefur hann komið sér upp 
glænýrri umhverfisstefnu, í beinni 
andstöðu við þá gömlu, fyrst skoð-
anakannanir benda til þess að slíkt 
sé líklegt til vinsælda. Um leið er 
umhverfisstefna vinstri grænna, 
sem hefur verið óbreytt frá 1999, 
úthrópuð sem lýðskrum.

þetta með valdagræðgina veld-
ur mér heilabrotum. Mig minnir 
nefnilega að fyrir átta árum hafi 
byrinn ekki beint verið með Stein-
grími í brölti sínu. Ef mig misminn-
ir ekki var hann allur í segl Sam-
fylkingarinnar. Hafi Steingrímur 
séð það fyrir þá að eftir aðeins átta 
ár yrði líklegra að þjóðin treysti 
honum en Samfylkingunni og hann 
því stofnað Vinstrigræna af ein-
skærri valdagræðgi árið 1999 – 
verður að hrósa honum fyrir fram-
sýnina. Slíkum manni er greinilega 
treystandi fyrir völdum!

Vinstrigræðgi 
valdagrænna


