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Það er handtak í að gera upp heilt hús. Því hafa þau kynnst parið Eyþór Guðjónsson kvikmyndaframleiðandi og Ingibjörg Guðmundsdóttir viðskipta-fræðingur.

Eyþór og Ingibjörg, sem kölluð er Inga, búa 
á Mánabraut 7, Kópavogi. „Þetta er gamalt
hús sem við höfum tekið íg

húsráðenda er það sérsmíðað úr massívu 
parketti og er ekki minna en 200 kíló að 
þyngd. „Okkur finnst að eldhúsið eigi að vera 
miðpunktur heimilisins. Því vildum við vera 
með eitt stórt borð sem þjónar bæði sem eld-
húsborð og borðstofuborð,“ segir húsfreyj-
an.

Húsið er á einni hæð ef undan er skilinn
kjallari sem nú er bæði

Bráðum á að byggja við á Mánabraut

aktu enga áhættu!       eldu             í jólamatinng iwww.postur.is

4.12.
Síðasti öruggi skiladagur

á jólapökkum
til landa

utan
Evrópu!

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/S

P
 3

45
81

 1
2/

06

EYÞÓR OG INGA

Byggja við á Mána-
braut
Hús Fasteignir

          Í MIÐJU BLAÐSINS

ÓLAFÍA HRÖNN JÓNSDÓTTIR

Fjóla smáborgari í 
nýjum sjónvarpsþætti
Konur í flestum lykilhlutverkum í þættinum

FÓLK 46

Berstrípaður 
Bono
Steindór Helgi Arn-
steinsson gagnrýnir 
ævisögu popparans 
baráttuglaða.

MENNING 31

TÓMAS R. EINARSSON 

Nýkominn frá Kúbu, í 
sjöunda sinn á sex árum
Ástfanginn af Kúbu

FÓLK 36

Ævar eftirsóttur
Kvikmyndagerðar-
menn spenntir fyrir 
krimmum Ævars 
Arnar Jósepssonar.

KVIKMYNDIR 38

Flóttinn frá Bagdad
„Munurinn á Árna annars vegar 
og Davíð og Halldóri hins vegar 
… er þó sá að Árni nefndi að 
minnsta kosti hugtakið mistök í 
nýlegu viðtali þótt hann hafi kallað 
þau tæknileg,“ segir Hallgrímur 
Helgason.
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ÞUNGBÚIÐ Í dag verður víðast 
austan 5-10 m/s, en heldur stífari 
suðaustan til. Skúrir eða slydduél 
á víð og dreif. Hiti 1-6 stig, mildast 
syðst.

VEÐUR 4

MÚRBRJÓTAR Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra afhendir hér Freyju Haraldsdóttur Múrbrjótinn, verðlaun Landssamtaka 
Þroskahjálpar, sem á alþjóðadegi fatlaðra eru veitt þeim sem brotið hafa múra í réttindamálum og viðhorfum til fatlaðs fólks. ASÍ 
og Hlutverk - samtök um vinnu og verkþjálfun hlutu einnig Múrbrjót fyrir samþykkt um gerð kjarasamninga fatlaðra launþega á 
vernduðum vinnustöðum. FRÉTTABLAÐIÐ / VALLI

STJÓRNMÁL Samkeppniseftirlitið 
segir tvo kosti koma til greina „til 
að koma í veg fyrir þá samkeppnis-
legu mismunun sem af því leiðir 
að RÚV starfi á markaði fyrir birt-
ingu auglýsinga og markaði fyrir 
kostun í frjálsri samkeppni við 
aðra aðila jafnframt því að hafa 
tekjur af skattfé“.

Annars vegar að RÚV hverfi af 
auglýsingamarkaði og hins vegar 
ef RÚV starfi á auglýsingamark-
aði þá „fari sú starfsemi fram á 
vegum sérstakrar hljóð- og sjón-
varpsstöðvar eða -rása sem alfarið 

verði fjármagnaðar með auglýs-
ingatekjum og kostun þannig að 
tryggt sé að þessi samkeppnis-
starfsemi RÚV verði ekki niður-
greidd með skattfé“.

Þetta kemur fram í áliti Páls 
Gunnars Pálssonar, forstjóra Sam-
keppniseftirlitsins, sem Frétta-
blaðið hefur undir höndum en það 
var lagt fyrir menntamálanefnd 
er hún vann að gerð frumvarps 
um hlutafélagavæðingu Ríkis-
útvarpsins. Nefndin hefur afgreitt 
frumvarpið úr nefndinni sem 
bíður meðferðar á Alþingi.

Í athugasemdum með frumvarp-
inu kemur fram að ekki sé hægt að 
fallast á að taka sjónvarpshluta Rík-
isútvarpsins út af auglýsingamark-
aði þar sem „nánast tveir aðilar 
yrðu á auglýsingamarkaði í sjón-
varpi (365 ehf. með Stöð 2 og Sýn 
annars vegar og Íslenska sjónvarps-
félagið með Skjá einn hins vegar).“

Í áliti sínu segir Páll Gunnar 
„rök standa til þess að þátttaka 
RÚV á auglýsingamarkaði í sjón-
varpi hafi haft þau áhrif að ekki 
starfa fleiri aðilar á markaðnum 
en raun ber vitni“. Breytingar 

gætu „skapað svigrúm fyrir aðra 
aðila að fóta sig á markaðnum og 
nýta sér það tóm sem skapaðist 
við brotthvarf RÚV“, eins og orð-
rétt segir í áliti Páls Gunnars.

Í lok álitsins segir að Sam-
keppniseftirlitið taki ekki að svo 
komnu máli „afstöðu til þess hvora 
leiðina sé æskilegra að velja svo 
koma megi í veg fyrir framan-
greinda samkeppnislega mismun-
un, eða hvernig útfæra beri þær“.

Ekki náðist í Pál Gunnar Páls-
son í gær þrátt fyrir ítrekaðar til-
raunir.  - mh

RÚV-frumvarpið felur í sér 
samkeppnislega mismunun
Í áliti Samkeppniseftirlitsins eru gefnir tveir kostir til að koma í veg fyrir samkeppnislega mismunun eftir 
hlutafélagavæðingu Ríkisútvarpsins. Frumvarp um RÚV ohf. felur í sér mismunun, segir Páll G. Pálsson.

SJÁVARÚTVEGUR Bandaríska dag-
blaðið Washington Post húðskamm-
ar Íslendinga í leiðara sínum í gær. 
Þar er því haldið fram að það sé 
einkum Íslendingum að kenna að 
alþjóðlegt bann við botnvörpuveið-
um var ekki samþykkt á allsherjar-
þingi Sameinuðu þjóðanna í síðasta 
mánuði. 

Einar K. Guðfinnsson sjávar-
útvegsráðherra segir leiðarann 
byggjast á misskilningi. Tekið er 
fram í leiðaranum að Rússar, Jap-
anar, Kínverjar og Suður-Kóreu-
menn hafi einnig verið andvígir 
banninu, en Íslendingar og Rússar 

hafi komið í veg 
fyrir það með yfir-
gangi á lokuðum 
fundum.

Í leiðaranum 
eru botnvörpuveið-
ar sagðar skaða 
hafsbotn og lífríki 
sjávar. Erfitt sé að 
ímynda sér að líf-
ríki sjávar hrynji 
ekki ef þjóð sem veiðir hvali og 
hefur færri íbúa en Washington 
geti komið í veg fyrir tillögur sem 
byggja á heilbrigðri skynsemi og 
miða að verndun lífríkis sjávar.

„Sannleikurinn er sá að við 
vorum auðvitað að reyna að verja 
hagsmuni okkar sem auðlinda-
nýtingarþjóðar og í þeim efnum 
vorum við í samstarfi við margar 
aðrar þjóðir,“ segir Einar K. Guð-
finnsson. 

„Það kann að líta svo út að við 
höfum verið í forystu þessa máls en 
það helgast af því að aðrar þjóðir 
og öflug samtök á borð við Evrópu-
sambandið horfa mjög til okkar 
þegar kemur að þessum málaflokki. 
Þetta endurspeglar það áróðursafl 
sem er í samtökum á borð við 
Greenpeace og fleiri.“   - sh

Sjávarútvegsráðherra segir leiðara Washington Post byggðan á misskilningi:

Segja Íslendinga standa í vegi 
fyrir heilbrigðri skynsemi

EINAR K. 
GUÐFINNSSON

SAMGÖNGUR Alls 54 hafa látist í 
umferðarslysum á Suðurlands-
vegi síðan 1972 en 27 hafa farist í 
umferðarslysum á þessu ári. 

Sturla Böðvarsson samgöngu-
ráðherra segir mikilvægt að flýta 
vegaframkvæmdum eins og 
kostur er. 

Hannes Kristmundsson, sem 
missti son sinn í bílslysi á 
Suðurlandsvegi fyrir nokkrum 
árum, krefst tafarlausra aðgerða. 
„Ég trúi því að ráðamenn þessa 
lands vilji ekki heyra af fleiri 
banaslysum sem hefði mátt koma 
í veg fyrir með traustari vegum. 
Það þarf að gera meiri kröfur um 
tafarlausar aðgerðir.“ 

 - mh /sjá síðu 4

Banaslys á Suðurlandsvegi:

Tafarlausra að-
gerða krafist á 
SuðurlandsvegiTap hjá meisturunum

Haukar sýndu að þeir 
eru ekki dauðir úr 
öllum æðum 
er þeir lögðu 
Íslandsmeistara 
Fram í gær.
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ÖLLUM NOTUÐUM BÍLUM FRÁ
INGVARI HELGASYNI

Eyra var bitið af 
manni á þrítugsaldri í miðbæ 
Reykjavíkur um fjögur leytið í 
fyrrinótt. Hann sagði lögreglu að 
hann hefði stöðvað annan mann í 
Pósthússtræti til að spyrja til 
vegar. Í kjölfarið sló í brýnu milli 
mannanna og kom til átaka sem 
lyktaði með því að sá aðspurði 
hefði bitið stærðar hluta úr eyra 
hins.

Fórnarlambið fann eyrað 
sjálfur og hafði það meðferðis til 
lögreglunnar sem ók honum á 
slysadeild. Þar var kallaður til 
sérfræðingur sem festi eyrað á. 
Árásarmaðurinn er ófundinn að 
sögn lögreglu.

Eyrnabítur laus 
í höfuðborginni

 Skömmu áður en 
George W. Bush Bandaríkjaforseti 
skýrði frá því að Donald Rumsfeld 
varnarmálaráðherra myndi láta af 
störfum hafði Rumsfeld sagt nauð-
synlegt að breyta algerlega um 
stefnu í Írak.

„Að mínu mati er þörf á mikl-
um breytingum,“ sagði Rumsfeld í 
minnisblaði frá 6. nóvember, dag-
inn fyrir þingkosningarnar í 
Bandaríkjunum og tveimur dögum 
áður en Bush tilkynnti að Rums-
feld myndi hætta.

„Það er greinilegt að það sem 
bandarískir hermenn eru að gera 
núna í Írak virkar hvorki nógu vel 
né nógu hratt,“ sagði ennfremur í 

minnisblaði Rumsfelds, sem átti 
að fara leynt en bandaríska dag-
blaðið New York Times gerði það 
opinbert á heimasíðu sinni seint á 
laugardagskvöld og á prenti í gær-
morgun.

Í minnisblaðinu kemst Rums-
feld ekki að neinni niðurstöðu um 
það til hvaða aðgerða þurfi að 
grípa, en telur upp ýmsa mögu-
leika, þar á meðal að „hugsa alveg 
upp á nýtt verkefni bandaríska 
hersins og markmið Bandaríkj-
anna (hvernig við tölum um þau) - 
fara naumhyggjuleiðina.“

Jafnframt sagði hann að Banda-
ríkjastjórn þurfi að „tilkynna að 
hvaða ákvörðun um nýjar leiðir 

sem Bandaríkin taka þá sé það 
gert í tilraunaskyni. Þetta gefur 
okkur tækifæri til að aðlagast á ný 
og fara aðrar leiðir, ef þörf krefur, 
og þar með að „tapa“ ekki.“

 Lögfræðingar Saddams 
Husseins áfrýjuðu í gær dauða-
dómnum, sem kveðinn var upp 
yfir honum í byrjun nóvember.
Jafnframt sökuðu lögfræðingarnir 
dómstólinn um að tefja fyrir 
framgangi málsins, þar sem þeir 
hefðu ekki fengið afrit af 
dómsúrskurðinum fyrr en 23. 
nóvember.

Úrskurðurinn kemur nú til 
kasta áfrýjunardómstóls, sem 
ekki þarf að skila niðurstöðu fyrir 
ákveðinn tíma, en dauðadómi þarf 
að fullnægja ekki síðar en þrjátíu 
dögum eftir að áfrýjunardómstóll 
skilar málinu frá sér.

Hefur áfrýjað 
dauðadómnumÖgmundur Jónasson, 

Katrín Jakobsdóttir og Kolbrún 
Halldórsdóttir lentu í efstu sætum í 
forvali vinstri grænna á höfuðborg-
arsvæðinu á laugardag. Þau munu 
því að öllum líkindum leiða sinn 
listann hvert í Reykjavíkurkjör-
dæmunum tveimur og Suðvestur-
kjördæmi í komandi Alþingiskosn-
ingum. Í næstu sætum lentu 
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, Álf-
heiður Ingadóttir og Árni Þór Sig-
urðsson. Sjö konur höfnuðu í tólf 
efstu sætunum.

Ögmundur Jónasson hlaut 
afgerandi stuðning í fyrsta sætið. 
„Það hefur verið sagt að hver sem 
niðurstaðan yrði þá yrðu menn 
ánægðir í ljósi þess mannvals sem 
var hjá okkur og nú horfum við 
bjartsýn fram á veginn. Það eru 
margir að feta sig inn á hinn pólit-
íska vettvang Vinstrihreyfingar-
innar – græns framboðs sem 
tendrar trú í mínu hjarta um að 

framtíðin sé björt í þessum 
flokki.“

Katrín Jakobsdóttir, vara-
formaður flokksins, hlaut einnig 
nokkuð afgerandi stuðning í fyrsta 
sætið. „Ég er auðvitað mjög 
ánægð. Ég stefndi á eitt af þessum 
fyrstu sætum og fæ góðan stuðn-
ing í það. Ég er mjög ánægð með 
þetta forval og hvernig það fór 
fram. Við vorum með þrjátíu 
frambjóðendur, fjölgun í flokkn-
um og góða kosningaþátttöku. Mér 
líst mjög vel á þá sem náðu kjöri. 
Ég átti sjálf í megnustu vandræð-
um með að takmarka mig við 
þessa tólf sem ég mátti kjósa.“

Þingmaðurinn Kolbrún Hall-
dórsdóttir var einnig mjög örugg í 
fyrsta sætið. „Ég sé ekki annað en 
að við séum að fá þarna mjög sam-
henta sveit. Útkoma kvenna er ótrú-
lega sterk. Varaformaðurinn fær 
glæsilega kosningu, Auður Lilja, 
formaður Ungra vinstri grænna 

líka og við þingmennirnir fáum 
staðfestingu á því að við höfum 
flokksmenn á bak við okkur.“

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður flokksins, segir niðurstöð-
una glæsilega. „Þetta er geysi-
sterk, breið og vel samsett sveit 
sem þarna myndast. Við afsönnum 
líka þá reglu að prófkjör séu kven-
fjandsamleg. Hún gildir greini-
lega ekki um kvenfrelsisflokkinn 
vinstri græna.“ 

Kjörstjórn mun raða frambjóð-
endum niður á listana þrjá í sam-
ræmi við niðurstöður forvalsins 
og bera tillögur undir flokksfund. 
Vinstri grænir hafa nú einn þing-
mann í hvoru Reykjavíkurkjör-
dæminu en engan í Suðvesturkjör-
dæmi. 1093 greiddu atkvæði í 
forvalinu, en 1796 voru á kjörskrá 
og var kjörsókn því 61 prósent. 

Sjö konur lentu í 
tólf efstu sætunum
Ögmundur Jónasson, Katrín Jakobsdóttir og Kolbrún Halldórsdóttir munu leiða 
lista vinstra grænna á höfuðborgarsvæðinu. Guðfríður Lilja Grétarsdóttir hlaut 
mestan stuðning í 2. sæti. Um 1100 tóku þátt. Sjö konur eru á meðal tólf efstu.

Halldór, bauðstu Bush?

 Fjórtán síðna bréf, uppfullt af óhróðri 
um múslima og íslamstrú, hefur verið sent til fjölda 
landsmanna undanfarna daga, meðal annars 
stjórnmálamanna. Nokkrir hafa sent lögreglunni 
bréfin til rannsóknar. 

Á efni bréfsins má skilja að það hafi verið skrifað 
21. nóvember af hóp sem kallar sig „Group 1627“. 
Að öðru leyti er ekkert sem gefur til kynna hverjir 
standa að sendingunum. Talið er að undirskriftin 
vísi til Tyrkjaránsins sem var framið það ár.

Valgeir Helgi Bergþórsson er einn þeirra sem 
fékk bréfið sent heim til sín og tengir það við pistil 
sem hann skrifaði og birti á vefsíðu um að hjálpa 
bæri innflytjendum að aðlagast landi og þjóð. „Ég er 
hálfpartinn í sjokki yfir að fá svona póst sendan 
heim til mín og sérstaklega þar sem hann er alveg 
nafnlaus. Maður er svona dæmigerður Íslendingur 
sem heldur að svona líðist ekki á Íslandi. Fyrir mér 
er þetta hreinn og beinn níðingsháttur um Íslams-
trú.“

Vitað er að allir frambjóðendur í forvali vinstri 
grænna í Reykjavík fengu bréfið, sem og flestir aðrir 
sem koma að stjórnmálaumræðu í landinu. Í lögum er 

kveðið á um að hver sem smánar trúarkenningar 
löglegs trúfélags skuli sæta sektum eða fangelsi. 
Óvíst er hvort umrætt bréf falli þar undir.

Múslimahatri dreift bréfleiðis

 „Mér finnst eðlilegt að 
sækjast eftir 
embætti
varaformanns.
Ég hafði ekki 
hugsað mér að 
bjóða mig fram 
til formanns en 
það gæti 
jafnvel farið 
svo,“ sagði 
Margrét
Sverrisdóttir í 
samtali við 

Fréttablaðið í gærkvöld.
Í viðtali í Kastljósi Ríkissjón-

varpsins sagðist hún vera að 
íhuga að sækjast eftir embætti 
formanns á landsfundi Frjáls-
lynda flokksins sem haldinn 
verður í lok janúar.

Margréti var í síðustu viku 
sagt upp sem framkvæmdastjóra 
þingflokks Frjálslynda flokksins 
og hefur hún gefið það til kynna í 
fjölmiðlum að Jón Magnússon 
hæstaréttarlögmaður, sem gekk 
nýverið til liðs við flokkinn, hafið 
átt þar hlut að máli. Hann hefur 
neitað því alfarið. 

Íhugar fram-
boð til forystu

 Sautján ára gamall 
piltur, sem stunginn var í kviðinn 
fyrir utan skemmtistaðinn 
Shooters í Kópavogi á föstudags-
kvöld, hefur verið útskrifaður af 
gjörgæsludeild Landspítalans við 
Hringbraut.

Um tíma var pilturinn í 
lífshættu vegna áverka sem hann 
hlaut. Rannsóknardeild lögregl-
unnar í Kópavogi vinnur að 
rannsókn á málinu en þrír menn 
um tvítugt, sem grunaðir eru um 
aðild að hópslagsmálum sem 
leiddu til þess að pilturinn var 
stunginn í kviðinn, eru enn í haldi 
lögreglu en þeir hafa verið 
yfirheyrðir frá því þeir voru 
handteknir á vetvangi.            

Kominn af 
gjörgæsludeild
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 Fimmtíu og fjórir hafa 
látist í umferðarslysum á Suður-
landsvegi frá því árið 1972. Sam-
tals hafa 27 látist í umferðarslys-
um á þessu ári. 

Fjögurra ára gömul stúlka og 
þrítugur karlmaður létust í hörð-
um árekstri tveggja bíla á Sand-
skeiði skammt frá afleggjaranum 
til Bláfjalla á laugardag. Átta ára 
drengur slasaðist alvarlega og ligg-
ur enn á gjörgæsludeild en líðan 
hans er stöðug og eftir atvikum.

Samkvæmt upplýsingum frá lög-
reglunni í Reykjavík, sem fer með 
rannsókn málsins, voru tildrög 
slyssins þau að bifreið var ekið yfir 
á öfugan vegarhelming er hann var 
að taka fram úr. Í kjölfarið skall bif-
reiðin framan á annarri bifreið, sem 
var að koma úr gagnstæðri átt. 

Sturla Böðvarsson samgöngu-
ráðherra segir hörmuleg bílslys á 
þessu ári gefa tilefni til þess að 
flýta uppbyggingu vegakerfisins, 
með það fyrir augum að auka 
öryggi. „Ég hef marglýst því yfir 
að það sé nauðsynlegt að skilja að 
akstursstefnur á Suðurlandsvegi, 
og að því verður unnið eins og 
hratt og kostur er. Hörmuleg slys 
minna okkur á það, með óþægileg-
um hætti, hversu mikilvægt það 
er að flýta uppbyggingu á vega-

kerfinu til þess að auka öryggi og 
fyrir því þurfum við ráðamenn í 
landinu að beita okkur eftir 
fremsta megni.“ 

Svanur Kristinsson, varðstjóri 
í lögreglunni á Selfossi, segir það 
aðkallandi verkefni að ráðast í 
tvöföldun Suðurlandsvegar. „Það 
verður að ráðast í tvöföldun Suð-
urlandsvegar strax. Það er afskap-
lega dapurlegt að þurfa að horfa 
upp á hvert á fætur öðru. Tvöföld-
un vegarins eykur öryggi og 
myndi draga úr slysum, það gefur 
auga leið. Þess vegna verður að 
ráðast í þetta verkefni strax. 
Banaslysin fjölmörgu benda til 
þess að málið þoli enga bið.“

Jón Rögnvaldsson, vegamála-
stjóri hjá Vegagerð ríkisins, segir 
tvöföldun Suðurlandsvegar ekki 
nauðsynlega heldur þurfi að 
breikka veginn á ákveðnum köfl-
um til þess að auka öryggi. „Umferð 
á Suðurlandsvegi er ennþá langt 
undir þeim mörkum sem miða þarf 
við þegar ákvarðanir um tvöföldun 
eru teknar. Hins vegar þarf að 
auka öryggi á veginum með breikk-
un og aðskilnað á milli aksturs-
stefna. Við höfum að undanförnu 
unnið að undirbúningi fram-
kvæmda til þess að ráðast í þær 
framkvæmdir.“ 

Fimmtíu og fjórir látist á 
Suðurlandsvegi frá 1972
Fimm banaslys hafa orðið á Sandskeiði þar sem tveir létust á laugardag. Tvöföldun vegarins þolir enga bið, 
segir Svanur Kristinsson lögreglumaður. Vegamálastjóri segir tvöföldun vegarins ekki nauðsynlega.

Tafarlausar úrbætur eina ráðið

 Fuad Saniora, forsætis-
ráðherra Líbanons, ætlar að sitja 
sem fastast í embætti þrátt fyrir 
dagleg fjöldamótmæli frá því á 
föstudag þar sem afsagnar hans 
er krafist.

Hann lýsti þessu yfir eftir að 
hafa leiðtogar í arabaheiminum 
sögðust ætla að gera sitt til þess 
að miðla málum og koma í veg 
fyrir borgarastyrjöld.

Mótmælin eru á vegum 
Hezbollah-samtakanna sem 
krefjast þess að fá stærri hlut í 
stjórn landsins. Kristni minni-
hlutinn í landinu styður Hez-
bollah í þessum kröfum.

Saniora ætlar 
að sitja áfram

 Augusto Pinochet, fyrr-
verandi einræðisherra í Chile, 
fékk hjartaáfall í gærmorgun og 
var í skyndi fluttur á sjúkrahús 
þar sem tvísýnt var um líf hans. 

Hann gekkst undir hjartaþræð-
ingu til þess að víkka út þröngar 
æðar við hjartað og átti í fram-
haldi af því að gangast undir opna 
skurðaðgerð í þeirri von að bjarga 
mætti lífi hans.

Kaþólskur prestur veitti honum 
hinstu smurningu að kaþólskum 
sið, en Pinochet var að mestu með 
meðvitund í gær.

Pinochet, sem er orðinn 91 árs, 
hafði verið í stofufangelsi frá því í 
síðustu viku þegar honum voru 

birtar ákærur vegna lífláts tveggja 
lífvarða Salvadors Allende, for-
seta Chile sem Pinochet og herlið 
hans steypti af stóli árið 1973.

Pinochet ríkti harðri hendi í 
Chile árin 1973 til 1990 og hefur 
verið sakaður um margvísleg 
mannréttindabrot og hrottaskap.

Heilsu hans hefur hrakað á síð-
ustu árum. Hann hefur notað 
gangráð árum saman, hefur feng-
ið heilablóðfall nokkrum sinnum 
og greindist með væga heilabilun. 

Bágt heilsufar hans hefur orðið 
til þess að fallið hefur verið frá 
réttarhöldum, bæði í Bretlandi og 
í Chile, vegna mannréttindabrota í 
stjórnartíð hans.

Úr stofufangelsi á sjúkrahúsið
Gríðarlegar spreng-

ingar urðu í flugeldaverksmiðju í 
Sussex, sunnanvert á Englandi, 
upp úr hádegi í gær. Tugir 
slökkviliðsmanna börðust við eld 
í verksmiðjunni lengi dags og 
eitthvað af fólki slasaðist, sumt 
alvarlega.

„Þetta var eins og flugeldasýn-
ing með eld í miðjunni,“ sagði 
Richard Mitchell, þrítugur maður 
sem fylgdist með skammt frá. 
„Þetta var brjálæðislegt. Þetta 
gekk svona í um það bil hálftíma 
áður en aðeins dró úr þessu. Við 
sáum tíu eða tólf slökkviliðsbíla 
og fjóra eða fimm sjúkrabíla.“

Sprengingar í 
flugeldagerð





 Skot hljóp úr byssu í 
Nýhöfn í Kaupmannahöfn í 
gærmorgun. Tveir menn tókust á 
á veitingastað í götunni og sló 
annar þeirra hinn með byssu með 
þeim afleiðingum að skot hljóp úr 
byssunni. Var maðurinn handtek-
inn stuttu síðar en hinn gengur 
enn laus. 

Enginn slasaðist samkvæmt 
frétt á vefsíðu Berlingske tidende 
en lögreglan hafði aðbúnað á 
svæðinu fram eftir degi á 
sunnudag. Nýhöfn er vinsæll 
áfangastaður meðal ferðamanna í 
borginni.

Skot hljóp úr 
byssu í Nýhöfn

Mannréttindasamtök í 
Malaví og barnaverndarsamtök 
hafa fengið heimild til þess að 
taka þátt í ákvörðun um það hvort 
söngkonan Madonna fær að 
ættleiða eins árs gamlan dreng 
frá Malaví. 

Andrew Nyirendaa, dómari í 
Malaví, kvað upp úrskurð um 
þetta á miðvikudag. Þessi sami 
dómari hafði veitt Madonnu og 
eiginmanni hennar bráðabirgða-
heimild til þess í október að fá 
forræði yfir drengnum, en 
mannréttindasamtök hafa 
gagnrýnt þá ákvörðun á þeim 
forsendum að Madonna hafi 
vegna frægðar sinnar fengið 
sérmeðferð í málinu.

Mannréttinda-
samtök ákveða

 Allt benti til þess að 
Hugo Chavez myndi sigra með 
yfirburðum í forsetakosningum í 
Venesúela í gær og verði því sex 
ár í viðbót í embættinu. Mótfram-
bjóðandi hans, Manuel Rosalas, 
hafði þó unnið töluvert á í skoð-
anakönnunum síðustu daga og 
gerði sér vonir um sigur.

Milljónir kjósenda tóku daginn 
snemma til að kjósa og langar bið-
raðir mynduðust á kjörstöðum 
strax fyrir dögun í gærmorgun. 

Þeir Chavez og Rosalas eru ger-
ólíkir, Chavez harður vinstrisinni 
sem hefur unnið hug og hjörtu 
fátækra íbúa landsins en Rosales 
sannfærður markaðshyggju-
maður sem sakar andstæðing sinn 
um að vilja ráða öllu eins og 
einræðisherra.

Chavez hefur heldur betur 
vakið athygli umheimsins, ekki 
síst með ummælum sínum um 
Bush Bandaríkjaforseta á alls-
herjarþingi Sameinuðu þjóðanna í 
haust þar sem hann sagði Bush 
vera sjálfan djöfulinn.

Heima fyrir hefur Chavez varið 
stórum fjárhæðum af olíuauð 
landsins til þess að bjóða meðal 
annars niðurgreidd matvæli, 
ókeypis háskólamenntun og fjár-
stuðning til einstæðra mæðra.

Hann hefur hins vegar sætt 
stöðugri gagnrýni frá fjölmiðlum 
heima fyrir en nýtur þess að hag-
vöxtur í landinu er meiri en í 
nokkru öðru landi Suður-
Ameríku.

Kosningabaráttan hefur verið 
illskeytt. Chavez hefur kallað 
Rosalas peð í höndum Bandaríkja-
manna og harðneitað að taka þátt í 

sjónvarpseinvígi milli þeirra 
tveggja, sem Rosalas fór fram á.

Chavez hefur einnig sakað 
stjórnarandstöðuna um að skipu-
leggja óeirðir ef hann beri sigur 
úr býtum.

„Þetta eru ekki bara venjuleg-
ar kosningar,“ sagði Rosalas hins 
vegar nýlega. „Við erum að velja á 
milli tveggja leiða – annar hópur-
inn trúir á lýðræði en hinir vilja 
koma á fót í Venesúela kommún-

istakerfi í ætt við Castro og Kúbu 
þar sem fólk er svipt frelsi sínu.“

Chavez hefur verið í farar-
broddi vinstrimanna sem komist 
hafa í forystu í hverju Suður-
Ameríkuríkinu á fætur öðru síð-
ustu misserin. Hann viðurkennir 
fúslega að vera mikill aðdáandi 
Fidels Castro en segist jafnframt 
vera einlægur lýðræðissinni og 
lofar því að virða eignarrétt manna 
í einu og öllu.

Chaves vongóður 
um að sigra í gær
Hinn orðhvati vinstrimaður Hugo Chavez þótti nánast öruggur um sigur í 
forsetakosningunum í Venesúela í gær. Mikill hagvöxtur í landinu hefur auð-
veldað honum að nota olíuauðinn til þess að bæta hag fátækra.

 Margt var um manninn á 
Austurvelli í gær þegar kveikt var 
á Óslóartrénu við Austurvöll. Tréð 
er nú í fyrsta skipti skreytt litlum 
jólaóróum, ásamt jólaljósunum, 
en óróarnir verða seldir til styrkt-
ar Styrktarfélagi lamaðra og fatl-
aðra en alþjóðadagur fatlaðra var 
í gær. 

Það eru listamennirnir Sjón og 
Sigga Heimis sem leggja Styrktar-
félagi lamaðra og fatlaðra lið með 
túlkun sinni á Kertasníki. Óróinn 
er úr stáli og segir Eva Þengils-
dóttir, hjá Styrktarfélagi lamaðra 
og fatlaðra, að á næstu árum megi 
vænta svipaðra listaverka sem 
sýni bræður hans tólf. Eva segir 

að hugmyndin að listaverkinu sé 
að tengja ritsnilld og hönnun við 
íslenskan menningararf en Sjón 
samdi ljóð sem fylgir hverjum 
Kertasníki.

Kertasníkir verður seldur í 
versluninni Casa í Síðumúla og 
rennur ágóði af sölu hans til 
Æfingastöðvarinnar sem sinnir 
iðjuþjálfun barna og unglinga en 
stöðin er fimmtíu ára um þessar 
mundir. 

Rúm hálf öld er síðan Norð-
menn færðu Íslendingum grenitré 
að gjöf í fyrsta skipti til að skreyta 
Reykjavík. Við athöfnina í gær 
flutti Dómkórinn nokkur lög áður 
en Guttorm Vik, sendiherra 

Noregs á Íslandi, afhenti tréð. Það 
var hinn ellefu ára norsk-íslenski 

Jóel Einar Halldórsson sem 
kveikti ljósin á trénu.

Jólaljóð eftir Sjón fylgir Kertasníki

 Skíðasvæði Ísfirðinga í Tungudal var opnað 
um helgina, þótt útlit væri fyrir að það yrði ekki 
gert fyrr en eftir áramót vegna lítillar snjókomu á 
svæðinu framan af vetri.

Með styrk frá Skeljungi, sem fólst í fjögur 
þúsund olíulítrum til að setja á troðarana, og vinnu 
sem félagsmenn Skíðafélags Ísfirðinga hafa gefið, 
mun takast að halda svæðinu opnu fyrir áramót. 
Margrét Halldórsdóttur, formaður Skíðafélags 
Ísfirðinga, sagðist í samtali við Fréttablaðið vera 
ánægð með framvinduna, „enda nægur snjór og 
frábært veður í Tungudal“, eins og hún orðaði það. 
„Við höfum opið fram til áramóta með aðkomu 
Skíðafélagsins, svo tekur bæjarstjórnin við.“

Guðmundur Karl Jónsson, forstöðumaður Hlíðar-
fjalls á Akureyri, segist varla muna eftir eins góðu 
árferði og nú. „Við opnuðum svæðið 18. nóvember en 
algengara er að það sé opnað í janúar eða febrúar. Við 
höfum verið afskaplega heppin með veður í ár eins og 
í fyrra og aðsóknin er góð eftir því.“

Annað er uppi á teningnum í Bláfjöllum og 
Skálafelli þar sem ekki hefur snjóað nægilega til að 
opna skíðasvæðin. Grétar Hallur Þórisson, forstöðu-
maður skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins, segir þó 
litla ástæðu til að örvænta þar sem starfsemin fari 
yfirleitt ekki af stað fyrr en upp úr áramótum.

Ert þú heimsforeldri?

Á að tvöfalda Suðurlandsveg?
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 Um helgina var tekin í 
notkun 2.760 fermetra reiðhöll á 
Mið-Fossum 2 á Hvanneyri. 
Ármann Ármannsson frá Miðhús-
um lét byggja höllina en við hana 
er hringvöllur og hesthús þar sem 
aðstaða verður fyrir áttatíu hross. 
Þá er á svæðinu kennslustofa og 
eldhús og góð aðstaða fyrir stór-
mót og sýningar.

Landbúnaðarháskóli Íslands 
mun hafa höllina á leigu næstu 
tólf árin og segir Ágúst Sigurðs-
son, rektor LBHI, höllina og 
aðstöðuna þar í kring verða notaða 
til kennslu, við barna- og unglinga-
starf, í rannsóknarstarfsemi og 
hrossarækt.

„Þessi aðstaða er gríðarleg 
lyftistöng fyrir hestamennsku á 
svæðinu og ég held að það sé óhætt 
að segja að hún sé ein sú besta á 
landinu. Ármann er að gefa svæð-
inu mikið með því að koma aðstöð-
unni upp og verður hún í nýtingu 
allan ársins hring.“

Ágúst giskar á að á milli 500 og 
600 manns hafi verið á svæðinu á 
laugardaginn þegar reiðhöllin var 
vígð. Í tilefni vígslunnar var boðið 
upp á hópreið, reiðkennarar Land-
búnaðarháskólans héldu skraut-
sýningu og Guðni Ágústsson land-
búnaðarráðherra ávarpaði gesti. 
Þá buðu Ármann og fjölskylda 
hans gestum upp á veitingar. 

 Utanríkisráðherra, 
Valgerður Sverrisdóttir, hefur 
ákveðið að gerð verði þarfagrein-
ing á flugvernd í Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar. Að fengnum niður-
stöðum hennar verður tekin 
ákvörðun um hvernig rekstri 
öryggisgæslu í flugstöðinni verð-
ur háttað, það er hvort hún verði 
boðin út eða verði til að mynda á 
hendi sýslumannsembættisins á 
Keflavíkurflugvelli.

Utanríkisráðherra hefur ákveð-
ið að gerður verði þjónustusamn-
ingur um svokallaða þriðju landa 
leit milli flugvallarstjóra og sýslu-
mannsembættisins á Keflavíkur-
flugvelli. Hann tekur gildi á ára-
mótum og er gildistími hans eitt 
ár, að sögn Jóns Egils Egilssonar, 
skrifstofustjóra varnarmála-
skrifstofu utanríkisráðuneytisins.

„Það hafa verið áætlaðar 160 
milljónir til verksins á gildistíma 
samningsins, en sú áætlun byggði 
á mati flugmálastjórnar á 

Keflavíkurflugvelli,“ segir Jón 
Egill. „Flugvallarstjóri og sýslu-
maður gera umræddan samning 
milli sinna embætta.“

Hvað varðar þarfagreiningu 
öryggisgæslunnar segir hann að 
gerð verði sérfræðileg úttekt á 
mögulegum rekstrarútfærslum 
vegna vopnaleitar í Leifsstöð til 
framtíðar litið.

„Við höfum haft af því nokkrar 
áhyggjur að slík greining, sem 
hlýtur að vera forsenda fyrir 
framtíðarskipulagi og jafnframt 
því að öryggisgæslan verði boðin 
út, hefur ekki farið fram. En 
þegar hún hefur nú farið fram og 
niðurstöður hennar liggja fyrir 
verður tekin ákvörðun um fram-
haldið. Það mun gera þriggja 
manna starfshópur, sem ráðherra 
hefur ákveðið að settur verði á 
laggirnar. Hann verður skipaður 
fulltrúum samgönguráðuneytis, 
dómsmálaráðuneytis og utanríkis-
ráðuneytis.“

Formaður hópsins verður full-
trúi samgönguráðuneytis og segir 
Jón Egill ástæðu þess vera þá að 
með tíð og tíma muni reksturinn á 
Keflavíkurflugvelli færast frá 
utanríkisráðuneyti til samgöngu-
ráðuneytis. Ekki sé ákveðið hve-
nær það verði, en lögð sé áhersla á 
að sá flutningur fari skipulega 
fram, en ekki verði flanað að 
neinu.

„Þetta er einn liður í því að 
koma öllum þeim að þessu máli, 
sem það varðar,“ bætir hann við. 
„Þessi hópur mun gefa álit, byggt 
á þarfagreiningunni, á hvernig 
flugverndinni í heild sinni skuli 
hagað til frambúðar. Það gildir 
ekki einungis um þessa þriðju 
landa leit, sem hefur verið til 
umfjöllunar að undanförnu, og er 
einungis brot af heildinni, heldur 
alla leit, sem verður á þessu bið-
tímabili á einni hendi hjá sýslu-
manni.“

Sérfræðileg úttekt á 
flugvernd í Leifsstöð
Utanríkisráðherra ætlar að láta gera þarfagreiningu á flugvernd í Leifsstöð til 
að komast að raun um hvort hagkvæmast sé að bjóða rekstur öryggisgæslunnar 
þar út, eða hafa hana hjá sýslumannsembættinu á Keflavíkurflugvelli.

 Hvaða þrír einstaklingar 
fengu flest atkvæði í forvali 
VG á höfuðborgarsvæðinu um 
helgina?

 Um helgina var afmælis-
hátíð haldin á Kúbu, hve mörg 
ár eru frá valdatöku Fídels 
Kastrós í landinu?

 Hvaða þjóðþekkti skemmti-
kraftur mun á næstunni gefa 
út safndiskinn Hver er sinnar 
gæfu smiður?

 Maður á fimmtugsaldri 
var á föstudag dæmdur í fimmtán 
mánaða fangelsi fyrir að hafa í 
maí síðastliðnum framið rán í 
lyfjaversluninni Apótekaranum. 

Maðurinn gekk inn í verslun-
ina, hélt öxinni ógnandi á lofti og 
æpti „contalgin, rítalín, komdu 
með það eins og skot.“ Starfsmenn 
létu hann hafa lyfin og að því 
loknu  setti hann þau í rusladall og 
hafði sig á brott. 

Lögregla grunaði manninn 
fljótlega um verknaðinn og var 
hann handtekinn þremur dögum 
síðar. Við leit á heimili hans fannst 
töluvert magn af töflunum og  ját-

aði hann í kjölfarið verknaðinn. 
Hann sagði ránið hafa verið 
skyndiákvörðun sem ekki hafi 
verið undirbúin á neinn hátt. Þá 
kvaðst hann vera fíkniefnaneyt-
andi og að hann hafi verið í miklu 
morfínfráhvarfi þegar ránið átti 
sér stað. Maðurinn hefur áður 
hlotið fjölmarga dóma á Íslandi og 
í Svíþjóð og rauf skilorð fyrri 
dóms með broti sínu. 

Þetta er annar dómur sem fell-
ur í ránsmáli sem framið var í 
Apótekaranum á stuttum tíma. Í 
síðustu viku var karlmaður á 
þrítugsaldri dæmdur til sömu 
refsingar fyrir að hafa í febrúar 

síðastliðnum rænt verslunina, 
vopnaður búrhníf og með hulið 
andlit. Hann var einnig á höttun-
um eftir sömu lyfjum. 

 Ökumaður á 
tíræðisaldri varð valdur að 
umferðaróhappi í miðbæ Reykja-
víkur á miðvikudag þegar bifreið 
hans rakst saman við aðra. 

Tjónvaldurinn ók hins vegar 
strax á brott eftir áreksturinn, 
hinum ökumanninum til lítillar 
gleði. Þegar lögreglan fór að 
grennslast fyrir um hann kom í 
ljós að sá sem stakk af er á 
tíræðisaldri. Hann játaði þó sök 
sína greiðlega þegar lögreglu-
menn ræddu við hann. 

Að sögn lögreglu hefur 
maðurinn ekki áður gerst sekur 
um umferðarlagabrot.

Aldraður öku-
maður stakk af

Lyftistöng fyrir hestafólk
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 Félagið Fátæk börn á 
Íslandi hefur enn ekki skilað 
umbeðnu reikningsyfirliti til Lög-
reglunnar í Reykjavík vegna fjár-
söfnunar félagsins.

Frestur sem Félag fátækra 
barna fékk í haust til að skila inn 
reikningum vegna starfseminnar 
rann út án þess að nokkur gögn 
bærust. Var því borið við að endur-
skoðandi félagsins væri í útlönd-
um. Lögregla veitti félaginu því 
nýjan frest. Engin rannsókn er í 
gangi hjá lögreglunni vegna fjár-
öflunar félagins.

Kona ein í Kópavogi sem hafði 
samband við Fréttablaðið sagðist 
afar óánægð með að hafa að sér 
forspurðri fengið sendan gíróseðil 
frá Fátækum börnum á Íslandi. 
Krafan á gíróseðlinum hljóðaði 
upp á 2500 krónur og sagt að gjald-
dagi væri 6. nóvember en eindagi 
17. nóvember.

Eftir að hafa árangurslaust 
reynt að hafa uppi á þeim sem voru 
að rukka hana um 2.500 krónur fór 
konan í KB-banka og fékk kröfuna 
fellda niður. Sjálf segist hún eigin-
lega mest undrandi á bankanum að 
innheimta fé fyrir félag sem áður 
hafi verið til umræðu í fjölmiðlum 
vegna vafasamrar starfsemi.

Konan í Kópavogi segist ekki 
vilja koma fram undir nafni í þessu 
máli og lét Fréttablaðinu í té gíró-
seðilinn frá Félagi fátækra barna á 
Íslandi. Á seðlinum er að finna vef-
fang heimasíðu sem liggur niðri og 
óskráð símanúmer.

„Ég hef voða lítinn áhuga á að 
það birtist eitthvað í Fréttablaðinu 
um þetta félag,“ sagði karlmaður 
sem svaraði í síma félagsins á 
föstudag.

Maðurinn, sem þvertók fyrir að 
segja til nafns, svaraði því til að 
það væru helst einstæðar mæður 

og barnmargir öryrkjar sem nytu 
aðstoðar Félags fátækra barna á 
Íslandi. „Þeir sem gefa í söfnunina  
benda okkur á þá aðila sem þeir 
vilja að fái aðstoð,“ útskýrði hann.

Þrátt fyrir að áðurnefndur gíró-
seðill konunnar í Kópavogi sé með 
eindaga 17. nóvember sagði maður-
inn félagið ekki senda út söfnunar-
gíróseðla um þessar mundir. „Þetta 
er gömul sending,“ sagði hann.

Ekki reyndist unnt að fá upplýs-
ingar frá þessum fulltrúa Félags 
fátækra barna í Íslandi um það 
hversu miklum peningum félagið 
hefði safnað á þessu ári. Og 
aðspurður um það hvers vegna 
félagið hefði enn ekki sent lögreglu 
reikningsyfirlit sitt svaraði maður-
inn áður en hann sleit sambandinu: 
„Ég segi ekkert meira við þig 
núna.“ 

Bókhaldið enn 
ekki komið til 
lögreglunnar
Félag fátækra barna á Íslandi heldur áfram fjársöfnun 
án þess að hafa skilað umbeðnu reikningsyfirliti til 
lögreglu. Karlmaður sem svaraði í óskráðan síma 
félagsins neitaði að upplýsa um söfnun félagsins.

Farsímanotendur 
geta nú skilað gamla farsímanum 
sínum til Vodafone og fengið 
þúsund krónur upp í nýjan síma 
eða lagt góðu málefni lið. 

Gísli Þorsteinsson, upplýsinga-
fulltrúi Vodafone, giskar á að gaml-
ir farsímar skipti tugum þúsunda. 

Gömlu símarnir verða sendir til 
Evrópu og síðan áfram til þróunar-
landa eða í endurvinnslu. 

Gamli farsím-
inn fær nýtt líf 

Einungis tólf til fjórtán veiði-
dagar af 25 nýttust til rjúpnaveiði 
á veiðitímabilinu sem lauk á 
fimmtudag. Ljóst er að umhleyp-
ingar í veðri settu stórt strik í 
reikninginn. Talið er að aldrei hafi 
eins lítið veiðst af rjúpu þegar 
veiðar hafa verið leyfðar á annað 
borð. Eins hefur lítið sést af rjúpu 
í flestum landshlutum. 

Náttúrufræðistofnun mat veiði-
þol stofnsins fyrir umhverfis-
ráðuneytið og byggðist matið á 
þeirri stefnu stjórnvalda að rjúpna-
veiðar væru sjálfbærar. Stofnunin 

mat stærð stofnsins 2006 um 500 
þúsund fugla og viðunandi veiði 
um 45 þúsund fugla.

Rjúpnaveiðin dræm

 Sektir við umferðar-
lagabrotum hækkuðu umtalsvert 1. 
desember. Í nýrri reglugerð er að 
finna ákvæði sem kveður á um að 
allt að 15 þúsund króna sekt liggi 
við því að aka eftir gangstétt eða 
göngustíg og valda með því hættu. 
Þá skal sekta fólk um 15 þúsund 
krónur nemi það ekki staðar og veiti 
nauðsynlega hjálp þar sem 
umferðaróhapp hefur átt sér stað. 

Hjálmar Björgvinsson, aðstoðar-
yfirlögregluþjónn hjá embætti 
Ríkislögreglustjóra, er ánægður 
með þær hækkanir sem tekið hafa 
gildi og segir þær fylgja umræð-
unni um aukið umferðaröryggi. „Ég 
leyfi mér að fullyrða að breyting-

arnar hafa góð áhrif á umferðar-
menningu og í breytingunum er 
tekið á mörgum þáttum.“

Hjálmar segir alltaf spurningu 
um hvenær sektir fyrir umferðar-
lagabrot séu hæfilega háar og segir 
hækkanirnar nú skref í rétta átt 
sem rétt sé að láta reyna á. 

Eftir breytingarnar nema sektir 
við því að vinna skemmdir á, eða 
fjarlægja umferðarmerki 10 þús-
und krónum og er það helmings-
hækkun frá eldri reglugerð. Þá má 
sekta þá sem valda óþarfa hávaða á 
vélknúnu ökutæki við íbúðarhús. 

Þeir sem aka án bílbeltis greiða 
nú 10 þúsund krónur í sekt en 15 
þúsund krónur ef barn undir 15 ára 

aldri er ekki í viðeigandi öryggis- 
og verndarbúnaði í bílnum.



EVANDA EXECUTIVE 2,0
9/2003, ek. 52 þús.4 dyra, ssk.abs,  álf. + stálf. spólvörn, 
fjarstýrðar samlæsingar, cd magasín, leður, topplúga, 

litað gler, loftkæling, kastarar og fl. Ath. skipti á ódýrari. 
Verð 1.490 þús.

FORD FOCUS 1600 WAGON12/2003, ek. 43 þús. 5 
dyra, 5 gíra, abs, dráttarkrókur, cd, kastarar, fjarstýrðar 
samlæsingar, líknarbelgir, rafm. í rúðum og speglum, 

þjófavörn, þjónustubók. Ath. skipti á ódýrari.
Verð 1.370 þús.

MATIZ S
5/2005, ek. 75 þús. 5 dyra, 5 gíra, líknarbelgir,

vökvastýri, þjónustubók. Ótrúlegur sparibaukur.
Verð 590 þús.

MUSSO 2900 STD. DIESEL
8/2000, ek. 126 þús. 5 dyra, 5 gíra, álf. 31” dráttarbeisli, 

filmur, fjarstýrðar samlæsingar, rafm. í rúðum og 
speglum, veltistýri, spoiler og fl. Ath. skipti á ódýrari.

Verð 1.190 þús.

KALOS 1400 SE
7/2003, ek. 68 þús. 5 dyra, 5 gíra, abs, cd, líknarbelgir, 

rafm. í rúðum, samlæsingar, og. fl. Ný tímareim.
Verð 750 þús.

HONDA CRV RVSI 4WD
10/1998, ek. 158 þús. 5 dyra, ssk. abs, álf. ný dekk, 

dráttarbeisli, fjarstýrðar samlæsingar, cd, topplúga, 
rafm. í rúðum og speglum, þjónustubók. Snyrtilegur bíll.

Verð 850 þús.

MUSSO GRAND LUXE E-23
1/1999, ek. 113 þús. 5 dyra, 5 gíra, abs, álf. 31” topplúga,
cd, kastarar, samlæsingar, rafm. í rúðum og speglum. 

Mikið yfirfarinn.
Lækkað verð 1.050 þús.

TOYOTA LANDCRUISER 90 LX DIESEL
10/1999, ek. 133 þús. 5 dyra, ssk. álf. 31”, abs, 

dráttarbeisli, fjarstýrðar samlæsingar, cd, rafm. í rúðum 
og speglum, líknarbelgir og fl. Engin skipti.

Verð 1.890 þús.

MUSSO 2300 DIESEL TURBO
5/2000, ek. 123 þús. 5 dyra, 5 gíra, álf. 31”, dra´ttarbeisli,
fjarstýrðar samlæsingar, cd, kastarar, rafm. í rúðum og 
speglum, spoiler. Sparneytinn diesel jeppi.Ath. skipti á 

ódýrari.
Verð 1.090 þús.

MUSSO GRAND LUXE E-23
2/1999, ek. 113 þús. 5 dyra, ssk.abs, álf. 31” dráttarbeisli, 
cd, fjarstýrðar samlæsingar, líknarbelgir, rafm. í rúðum 

og speglum. Fínn bíll á flottu verði.
Verð 890 þús.

MUSSO GRAND LUXE E-32
5/2000, ek. 84 þús. 5 dyra, ssk. abs, álf. 31”, dráttarbeisli, 

líknarbelgir, rafm. í rúðum og speglum, kastarar, 
veltistýri, spoiler og fl. Ath. skipti á ódýrari.

Verð 1.290 þús. 

CHEVROLET LACETTI CDX  SPORT
10/2004, ek. 35 þús. 5 dyra, 5 gíra, abs, spólvörn, cd 
magasín, rafm. í rúðum og speglum 4x líknarbelgir,

fjarstýrðar samlæsingar og fl. Frábær og vel búinn bíll.
Verð 1.290 þús.

DAEWOO TACUMA 2,0 CDX
9/2003, ek. 46 þús. 5 dyra, 5 gíra, abs, álf. 15” 

dráttarbeisli, fjarstýrðar samlæsingar, líknarbelgir, rafm. 
í rúðum og speglum og fl.

Verð 990 þús.

DAEWOO NUBIRA SX WAGON
1/1999, ek. 107 þús. 5 dyra, 5 gíra, abs, líknarbelgir, rafm. í 

rúðum og speglum, samlæsingar. Ný tímareim og fl. 
Verð 370 þús.

Tilboð 290 þús. stgr. 

HYUNDAI SANTA FE 2,0  DIESEL
11/2004, ek. 47 þús. 5 dyra, ssk. abs, álf. dráttarbeisli, 

fjarstýrðar samlæsingar, cd, filmur,líknarbelgir, rafm. í 
rúðum og speglum.Ný dekk.

Verð 2.590 þús.

RENAULT MEGAE SCÉNIC 4X4
2/2001, ek. 121 þús. 5 dyra, 5 gíra, abs, álf. dráttarkrókur, 
fjaarstýrðar samlæsingar, cd, rafm. í rúðum og speglum, 

líknarbelgir, þjónustubók. Nýleg tímareim.
Verð 1.050 þús. 

Jólin byrja snemma
hjá Benna!!!
Þeir sem kaupa notaðan bíl hjá okkur
fá 32” United veggsjónvarp í kaupbæti*

Bílabúð Benna í brjáluðu jólaskapi
Bíldshöfða 10 :::  Opið mán-fös 10-18.30 lau 10-16 :::  Sími 587-1000 :::  www.benni.is.
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Aðrir möguleikar á aðalvinningum í desember:
14. des. er 2 millj. eða 4 millj. á tvöfaldan
21. des. er 3 millj. eða 6 millj. á tvöfaldan
29. des. er 2 millj. eða 4 millj. á tvöfaldan

Það er því til mikils að vinna
fyrir aðeins þúsund krónur.

Kíktu á neti›
www.das.is

Hringdu núna
561 7757

Kauptu miða í DAS, á þúsund kall, fyrir 7. des.
Þú gætir þú unnið harðasta jólapakkann í ár.

Hummer H3
+ 5 milljónir
   í skottinu

ef þú átt 
tvöfaldan
miða!

Harðasti

 Landsbankinn hefur 
ákveðið að styrkja útgáfu Lær-
dómsrita Hins íslenska bókmennta-
félags til næstu þriggja ára. Þetta 
er í tilefni af 190 ára afmæli Hins 
íslenska bókmenntafélags á þessu 
ári en Landsbankinn fagnar einnig 
120 árum á þessu ári. Styrkurinn 
nemur 1,5 milljónum króna á ári 
hverju næstu þrjú ár. 

„Bókmenntafélagið áformar 
útgáfu þriggja til fimm Lærdóms-
rita á ári hverju næstu árin. 
Rausnarlegur fjárstuðningur 
Landsbankans næstu þrjú ár mun 
auðvelda framkvæmd þessarar 
útgáfuáætlunar og er því afar 
kærkomin,“ segir Sigurður Lín-

dal, forseti Hins íslenska bók-
menntafélags.

Bókmenntafélagið hóf útgáfu 
Lærdómsritanna árið 1970 og hafa í 
þessari ritröð birst öndvegisrit á 
sviði margvíslegra fræða sem hafa 
markað spor í sögu mannsandans. 
Með útgáfu ritanna vill Bókmennta-
félagið leggja sitt af mörkum til að 
tengja Íslendinga við hið besta í 
menntun og vísindalegri hugsun í 
veröldinni. Lærdómsritin verða 
orðin 65 talsins á þessu ári og þar af 
hafa fimm komið í tveimur bindum. 

„Bókmenntafélagið kann Lands-
bankanum bestu þakkir fyrir veitt-
an stuðning,“ segir Sigurður Líndal. 

Gefur 1,5 milljónir króna á ári
Lyubomyra Petruk 

sem býr á Urðarstíg í Reykjavík 
vill reka eldhús til framleiðslu á 
tilbúnum mat á Bergstaðastræti 
14. Þaðan yrði maturinn fluttur 
einu sinni á dag. Í húsnæðinu yrði 
sömuleiðis lítil verslun þar sem 
boðið væri upp á austur-evrópskan 
mat og netkaffi fyrir um fimm 
gesti þar sem áður var bakarí í 
kjallara hússins. 

Skipulagsráð Reykjavíkur 
gerir ekki athugasemdir við að 
Lyubomyra sæki um byggingar-
leyfi til að koma þessu í kring en 
bendir henni á að hún þurfi 
samþykki meðeigenda fyrir þeim 
breytingum sem gera þurfi.

Vill selja mat og 
reka netkaffi

 Valgerður Sverrisdóttir utan-
ríkisráðherra tók í gærmorgun 
formlega í notkun fyrsta áfanga 
íslenskar hitaveitu í borginni Xian 
Yang í Kína að viðstöddu fjöl-
menni. Miklar vonir eru bundnar 
við hitaveituna og er stefnt að því 
að hún verði sú stærsta í heimi. 
Uppbygging hitaveitunnar er sam-
starfsverkefni Shaanxi Geothermal 
Energy og ENEX Kína, en að því 
standa Orkuveita Reykjavíkur, 
Glitnir og ENEX, sem er útflutn-
ingsvettvangur íslenskra þekkingar-
fyrirtækja í orkuvinnslu. Fulltrúar 
íslenskra orkufyrirtækja voru 
viðstaddir athöfnina ásamt kín-
verskum fyrirmennum.

Fyrsti áfanginn kostaði rúmar 
200 milljónir króna. Sá næsti, sem 
verður ráðist í á komandi ári, er 
margfalt stærri og metinn á um 
4,2 milljarða króna. Xian Yang er 
fimm milljón manna borg sem 
hefur verið nefnd opinberlega 

„jarðhitaborg Kína“. Hitaveitan 
sem gangsett var í gær er fyrir 
þrjá háskóla og hitar upp um 170 
þúsund fermetra, sem áður voru 
hitaðir með kolum. Á næstu tíu 
árum eru áform um að kynda að 
minnsta kosti helming nýbygg-
inga borgarinnar með jarðhita, 
sem eru um fimmtán milljónir 
fermetra, eða húsnæði fyrir um 
hálfrar milljónar manna byggð.

„Ég er ákaflega stolt að verða 
vitni að því að íslensk þekking og 
reynsla verður til þess að bæta 
lífsgæði fólks í Kína og um leið að 
draga úr brennslu kola í heimin-
um,“ segir Valgerður Sverrisdótt-
ir. „Ég verð auðmjúk frammi 
fyrir þeirri staðreynd að þróun 
vistvænnar og endurnýjanlegrar 
orku til húshitunar í Kína getur 
haft í för með sér miklar breyt-
ingar á orkustefnu Kína og jafn-
vel veraldarinnar allrar.“ 

Íslensk hita-
veita í Kína
Valgerður Sverrisdóttir tók í gær í notkun fyrsta 
áfanga íslenskrar jarðhitaveitu í Kína. Stefnt er að því 
að hún verði sú stærsta sinnar tegundar í heimi. Jarð-
varmaorkan leysir mengandi kolabrennslu af hólmi.

 Það andar 
köldu milli rúss-
neskra og breskra 
stjórnvalda í kjöl-
far opinberrar 
birtingar á bréfi 
njósnarans, Alex-
anders Litvinenk-
os. Bréfið skrifaði 
Litvinenko á bana-
beði sínu en í því 
sakar hann Vladimír Pútín, forseta 

Rússlands, meðal annars um að 
hafa ráðið sér bana. 

Rússar eru sagðir reiðir Bret-
um fyrir að hafa ekki hindrað birt-
ingu bréfsins. 

Talsmaður breskra yfirvalda 
bendir hins vegar á að þar sem 
Litvinenko hafi verið undir eftir-
liti lögreglu en ekki í haldi hennar 
hafi ekki verið hægt að hindra 
ritun bréfsins né opinbera birt-
ingu þess. 





„Það hefur orðið 
gjörbylting og textarnir 

eru allt öðruvísi en við eigum að 
venjast.“ 

 Mun meiri munur er á 
genasamsetningu mannfólksins 
en áður var talið, kemur fram í 
nýrri breskri rannsókn sem fjall-
að er um á fréttavef breska ríkis-
útvarpsins, BBC.

Vísindamennirnir rannsökuðu 
genasamsetningu 270 manna og 
uppgötvuðu að stór hluti genanna 
getur verið til staðar í fleiri en 
tveimur afritum, eða vantað algjör-
lega. Til þessa hefur verið talið að 
hvert gen væri jafnan í tvíriti, þar 
sem annað eintakið kæmi frá 
móður en hitt frá föður.

Hingað til hafa vísindamenn 
einnig talið að DNA eins tiltekins 
einstaklings væri 99,9 prósent 

eins og upplag þess næsta, en nú 
virðist sem breytileikinn sé mun 
meiri.

„Það sem kom okkur einna 
mest á óvart var hversu breytilegt 
DNA-ið okkar er í afritafjölda. Við 
teljum þetta vera minnst tólf pró-
sent af erfðamenginu. Breytileik-
inn í afritafjöldanum sem vísinda-
menn hafa séð áður var einfaldlega 
bara efsti toppurinn á ísjakanum á 
meðan meginhlutinn lá og maraði 
í kafi, óséður,“ sagði Matthew 
Hurles, vísindamaðurinn sem 
leiddi rannsóknina.

Sum þessara nýuppgötvuðu 
frávika eru í þeim hluta erfða-
mengisins sem hafa áhrif á heilsu 

okkar, að sögn Hurles, og munu 
niðurstöður rannsóknarinnar þess 
vegna breyta því hvernig vísinda-
menn leita að genum sem tengjast 
sjúkdómum.

Mikill munur á samsetningu

 Margir fullorðnir telja 
að þeir geti bætt lestrar- og rit-
færni sína og hafa skoðun á því 
hvernig að því mætti standa. Þetta 
kemur fram í nýrri rannsókn þar 
sem lestrarpróf var lagt fyrir 
rúmlega þrjú hundruð þátttakend-
ur víðs vegar í atvinnulífinu og 
tekið viðtal við þá. Hópurinn 
endurspeglaði menntunarstig 
þjóðarinnar. 

Guðmundur B. Kristmundsson, 
dósent við Kennaraháskóla Íslands, 
stóð að rannsókninni ásamt Elísa-
betu Arnardóttur talmeinafræð-
ingi. Guðmundur segir að góðir 
lesarar vilji auka lestrarhraða en 
slakari lesarar bæta lesskilning. 
„Það er spurning hvort þeir sem 
lesa minna og hafa meira fyrir því 
nýti lesturinn ekki jafn vel og 
hinir. Þeir vilja kannski ná meira 
út úr textanum frekar en að auka 
lestrarhraða. Margir vilja takast á 
við margs konar texta og svolítið 
er um að menn vilji læra að skrifa 
bréf,“ segir hann.

Guðmundur segir að „svolítið 
af fólki“ vilji „læra að semja sögur 
og ljóð. Það eru ótrúlega margir 
sem halda dagbók og þar eru 
konur í meirihluta. Nokkrir vilja 
nýta lesturinn til að hjálpa börn-
um við heimanámið og hjá þeim 
slakari í hópnum er áberandi að 
þeir vilja læra að lesa upphátt.“

Talsverður munur er á lestrar- 
og ritvenjum karla og kvenna. 
Guðmundur segir að konur fari 
mun meira á bókasafn og hjálpi 
börnunum við heimanám. Aldur 
skiptir máli þegar lestrar- og rit-
venjur eru skoðaðar og lestrar-
færni er tengd aldri. Fleiri í elsta 
hópnum eru hæglæsir og hafa 
ekki sömu tök á lestri og yngra 
fólkið.

„Það er merkilegt hve ríkt er í 
fólki að skrifa og hvað margir, um 
níutíu prósent svarenda, telja sig 
geta skrifað minningargrein. Það 
er ekki vísbending um þennan rit-
ótta sem skólinn hefur verið sak-
aður um,“ segir Guðmundur.  

„Sú þróun hefur átt sér stað á 
undanförnum árum að þjóðin er 
farin að skrifa og skrifar djöful-
inn ráðalausan eins og sagt var í 
gamla daga. Hún skrifar og skrif-
ar,“ segir Guðmundur og bendir 
á að gríðarlegur vöxtur hafi orðið 
í lestri og ritun á tölvu, með 
bloggi á netinu, tölvupósti og 
sms-i.  

„Það hefur orðið gjörbylting og 
textarnir eru allt öðruvísi en við 
eigum að venjast. Getum við ekki 
nýtt þessa hvatningu sem skapast 
af nýrri tækni og samskiptum og 
farið að vinna öðruvísi með mál og 
málhegðun í skólanum,“ spyr 
hann.

Margir vilja bæta 
lestrar- og ritfærni
Talsverður munur er á lestrar- og ritvenjum karla og kvenna að því er fram 
kemur í nýrri rannsókn. Ekki gætir ritótta hjá þjóðinni þótt textinn sé annar en 
áður, nú á dögum skrifa menn blogg, tölvupóst og sms.

Þrjár máltíðir = 1075,-

Veitingastaður
IKEA

Opnum kl. 9:00 
mánudaga - laugardaga

195,-
2 rúnstykki, 1 egg, skinkusneið, ostsneið,
smjör, sulta og heitur drykkur

290,-
Grænmetisbuff m/kúskús, grænmeti 
og graslaukssósu

590,-
Hangikjöt með kartöflum, uppstúf,
rauðkáli og grænum baunum

Þú átt allt gott skilið!

kl. 9:00 - 11:00
Morgunverður

Hádegisverður
framreiddur allan daginn

Kvöldverður
framreiddur allan daginn fram að jólum

 Verið er að leggja 
lokahönd á að færa inn upplýsingar 
í umfangsmikinn gagnagrunn 
Barnahúss, að sögn Helgu Rúnu 
Péturs, sérfræðings hjá Barna-
verndarstofu. Grunnurinn hefur 
að geyma allar þær upplýsingar 
sem aflað hefur verið um hvert 
mál fyrir sig sem borist hefur til 
Barnahúss frá stofnun þess 1998. 
Nú er verið að setja inn gögn fyrir 
þetta ár, en málin eru nú skráð í 

grunninn jafnóðum og þau 
berast.

„Um er að ræða mjög nákvæm-
ar upplýsingar, aldur, kyn og bak-
grunnsupplýsingar þeirra barna 
sem koma hingað,“ segir Helga 
Rúna. „Einnig er skráð sú tegund 
ofbeldis sem barn lendir í, en 
ofbeldið er flokkað í þætti eftir 
alvarleikastigi. Þá er skráð inn 
það sem vitað er um gerendur. 
Loks fylgjumst við með ferli máls 

sé það kært og hvernig því 
lýkur.“

Helga Rúna segir fljótlegt að 
kalla allar þær upplýsingar úr 
grunninum sem óskað sé eftir 
hverju sinni. Þetta gagnist vel við 
gerð ársskýrslu þar sem leitast 
hafi verið við að gefa mynd af 
stöðu mála eftir hvert ár. Þá gagn-
ist grunnurinn vel við stærri rann-
sóknir á þessum málaflokki.





nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Þeir sem áhuga hafa á 
högum hagamúsarinnar 
hafa velt fyrir sér hvers 
vegna lítið hefur sést til 
hennar í haust. Hafa ýmsir 
sökudólgar verið nefndir til 
sögunnar, svo sem brand-
uglan, fýllinn og sílamáv-
urinn. Páll Hersteinsson, 
prófessor í spendýrafræði, 
er allra Íslendinga fróðast-
ur um hagamúsina og telur 
sig geta hreinsað mannorð 
fugla af að eiga þátt í músa-
hvarfinu.   

„Nokkur hundruð branduglur hafa 
ekki möguleika á að hafa áhrif á 
músastofninn,“ segir Páll. „Ann-
ars staðar eru þær sérfræðingar í 
nagdýraveiðum, en hér er minna 
af músum og taka þær því sendl-
ing og aðra litla fugla.“

Ekki eiga aðrir fuglar sök held-

ur. En hvað veldur þá músahvarf-
inu?

„Það sem ræður stofnstærð 
músa er ástandið fyrri hluta vetr-
ar árið áður. Þegar kalt er verða 
mikil afföll, sérstaklega meðal 
kvenmúsa og unga, sem lýsir sér 
svo í því að þær verða færri árið 
eftir, jafnvel þótt þær hamist við 
að tímga sig frá vori og fram á 
haust.“

En hvernig stendur á því að 
kvendýrin fara svona illa út úr 
þessu, er karlrembu karlmúsa um 
að kenna?

„Hagamýs eru fjöllyndar á 
báða bóga og mynda ekki pör, 
þannig fjölgar hver kvenmús sér 
með fjölda karlmúsa og öfugt. En 
hlutverk karlmúsanna í ferlinu er 
stutt, þær geta farið aftur að safna 
fæðu meðan kvendýrin þurfa að 
mjólka.“

Það er því hart að vera haga-
mús á Íslandi, þrátt fyrir fjöl-
lyndi.

„Hagamúsin er lítil og tapar 
hita hratt. Á veturna getur hún í 
raun valið á milli þess að fara út í 
fæðuleit og frjósa í hel eða hjúfr-
að sig saman í holunni og soltið í 
hel. Það er á mörkum þess að hún 
geti lifað hér, enda kom hún hing-
að fyrst með skipum manna. Henni 
hefur þó tekist að þrauka síðan á 
landnámsöld, en hún þrífst best í 
birkiskógum og þeim fækkaði 
hratt eftir að landnám hófst.“ 

Páll fylgist einnig með öðrum 
dýrum en hagamúsinni, og hefur 
undanfarna tvo mánuði verið að 
rannsaka tófur við Háskólann í 
Stokkhólmi, en sænska tófan er nú 
í útrýmingarhættu. Hann hefur 
fylgst með hegðun hagamúsarinn-
ar hérlendis í tíu ár.

„Ég hef ekki enn lent í haga-
músaári, en til þess að það verði 
þarf að vera hlýtt tvö ár í röð. Þó 
hefur verið allt að þrefaldur 
munur í stofninum á milli ára.“ 
Það eru því fleiri Íslendingar en 
við sem vonast eftir hlýju á haust-
in.

Rétt skal þó vera rétt Ekki gaman fyrir 
Íraka heldur

Bjóðum ís-
lenskukennslu

Máltækið segir að hvítir hrafnar 
séu sjaldséðir. Nákvæmlega 
hversu sjaldséðir þeir eru kemur 
þó ekki fram, en ef maður vill fá 
fréttir af sjaldséðum fuglum er 
ekki úr vegi að spyrja Gunnlaug 
Pétursson verkfræðing. Gunn-
laugur er í flækingsfuglanefnd, 
sem sér um að skrásetja flæk-
ingsfugla á Íslandi. En hvað eru 
flækingsfuglar?

„Farfuglar eru varpfuglar 
sem koma hingað árlega til að 
verpa. Flækingsfuglar hins 
vegar verpa ekki hér og megin-
hluti þeirra er sjaldséður.“

Hvað eru þeir þá að gera 
hér?

„Þeir fjúka hingað frá Banda-
ríkjunum eða Evrópu. Sumir 
koma á hverju ári eins og hettu-
söngvarinn, en aðrir eru sjald-
gæfari. Við skrásetjum þá og 

það er heilmikil ábyrgð sem hvíl-
ir á okkur, sérstaklega ef fuglar 
eru að sjást í fyrsta sinn í Evr-
ópu, eins og stúfgreipurinn sem 
kom hingað frá Norður-Ameríku 
árið 2003. Önnur tímarit taka svo 
mið af þessu. Einnig eru dæmi 
þess að flækingsfuglar hafi farið 
að verpa hér, eins og glókollur-
inn sem fyrst kom fyrir tíu árum, 
og þar með orðið farfuglar.“

Hver er tildrög þess að stofn-
uð var flækingsfuglanefnd?

„Þetta var gert að erlendri 
fyrirmynd og var stofnað 1979, 
en í Bretlandi 20 árum áður. 
Þetta er sjö manna nefnd sem 
sér um að birta athuganir á flæk-
ingsfuglum á hverju ári. Þetta er 
heilmikill prósess og við erum 
nú að fara að birta yfirlit fyrir 
árið 2003.“ 

Vilji maður hafa málshætti 

sína vísindalega nákvæma væri 
líklega réttara að segja „sjald-
séðir eru stúfgreipar, og sáust 
fyrst hér árið 2003“. 

Fylgst með flækingum

Hart að vera hagamús

Hestarnir eru tengslin við sveitina





fréttir og fróðleikur

Á örfáum árum hefur það 
magn kókaíns sem yfir-
völd hér á landi haldleggja 
margfaldast. Íslenskur 
karlmaður á þrítugsaldri 
var handtekinn í síðustu 
viku með þrjú kíló af efninu 
falið í tösku sinni og er það 
mesta magn kókaíns sem 
fundist hefur við tollaeftir-
lit á Íslandi frá upphafi. Þá 
hefur fjöldi þeirra sem leita 
sér hjálpar vegna kóka-
ínfíknar tuttugufaldast á 
örfáum árum. 

Maðurinn, sem handtekinn var í 
síðustu viku, var einn á ferð og 
flaug til Keflavíkur frá Kaup-
mannahöfn þann 21. nóvember 
síðastliðinn. Hann var úrskurðað-
ur í þriggja vikna gæsluvarðhald 
daginn eftir handtökuna. Styrk-
leiki efnisins sem hann var með í 
tösku sinni liggur enn ekki fyrir 
en ef hann er mikill er hægt að 
drýgja það tvöfalt eða þrefalt 
þannig að hægt væri að ná sex til 
níu kílóum af söluefni úr þeim 
þremur kílóum sem tekin voru. Ef 
miðað er við að götuverð á kókaíni 
sé á bilinu 12 til 15.000 krónur þá 
gæti söluverðmæti kókaínsins 
verið á bilinu 80 til 120 milljónir.

Það sem af er ári hefur toll-
gæslan á Keflavíkurflugvelli lagt 
hald á tæp átta og hálft kíló af 
kókaíni, en á síðustu árum hefur 
um 80 prósent af öllu kókaíni sem 
tekið er hérlendis verið haldlagt 
þar. Það er nánast jafnmikið 
magn af kókaíni og tollgæslan 
lagði samanlagt hald á undanfar-
in tuttugu ár á undan því á tíma-
bilinu 1985 til 2005 lagði tollgæsl-

an allt í allt hald á um tíu kíló af 
kókaíni. 

Víða erlendis er miðað við að yfir-
völd nái á bilinu fimm til tíu pró-
sent þeirra efna sem reynt sé að 
smygla. Kári Gunnlaugsson, aðal-
deildarstjóri tollgæslunnar á 
Keflavíkurflugvelli, segir erfitt 
að áætla eftirspurnina eftir þeirri 
formúlu. „Mér finnst að minnsta 
kosti ólíklegt, miðað við það að við 
tókum rúm átta hundruð grömm í 
fyrra en meira en tíu sinnum 
meira það sem af er ári, að eftir-
spurnin og neyslan hafi tífaldast á 
einu ári. Það held ég að geti ekki 
staðist.“

Í sama streng tekur Ásgeir 
Karlsson, yfirmaður fíkniefna-
deildar lögreglunnar í Reykjavík, 
og segir þannig reiknikúnstir ein-
ungis vera leik að tölum sem ekki 
sé hægt að staðfesta hvort séu 
réttar eða rangar. 

Þórarinn Tyrfingsson, yfir-
læknir á Vogi, segir að það magn 
sem finnist sé fyrst og fremst 
mælikvarði á það að aðilar séu 
mjög markvisst að reyna að koma 
kókaíni á markað hérlendis. „Það 
er eftirsóknarvert að koma kóka-
íni á markað vegna þess að verðið 
er mjög hátt og ágóðavonin mikil. 
Það er mikið af fólki í þjóðfélag-
inu sem vill kókaín og er tilbúið að 
borga mikið til að fá það.“

Að sögn Jóhanns R. Benediktsson-
ar, sýslumanns á Keflavíkurflug-
velli, er það vissulega gleðiefni að 
fíkniefnaeftirlit tollgæslunnar sé 

að skila auknum árangri. Hann 
segir það þó mikið áhyggjuefni að 
smygltilraunir á fíkniefnum séu 
að verða mun stórtækari en áður. 

Kári Gunnlaugsson er sammála 
því og segir tilraunirnar virðast 
vera mun skipulagðari en áður. Þá 
sé verið að flytja inn aðrar og dýr-
ari tegundir efna sem gefa fyrir-
heit um mikinn ágóða. „Kannabis-
efnin eru meira og minna ræktuð 
á Íslandi í dag, enda minni ágóða-
von í þeim. Við höfum fundið 
pressur og annan slíkan búnað til 
að búa til hass úr plöntunum. Það 
þarf ekki annað en að skoða hversu 
mörgum lömpum hefur verið 
stolið úr gróðurhúsum til að stað-
festa það. Það stelur enginn þannig 
lömpum til að rækta jólarósir.“

Fjöldi þeirra sem leita sér hjálpar 
vegna kókaínfíknar á Íslandi hefur 
meira en tuttugufaldast á skömm-
um tíma. Aukningin hófst rétt 
fyrir aldamótin síðustu. 

Þórarinn segir að á tveggja ára 
tímabili frá 1998 til ársins 2000 

hafi fjöldi tilfella farið úr því að 
vera um tíu á ári í það að vera yfir 
150. Í ár er búist við því að tilfellin 
verði yfir 200. Langflestir eru á 
aldursbilinu 20 til 30 ára.

Jóhann Benediktsson hefur 
áhyggjur af því að neysla kókaíns 
sé að verða almennari og nái nú til 
fleiri þjóðfélagshópa en áður. Þór-
arinn tekur í sama streng og telur 
neysluna í dag tengjast meira 
skemmtunum og skemmtanaiðn-
aðinum. Hann segir það líka fær-
ast í aukana að fólk noti einvörð-
ungu kókaín. „Þegar vel stendur á 
hjá því efnalega þá sækir það í 
kókaín en skiptir svo yfir í amfet-
amín þegar það er féminna. Sumir 
kvarta yfir því að kókaín sé svo 
dýrt, annars myndu þeir taka 
meira af því.“

Hæfnin könn-
uð reglulega

Rúm átta kíló af kókaíni 
tekin af smyglurum á árinu

Sívaxandi vandamál allra þjóða

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





Brynháfurinn Dunkleos-
teus terrelli var enn ógn-
vænlegri en vísindamenn 
hafa hingað til haldið, 
því nýjar rannsóknir á 
steingervðum leifum hans 
benda til þess að hann hafi 
haft gríðarlegan kraft í 
kjaftinum.

Nokkuð víst er að væri brynháf-
urinn Dunkleosteus terrelli enn 
til, hefðu kvikmyndagerðarmenn 
nýtt sér hann við gerð á hryll-
ingsmyndum sem hræða myndu 
óharðna áhorfendur frá því að 
fara í frí á sólarströndum.

En Dunkleosteus terrelli hefur 
ekki synt um höf jarðarinnar í 
um 360 milljón ár.

Bandarísku vísindamennirnir 
Mark Westneat and Philip Ander-
son hafa rannsakað steingervðar 
leifar þessa risadýrs og hannað 
eftirlíkingu af því, sem gerði 
þeim kleift að kanna hönnun 
kjaftsins og afl hans. Voru niður-
stöður rannsókna þeirra birtar í 
breska vísindatímaritinu Biology 
Letters í síðustu viku.

Kjafturinn á brynháfinum Dun-
kleosteus terrelli var svo svaka-
legur að ekki er vitað til þess að 
nokkur fiskur, hvorki fyrr né 
síðar, hafi haft slíkan kraft í þeim 
líkamshluta.

Að sögn Westneat og Ander-
son gat brynháfurinn opnað kjaft-
inn á örskotsstund, eða á einum 
fimmtugasta hluta úr sekúndu, 
og krafturinn þegar hann lokaði 
kjaftinum aftur var 5000 Newton 
(500 kílóa kraftur) – meira en hjá 
nokkurri núlifandi skepnu, þar 
með talið hvíthákarli nútímans, 
kemur fram á fréttavef breska 
ríkisútvarpsins, BBC.

Eingöngu örfáar risaeðlur og 
útdauðir stórir krókódílar höfðu 
ámóta kraft í kjaftinum.

Til samanburðar má nefna að 
grameðlan, Tyrannosaurus rex, 
sem var ein stærsta risaeðlan og 
mun yngri en fiskurinn (eða tæp-
lega 300 milljón árum yngri), gat 

smjattað á bráð sinni með 13.000 
Newtonum (1300 kílóa krafti), en 
blettahýena dagsins í dag notar 
eingöngu 2000 Newton (200 kílóa 
afl) til að brjóta bein í kjafti sér, 
segir á vefsíðu BBC.

Dunkleosteus gat orðið tíu til tólf 
metra langur og allt að fjögur 
tonn að þyngd, en hausinn og 
brjóstið voru þakin beinplötum, 
sem gerðu hann ókræsilega bráð 
annarra fiska. 

Dunkleosteus var einn fyrsti 
fiskurinn sem hafði kjálka, en í 
stað raunverulegra tanna hafði 
hann tvö löng beinblöð sem gátu 
skorið hold í sundur og brotið bein. 
Steingervingar hafa eingöngu 
fundist af haus og framhluta fisks-
ins og hafa vísindamenn leitt að 
því getgátum að afturhlutinn hafi 
ekki verið brynvarinn á líkan hátt 
og framhlutinn var.

Segja vísindamennirnir að 
hárbeitt beinblöðin og vöðvarnir 
í haus og kjafti skepnunnar hafi 
verið þannig uppbyggð að fiskur-
inn gat sent mestan kraft bitsins 
á lítið svæði, væntanlega oftast 
með banvænum afleiðingum 
fyrir bráðina. Gat þrýstingurinn 
á hárbeittum „vígtönnunum“ 
verið nærri 150 milljón Pascal 
(1530 kílógramma afl á fersenti-
metra), kom fram í grein West-
neats og Andersons.

Þannig gat brynháfurinn rifið 
í sundur bráð sem var stærri en 
kjafturinn á háfinum, en sá hæfi-
leiki þróaðist ekki með hákörlum 
fyrr en 100 milljón árum síðar, 
kom fram í rannsókn félaganna.

Sú staðreynd að brynháfurinn 
Dunkleosteus terrelli virðist hafa 
getað opnað kjaftinn ógnvænlega 
á einungis einum fimmtugasta úr 
sekúndu olli því að gríðarlegur 
sogkraftur myndaðist, sem hlýt-
ur að hafa skipt sköpum fyrir 
margan grunlausan fiskinn sem 
grandalaus skaust hjá. Þetta 
þýddi að jafnvel hraðskreiðustu 
fiskar voru ekki öruggir fyrir 
brynháfinum.

„Þessi mjög svo brynvarði 
fiskur var bæði fljótur að opna 

kjaftinn og hafði mikið afl þegar 
hann lokaði kjaftinum aftur,“ 
sagði Westneat, sem er safnvörð-
ur í fiskadeild Field-safnsins í 
Chicago. „Þetta er hugsanlega 
sérstæðu útlitslagi hauskúpunn-
ar og mismunandi vöðvum sem 
notaðir voru til að opna og loka 
[kjaftinum] að þakka.“

Yfirleitt hafa fiskar annað-
hvort kraftmikinn kjaft eða eru 

fljótir að beita honum, en ekki 
hvoru tveggja í senn. Telja And-
erson og Westneat að Dunkleos-
teus hafi verið fyrsti fiskurinn 
sem sameinaði hvoru tveggja í 
sama skrokki.

Brynháfar (placoderm) komu 
fram á devóntímabilinu, frá um 
415 milljón til um 360 milljón 

árum síðan, og voru lengi einráð-
ir í heimshöfunum og í fersku 
vatni. Þeir eru nú allir fyrir löngu 
útdauðir og hafa ummerki um 
Dunkleosteus fundist í Marokkó, 
Belgíu, Póllandi og Norður-Amer-
íku.

Á Vísindavef Háskóla Íslands 
kemur fram að snemma á devón-
tímabilinu voru brynháfar smáir, 
eða eingöngu um 10 sentimetra 
langir, en síðar á sama skeiði 
urðu sumar tegundir ógnarstórar 
og er Dunkleosteus gott dæmi 
þar um en hann var líklega 
stærstur brynháfanna.

Vegna stærðar sinnar var Dun-
kleosteus líklega heldur seinn í 
förum og kom því sogkrafturinn 
að góðum notum.

„Dunkleosteus var umkringd-
ur hugsanlegri bráð sem öll 
krafðist mikils krafts í kjaftin-
um,“ sagði Anderson, sem vinnur 
í Háskólanum í Chicago, í samtali 
við BBC. „Þetta voru syndandi, 
fljótfarin dýr sem öll voru brynj-
uð; flestir fiskarnir voru líka 
brynháfar sem höfðu sömu hörðu 
skelina. Og það voru líka stór lin-
dýr með hörðum skeljum og afar 
stór krabbadýr.“

Dunkleosteus hefur líklega 
étið allt sem hann komst yfir, þar 
á meðal hákarla og aðra bryn-
háfa. Hann var einnnig mikill 
mathákur, því oft finnast leifar 
af hálf-meltum og hálf-étnum 
fiski í steingervðum leifum Dun-
kleosteus. Hafa vísindamenn því 
leitt að því getgátum að Dun-
kleosteus hafi þjáðst af melting-
artruflunum, eða þá að hann hafi 
kastað upp beinum bráðar sinnar, 
frekar en að melta þau.

Einnig er talið að brynháfar, 
Dunkleosteus þar með talinn, 
hafi verið meðal fyrstu hrygg-
dýranna sem eignuðust lifandi 
afkvæmi, líkt og flest spendýr og 
hákarlar gera í dag.

Þegar hákarlarnir urðu til má 
gera ráð fyrir að þeir hafi veitt 
brynháfinum mikla samkeppni 
því þeir voru mun betri sundfisk-
ar. Þó er ekki vitað hvort það hafi 
átt þátt í því að brynháfar urðu 
útdauðir.

Gat klippt heilan hákarl í sundur





greinar@frettabladid.is

Söluskrá Stangaveiðifélags Reykjavíkur 
fyrir næsta ár var kynnt nú fyrir stuttu. 

Söluskráin er sérlega glæsileg og eru þar í 
boði rúmlega fimmtíu veiðisvæði, bæði í 
lax- og silungsveiði.

Í kjölfarið hafa spunnist talsverðar umræður um 
verð veiðileyfa og einstaka hækkanir teknar út úr 
og gerð góð skil. Það er rétt að ákveðin ársvæði 
hækka talsvert umfram verðbólgu eða um 13-18%. 
Einnig er dæmi um 45% hækkun en þar er um að 
ræða eina laxveiðiá þar sem samningar voru endur-
nýjaðir og reyndar er svo með allar ár sem hækka 
umfram verðbólgu. En nauðsynlegt er í þessu sam-
hengi að horfa á heildarmyndina. Flöt hækkun veiði-
leyfa í söluskrá SVFR fyrir sumarið 2007 miðað við 
árið áður er um 13%. Ef tillit er tekið til verðbólgu 
milli ára nemur meðalhækkunin í söluskránni því 
einungis um 6% umfram verðbólgu milli ára. Það 
eru um 20% veiðisvæði í söluskránni sem hækka 
umfram verðlagsþróun, önnur hækka í samræmi 
við verðbólgu og fjöldi veiðisvæða er einnig í boði á 
óbreyttri krónutölu milli ára. Í þeim flokki má sér-
staklega nefna nokkur silungsveiðisvæði. Í silungs-

veiði hefur SVFR einmitt bætt verulega við 
sig í framboði og boðið ný ársvæði eins og 
Varmá/Þorleifslæk og Litlá í Kelduhverfi. 
Þar má einmitt sjá verðstefnu SVFR í hnot-
skurn því þar lækkar útsöluverð miðað við 
fyrri leigutaka en greiðslur til veiðiréttar-
eigenda hækka. Segir þetta meira en margt 
annað um verðstefnu Stangaveiðifélags 
Reykjavíkur.

Umræða um verð veiðileyfa er eðlileg og hafa 
menn af því talsverðar áhyggjur hvert stefnir. Undan-
farin tvö ár hefur verðstöðnun verið á verði í sölu-
skrá okkar, þannig að ef verðbreytingar í þessari 
söluskrá eru skoðaðar til örlítið lengri tíma má sjá að 
SVFR hefur staðið verulega á bremsunni gagnvart 
verðhækkun veiðileyfa. Í tilfellum verðhækkana er 
ávallt um framlengingu leigusamninga að ræða. Það 
er kjarni málsins og afar mikilvægt hjá svo stóru 
félagi eins og Stangaveiðifélagi Reykjavíkur að 
halda úti og tryggja félagsmönnum nægjanlegt fram-
boð veiðileyfa. Í Stangaveiðifélagi Reykjavíkur eru 
nú yfir 3.000 manns og um 900 manns hafa gengið í 
félagið á tveimur árum. Þessi mikli vöxtur og áhugi 
á félaginu segir okkur að við erum á réttri braut og 
eigum samleið með veiðimönnum.   

Höfundur er framkvæmdastjóri Stangaveiðifélags 
Reykjavíkur.

Verð veiðileyfa

195,-195,-
2 rúnstykki, 1 egg, skinka, ostur,
smjör, sulta og heitur drykkur

Þú átt allt gott skilið!

MORGUNMATUR
mánudaga - laugardaga

Veitingastaður IKEA 
opnar kl. 9:00 

verslun opnar kl. 10:00

Framsóknarflokkurinn hefur 
kallað herlið sitt heim frá Írak 

en Sjálfstæðisflokkurinn ætlar 
ekki að gefast upp. Frambjóðend-
ur í prófkjörum eru skikkaðir til 
að skrifa undir stuðningsyfirlýs-
ingu við Bush og varaformaðurinn 
segist hvergi hvika í afstöðu sinni. 
Með Bandaríkjamönnum. Með 
borgarastyrjöld.

Jón Sigurðsson á heiður skilinn 
fyrir að viðurkenna að stuðningur 
okkar við innrásina í Írak hafi 
verið mistök. Þar með er málið 
komið aftur á dagskrá og þar með 
viðurkennir annar stjórnarflokk-
urinn að ranglega var staðið að 
ákvörðun sem að auki var röng. 
Og framsóknarmenn fögnuðu eins 
og heilum Halldóri Ásgrímssyni 
hefði verið lyft af baki hvers og 
eins þeirra. 

Það er þó óneitanlega einkenni-
legt að annar aðili ríkisstjórnar 
skuli firra sig ábyrgð á einni 
alvarlegustu ákvörðun hennar. 
Hvað þýðir það? Líklega svo sem 
ekki neitt. Á meðan ríkisstjórnin 
sem heild hefur ekki beðið þjóðina 
afsökunar á því að hafa lagt nafn 
Íslands við ólögmætt árásarstríð 
er yfirlýsing Jóns því miður ekki 
mikils virði, sama hversu ánægju-
leg hún annars er. 

Hér vantar þá auðmýkt og 
iðrun sem forsætisráðherra 
heimtar af Árna Johnsen. Ákvörð-
unin um stuðning okkar við 
Íraksstríðið var hvorki borin undir 
þing né þar til bæra nefnd og var 
því (hvað sem allir útsölulögfræð-
ingar segja) ólögmæt. Kannski var 
hugsun Davíðs og Halldórs sú að 
standa þyrfti ólöglega að stuðningi 
við ólöglegt stríð. Niðurstaðan 
varð tvöfalt lögbrot sem í eðli sínu 
er að sjálfsögðu mun alvarlegra 
heldur en kantsteinasprell Árna 
Johnsens. Munurinn á Árna annars 
vegar og Davíð og Halldóri hins 
vegar, að viðbættum embættis-
erfingjum þeirra, er þó sá að Árni 
nefndi að minnsta kosti hugtakið 
mistök í nýlegu viðtali þótt hann 

hafi kallað þau tæknileg. Ríkis-
stjórnin hefur hins vegar aldrei 
beðið okkur, umheiminn eða 
írösku þjóðina afsökunar á illráði 
sínu, hvað þá hún hafi viðurkennt 
nein mistök. Hér var þó sannar-
lega kvittað undir annað og meira 
en vörur frá Byko. 

Við hljótum þó að gera ráð 
fyrir að menn sjái að sér. Frá því 
Geir Haarde var kosinn formaður 
hefur hann gert lítið annað en að 
þvo flokkinn sinn. Röðin hlýtur að 
koma að blóðblettunum frá 
Bagdad. Nú er meira að segja 
kominn fram sjálfstæðismaður 
með málfrelsi, fyrsti maðurinn í 
sögu flokksins sem ekki er 
hræddur við styttuna af Davíð. 
Kristján Þór Júlíusson stimplar 
sig sterkt inn með yfirlýsingu um 
að stríðsstuðningurinn hafi verið 
mistök, talar eins og sannur 
leiðtogi. 

Á meðan situr dómsmála-
ráðherra fastur við sinn sérstæða 
keip. „Ríkisstjórn Íslands eða 
einstakir ráðherrar innan hennar 
báru enga ábyrgð á innrásinni í 
Írak. Hún hefði verið gerð, hvað 
sem afstöðu íslenskra stjórnvalda 
leið,“ segir þrætukóngurinn á 
heimasíðu sinni. Málið snýst ekki 
um það, Björn. Málið snýst um 
STUÐNING OKKAR og SJÁLFS-
VIRÐINGU, ORÐSPOR 
ÍSLANDS. En áfram hélt hann: 
„Það ber vott um yfirþyrmandi 
minnimáttarkennd eða ótrúlega 
mikilmennsku að telja sér trú um, 
að afstaða ríkisstjórnar Íslands 
hefði skipt einhverju um það, 

hvort ráðist yrði inn í Írak.“ Vart 
hafði ráðherrann sleppt þessum 
orðum þegar vinur hans, Stak-
steinar, mætti í Kastljós og 
kvaðst vilja kalla Bandaríkjaher 
heim frá Írak. Sú ákvörðun 
Morgunblaðsritstjórans virðist þó 
ekki enn hafa ratað rétta boðleið 
til Bagdad. 

Harmleikurinn um Bush og 
Írak magnast með hverjum degi. 
Borgarar deyja. Hermenn deyja. 
Og orðstír okkar heldur áfram að 
deyja á meðan ríkisstjórnin heldur 
áfram að styðja „eina stríð 
sögunnar sem enginn veit hvers 
vegna var háð“ eins og bandarísk-
ir fréttaskýrendur orða það. „Ef 
Bush hefði verið forseti þegar 
árásin á Pearl Harbor var gerð 
hefði hann brugðist við með því að 
ráðast inn í Ástralíu.“ 

 Sagan er harður dómari. 
Kaldastríðsfurstar hægrimanna 
hafa lengi verið duglegir að rifja 
upp stuðning vinstrimanna við 
hetjur sósíalismans, þá sem sagan 
hefur dæmt sem glæpamenn 
kommúnismans. „Þeir sem stóðu 
með Stalín hlutu að falla með 
Stalín.“ Sagan dæmir hins vegar 
alla jafnt. Þeir sem stóðu með 
Bush munu falla með Bush. 

Nema menn sjái að sér. Enn má 
bæta fyrir mistökin. 

Flóttinn frá Bagdad er hafinn. 
Einn kleip í smjörið og hljóp síðan 
í seðlabjörg. Annar komst burt 
sem laumufarþegi með Norrænu. 
Sá þriðji skar upp herör og leiddi 
herdeild sína út úr eyðimörkinni. 
En sá fjórði heldur kyrru fyrir á 
verndarsvæði Bandaríkjamanna 
þar sem hann stritar við að skrifa 
undir dánarvottorð saklausra 
borgara, sveittur upp fyrir haus, 
með eyrun full af sandi og 
kinnarjóður af sektarkennd. Því 
það er sorgleg staðreynd: Eina 
blóðið sem við Íslendingar höfum 
úthellt vegna Íraksstríðsins er það 
sem fyllir vanga okkar af skömm. 
Og einmitt sú staðreynd gerir 
skömm okkar enn þá stærri.

Flóttinn frá Bagdad

Ó
hætt er að taka undir orð samgönguráðherra, Sturlu 
Böðvarssonar, um að hið hörmulega umferðarslys á 
Suðurlandsvegi á laugardag gefi tilefni til að flýta 
uppbyggingu Suðurlandsvegar. Slysið er óþyrmileg 
áminning um hversu ófullkomið vegakerfi landsins 

er miðað við þann umferðarþunga sem á því hvílir.
Fimmtíu og fjórir hafa týnt lífi á Suðurlandsvegi síðan 1972. 

Á þessu árabili hefur Suðurlandsvegur þó verið endurbættur til 
mikilla muna og síðast með opnun nýs vegarkafla á Hellisheiði. 
Því miður virðist þó ekki hafa verið horft nægilega fram á veg-
inn við þessar endurbætur. Í stað þess að einblína á að byggja 
veg sem svarar kröfum nútímans og framtíðarinnar hefur 
skammsýni verið við völd, nú síðast þegar byggður var þriggja 
akreina vegur á Hellisheiði þar sem á síðustu stundu var ákveðið 
að aðskilja akstursstefnur með þeim afleiðingum að vegurinn er 
allt of þröngur.

Ljóst er að umferð um vegi landsins mun ekki minnka á kom-
andi árum. Þvert á móti mun hún aukast og hún mun aukast 
mikið, jafnvel þótt að einhverju leyti takist að snúa við þróun-
inni og færa einhverja flutninga aftur á sjó. Það virðist því sjálf-
sögð krafa að vegamannvirki séu hönnuð í samræmi við þetta 
vaxandi álag. 

Reynslan á Reykjanesbraut hefur sýnt með áþreifanlegum 
hætti hvað raunverulegar vegabætur geta gert til að draga úr 
slysatíðni. Eðlilegt má teljast að byggt sé á þessari reynslu þegar 
horft er til framtíðar í vegamálum.

Krafan hlýtur að vera tvær akreinar í hvora átt með aðgrein-
ingu milli akstursstefna, þar sem umferðarþunginn er mestur. 
Reykjanesbraut er þegar vel á veg komin. Suðurlandsvegur 
austur fyrir fjall hlýtur að vera næstur á dagskrá og síðan Vest-
urlandsvegur norður um. 

Hér duga engar málamiðlanir með þriggja akreina vegum. Sú 
lausn sýnir skammsýni. Þegar til lengri tíma er litið hlýtur að 
vera skynsamlegra að gera vel og til frambúðar styttri vegar-
kafla í einu, að því gefnu að fjárframlög aukist ekki, fremur en 
að byggja vegi sem ekki svara þeim þörfum sem fyrirsjáanlegar 
eru.

Komið hefur fram að Rannsóknarnefnd umferðarslysa telur 
brýnt að umferð  úr gagnstæðum áttum verði aðskilin bæði á 
Suðurlandsvegi og Vesturlandsvegi. Viðbrögð Vegagerðarinnar 
hljóta að teljast með ólíkindum. Þar er skammsýnin enn við völd 
og ekki talin þörf á að tvöfalda Suðurlandsveg. 

Það hlýtur að standa upp á samgönguráðherra að sjá til þess 
að þegar í stað verði látið af skammsýnum sjónarmiðum og 
hreppapólitík við uppbyggingu vega í landinu. Lítil þjóð hefur 
ekki efni á þeim mannfórnum sem færðar eru ár hvert á vegum 
landsins.

Fram á veginn

„Það hlýtur að standa upp á samgönguráðherra að 
sjá til þess að þegar í stað verði látið af skammsýnum 
sjónarmiðum og hreppapólitík við uppbyggingu vega 
í landinu.“



Kynferðislegt ofbeldi á börnum 
er víðtækt vandamál. Tölur 

um þetta viðkvæma málefni eru 
sláandi og því miður á slíkt ofbeldi 
sér stað um allan heim. Sem dæmi 
má nefna að 16% þeirra sem fá 
lækningu við kynsjúkdómi í Níger-
íu eru undir 5 ára aldri og 17% 
barna á Íslandi, eða um fimmta 
hver stúlka og tíundi hver dreng-
ur, verða fyrir kynferðislegu 
ofbeldi fyrir 18 ára aldur. Fjöl-
mörg önnur dæmi mætti taka.

Tölfræðin sýnir þó aðeins lítið 
brot af vandamálinu þar sem eðli 
þessara brota og sú leynd sem yfir 
þeim hvílir valda því að sjaldan er 
tilkynnt um þau. Óbirt rannsókn 
Hrefnu Ólafsdóttur félagsráð-
gjafa sýnir til dæmis að kynferð-
islegt ofbeldi gegn barni árið 2002 
var einungis kært í fjórum tilfell-
um af 122. Þrátt fyrir þessa stað-
reynd er almenn vitund að aukast 
um það að kynferðislegt ofbeldi sé 
glæpur sem eigi ekki að líðast.

Hins vegar virðast ekki allir 
átta sig á því að skoðun barna-
kláms á netinu er kynferðislegt 
ofbeldi. Það er ofbeldi gegn því 
barni sem á myndinni er þó svo að 
engin bein líkamleg snerting eigi 
sér stað. Engin klámmynd verður 
nokkru sinni til af barni án þess að 
það þjáist og í hvert sinn sem þessi 
mynd er skoðuð er verið að halda 
ofbeldinu gegn barninu áfram. Sá 
möguleiki að útrýma efni af net-
inu er takmarkaður og sannað er 
að vitneskja barns um mynd af því 
á netinu veldur því enn meira hug-
arangri og miska. 

Barnaklám hefur komið fram í 
dagsljósið síðasta áratuginn og er 
það nær eingöngu vegna tilkomu 

og útþenslu nets-
ins. Netið hefur 
ótvíræða kosti en 
því miður hefur 
það sínar dökku 
hliðar og þar ber 
einna hæst aukna 
möguleika kyn-
ferðisafbrota-
manna á að stunda 
iðju sína óáreittir. 

Jafnvel þó að 
erfitt verði að 
stöðva barnaklám 
á netinu með öllu 
getum við eigi að 
síður gert allt sem í 
okkar valdi stendur til að sporna 
við því. Ef baráttan einkennist af 
öflugri alþjóðastarfsemi og góðri 
samvinnu fagaðila er hægt að ná 
góðum árangri. Virkt eftirlit með 
barnaklámi á netinu og þátttaka 
almennings í slíku eftirliti er ekki 
síður mikilvægt. 

Barnaheill hafa starfrækt 
ábendingalínu síðan 2001. Við 
hvetjum fólk til að láta vita í hvert 
sinn sem það verður vart við 
barnaklám á Netinu með því að 
senda inn ábendingu. Barnaheill 
hafa átt öflugt alþjóðlegt samstarf 
frá upphafi við ábendingalínur 
annarra landa innan regnhlífar-
samtakanna INHOPE. Einnig 
erum við í mjög góðu samstarfi 
við Lögregluna í Reykjavík, Ríkis-
lögreglustjóra og netþjónustuað-

ila á Íslandi. Þegar 
ábending berst, og 
starfsfólk Barna-
heilla hefur metið 
það svo að um kyn-
ferðislegt og klám-
fengið efni af barni 
sé að ræða, finnur 
það út með sérstök-
um hugbúnaði hvar 
efnið er vistað. Ef 
efnið er vistað á 
Íslandi er ábend-
ingin send til 
alþjóðadeildar Rík-
islögreglustjóra
sem hefur rann-

sókn á málinu. Ef efnið er hins 
vegar vistað erlendis er ábending-
in send til samstarfsaðila Barna-
heilla í viðkomandi landi sem 
senda hana áfram til lögreglunnar 
þar. 

Í lok október 2006 höfðu Barna-
heillum borist meira en 3.000 
ábendingar um barnaklám á Net-
inu. Þar af voru meira en 1000 
ábendingar sem höfðu að geyma 
myndir þar sem börn voru sýnd á 
kynferðislegan og klámfenginn 
hátt. Þegar borin eru saman tvö 
tímabil, 1. sept. 2004 til 1. sept. 
2005 og 1. sept. 2005 til 1. sept. 
2006, kemur fram að 25% aukning 
hefur orðið á milli ára. Í 64% til-
vika voru ábendingarnar sendar 
til samstarfsaðila erlendis og í 
36% tilvika til lögreglunnar.

– Barnaheill boða til hádegis-
fundar í Kornhlöðunni í tilefni af 
16 daga átaki gegn kynbundnu 
ofbeldi hinn 7. desember nk. kl. 
12.00 undir yfirskriftinni Hvert er 
umfang kynferðislegs ofbeldis á 
netinu á Íslandi?

Höfundur er lögfræðingur hjá 
Barnaheillum – Save the children 

á Íslandi.

Stöðvum barnaklám á netinu!

Erlendu fólki hefur 
fjölgað ört á Íslandi 

undanfarin misseri. 
Frjálslyndi flokkurinn 
leggur ríka áherslu á að 
fólki sem er af erlendu 
bergi brotið og flyst 
hingað til lands, verði 
gert kleift að finna sér 
hlutverk og aðlagast 
íslensku samfélagi. Einnig að 
tryggt sé að ekki verði brotið á því 
fólki, því verði sýnd full virðing 
og mannréttindi.

Enn bíðum við stefnumörkunar 
ríkisstjórnarinnar úr nefndar-
starfi um málefni innflytjenda, 
eins og samþykkt var á Alþingi í 
apríl 2006. Þinginu var lofað að sú 
stefnumörkun ætti að liggja fyrir 
1. október síðastliðinn. Frjálslyndi 
flokkurinn telur það pólitískt 
ábyrgðarleysi að stjórnvöld skuli 
ekki hafa brugðist betur en raun 
ber vitni við þeim miklu þjóðfé-
lagslegu áskorunum sem felast í 
því stóraukna streymi erlends 
vinnuafls hingað til lands sem var 
fyrirsjáanlegt að yrði eftir 1. maí 
síðastliðinn, þegar lög um frjálsa 
för launafólks frá nýjum aðildar-
ríkjum ESB var heimilað. Það er 
skoðun okkar að sú leið sem meiri-
hluti Alþingis valdi í vor, að nýta 
ekki heimildir til frestunar 
ákvæða í EES-samningnum um 
frjálsa för, hafi verið mikil mis-
tök. Við andmæltum þessu einir 
flokka harðlega í vor. Frestun á 
frjálsu flæði til 2009 eða 2011 
hefði gefið okkur svigrúm til betri 
undirbúnings, auk þess sem ætla 
má að atvinnuástand í mörgum 
þeirra landa sem um ræðir hefði 
batnað eftir nokkurra ára veru 
þessara ríkja í ESB.

Margt bendir til þess að mál-
efni erlendra ríkisborgara á 
Íslandi séu nú í ólestri. Fólk býr 
víða í atvinnuhúsnæði, skráning 
og eftirlit er gloppótt, tilfelli eru 
þar sem brotið er á réttindum 
fólks, íslenskukennsla er af skorn-
um skammti og áfram má telja. 
Mjög mikið innstreymi hefur 
verið af fólki hingað til lands og 
aldrei meira en síðustu mánuði. 
Nýjustu tölur sýna að fjöldi 
erlendra starfsmanna nálgast nú 
óðfluga 20.000. Það eru um 13% af 
íslensku vinnuafli. Varla er ofmælt 
að segja að Ísland upplifi nú 
aðstæður sem aldrei hafa komið 
upp í sögu landsins þar sem mikill 
fjöldi erlends fólks mun keppa við 
Íslendinga um vinnu. 

Við í þingflokki Frjálslynda 
flokksins teljum að eftirfarandi 
skuli strax haft að leiðarljósi við 
þá vinnu að taka þessi mál fastari 
tökum en gert hefur verið hingað 
til:

Brugðist verði sérstaklega við 
áhrifum frjáls flæðis erlends 
vinnuafls á vinnumarkaðinn sem 
leitt getur til lækkunar launa. 
Fylgjast þarf með fjölgun starfs-
manna á vegum starfsmanna-
leigna. Stéttarfélög fái heimildir 
til að fara í fyrirtæki og krefjast 
þess að fá að sjá launaseðla, vinnu-
skýrslur og önnur gögn sem varða 
erlenda starfsmenn svo unnt sé að 
fylgjast með því að ekki sé brotinn 
á þeim réttur. Fjöldi erlendra 
starfsmanna hefur ekki verið til-
kynntur til Vinnumálastofnunar 
eins og lög gera ráð fyrir. Herða 
verður eftirlit með atvinnurek-
endum og óskráðum starfsmönn-
um, kjörum þeirra og búsetu. 

Við viljum að unnið verði að því 
að staða þess starfsfólks sem 
þegar er komið til landsins verði 
könnuð, fjölskylduhagir og áform 
þeirra í næstu framtíð varðandi 
hugsanlega framtíðarbúsetu á 
Íslandi. Þannig verður unnt að spá 
fyrir um t.d. fjölgun skólabarna, 
þörf á kennslu í íslensku og öðrum 

þáttum er varða 
aðlögun o.fl.

Við teljum brýnt 
að kannað verði hvort 
þeir, sem vilja setjast 
hér að um lengri eða 
skemmri tíma, hafi 
hugsanlega saka-
ferla. Meta verður 
menntun innflytj-
enda, bæði hvað varð-
ar iðnmenntun og 
æðri menntun. Einn-
ig er sjálfsagt að heil-

brigðisyfirvöld verði á varðbergi 
varðandi smitsjúkdóma eins og 
berkla.

Það er afar mikilvægt að virkja 
innlent vinnuafl frekar en nú er 
gert, og þannig nýta betur þann 
mannauð sem fyrir er í landinu. 
Það mætti gera með breytingum á 
skattakerfi, þar sem tekið yrði til-
lit til skerðingarreglna sem bitna 
nú harðast á eldri borgurum og 
öryrkjum, sem og því hvernig 
skattbyrði hefur þróast gagnvart 
lágtekjufólki.

Rétt er að vekja athygli á að það 
ferli að taka nú upp stýringu, eft-
irlit og takmörkun hefði verið mun 
einfaldara ef Ísland hefði nýtt sér 
fyrirvara sem mögulegur var 
vorið 2006. Við viljum reyna að 
takmarka á ný frjálst flæði launa-
fólks frá nýjum ríkjum EES a.m.k. 
á meðan unnið er að ráðstöfunum í 
samfélaginu sem tryggja hags-
muni bæði þeirra útlendinga sem 
hingað vilja koma og þeirra sem 
eru hér fyrir. Hér er ekki verið að 
tala um að loka landinu eða reka 

fólk á brott, heldur eingöngu lögð 
áhersla á að sökum smæðar þjóð-
arinnar er það okkur Íslendingum 
nauðsynlegt að stýra sjálf flæði 
erlendra nýbúa til landsins. 

Við teljum unnt að gera það 
samkvæmt 112. og 113. gr. EES 
samningsins. Samkvæmt þeim 
ákvæðum getur íslenska ríkið 
gripið einhliða til viðeigandi 
öryggisráðstafana ef upp koma 
alvarlegir, efnahagslegir, þjóðfé-
lagslegir eða umhverfislegir erf-
iðleikar í sérstökum atvinnugrein-
um eða á sérstökum svæðum. 
Skilyrði fyrir beitingu þessa 
úrræðis eru nánar skýrð í athuga-
semdum við 112. gr. þar sem fram 
kemur að í fyrst lagi verða erfið-
leikarnir annað hvort að vera 
orðnir að veruleika eða yfirvof-
andi, í öðru lagi eiga ráðstafanirn-
ar að takmarkast við það sem er 
bráðnauðsynlegt til að ráða bót á 
ástandinu og loks eiga ráðstafanir 
sem gerðar eru vegna erfiðleika 
sem skapast vegna eins samnings-
aðila að gilda gagnvart öllum 
samningsaðilum. Við gerð EES-
samningsins áskildu stjórnvöld 
sér einnig rétt til að grípa til sér-
stakra öryggisráðstafana, t.d. 
atvinnuleyfis, ef alvarleg röskun 
yrði á jafnvægi vinnumarkaðar 
vegna meiriháttar flutninga 
starfsfólks sem beinast að sér-
stökum svæðum, störfum eða 
atvinnugreinum eða vegna alvar-
legrar röskunar á jafnvægi fast-
eignamarkaðar. Þetta var gert 
með sérstakri bókun íslenskra 
stjórnvalda við ákvæði samning-
ins, sem ekki var mótmælt á 
sínum tíma. 

Höfundur er þingflokksformaður 
Frjálslynda flokksins.

Frjálslyndi flokkur-
inn og málefni inn-
flytjenda

Hér er ekki verið að tala um 
að loka landinu eða reka fólk 
á brott, heldur eingöngu lögð 
áhersla á að sökum smæðar 
þjóðarinnar er það okkur 
Íslendingum nauðsynlegt að 
stýra sjálf flæði erlendra ný-
búa til landsins. 

Óbirt rannsókn Hrefnu Ólafs-
dóttur félagsráðgjafa sýnir til 
dæmis að kynferðislegt ofbeldi 
gegn barni árið 2002 var ein-
ungis kært í fjórum tilfellum 
af 122.



Fyrir nokkru fór fram málþing í 
Reykjavík með þann áhuga-

verða titil „Samfélagsleg ábyrgð 
fyrirtækja“. Var þetta mjög fínt 
upphaf að umræðu sem Hjálpar-
starf kirkjunnar vonar að fleiri og 
fleiri eigi eftir að taka þátt í. Sam-
félagsleg ábyrgð er vítt málefni 
sem felur í sér mannréttindi, jafn-
rétti, umhverfisvernd og fleiri 
víðfeðm mál og því e.t.v. ekki 
skrítið að hugtakið sé ekki skýrt 
og afmarkað í huga fólks. Hér 
fjalla ég um málið frá sjónarhóli 
frjálsra félagasamtaka. 

Af mörgum stærstu hagkerfum 
heims standa fyrirtæki en ekki 
ríki, 26 af 40 stærstu hagkerfum 
heims eru í dag fyrirtæki og ekki 
ríki. Þótt sú þróun sé ekki orðin að 
veruleika á Íslandi virðumst við 
ekki langt frá því að fyrirtæki 
muni einn daginn verða með hærri 
veltu en íslenska ríkið. Fyrirtæki 
hafa gríðarleg áhrif sem sífellt 
aukast, um leið og áhrif þjóða og 
þinga þverra að sama skapi. Þau 
verða einfaldlega ekki eins öflugir 
áhrifaaðilar og fyrirtækin. 

Samfélagsleg ábyrgð er stefna 
sem æ fleiri fyrirtæki taka upp og 
við sjáum sífellt fleiri þeirra gefa 
góðum málefnum gaum. Hvort 
skilgreina eigi samfélagslega 
ábyrgð sem skyldu, áhugamál eða 
viðskiptatækni er lengi hægt að 
deila um. Eitt er víst að sam-
félagsleg ábyrgð hefst með áhuga, 
áhuga á því umhverfi sem við 
lifum og hrærumst í. Gott sam-
félag einkennist af manneskjum 
sem þrífast og þróast, umhverfi í 
jafnvægi, sanngirni í samskiptum 
og umhyggju fyrir þeim sem ekki 
hafa eða geta nýtt sér þá mögu-
leika sem boðið er upp á í fjöl-
breyttu samfélagi. Að fjárfesta í 
góðu samfélagi er fjárfesting til 
framtíðar. Til að vaxa þurfum við 
stöðugt að betrumbæta aðstæður 
og kjör, menntun okkar og allt það 
sem hjálpar okkur að nýta tæki-
færin. Fyrir fyrirtæki þýðir sam-

félagslegur vöxtur 
yfirleitt stærri við-
skiptamarkaður á 
öllum sviðum. Þannig 
er það hagur okkar 
allra að bæta kjör, ekki 
bara á Íslandi heldur 
úti um allan heim. 

Mörg íslensk fyrir-
tæki hafa sýnt sam-
félagslega ábyrgð með 
stuðningi við starfsemi 
Hjálparstarfs kirkj-
unnar. Flest þeirra 
styðja matarbúrið 
okkar þar sem fólk hér á landi fær 
afgreitt úr þegar verulega kreppir 
að. Kveikjan að stuðningi fyrir-
tækja við góð málefni er líklega 
oftast sprottin af mannúðar-
hugsjón. En það má einnig líta á 
slíkan stuðning sem góð viðskipti. 
Að sýna samfélagslega ábyrgð 
bætir ímynd og getur þannig skil-
að auknum hagnaði. Fyrirtæki eru 
fólk og hluthafar eru manneskjur. 
Þó að fjárhagslegur hagnaður sé 
mikilvægur geta hluthafar einnig 
verið stoltir af því að eiga hlut í 
ábyrgu fyrirtæki sem líkt og 
íslenskur almenningur lætur sig 
velferð annarra varða. 

Sem farsælt dæmi fyrir okkur öll 
vill Hjálparstarf kirkjunnar vekja 
athygli á þeirri ríku samfélags-
legu ábyrgð sem íslenskur almenn-
ingur hefur sýnt í fjölda ára. 
Íslenskur almenningur hefur 
axlað ábyrgð og styrkt verkefni 
Hjálparstarfs kirkjunnar í meira 
en 30 ár. Pétur og Páll og Jóna og 
Gunna hafa gefið rausnarlega af 
sínum sköttuðu launum og þannig 
gefið þyrstum vatn, hungruðum 
mat, frelsað börn úr ánauð, byggt 
heimili fyrir munaðarlaus börn og 
eflt bæði fullorðna og börn til 
menntunar. Verkefnin hafa verið 
heima og erlendis. Þessi sam-
félagslega ábyrgð er öxluð í hljóði, 
aldrei sjáum við auglýst að Pétur 
hafi gefið svo og svo mikið. Hing-
að til hefur Gunna ekki kallað til 
fjölmiðlafundar til þess að kynna 
sitt framlag og ekki hefur heldur 
Páll spurt „hvernig gagnast þetta 
framlag mér?“ 

Ég held að við getum með góðri 

samvisku sagt að 
íslenskur almenningur 
sé bakhjarl allra frjálsa 
félagasamtaka á Íslandi 
og því fylgir stöðug-
leiki, því íslenskur 
almenningur gefur ekki 
bara einu sinni. Sam-
félagsleg ábyrgð, það 
að gefa með sér, virðist 
hluti af þjóðarsálinni – 
sjálfsagt þegar við 
búum sjálf við svo góð 
kjör. Við látum okkur 
mál og aðstæður ann-

arra manna varða. Íslenskur 
almenningur hefur líka sýnt í 
verki að okkar samfélagslega 
ábyrgð endar ekki við strendur 
Íslands. Alheimur er samfélag 
okkar allra og njótum við þar bæði 
réttinda og berum skyldur. 

Samtímis og við þökkum innilega 
fyrir þá ábyrgð almennings í verki 
er það von okkar og draumur að 
einn dag muni þessi ábyrgð og 
stöðugleiki endurspeglast í öllum 
okkar fyrirtækjum og stjórnvöld-
um, ekki sem skylda heldur sem 
áhugi og umhyggja fyrir náungan-
um, umhverfinu og veröldinni 
allri. Með þeim hætti væri okkur 
kleift að byggja enn betra sam-
félag, samfélag sem ekki þekkir 
landamæri.

Pétur og Páll, Jóna og Gunna, 
Hjálparstarf kirkjunnar þakkar 
ykkur fyrir allan veittan stuðning 
og stuðning í framtíðinni. Afstaða 
ykkar til neyðar annarra, hvar 
sem þeir búa, er öðrum fyrirmynd. 
Frjáls félagasamtök eins og 
Hjálparstarf kirkjunnar leika 
mikilvægt hlutverk í velferð 
þeirra sem ekki eru í aðstöðu til að 
bjarga sér sjálfir að einhverju eða 
öllu leyti. Og frjáls félagasamtök 
eru ekkert án ykkar. Hjálparstarf 
kirkjunnar þakkar fyrir að fá að 
miðla þinni hjálp til þeirra sem 
mest þurfa á henni að halda.

Höfundur er verkefnastjóri hjá 
Hjálparstarfi kirkjunnar.

Samfélagsleg ábyrgð

Vísindarannsóknum á 
heilbrigðissviði hefur 

vaxið mjög ásmegin á 
Íslandi á undanförnum 10-
15 árum. Í dag er um mik-
ilvæga atvinnugrein að 
ræða, sem veitir þúsund-
um hámenntaðra starfs-
manna atvinnu við hæfi.  
Opinberar stofnanir, einka-
fyrirtæki og einyrkjar 
stunda rannsóknir á hinum 
margvíslegustu sviðum heilbrigðis-
vísindanna, allt frá því að kanna 
aðstæður aðstandenda sjúklinga í 
gegnum spurningakannanir og 
viðtalsrannsóknir, til þess að 
stunda tæknilega flóknar rann-
sóknir á sviði líflæknis-, erfða- og 
lyfjafræði. Það er óvefengjanlegt, 
að mikilvæg nýsköpun hefur átt 
sér stað í atvinnulífinu á grunni 
vísindarannsókna á heilbrigðis-
sviði.

Löggjöfin sem varðar vísinda-
rannsóknir á heilbrigðissviði er 
um margt brotakennd. Hröð þróun 
innan rannsóknarsviðsins gerir 
það að verkum að þrátt fyrir að 
lagasetning á ýmsum sviðum 
viðfangsefnisins hafi á sínum tíma 
verið framsýn og jafnvel hin 
fyrsta sinnar tegundar í heimin-
um (sbr. Lög um lífsýnasöfn nr. 
110/2000), er endurskoðunar víða 
þegar orðin þörf. 

Meðal þeirra laga sem lengi 
hefur verið vitað til að þörf sé á að 
endurnýja vegna nýrra rannsóknar-
sviða og nýrra viðfangsefna, eru 
lagaákvæði sem varða rannsóknir 
á stofnfrumum úr fósturvísum. 
Þetta rannsóknarsvið hefur vaxið 
á undanförnum árum og í 
nágrannalöndum okkar hefur átt 
sér stað umræða og reglusetning 
sem tekur tillit til þeirra 
ágreiningsefna sem rannsóknir á 
þessum viðkvæma efnivið geta 
vakið.

Árið 2005 var skipuð nefnd sem 
hafði það verkefni með höndum að 
endurskoða lög um tæknifrjóvgun 
með tilliti til rannsóknar á stofn-
frumum úr fósturvísum. Afrakst-
ur nefndarstarfsins liggur nú 
fyrir og til stendur að leggja 
frumvarp um breytingar á þess-
um lögum fyrir á yfirstandandi 
þingi.  Í frumvarpsdrögum eru 
lagðar til veigamiklar breytingar 
sem lúta að rannsóknum á stofn-
frumum úr fósturvísum, enda þörf 
á; núgildandi lög voru sett árið 
1996, þó nokkrum árum áður en 
rannsóknarsviðið varð í raun til. 
Það er ástæða í þessu samhengi til 
að fagna þeirri umræðu sem orðið 
hefur á undanförnum misserum 
um stofnfrumurannsóknir.  

Vísindasiðanefnd er fjölskipuð, 
þverfagleg nefnd sem hefur það 
verkefni stærst að gæta hags-
muna þeirra sem þátt taka í 
vísindarannsóknum á heilbrigðis-
sviði. Einn veigamesti þátturinn í 
að gæta hagsmuna þátttakenda í 
slíkum rannsóknum felst í að 
tryggja upplýsingaveitu til þeirra 
og skilning þeirra á því hvað í 
þátttöku í tiltekinni vísindarann-
sókn felst. Nefndin taldi af þess-
um sökum tilvalið að leggja sitt af 
mörkum til upplýstrar umræðu 
um stofnfrumurannsóknir með 
því að taka höndum saman við 
Líffræðifélag Íslands og standa 
fyrir málþingi 30. nóvember sl. 
um fyrirliggjandi drög að frum-
varpi, þar sem sérfæðingar á 

ýmsum sviðum ræddu 
um rannsóknarsviðið. Á 
málþinginu var fjallað 
um málefnið frá ýmsum 
hliðum, enda ljóst að ef 
vanda á til löggjafar á 
sviði vísindarannsókna 
sem lúta að mönnum 
þarf að eiga sér stað 
upplýsandi umræða 
meðal almennings og 
annarra hagsmunaaðila 
og reifa þau álitamál 
sem upp geta komið 
hverju sinni.

Nú er lag að halda 
áfram vinnu við endurskoðun lög-
gjafar og reglusetningar á sviði 
vísindarannsókna á heilbrigðis-
sviði. Ekki síður er ástæða til að 
hvetja til áframhaldandi umræðu 
meðal almennings um vísinda-
rannsóknir á heilbrigðissviði og 
stjórnsýsluumhverfis þeirra. 

Ýmis ákvæði sem varða rétt-
indi sjúklinga, persónuvernd og 
öflun og nýtingu lífsýna hljóta 
þegar að teljast barn síns tíma, 
þar sem ófyrirséð þróun á 
rannsóknarsviðum og nýtingar-
möguleikum slíks efniviðar hefur 
orðið á þeim tiltölulega stutta tíma 
sem liðinn er frá því að grundvallar-
löggjöf var staðfest á þessu sviði. 
Endurskoða þarf laga- og reglu-
gerðarumhverfið til að taka til 
þróunar, leysa úr nýjum ágrein-

ingsmálum en ekki síst til að skapa 
þeim sem koma að rannsóknun-
um, rannsakendum og ekki síður 
þátttakendum, skýran og auð-
rataðan ramma um atvinnugrein-
ina, ramma sem tekur mið af 
raunverulegri stöðu innan grein-
arinnar.

Það er mikilvægt fyrir rann-
sakendur og hina fjölmörgu sér-
hæfðu starfsmenn sem að vísinda-
rannsóknum á heilbrigðissviði 
koma að löggjöfin endurspegli 
upplýsta afstöðu samfélagsins til 
þeirra möguleika sem nú eru uppi 
á þessu margbreytilega rannsóknar-
sviði. Það er ekki síður mikilvægt 
fyrir okkur Íslendinga, þátttak-
endur í þessum rannsóknum, að 
réttindi okkar séu tryggð með 
skýrum hætti.

Einn mikilvægasti grundvöllur-
inn fyrir framgangi vísindarann-
sókna á heilbrigðissviði og þeirri 
mikilvægu nýsköpun í atvinnulíf-
inu sem efling þeirra getur haft í 
för með sér er að traust ríki milli 
rannsóknarsamfélagsins og þátt-
takenda í vísindarannsóknum. Ein 
grunnstoðin undir því trausti er að 
leikreglur séu skýrar og að almenn 
umræða sé upplýst og lifandi. Það 
er vonandi að sú vinna sem nú 
hefur verið skilað á sviði stofn-
frumurannsókna sé til vitnis um 
aukinn áhuga löggjafarvaldsins á 
þessum málaflokki.

Höfundur er framkvæmdastjóri 
Vísindasiðanefndar.

Vísindarannsóknir á 
heilbrigðissviði

Þriðjudaginn 28. nóv-
ember féll dómur í 

Héraðsdómi Reykja-
víkur vegna málsókn-
ar Ásatrúarfélagsins á 
hendur íslenska ríkinu 
um greiðslur, sambæri-
legar þeim sem renna 
til íslensku Þjóðkirkj-
unnar. Þjóðkirkjan 
hefur hvatt stjórnvöld 
til að auka jafnræði milli trú-
félaga í þessum efnum.

Niðurstaða ofangreinds dóms 
er á margan hátt áhugaverð. Dóm-
urinn skoðar mismunandi hlut-
verk sjóðanna og kemst að þeirri 
niðurstöðu að varðandi annan 
þeirra, Jöfnunarsjóð sókna, sé 
gert upp á milli trúfélaga. Greiðsl-
ur í Jöfnunarsjóð sókna eru hins 
vegar ákvarðaðar með lögum og 
telur dómstóllinn ekki hægt að 
fallast á fjárkröfur Ásatrúar-
félagsins því lagaheimild skorti. 

Biskup Íslands lagði til við forsætis-
ráðherra og dóms- og kirkjumála-
ráðherra árið 1999 að staða trú-
félaga yrði jöfnuð að þessu leyti 
og væri það vel við hæfi í tilefni 
hátíðahaldanna árið 2000. Kirkju-
þing 2005 ályktaði um stöðu ann-
arra trúfélaga og taldi rétt að söfn-
uðir nytu jafnræðis. Kirkjuráð, 
sem er framkvæmdastjórn Þjóð-
kirkjunnar, samþykkti einnig 
ályktun til stjórnvalda um þetta 

mál árið 2005. Þá hefur 
samstarfsnefnd krist-
inna trúfélaga að frum-
kvæði Þjóðkirkjunnar 
rætt möguleika á sam-
eiginlegum þrýstingi á 
stjórnvöld um breyt-
ingu hvað þetta varðar. 

 Ásatrúarfélagið 
mun áfrýja úrskurði 
héraðsdóms til Hæsta-
réttar. Það verður 
áhugavert að sjá hver 
niðurstaðan verður, 
einkum er varðar 

Jöfnunarsjóð sókna og hvort hún 
kalli á lagabreytingu.

Jón Kaldal skrifar leiðara um 
ofangreindan dóm og stöðu trú-
félaga í Fréttablaðið hinn 30.11. 
síðastliðinn.

 Vegna þeirra skrifa langar mig 
að ítreka aðeins sérstöðu Þjóð-
kirkjunnar og þær skyldur sem 
hún hefur hennar vegna umfram 
önnur trúfélög á landinu. Engin 
stofnun á Íslandi getur sýnt fram 
á annað eins samhengi í þjóðar-
sögunni og Þjóðkirkjan – órofa 
samhengi trúarlegrar þjónustu, 
menntunar og menningar í þúsund 
ár. Þéttriðið net sókna um land allt 
tryggir að þjónusta hennar nái til 
landsmanna allra, óháð búsetu, 
aldri og efnahag. Um tvö hundruð 
friðaðar sóknarkirkjur um land 
allt eru meðal dýrmætustu 
menningarverðmæta íslensku 
þjóðarinnar. 

Þjóðkirkjan hefur með höndum 
margs konar félagslega þjónustu, 
kærleiksþjónustu safnaða og 

neyðaraðstoð innanlands og þró-
unar og neyðarhjálp á alþjóðavett-
vangi um farveg Hjálparstarfs 
kirkjunnar. Prestar og djáknar í 
sóknum og á stofnunum veita fólki 
stuðning, ráðgjöf og sálgæslu auk 
leiðsagnar í andlegum efnum. 
Stuðningur við fólk í hjúskapar-
erfiðleikum er umtalsverður þátt-
ur í starfi presta og með 
Fjölskylduþjónustu kirkjunnar er 
veitt þjónusta til stuðnings fjöl-
skyldum, óháð trúfélagi. Á vett-
vangi Þjóðkirkjunnar er mikill 
fjöldi að störfum, launað og ólaun-
að. Má þar til dæmis nefna þá öfl-
ugu kórastarfsemi sem á vegum 
kirkjunnar, sem ekki fer fram hjá 
neinum á aðventu og um jólahátíð-
ina.

Þjóðkirkjan vill stuðla að 
góðum samskiptum við aðrar 
kristnar kirkjur og trúarsamfélög 
í landinu og vinna að skilningi og 
virðingu fyrir öðrum trúarbrögð-
um sem festa rætur hér á landi. 
Að því hefur verið unnið á virkan 
hátt á vegum Þjóðkirkjunnar, 
meðal annars með því að hafa 
frumkvæði að stofnun samráðs-
vettvangs trúfélaga sem stofnað-
ur var fyrir viku.

 Það er ljóst að Þjóðkirkjan 
nýtur sérstöðu í íslensku þjóð-
félagi. Að hluta til er það vegna 
sögu hennar og stöðu og einnig 
skapar stærð hennar sérstöðu. En 
því fylgja líka skyldur og ábyrgð, 
langt umfram þær kröfur sem 
gerðar eru til annarra trúfélaga. 

Höfundur er verkefnastjóri 
samkirkju- og upplýsingamála hjá 

Þjóðkirkjunni.

Jafnræði trúfélaga og staða 
Þjóðkirkjunnar

Það er mikilvægt fyrir rann-
sakendur og hina fjölmörgu 
sérhæfðu starfsmenn sem 
að vísindarannsóknum á 
heilbrigðissviði koma að 
löggjöfin endurspegli upp-
lýsta afstöðu samfélagsins til 
þeirra möguleika sem nú eru 
uppi á þessu margbreytilega 
rannsóknarsviði. 



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Það er handtak í að gera upp heilt 
hús. Því hafa þau kynnst parið Eyþór 
Guðjónsson kvikmyndaframleiðandi og 
Ingibjörg Guðmundsdóttir viðskipta-
fræðingur.

Eyþór og Ingibjörg, sem kölluð er Inga, búa 
á Mánabraut 7, Kópavogi. „Þetta er gamalt 
hús sem við höfum tekið í gegn nánast frá 
grunni og endurbótum er reyndar ekki lokið 
enn,“ segir Eyþór glaðlega og býður í bæinn. 
Þegar nánar er grennslast um framkvæmd-
irnar kemur í ljós að ýmsir veggir hafa verið 
fjarlægðir, raf- og pípulagnir endurnýjaðar, 
ný gólfefni lögð, ný eldhúsinnrétting sett 
upp og baðherberginu breytt. 

Opið er úr eldhúsinu inn í stofu og því er 
nokkurs konar alrými í miðju húsinu. Stórt 
og mikið borð setur svip sinn á það. Að sögn 

húsráðenda er það sérsmíðað úr massívu 
parketti og er ekki minna en 200 kíló að 
þyngd. „Okkur finnst að eldhúsið eigi að vera 
miðpunktur heimilisins. Því vildum við vera 
með eitt stórt borð sem þjónar bæði sem eld-
húsborð og borðstofuborð,“ segir húsfreyj-
an.

Húsið er á einni hæð ef undan er skilinn 
kjallari sem nú er bæði notaður sem geymsla 
og nýtist líka börnunum á heimilinu ágæt-
lega sem sjónvarpsrými. Þar hafa þau meira 
að segja ekta bíóstóla í láni og ekki spillir 
það stemningunni.

Fjölskyldan er alsæl með húsið sem keypt 
var sumarið 2004. Það er reyndar að verða of 
lítið því nú er nýr erfingi á leiðinni. Eyþór 
segir þau þó alls ekki vera í söluhugleiðing-
um. „Við þurfum að bæta við plássið og við-
bygging er á teikniborðinu,“ segir hann og er 
greinilega ekki af baki dottinn í framkvæmd-
unum.  Frh. á síðu 2.

Bráðum á að byggja 
við á Mánabraut



Eyþór og Inga eru að ljúka 
endurbótum á húsi sínu á 
Mánabrautinni.

Húsið er byggt um 1960 og eins og 
títt var þá voru öll herbergi frekar 
lítil. Því hafa ýmsir veggir verið 
látnir fjúka eftir að það komst í 
eigu Eyþórs og Ingu. Innréttingar 
eru hvítar, bæði í eldhúsi og bað-
herbergi, og Inga kveðst vilja 
skapa heimilislegan blæ með 
fylgihlutum og bendir á að eikar-
borðið dempi líka hvíta litinn. 
„Innréttingarnar eru allar úr 
Smiðshögginu í Grindavík. Ég 
rakst á mynd af eldhúsinnréttingu 
frá því fyrirtæki í einhverju tíma-
riti og heillaðist af henni svo ég 
leitaði þangað,“ segir hún. 

Arinn setur svip á stofuna, 
fylltur með kertum. „Við áttuðum 
okkur á að við kveiktum eiginlega 
aldrei upp í arninum þannig að við 
fórum þá leið að nota frekar kerti 
og þau skapa mjög kósí stemn-
ingu,“ segir Inga. Þau segja ýmsa 
hafa hneykslast á þeim er þau 
máluðu yfir Drápuhlíðargrjótið 
fyrir ofan arininn. „Sumum finnst 
það eins og mannsmorð en okkur 

finnst það bara hrikalega flott 
svona og það finnst reyndar fleir-
um,“ segir Eyþór.  

Svefnherbergi Ingu og Eyþórs 
er búið einstaklega fallegum rúm-
fötum og auðvitað verður blaða-
maður að vita hvaðan þau eru. 
Inga gerir fúslega grein fyrir því. 
„Við fengum þau í Egginu á Smára-
torgi. Vinkona mín, Helga María, 
sem á línuna Lin Designe er þar 
með fyrsta flokks vörur. Hún 
hefur fengið íslenska hönnuði til 

að hanna fyrir sig, meðal annars 
mynstur með þjóðarblóminu holta-
sóleyju en þar sem rokkokóstíll-
inn er svo vinsæll núna þá fengum 
við okkur svoleiðis á rúmið.“
Að lokum er gamalt orgel myndað. 
„Við keyptum þetta orgel af Elvu 
Ósk leikkonu um leið og við keypt-
um af henni húsið og þetta hljóð-
færi hefur vakið mikla lukku,“ 
segir Inga og nefnir dæmi um það. 
„Um daginn voru þeir hjá okkur 
bræðurnir Gabe og Eli Roth og 
þeir töpuðu sér yfir því, þeim 
fannst hljómurinn í því svo sér-
stakur.“

Kveikja á kertum í arninum

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

4thfloorhotel
Laugarvegur 101 • 4thfloorhotel.is
Vetrartilboð
1. nóvember - 1. maí

Útvegum miða á leiksýningar og jólahlaðborð

1 manns herbergi
2ja manna herbergi
Hópar 10+
Helgarferð

kr. 5.900
kr. 7.900
kr. 5.000 á mann
kr. 14.000 2 nætur í hjónaherbergi





Málverk, kristall, trémunir og tauþrykk eru 
meðal þess sem verslunin Af hjartans list í 
Brautarholti býður upp á. 

Leikið er á öll skilningarvit í gjafavöruversluninni Af 
hjartans list því léttur ilmur af grenikertum, epla-
glögg og piparkökum berst að vitum þegar komið er 
inn. Augun hafa líka úr miklu að moða og athyglin 
beinist fyrst að glæsilegum, tékkneskum ljósakrón-
um með halógenljósum. Verslunarkonan Katrín 
Gísladóttir kveðst einungis fá tvær til fjórar af hverri 
gerð þannig að ekki sé hætta á að eins krónur verði í 
öðru hverju húsi. Lampar og púðar með englamynd-
um og öðrum fögrum mynstrum eru frá Ítalíu komn-
ir, frá þekktum framleiðendum að sögn Katrínar. 
Einnig eru olíumálverk eftir ýmsa málara, þau eru 
einnig frá Ítalíu og flestir ættu að finna þar eitthvað 
við sitt hæfi. Amerískur sveitastíll einkennir dúka, 
handklæði og ýmsa heimilisvöru í versluninni. Við 
látum myndirnar tala sínu máli. 

Munir úr öllum áttum
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jólagjafir

Fyrsta flokks gæði 
og frábær verð

HLÝJAR

Dúnsængur 
og koddar
í miklu úrvali

Laugavegi 87 • símar 551 8740 & 511 2004

Gefðu hlýju



Fiskfars á fínu ver›i

Ævint‡ralegar fiskbú›ir

Hamraborg 14a • Skipholti 70
 Höf›abakka 1 • Vegamótum (Nesvegi 100)

Sundlaugavegi 12 • Háaleitisbraut 58-60

Nú er sannkalla› sprengitilbo› á d‡rindis
fiskfarsi í Fiskisögu og flví tilvali› a›
bjó›a upp á frábærar fiskbollur í kvöld.
Fljótlegra og betra ver›ur fla› ekki.

Fiskfars 390 kr. kílói›.



Félag fasteignasala

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • E-mail: vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidskiptahusid.is

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

IÐNAÐARHÚSNÆÐI - FJÁRSTERKIR KAUPENDUR

VERSLUNARHÚSNÆÐI

HÚSNÆÐI FYRIR FJÁRFESTA

Fasteignasvið:

– Sala og leiga á atvinnuhúsnæði.

– Sala jarða og landa.

– Umboðsaðilar fyrir TM Real Estate Group
sem er 10. stærsta byggingarfélag Spánar.

Forstöðumaður Jón Sigfús Sigurjónsson hdl.

Leitum fyrir fjársterka aðila að eignum með leigusamning-
um, sérstaklega heildar húseignir.

Vantar húsnæði 70-100 fm fyrir lítið þjónustufyrirtæki. Þarf
að vera vel staðsett t.d. í verslunarmiðstöð.

Vantar 100-200 fm verslunarrými á góðum stað miðsvæðis.

Leitum að 1000-1200 fm verslunarhúsnæði með góðu lager-
svæði, á svæði 108 Reykjavík.

Leitum að 400-600 fm húsnæði með háum innkeyrsludyr-
um fyrir vöruflutningafyrirtæki.

Leitum að 400-600 fm húsnæði með háum innkeyrsludyrum
og góðu útisvæði, fyrir verkstæði.

Leitum að 700-800 fm húsnæði fyrir léttan iðnað.
Staðsetning á Höfuðborgarsvæðinu.

Leitum að 700-1000 fm húsnæði fyrir prentsmiðju í Reykja-
vík eða Kópavogi.

Leitum að 1500 fm iðnaðarhúsnæði fyrir matvælafyrirtæki.
Þarf að vera snyrtilegt og i snyrtilegu umhverfi.

Leitum að 400-500 fm mjög góðu skrifstofuhúsnæði á
svæðum 101, 105 eða 108 Reykjavík.

Leitum að 6.000 - 8.000 fm skrifstofuhúsnæði á höfuðborg-
arsvæðinu.  Þarf að hafa góða aðkomu.  Eitt af sterkari fyrir-
tækjum í sinni grein.

Leitum að 10.000-12.000 fm skrifstofuhúsnæði, nýlegu eða
í byggingu, fyrir öflugt fyrirtæki á Reykjavíkursvæðinu. Þarf
að vera með góðu útisvæði og mörgum bílastæðum. Mjög
fjársterkir aðilar.

Fr
um

Frekari upplýsingar veittar hjá sölumönnum Viðskiptahússins

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Þórhallur Björnsson
Löggiltur leigumiðlari

Sölumaður
Gsm: 899 6520

thorhallur@vidskiptahusid.is

Atli Viðar Jónsson
Sölumaður

Gsm: 898 2533
atli@vidskiptahusid.is

Haraldur A. Haraldsson
Viðskiptafræðingur

Gsm: 690 3655
haraldur@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Óskum til hamingju með nýja húsnæðið

að Fornubúðum 5, Hafnarfirði
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það gerist varla lægra
föst lág söluþóknun

159.900kr159.900kr..
auk vsk. samtals 199.076 krauk vsk. samtals 199.076 kr..

Björn Daníelsson, héraðsdómslögmaður og löggiltur fasteignasali Lögmat ehf. - lögmannsþjónusta

Þverholti 14 • 105 Reykjavík
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Holtsgata í Reykjavík 

Falleg 2ja herb. íbúð, alls 51 fm á 3. hæð
í litlu fjórbýli. Rúmgott svefnherbergi.
Geymsla og þvottahús er í sameign.
Góð staðsetning. Verð 15,9 millj.

Hraunbær í Reykjavík 

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð, alls
81 fm á 2. hæð í fjölbýli. Rúmgóð svefn-
herbergi. Stórar svalir. Leiktæki í sam-
eiginlegum garði. Verð 18,9 millj.

NÝTT

Skógarás í Reykjavík

Falleg 3ja herb. íbúð á jarðhæð, alls 66
fm. Flísar og parkert á gólfum. Suðvest-
ur pallur. Stutt í alla almenna þjónustu
og í fallega náttúru. Verð 16,9 millj.

NÝTT

Laugarnesvegur í Rvík 

Falleg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð, alls
44 fm. Parket og flísar á gólfum. Stór
sameiginlegur garður. Góð staðsetning.
Verð 11,5 millj.

Kleppsvegur í Reykjavík

2ja herb., 50 fm íbúð á 3. hæð í góðu
húsi á Kleppsveginum. Þvottahús er í
sameign. Stigagangur snyrtilegur. AUÐ-
VELD FYRSTU KAUP. Verð 12,9 millj.

AUÐVELD KAUP

Klukkurimi í Reykjavík

Falleg rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 3.
hæð með sérinngangi, alls 102 fm. Sér
geymsla í sameign. Stutt í alla almenna
þjónustu. Verð 21,9 millj.

NÝTT

Snorrabraut í Reykjavík 

Falleg 2ja herbergja íbúð á 3. hæð, alls
54 fm. Parket og flísar á gólfum. Bað-
herbergi með sturtu. Svalir. Hús og þak
nýlega tekið í gegn. Verð 13,9 millj.

GÓÐ LÁN

Skeggjagata í Reykjavík 

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð í þríbýlishúsi, alls 79 fm, auk 31 fm
bílskúr. Stór garður. Góð eign í hjarta
miðborgarinnar. Verð 23,9 millj.

Sóleyjarhlíð í Hafnarfirði 

Mjög falleg og björt 3ja herb. íbúð, alls
79 fm á 2. hæð í litlu fjölbýli. Parket og
flísar á gólfum. Þvottahús í íbúð. Stutt í
alla almenna þjónustu. Verð 19,9 millj.

NÝTT

Ránargata í Reykjavík

Rúmgóð 2 - 3ja herbergja ósamþykkt
kjallaraíbúð, alls 64 fm. Hús hefur nýleg
verið tekið í gegn að utan. Góð staðs.
AUÐVELD KAUP. Verð 11,5 millj.

LÆKKAÐ VERÐLAUS STRAX

AUÐVELD KAUP



Allar frekari upplýsingar  veitir Rósa í síma 664-6555 eða sendið póst á rosa@ibt.is

Hamravík 20
Hvort viltu eiga eða leigja?

Reiknaðu dæmið eins og þér hentar best. Í boði er glæsileg fi mm herbergja íbúð í fjölbýli með sérinngangi og gluggum í fjórar
áttir.  Eikarparket og náttúrufl ísar á gólfum, innréttingar úr Elri og fl ísalagt baðherbergi með baðkari og sturtu.
Frábært útsýni út á sjóinn, yfir Geldingarnes og á Esjuna. Allt um kring eru útivistarperlur fyrir göngugarpa, skokkara, golfara og
forvitna fjörulalla. 

Íbúðin er 5-6 herbergja og 159m2 að stærð!

Laus frá 10. janúar 2007

Í nánasta umhverfi  er allt sem þarf: Skólar, leikskólar, Spöngin, golfvöllur og Egilshöllin í göngufæri.
Ef ykkur vantar heimili með fjórum svefnherbergjum í barnvænu hverfi þá er þetta íbúðin! 

Viltu eiga?
Verð 36.500.000
Timabil: Eins lengi og þér hentar!
Skilmálar: Staðgreiðsla eða útborgun + lánafyrirgreiðsla

Viltu leigja?
Mánaðarleiga kr 180.000.
Tímabil: Til allt að fjögurra ára.
Skilmálar: Bankaábyrgð eða sjálfskuldarábyrgð þriðja aðila.
Einungis reyklaust fjölskyldufólk kemur til greina.

A u s t u r v e g i  3 8  –  S í m i  4 8 2  4 8 0 0  –  w w w . a r b o r g i r . i s
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Vinalega hús á besta stað í bænum. 140,4 m2 á tveimur hæðum ásamt 70 m2 bílskúr í byggingu, sem
bæði er með geymslulofti og gryfju. Á efri hæð er eldhús og stór stofa, herbergi og baðherbergi sem
er nýbúið að taka í gegn. Úr stofu gengið útá 70m2 pall sem er algjör sælureitur. Á neðri hæð eru 3
stór svefnherbergi, salerni, geymsla og þvottahús. Gólfefni eru flísar og parket. Verð 29.900.000

Tryggvagata
Fallegt nýtt parhús í suðurbyggðinni á Sel-
fossi, rétt við nýja grunnskólann og leikskól-
ann. Íbúðin er 135 m2 og bílskúrinn 27,1 m2.
Eignin skiptist í; Forstofu, 3 herbergi þar af
1 forstofuherbergi, baðherbergi, þvottahús,
eldhús og stofu. Húsið er fullbúið að utan og
búið er að þökuleggja lóð. Að innan skilast
eignin fullmáluð, með nánast fullfrágengnu
rafmafni og hitalögn og tilbúin til innréttinga.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Árborga.
Verð 25.900.000

Hrafnhólar

Dverghólar Grafhólar

Snyrtilegt 151m2 raðús í Suðurbyggðinni á Selfossi. Forstofa, gangur, búr, baðherbergi, 3 herbergi,
stofa og eldhús. Bílskúr rúmgóður m/geymslulofti, í honum er þvottahús. Gólfefni eru vönduð, nátt-
úruflísar á forstofu, gangi, eldhúsi, búri og baði, gegnheilt parket á öðrum gólfum. Falleg innétting er
í eldhúsi. Innrétting á baði, hornbaðkar og upphengt WC. Upptekin loft eru í húsinu. Bílskúr einangr-
aður en eftir er að klæða hann. Góður sólpallur er við suðurhlið hússins. Verð 25.000.000

Tjaldhólar

Rúmgott vel staðsett raðhús á Selfossi. Húsið klætt með hvítu viðhaldsfríu Duropal. Eignin telur;
forstofu, 3 herb., þvottahús, baðherb., stofu og eldhús. Bílskúr er 34,2 m2 og er flísalagður. Park-
et á gólfum nema forstofu, baðherb. og þvottahúsi, þar eru flísar. Góðir fataskápar eru í herbergj-
um og forstofu. Baðherbergi er með góðri innréttingu og þar er bæði sturta og baðkar.  Halogen-
lýsing er í stofu, eldhúsi og á baði.Húsið er laust til afhendingar við kaupsamning. Verð

Gagnheiði
Um er ræða iðnaðarhús byggt úr galvaniseraðri
stálgrind og yleiningum. Húsið er ljósgrátt að ut-
an, hvítt að innan. Rafmagn skilast þannig:
Greinatafla er komin í hvert bil og þarf kaupandi
að leggja raflögn út frá henni. Bilin skilast án
allra innréttinga og án milliveggja. Möguleiki er á
50-55m2 millilofti en það fylgir ekki. Bilin eru
8x20metrar eða 160m2 að grunnfleti og eru 5.
Bílaplan er stórt og er með bundnu slitlagi og
eru niðurföll í bílaplani. Verð: Endabil eru á
17.500.000 en hin bilin eru á 17.000.000

Höfum fengið til sölu steinsteypt parhús
sem er að rísa í suðurbyggðinni á Selfossi.
Húsið er alls 145 m2 og skiptist í; forstofu,
baðherbergi, þvottahús, geymslu, hol, 
3 herbergi, stofu, eldhús og bílskúr. Húsið
er steypt og slétt pússað að utan og ski-
last fokhelt að innan og fullbúið að utan. 
Skilalýsing og nánari upplýsingar á skrif-
stofu Árborga. 
Verð 15.800.000

Birgir Ásgeir

Kristjánsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hrl.

Óskar

Sigurðsson hrl.



Verið er að reisa turn undir 
starfsemi Rúmfatalagersins á 
Smáratorgi.

Turninn er 20 hæða og 22.000 fer-
metrar. Þar af rísa 18 skrifstofuhæð-
ir upp úr tveggja hæða verslunar- og 
þjónustubyggingu. Bílakjallari verð-
ur undir byggingunni og á hluta 
lóðar.

Mótun lágbyggingarinnar ræðst 
að miklu leyti af umferðarflæði í 
kring, þar sem hún er staðsett við 
eina helstu umferðaræð höfuðborg-
arsvæðisins.

Sá byggingarhluti sem hýsir 
verslunarrými er að nokkrum hluta 
umferðarmannvirki, þar sem bíla-
stæði eru bæði á annarri hæð og í 
kjallara.  Umferðarflæði er því allt í 
kringum þennan byggingarhluta.

Turninn myndar lóðrétt mótvægi 
við lárétt útlit lágbyggingarinnar. 
Mikil áhersla var lögð á að bjóða 
upp á stórar hæðir sem henta vel 
til innréttinga veglegs skrifstofu-
húsnæðis. Form og ytri hlutföll 
turnsins helgast að miklu leyti af 
þessum innri gæðum.

Rétthyrnt form turnsins er auk 
þess mótvægi við mjúkar línur lág-
byggingarinnar. Turninn er hugsað-
ur sem ljós og fágaður glerklossi 
sem flýtur ofan á dekkri og gróf-
gerðari byggingarhluta.     

Verkkaupi er Smáratorg ehf., 
verktaki JÁVERK og annaðist Arkís 
hönnun húsnæðisins. Áætlað er að 

framkvæmdum ljúki 
haustið 2007.

Turn á Smáratorgi

Netfang: kjoreign@kjoreign.is • S. 533 4040Ármúla 21 • Reykjavík

Opið mán.–fim. frá kl. 9–18, fös. frá kl. 9–17
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VESTURGATA
NÝJAR GLÆSIÍBÚÐIR

Í MIÐBORGINNI

Kjöreign kynnir til sölu sex íbúðir í tveimur nýbyggðum hús-
um. Fjórar íbúðir eru í framhúsi, þar af tvær glæsilegar íbúðir

á tveimur hæðum með tvennum svölum. Tvær íbúðir eru í bak-
húsi, báðar með sérinngangi. Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herb. Í kjall-
ara framhússins er mikil sameign ásamt sér geymslu fyrir allar
íbúðir. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með öllum gólfefnum, öllum
tækjum í eldhús og baði og frágenginni innfelldri lýsingu á efstu
hæðum. Öll tæki þ.m.t. sambyggð þvottavél og þurrkari á böðum.
Innréttingar og gólfefni eru sérlega vönduð. Aðkoma að húsi sem
og sameiginlegur garður er
allur fullfrágenginn með
hitalögn í gangstígum, fal-
legri grjóthleðslu og lýsingu.

Fasteignasala • Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Glæsilegar nýjar íbúðir á frábærum stað í miðborginni.
Sex vandaðar íbúðir í tveimur nýbyggðum húsum.
Íbúðir afhendast fullbúnar með öllum gólfefnum.
Öll tæki í eldhúsi fylgja, m.a. ískápur og uppþvottavél.
Vandaður frágangur á lóð, grjóthleðslur og lýsing.
Afhending í febrúar 2007.
Sölugögn á skrifstofu Kjöreignar s. 533-4040



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

www.as.is
Opið virka daga

kl.9–18

–  Ká r i  Ha l l dó rsson ,  l ögg i l t u r  f as te ignasa l i  –  Jónas  Hó lmge i r sson  –  E i r í ku r  Svanu r  S ig fússon  –  Jón  Ö rn  K r i s t i nsson  

Sjá einnig myndir
í gluggum á Fjarðargötu

– Eigendur fasteigna
athugið!

Lífleg sala – skoðum
og verðmetum
samdægurs! –
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BREIÐVANGUR - M/BÍL-
SKÚR Talsvert endurnýjuð 145 fm
endaíbúð með bílskúr. 5 sv.herb.
Góð staðsetning, stutt í skóla og
þjónustu. Verð 24,9 millj. 10068 

VALLARBRAUT - MEÐ BÍL-
SKÚR 148,5 fm íbúð á 1. hæð
ásamt bílskúr. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 30,9 millj. 9670 

ELDRI BORGARAR

HJALLABRAUT 33 - HAFN-
ARFJ. Stærð 69,3 fm Verð 18,9
millj. 9643

FLÉTTUVELLIR - Í SMÍÐUM
240 fm einbýli ásamt bílskúr. 4
sv.herb. Fullb. að utan fokhelt að
innan. Verð 33,9 millj. 9977 

VÖRÐUBERG - FALLEGT
168,6 fm raðhús ásamt bílskúr. 3
sv.herb. Falleg lóð og verönd. Verð
36,9 millj. 5297

LANGEYRARVEGUR - LAUS
100,3 fm neðri hæð í tvíbýli á góð-
um stað. 2 sv.herb. Sérinngangur.
Verð 18,0 millj. 3390 

ÁLFHOLT - ÚTSÝNI Falleg 100
fm endaíbúð á efstu hæð á frá-
bærum útsýnisstað. 3 sv.herb.
Verð 19,5 millj. 10036 

BREIÐVANGUR - FALLEG
122,2 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjöl-
býli. 4 sv.herb. Verð 21,9 millj.
9659

HRAUNBÆR - RVÍK - LAUS
68,9 fm 2ja herb. íbúð í húsi fyrir
eldri borgara. Húsvörður. Mikil
sameign og félagsstarf. Verð 22,8
millj. 10114 

ÖLDUTÚN - TVÆR ÍBÚÐIR -
LAUST STRAX 222 fm einbýli
með aukaíbúð og bílskúr. 6
sv.herb. Mikið endurnýjuð eign á
góðum stað. Verð 43,9 millj. 4663 

HÆÐIR

BURKNAVELLIR - SÉRINNG.
Falleg 119,1 fm endaíbúð í 8 íbúða
húsi. 3 sv.herb. Góð staðs. í jaðri
byggðar. Verð 27,9 millj. 5420 

ÁLFHOLT - SÉRINNGANGUR
138,8 fm hæð og ris í skemmtilegu
tvíbýli. 4 sv.herb. Gott útsýni. Verð
26,9 millj. 3453

LANGEYRARVEGUR - Mikið
endurnýjuð 66 fm efri hæð og ris.
2 sv.herb. möguleiki á 3. Sérinn-
gangur. Verð 18,9 millj. 10014 

BRATTAKINN - SÉRINNG.
111,2 fm hæð/ris í þríbýli. Rólegur
staður, gott útsýni. 3 sv.herb. Verð
21,2 millj. 2426 

EINBÝLI

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT-
Nýtt og glæsilegt einbýli á tveimur
hæðum með innb. bílskúr. Heildar-
stærð 348 fm. Flott eign á góðum
stað. Verð 52,5 millj. 10099 

FAGRIHVAMMUR - TVÆR
ÍBÚÐIR Glæsileg 311 fm eign
sem skiptist í tvær samþykktar
íbúðir og bílskúr á frábærum stað.
Verð 69 millj. 9906 

ÁLFABERG - SÉRINNGANG-
UR Falleg 118 fm neðri hæð í tví-
býli á góðum stað. 3 sv.herb.
Timburverönd og heitur pottur.
Verð 24,9 millj. 6068 

4RA TIL 7 HERB.

STEKKJARKINN - SÉRINN-
GANGUR Góð 90 fm neðri hæð í
tvíbýli. 3 sv.herb. Góð staðsetning.
Verð 19,9 millj. 6060

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Talsvert endurnýjuð 135 fm íbúð á
jarðhæð með bílskúr. 3 sv.herb.
Sérinngangur. Verönd. Verð 23,7
millj. 9983 

STRANDVEGUR - GARÐA-
BÆR 118 fm íbúð ásamt stæði í
bílageymslu á góðum útsýnisstað í
Sjálandi. Verð 39,5 millj. 4826 

GARÐAFLÖT – GARÐABÆ
Gott 132,8 fm einbýli m/bílskúr á
góðum stað. 3 sv.herb. Skemmti-
leg og vel skipulögð eign. Verð
33,9 millj.

ÁLFKONUHVARF - GLÆSI-
LEGT 272 fm einbýli ásamt bíl-
skúr. 4 sv.herb. Frábær útsýnis-
staður. Skipti möguleg á minni
eign. Verð 56,0 fm 9711 

ÖLDUSLÓÐ - SÉRINNG.
Falleg 130 fm hæð og ris á
góðum stað. Að auki er stór
nýlegur bílskúr m/kjallara undir. 5
sv.herb. Glæsilegt útsýni.

BREIÐVANGUR - 123 fm 4ra
herb. íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb.
Parket og flísar á gólfum. Verð
20,5 millj.   6054 

STEKKJARBERG - FALLEG
92,3 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli
á góðum stað í Setbergi. 3
sv.herb. Gott ástand á húsi og
sameign. Verð 21,9 millj. 9975 

FAGRAKINN - MEÐ BÍL-
SKÚR Falleg 129,4 fm neðri hæð
með bílskúr. 4 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verönd. Verð 26,5 millj.
2540

ARNARHRAUN - AUKAÍBÚÐ
Gott talsvert endurnýjað 282 fm
pallbyggt einbýli m/bílskúr. 6
sv.herb. Verönd m/heitum potti.
Verð 45,9 millj. 3673 

HÖRGATÚN - FALLEGT 196,3
fm einbýli á frábærum stað í hjarta
Garðabæjar. 5 sv.herb. Verð 44,9
millj. 9722 

HOLTSGATA - M/BÍLSKÚR
Mikið endurnýjuð 107 fm miðhæð
með bílskúr. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Falleg eign á góðum stað.
Verð 24,5 millj. 10056 

BURKNAVELLIR - LAUS Fal-
leg 107 fm íbúð á 2. hæð á góðum
stað. 3 sv.herb. Laus við kaup-
samning. Verð 23,9 millj. 6013 

BREIÐVANGUR - 6 HERB.
Falleg 155 fm íbúð með bílskúr. 4
sv.herb. Mikið endurnýjuð eign á
góðum stað. Verð 24,5 millj. 9962 

3JA HERB.

BURKNAVELLIR - FALLEG
Falleg og rúmgóð 91 fm íbúð á 1.
hæð á góðum stað. 2 sv.herb.
Verð 19,5 millj. 9938

GVENDARGEISLI - GLÆSI-
EIGN Stílhreint, vandað og sér-
lega fallegt 296 fm einbýli á einni
hæð með tvöföldum bílskúr. 4 stór
sv.herb. Nútímaleg og flott hönn-
un. 10098 

FURUVELLIR - GLÆSILEGT
234,2 fm einbýli ásamt bílskúr. 4
sv.herb. Glæsileg eign á góðum
stað. Verð 49,9 millj. 5258

HVERFISGATA - GLÆSIÍ-
BÚÐIR Vorum að fá í einkasölu
nýjar glæsiíbúðir í miðbænum.
Íbúðirnar eru allar allveg nýjar bún-
ar vönduðum innréttingum og gólf-
efnum. Verð frá 29,9 millj. 10037 

SUÐURBRAUT - ENDAÍBÚÐ
Björt og falleg 106 fm 4ra herb.
endaíbúð á 3. hæð. Suðursvalir.
Laus strax. Verð 18,1 millj. 10084 

ÞRASTARÁS - SÉRINNG. 126
fm endaíbúð á 1. hæð ásamt bíl-
skúr. 3 sv.herb. Falleg eign í góðu
húsi. Verð 25,9 millj. 9911 

ÁLFASKEIÐ – FLOTT EIGN
Falleg og mikið endurnýjuð 90 fm
3ja herb. íbúð á 2. hæð. 2
sv.herb. Verð 18,7 millj.

ÖLDUGATA - LAUST Gott 165
fm einbýli á góðum stað. 5
sv.herb. Laus v/kaupsamn. Lyklar
á skrifstofu. Verð 34,5 millj.   3680 

VATNSENDABLETTUR -
SVEIT Í BORG Sérlega glæsilegt
og skemmtilega hannað einbýli á
frábærum stað með útsýni yfir
vatnið, Bláfjöllin og Heiðmörkina.
5283

KELDUHVAMMUR - SÉR-
INNG. Falleg 112,7 fm miðhæð í
þríbýli. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj.
9740

ÖLDUGRANDI - RVÍK Falleg
og mikið endurnýjuð íbúð á 3. hæð
ásamt stæði í bílskýli. 3 sv.herb.
Óinnréttað ris, möguleiki á stækk-
un. Verð 27,5 millj. 9806 

SUNNUVEGUR - FALLEG
115,3 fm n.h. í góðu þríbýli í mið-
bænum. 3 sv.herb. Suðursvalir.
Verð 26,0 millj. 3391

ÁSTÚN - KÓPAVOGUR 80 fm
íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli. 2
sv.herb. Hús málað að utan í sum-
ar. Verð 18,5 millj. 6065

ÞRASTARÁS - ÚTSÝNI Fallegt
og fullbúið 279 fm einbýli með bíl-
skúr á góðum stað í Áslandinu. 5
sv.herb. Verð 63 millj. 10046 

FLÉTTUVELLIR - Í SMÍÐUM
Nýtt 218,4 fm einbýli ásamt bílskúr
á jaðarlóð. 4 sv.herb. Fullbúið að
utan og fokhelt að innan. Verð
31,5 millj. 5243

SMYRLAHRAUN - m/BÍL-
SKÚR 146 fm neðri hæð ásamt
bílskúr m/sérinng. 3 sv.herb. Verð
31,9 millj. 5278 

STEKKJARBERG - ENDAÍ-
BÚÐ Björt og falleg 103,5 fm end-
aíbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli á góð-
um stað. 4 sv.herb. Verð 24,9 millj.
10054

DREKAVELLIR - LAUS
STRAX Glæsileg 105,4 fm endaí-
búð á 3. hæð. 3 sv.herb. Sérsmíð-
aðar eikarinnréttingar, parket og
flísar. Verð 24,9 fm 9754 

GRENSÁSVEGUR - RVÍK74
fm íbúð á 4. hæð. 2 sv.herb. Íbúðin
þarfnast viðhalds að innan. Verð
15,6 millj. 10076 

LANGEYRARVEGUR - TVÆR
ÍBÚÐIR Fallegt og mikið endur-
nýjað einbýli sem skiptist í 2 samþ.
íbúðir. Verð 32,4 millj. 10017 

RAÐ- OG PARHÚS

ÚTHLÍÐ - ENDARAÐHÚS 162
fm raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb.
Verönd og fallegur garður. Verð
39,0 millj. 6059 

ÖLDUSLÓÐ - LAUS FLJÓTL.
128,6 fm efri hæð ásamt bílskúr.
Sérinng. 3 sv.herb. Stutt í skóla og
leiksskóla. Verð 24,9 millj. 3157 

ESKIVELLIR - 5 HERBERGJA
Ný og falleg 126,6 fm íbúð á jarð-
hæð ásamt stæði í bílag. 4
sv.herb. Sérinngangur. Verð 27,9
millj. 10045 

ÁLFASKEIÐ - m/BÍLSKÚR
Falleg 150,8 fm endaíbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Tvennar
svalir. Verð 24,5 millj. 9719 

HJALLABRAUT - ENDAÍ-
BÚÐFalleg 99 fm 3ja-4ra herb.
íbúð á 2. hæð. 2. sv.herb. Góðar
suðursvalir. Verð 18,5 millj. 10044 
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NÝTT

NÝTT



B i r n a  B e n e d i k t s d ó t t i r  –  M e l k o r k a  G u ð m u n d s d ó t t i r  –  L a u f e y  L i n d  S i g u r ð a r d ó t t i r  ,  l ö g g i l t u r  f a s t e i g n a s a l i  

HRAUNBÆR - FALLEG 97,8
fm íbúð á 2. hæð ásamt herb. í kj.
Gott útsýni. Húsið klætt að utan.
Verð 19,8 millj. 9941 

EYRARHOLT - ÚTSÝNI Falleg
91,1 fm íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli.
2 sv.herb. Afgirt verönd. Verð 18,7
millj. 2527 

BLIKAÁS - SÉRINNGANG-
UR Falleg og björt 85,1 íbúð á
jarðhæð. 2 sv.herb. Afgirt verönd.
Verð 19,9 millj. 5475

2JA HERB.

SMÁRABARÐ - SÉRINNG. -
LAUS STRAX Falleg 59 fm íbúð
á 1. hæð í nýlega litlu fjölbýli. Ver-
önd. Verð 15,9 millj. 2520

ÞRASTARÁS - BÍLA-
GEYMSLA Falleg 74,8 fm íbúð á
jarðhæð. Sérinngangur. Stæði í
bílageymslu. Verð 18,5 millj. 9973

ATVINNUHÚSNÆÐI

RAUÐHELLA - HFJ. 147-275
fm atvinnuhúsnæði á góðum stað.
Mjög stór malbikuð lóð, gott úti-
pláss/gámapláss. Verð frá 22,3
millj. 10021 

HJALLABRAUT - RÚMGÓÐ
107,6 fm íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb.
Gegnheilt parket. Suðursvalir. Verð
18,4 millj. 9841 

DAGGARVELLIR - NÝ OG
FALLEG 96,8 fm íbúð á 4. hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bíla-
geymslu. 2 sv.herb. Verð 21,9 millj.
4374

FLÉTTURIMI - REYKJAVÍK
140,6 fm endaíbúð ásamt stæði í
bílskýli. 2 sv.herb. Laus strax. Verð
21,9 millj. 5225

SUÐURGATA - STÚDÍÓ Góð
25 fm stúdíó-/einstaklingsíbúð á
jarðhæð í miðbæ Hafnarfjarðar.
Verð 8,5 millj. 10053 

MIÐVANGUR - LYFTA 67,3 fm
íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi í Norður-
bænum. Frábært útsýni. Verð 14,5
millj. 9932 

KAPLAHRAUN - 162 fm
ENDABIL Gott húsnæði, neðri h.
120 fm og 42 fm efri h. Laust
v/kaupss. Verð 23,9 millj 6055 

LÓMASALIR - KÓPAVOGUR
90% LÁN 103,7 fm íbúð á jarð-
hæð ásamt stæði í bílageymslu. 2
sv.herb. Verð 24,9 millj. 9783 

SUÐURVANGUR - FALLEG
100,6 fm íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb.
Suðursvalir. Verð 18,5 millj. 9658 

DAGGARVELLIR - Sérlega fal-
leg 78 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi
m/stæði í bílageymslu. 3550

ESKIVELLIR - GLÆSILEG
Sérlega falleg, vönduð og fullbúin
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Sólríkar
flísalagðar svalir. Verð 18,5 millj.
10032

VALLARBARÐ - ENDAÍBÚÐ
Björt og falleg 70,9 fm endaíbúð á
3. hæð. Gott útsýni. Verð 15,5
millj. 9790 

FORNUBÚÐIR - HFJ. Stærð
180,0 fm m/millilofti. LAUST
STRAX. Verð 22,0 millj. 9612 

LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ- LANDIÐ -  LANDIÐ- LANDIÐ -  LANDIÐ
GRINDAVÍK

BORGARHRAUN - EINBÝLI
172 fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 23,5 millj. 6020

BAÐSVELLIR - EINBÝLI 179 fm
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 26,5 millj.
10102

STAÐARHRAUN - ENDUR-
NÝJUÐ 96 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Verð 14,9 millj. 9957

SUÐURVÖR - PARHÚS Stærð
147,5 fm. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj.
4436

ÁSABRAUT - EINBÝLI/TVÍ-
BÝLI Stærð 216 fm. 5 sv.herb.
Verð 25,9 millj. 9909

AUSTURHÓP - EINBÝLIStærð
230 fm. 4 sv.herb. Verð 26,0 millj.
9811

VÍKURBRAUT - LAUS STRAX
- LÆKKAÐ VERÐ Stærð 54,7 fm.
2 sv.herb. Verð 8,7 millj. 9796

GERÐAVELLIR - PARHÚS
Stærð 88,6 fm. 2 sv.herb. Verð 16,9
millj. 9773 

MÁNAGERÐI - 2JA ÍBÚÐA
HÚS Stærð 244,4 fm Verð 31,7
millj. 9770

VESTURHÓP - EINBÝLI Stærð
205,2 fm. 4 sv.herb. Verð 23,9 millj.
9757

ARNARHRAUN - PARHÚS
Stærð 137,1 fm. 3 sv.herb. Verð
23,9 millj. 9720 

ÁSABRAUT - 3JA HERB.
Stærð 88,2 fm Verð 17,8 millj.
9716

NORÐURVÖR - EINBÝLI Stærð
151,1 fm. 4 sv.herb. Verð 24,5 millj.
9689

AUSTURHÓP 14 OG 18 - EIN-
BÝLI Stærð 209,0 fm. 4 sv.herb.
Verð 24,9 millj. 9656

TÚNGATA - NEÐRI HÆÐ Stærð
90,2 fm. 2 sv.hérb. Verð 15,9 millj.
4658

SUÐURHÓP - PARHÚS Stærð
160,0 fm Verð 20,3 millj. 9634

ÁSABRAUT - 3JA HERB.
Stærð 96,9 fm. Verð 19,9 millj.
5194

RÁNARGATA - EINBÝLI Stærð
216,9 fm. 4 sv.herb. Verð 28,5 millj.
5528

MIÐHÓP 8 - 14 - RAÐHÚS
Stærð 154,3 fm. 3 sv.herb. Verð
16,5 millj. 5487 

HEIÐARHRAUN - PARHÚS
Stærð 130,5 fm með bílskúr. 3
sv.herb. Verð 22,9 millj. 5436 

ÁSVELLIR - LAUST STRAX
Stærð 156,8 fm. Verð 25,7 millj.
5371

ÁSABRAUT - EINBÝLI Stærð
157,8 fm. 3 sv.herb. Verð 23,9 millj.
. 3991

STAÐARVÖR - EINBÝLI Stærð
135,8 fm. 3 sv.herb. Verð 17,8 millj.
5245

ARNARHRAUN - EINBÝLI
Stærð 159,9 fm. 4 sv.herb. Verð
17,5 millj. 5211 

STAÐARHRAUN - RAÐHÚS
Stærð 139,4 fm. 3 sv.herb. Verð
19,9 millj. 3566 

MÁNASUND - EINBÝLIStærð
135,4 fm. 4 sv.herb. Verð 18,4 millj.
5130

BLÓMSTURVELLIR - EINBÝLI
Stærð 176,4 fm. 4 sv.herb. Verð
28,9 millj. 5114 

SÓLBAKKI - EINBÝLI Stærð
92,6 fm  Verð 15,9 millj. 2149 

DALBRAUT - PARHÚS Stærð
51,5 fm. 2 sv.herb. Verð 8,5 millj.
2991

VÍKURBRAUT - ENDURNÝJ-
UÐ 161,7 fm efri hæð og ris. Verð
17,9 millj. 4027

VOGAR

ÆGISGATA - PARHÚS Stærð
146,6 fm með bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 23,9 millj.  4589 

SUÐURGATA - EINBÝLI Stærð
214 fm. 5 sv.herb. Verð 28,6 millj.
9971

HÓLAGATA - EINBÝLI Stærð
154,5 fm. 3 sv.herb. Verð 25,5 millj.
3574

HEIÐARGERÐI - PARHÚS
Stærð 171,3 fm. 4 sv.herb. Verð
28,9 millj. 9765 

VOGAGERÐI - 2JA HERB.
Stærð 59,3 fm Verð 10,9 millj.
9615

LYNGDALUR - EINBÝLI Stærð
209,0 fm. 4 sv.herb. Verð 25,9 millj.
9655

MIÐDALUR 10 -12 - RAÐHÚS
Stærð 153,7 fm. 3 sv.herb. Verð
18,9 millj. 5480

REYKJAN.BÆR

HRAUNSVEGUR - NJARÐVÍK
- LAUST STRAX 137 fm einbýli
með bílskúr. Verð 23,9 millj. 6019

NJARÐVÍKURBR. - EINBÝLI
Stærð 260,3 fm. 5 svefnherb.
LAUST FLJÓTLEGA. Verð 28,8 millj.
9945

TJARNARBRAUT - 4RA
HERB. Ný íbúð. Stærð 100,5 fm á
2. hæð. 3 sv.herb. Verð 17,9 millj.
9946

LÓMATJÖRN 5 - EINBÝLI
Stærð 163,9 fm. 4 sv.herb. Verð
20,0 millj. 9794

GARÐUR

ÓSBRAUT - GARÐUR Stærð
198,0 fm. 4 sv.herb. Verð 20,9 millj.
5088

SANDGERÐI

SUÐURGATA - EFRI HÆÐ St-
ærð 113,0 fm. 2 sv.herb. Verð 14,0
millj. 5339

LANDIÐ

BÚÐARSTÍGUR - EYRAR-
BAKKI 173,6 einbýli með bílskúr. 4
sv.herb. Verð 15,9 millj. 10059

HOLTAGATA - DRANGSNESI
Stærð 189,6 fm Verð 9,9 millj.
9745

HAFNARBRAUT - BÍLDUDAL-
UR Stærð 111,8 fm Verð 4,5 millj.
5341



ENGJAVELLIR 1 - HFJ.Sér-
lega vandaðar 4-6 herb. íbúðir í sex
íbúða húsi. Verð frá 29,6 millj.
10085

BERJAVELLIR 3 - HFJ.Falleg-
ar 128 fm 4ra herb. íbúðir, verð 25,2
millj. 5476 

FJÓLUVELLIR 2 - HFJ. Glæsi-
leg hannað endaraðhús á einni
hæð m/bílskúr. Áhvíl. 17 millj. til
40 ára hjá Íbúðalsj. EITT EFTIR
Verð 30,9 millj.

DREKAVELLIR 6 - HFJ.Glæsi-
legar 4ra og 5 herb. sérhæðir, verð
frá 27,5 millj. EIN EFTIR 5353 

FJÓLUVELLIR 10-14 -
HFJ.244 fm raðhús á einni hæð
m/bílskúr, verð frá 30,4 millj. 5401 

ENGJAVELLIR 3 - HFJ.Falleg
og vönduð 4ra herb. íbúð á jarð-
hæð m/sérinng. Verð 29,3 millj. EIN
EFTIR 5386

KIRKJUVELLIR 3 - HFJ.Glæsi-
legar 3ja og 4ra herb. íbúðir, verð
frá 19,4 millj. 5298 

AKURVELLIR 1 - HFJ.
Nýjar og glæsilegar 4ra herb. íbúð-
ir, verð frá 24,8 millj. 5260 

EINIVELLIR 7 - HFJ.Fallegar
4ra herb. íbúðir, verð frá 23,4 millj.
TVÆR EFTIR 5159

DREKAVELLIR 18 -
HFJ.Glæsilegar 4ra herb. íbúðir,
verð frá 25,8 millj. Afhending við
kaupsamn. 4856

KIRKJUVELLIR 5 - HFJ. Bjart-
ar og fallegar 4ra herb. íbúðir, verð
frá 21,5 millj. Afhending við kaup-
samn. TVÆR EFTIR 4679 

ESKIVELLIR 7 - HAFN-
ARFJ.Fallegar 3ja-5 herb. íbúðir,
verð frá 19,4 millj. Afhending í nóv.-
des. 4467

DREKAVELLIR 26 -
HFJ.Vandaðar 4ra herb. íbúðir,
verð frá 24,9 millj. Afhending við
kaupsamning. 4310
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Skipastígur 14
Nýlegt einbýlishús, ásamt bílskúr 141,2
ferm. Steniklæðning, byggt 2003. 3 rúmgóð
svefnherb. Bílskúr er flísalagður. Sólpallur.
Hellulagt plan með hita. Mjög falleg eign.
Verð: 28.900.000,-

Ránargata 3, Grindavík
Fallegt 216,9 ferm. einbýlishús ásamt bíl-
skúr. Sólskáli með ljósum flísum, heitum
potti m/nuddi, hiti í gólfi, útgengt út á timb-
urverönd. 4 svefnherbergi. Þak nýlegt.
Skipti möguleg á minni eign í Grindavík eða
á höfuðborgarsvæðinu.Verð: 28.500.000,-

Litluvellir 10, Grindavík
Gott 2ja herbergja raðhús. Nýtt parket á
gangi og stofu, nýjar flísar á eldhúsi. Nýir
gluggar í öllu húsinu og hurðar.
Verð: 12.800.000,-

Ásabraut 4, neðri hæð, Grindavík
Neðri hæð í tvíbýlishúsi 101,1 ferm. með
þremur stórum svefnherb. Búið að endur-
nýja glugga, neysluvatnslagnir, rafmagn og
ofna. Gott lán áhvílandi með 4,15% vöxtum.
Verð: 14.900.000,-

Baðsvellir 13
Mikið endurnýjað einbýlishús ásamt bílskúr
alls 151,9 ferm. Húsið mikið endurnýjað frá
1999 m.a. innréttingar, gluggar, þak og
þakkantur, allir ofnar, heitt og kalt vatn
ásamt skolplögnum. Forhitari. Fallegt útsýni
í bakgarði, en ekki verður byggt meira á bak
við húsið.Verð: 25.800.000,-

Borgarhraun 8, Grindavík
Mikið endurnýjað einbýlishús 119,4 ferm.
ásamt 32,2 ferm. bílskúr. Nýlegt parket á
stofum. Baðherb. og eldhús nýlega stand-
sett. Búið að endurnýja skolplagnir. Nýlegt
járn á þaki. Gryfja er í bílskúr. Góður staður.
Verð: 22.500.000,-

Heiðarhraun 1
Gott einbýlishús 122 fm ásamt 41,6 fm. bíl-
skúr. Stofa, borðstofa, eldhús, bað, þvotta-
herb og geymsla. Í eldhúsi er ný spónlögð
eldhúsinnrétting , mjög falleg, nýjar flísar á
gólfii, nýr ofn, helluborð og vifta. Á baklóð
er sólpallur. Verð: 22.900.000,-

Leynisbraut 11, Grindavík
Vel viðhaldið einbýlishús 115,4 ferm. ásamt
38,8 ferm. bílskúr. Nýtt parket á stofu, eld-
húsi, holi og gangi.  Búið að endurnýja þak.
Gryfja í bílskúr
Verð: 22.900.000,-

Suðurhóp 8 og 10
Timburparhús í byggingu 146,6 fm, klætt
standandi vatnsklæðningu. Skilast tilb. und-
ir tréverk. Slípuð gólfplata með hita í gólfi.
Búið að steypa vegg fyrir pall að aftan. Stutt
í íþróttahús og sundlaug. Nýr skóli er fyrir-
hugaður rétt hjá.Verð: 22.900.000,-

Túngata 5
Gott einbýlishús, 155,9 fm. hæð og ris,
ásamt bílskúr 36,9 fm. klætt með garðastáli.
5 svefnherb. Lóð girt og ræktuð. Lagnir
endurnýjaðar að hluta. Rúmgóð eign með
mikla möguleika. Hluti af gluggum neðri
hæðar er nýlegur. Verð: 19.200.000,-

Blómsturvellir 9, Grindavík
Mjög gott 150 ferm. einbýlishús ásamt 62,6
ferm. bílskúr. Húsið er staðsett í botnlanga.
Falleg innrétting í eldhúsi, granít á gólfi,
parket á stofum. Svalir út úr stofu. Nýr sólp-
allur. Verð: 33.900.000,-

Staðarhraun 28A, Grindavík
Gott 3ja herbergja raðhús 78,8 ferm. 
2 svefnherbergi. Sólpallur, gengið út úr
stofu.
Gott áhvílandi lán með 4,15% vöxtum.
Verð: 14.500.000,-

Arnarhraun 21, Grindavík
Fallegt einbýlishús ásamt bílskúr, klætt með
múrsteini 165,8 ferm.  3 svefnherb. Bílskúr
flísalagður. Hellulögð innkeyrsla. Sólpallur
Verð: 30.000.000,-

Staðarhraun 27, Grindavík 
Fallegt 113,5 ferm. raðhús ásamt 25,9 ferm.
bílskúr. 3 svefnherb. Nýr gluggi í stofu og
hurð út í garð. Nýtt þak og nýr þakkantur. 
Verð: 19.900.000,-

Glæsivellir 8, Grindavík 
Vandað 215,1 ferm. einbýlishús á 2 hæðum
ásamt 35,5 ferm. bílskúr. Mikill íburður, allur
frágangur fyrsta flokks. Innkeyrsla hellulögð
með snjóbræðslukerfi. Stór sólpallur með
heitum potti. LAUST fljótlega.TILBOÐ

Suðurvör 11, Grindavík
Gott parhús með bílskúr 160,2 fm. á góð-
um stað. Lóð, girt og ræktuð. Arinn. Ofnar
og lagnir endurnýjað. Heitur pottur á stór-
um sólpalli sem lagður er með Bonamite.
Innkeyrsla lögð með Bonamite og þar er
snjóbræðslukerfi.Verð: 23.900.000,-

Fr
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Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800

Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

RAÐ- OG PARHÚS
UNUFELL - Raðh. m/ bílskúr.
Mjög gott og vel staðsett 126 fm raðhús
á einni hæð, ásamt 22 fm sérstæðum bíl-
skúr, samtals 148 fm. Húsið skiptist í for-
stofu, fjögur herbergi, eldhús, þvotta-
herb., gott baðherbergi, stofu og borð-
stofu. Útg, úr stofu á timburverönd. Gólf-
efni er parket, dúkur og flísar. Stutt er í
alla þjónustu. Verð 29,9 millj.

5 HERB. OG STÆRRI
FÍFUSEL MEÐ AUKAHERB OG
BÍLSKÝLI
Vorum að fá í sölu fallega og mikið end-
urnýjaða 142 fm (íbúð 116 og bílskýlið 26)
á 1. hæð í fallegu fjölbýli. Nýl. innrétting-
ar og gólfefni. Þrjú stór herb. (geta verið
4) og stór og björt stofa og borðstofa
með útg. á suðursvalir. Sameign falleg.
26 fm stæði í bílskýli. LAUS FYRIR JÓL.
Verð 22,2 millj.

4RA HERBERGJA
UNUFELL - FALLEG
Vorum að fá í sölu fallega 97 fm 4ra
herb. íbúð á 4. hæð auk yfirbyggðra
svala. Þrjú svefnherbergi og stór og
björt stofa með útg. á stórar yfirb. vest-
ursvalir. Nýl. innréttingar í eldhúsi. Park-
et og flísar á gólfum. Falleg sameign.
Hús nýl. klætt að utan. Verð 16,9 millj.

3JA HERB.
AUSTURBERG - BÍLSKÚR Vorum að fá
3ja herbergja 80 fm íbúð á 3. hæð í góðu
fjölbýli ásamt 18 fm bílskúr. Stutt er í alla
þjónustu s.s. Fjölbrautarskólann, skóla,
sundlaug og verslanir. Íbúðin getur verið
laus strax.

Verð 16,5 millj.

2JA HERB.
FÍFUSEL - Tvær íbúðir
Vorum að fá í sölu 87 fm ósamþykkar
íbúðir í kjallara/jarðhæð sem hefur verið
skipt í 2 íbúðir þ.e. eina einstaklingsíbúð
og aðra 2ja herbergja íbúð. Góðir útleig-
umöguleikar. Nánari uppl. á skrifstofu
Gimli. Verð 13,8 millj.

ÍRABAKKI MEÐ AUKAHER-
BERGI
Falleg 87 fm 4 herb. íbúð á 2. hæð i auk
13,6 fm aukaherbergis í kjallara (með
aðgengi að wc.) í góðu fjölbýl. 4 rúmgóð
herbergi og stór og björt stofa með útg.
á vestursvalir. Baðherb. nýl. endurnýjað,
fallegar innréttingar. Góð sameign. Verð
17,9 millj.

MARÍUBAKKI - LAUS STRAX
Mjög góð 4ra herbergja endaíbúð á
3.hæð (efstu) í fjölbýlishúsi. Ný innrétt-
ing í eldhúsi, 3 svefnherbergi. Húsið var
allt tekið í gegn sumarið 2005. ÁHV. 12,5
M. M/ 4,2 % VÖXTUM, GR.BYRÐI UM 53
ÞÚS . PR MÁN. Verð 18,7 m.

ENGJASEL - Bílskýli
Vorum að fá í sölu fallega 109 fm endaí-
búð á þriðju hæð ásamt stæði í bíla-
geymslu á góðum stað í Seljahverfi. Þrjú
góð herbergi, rúmgott eldhús, baðher-
bergi með innréttingu og t. fyrir þvotta-
vél og stór og björt stofa með útg. út á
suður svalir með frábæru útsýni. Sér
merkt stæði í bílageymslu fylgir. Góð
eign á vinsælum stað. Verð 20.8 millj.

SUÐURHÓLAR
MEÐ SÉR VERÖND
Vorum að fá í sölu fallega 105 fm 4ra
herbergja íbúð á 1. hæð (Jarðhæð) með
sér suðurverönd. Þrjú rúmgóð herbergi.
Fallegar innréttingar. Stór og björt stofa
með útgengt á stóra hellulagða suður-
verönd. Parket og flísar á gólfum. Laus
fljótlega. Verð 18,5 millj.
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3JA HERB.

KRISTNIBRAUT MEÐ STÆÐI Í
BÍLSKÝLI Mjög góð 82,1 fm íbúð og
geymsla 14,7 fm alls 96,8 fm. með stæði í
bílageymslu. Í eldhúsi er glæsileg innrétting
með flísum á milli skápa og borðkrók.
Borðstofa og stofa með parketi og suður
svölum með góðu útsýni. Baðherbergi flí-
salagt með innréttingu og baðkari. Þvotta-
hús í íbúð. Tvö góð herbergi með parketi
og skápum. í sameign í kjallara er góð
geymsla hjóla og vanga geymsla. Stutt í
alla þjónustu svo sem leikskóla og grunn-
skóla. Verð. 21,9 m

ÁSAKÓR - MEÐ BÍLSKÚR. Um
er að ræða mjög vel staðsetta 100 fm 3ja
herbergja íbúð á 5.hæð ( efstu ) í nýju lyftu-
húsi með mjög góðu útsýni, íbúðinni fylgir
28 fm bílskúr. Íbúðin skilast fullbúin án
gólfefna og er afhending um næstu ára-
mót. V. 27,8 m.

ÁLFKONUHVARF - LAUS
STRAX
Um er að ræða mjög vel staðsetta 3ja her-

bergja íbúð á efstuhæð í lyftuhúsi, ásamt
stæði í bílgeymslu. Verð 24,8 m. Sölumenn
á Lyngvík sýna.

ÁLFKONUHVARF - TIL AF-
HENDINGAR STRAX
Um er að ræða 90,5 fm 3ja herbergja íbúð

á 1.hæð með sér afnotarétti í garði. Íbúðin
er fullbúin með gólfefnum. Áhv. 19.3 m.V.
21,9 m.

2JA HERB.

NAUSTABRYGGJA - SÉR INN-
GANGUR Um er að ræða 81 fm 2ja
herbergja íbúð á jarðhæð með sér inn-
gangi og sér suðurverönd. Verð 19,2.

LYNGVÍK FASTEIGNASALA
SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790 
WWW.LYNGVIK.IS  • LYNGVIK@LYNGVIK.IS

OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00 - 18:00
FÖSTUDÖGUM: 9:00 - 16:00
SVO ER GSM-INN ALLTAF OPINN

LYNGVÍK FASTEIGNASALA
SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790
WWW.LYNGVIK.IS • LYNGVIK@LYNGVIK.IS

OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00 - 18:00
FÖSTUDÖGUM: 9:00 - 16:00
SVO ER GSM-INN ALLTAF OPINN

TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

SÍMI 588 9490

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

STEINAR S. JÓNSSON
SÍMI: 898 5254
STEINAR@LYNGVIK.IS

ÞORSTEINN AUSTRI
SÍMI: 820 3466
STEINI@LYNGVIK.IS

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

FUNAHÖFÐI - GISTIHEIMILI

Um er að ræða mjög vel staðsett 607 fm atvinnuhúsnæði á 2
hæðum sem verið er að innrétta sem gistiheimili fyrir 31 manns.
Á neðrihæð er gert ráð fyrir 5 eins manns herbergjum og einu
baðherb. með sturtuaðstöðu, á efrihæð er gert ráð fyrir 22 eins
manns herb. og 2 tveggjamanna herb., 5 snyrtingar og 4 sturtu-
herb., eldhús og matsalur, ásamt þv.herb. Gert er ráð fyrir vösk-
um í öllum herb. Að utan er húsið fallega klætt. Verð 78 m.
Allar nánari upplýsingar veitir Steinar á Lyngvík S.588-9490.

GRANDAVEGUR - LYFTUHÚS

Um er að ræða góða og vel staðsetta 73,5 fm 2ja herbergja
íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi. Vestur svalir með útsýni. Þvottaherberi
innan íbúðar. V.18,9 m.

HÁTÚN - NÝ ÍBÚÐ Í LYFTUHÚSI
Um er að ræða nýja
64 fm 2ja herbergja
íbúð á 6.hæð með
góðu útsýni í nýju
húsi við Hátún.
Íbúðin skilast full-
búin án gólfefna. V.
23,9 m.

EYJABAKKI - MJÖG GÓÐ BLOKK

Um er að ræða fallega 3ja herbergja íbúð á á efstu hæð með
vestur svölum, ásamt góðri geymslu í kjallara, samtals birt sér-
eign 97,6 fm. Þvottahús í íbúð. Blokkin var viðgerð og máluð að
utan s.l. sumar, einnig var skipt um þakjárn. V. 18,4 m.

GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS
Í SANDGERÐI

Um er að ræða nýtt 197 fm einbýli á einni hæð með innbyggðum
tvöföldum bílskúr. Húsið sem er til afhendingar strax skilast fullbú-
ið að utan, að innan er það full einangrað, og hluti að milliveggjum
komnir. Möguleiki að fá það lengra komið. Verð 19,8 m.

BORGARHOLTSBRAUT
- HÆÐ M/BÍLSKÚR.

Mjög vel staðsetta 4ra herbergja sérhæð í 3ja íbúða húsi. Hæð-
inni fylgir sérstæður 34 fm bílskúr með nýju þaki. AFHENDING
VIÐ KAUPSAMNING. V. 26,9 m.

GALTALIND - 4RA HERBERGJA

111 fm 4ra herbergja íbúð á 2 hæð. Vandaðar innréttingar, park-
et og flísar á gólfum. Lýsing í íbúðinni eru frá Lúmex og fylgja öll
ljós. Íbúðin er laus. Verð 28,5 m.

GULLSMÁRI - 4RA HERBERGJA

Mjög góð 95 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Parket og flísar á
gólfum, baðherbergi nýlega uppgert. Íbúðin er laus. Áhvílandi
16,5 m lán með 4,35% vöxtum. Verð 24,9 m.

LANGHOLTSVEGUR - SÉRHÆÐ
MEÐ BÍLSKÚR

Um er að ræða mjög vel staðsetta 100 fm sérhæð í þriggja
íbúða húsi, ásamt 28 fm bílskúr. Afgirtur suður garður. Verð
28,9 m.

LÓMASALIR 3JA HERBERGJA
Á EFSTU HÆÐ MEÐ BÍLSKÝLI

OG GÓÐU ÚTSÝNI

Um er að ræða 95 fm 3ja herbergja íbúð á 5.hæð með vestur
svölum. Íbúðinni fylgir 7,6 fm sérgeymsla. Parket og flísar á
gólfum. Verð 25,8 m.

STÓRAGERÐI - MEÐ BÍLSKÚR

Ný uppgerð 96fm 3-4ra herbergja íbúð á 3ju hæð. Nýtt eldhús
og parket á gólfum. Íbúðinni fylgir 20,9fm bílskúr. Íbúðin er laus.
lykla á Lyngvík. Verð. 22,9 m.

ÞORLÁKSGEISLI – GRAFARHOLTI

TILBÚIN TIL AFHENDINGAR

Um er að ræða nýja 4ra herbergja endaíbúð á 3ju hæð með tvennum svölum í
fallegu lyftuhúsi. Íbúðin er 108 fm og henni fylgir 8,7 fm sér geymsla samtals
birt séreign 116,7 fm og stæði í bílgeymslu. Sölumenn á Lyngvík sýna. Áhv. 21
m í myntkörfu. Verð 27,0 m.

OPIÐ HÚS VERÐUR Í DAG
MÁNUDAG 4. DESEMBER AÐ
MOSARIMA 36 KL 18OO-19OO

Um er að ræða mjög vel staðsett 150 fm enda raðhús við Mosarima í Grafar-
vogi. Húsið er á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Þrjú svefnherbergi. Stór
suðurgarður með verönd. A.T.H. AFHENDING Í JANÚAR 07 V. 37,5 m.
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Búseti auglýsir
– lausar íbúðir til úthlutunar 13. desember

umsóknarfrestur er
til og með 12. des.

Laugavegur 137 Íbúð: 301
105 Reykjavík

2 herb. 51 fm2
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
1. febrúar 2007

Hámarksverð: 1.352.910 -kr
Lágmarksverð: 1.133.781 -kr
Búsetugjald: 56.746 -kr

Almenn lán veita rétt til vaxtabóta.
Lán með tekjumarki veita rétt til

húsaleigubóta.

Til að geta sótt um íbúð með
tekjumarksláni verður viðkomandi

að vera undir eigna- og
tekjumörkum. Eignamörk eru 2,7

milljónir. Tekjumörk eru 2,5
milljónir á ári fyrir einstakling en
um 3,5 fyrir hjón/sambúð. Leyfi-

legar tekjur til viðbótar vegna
hvers barns eru um 400 þúsund.

Langamýri 59 Íbúð: 102
210 Garðabær

3 herb. 92 fm2
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Sem fyrst

Hámarksverð: 1.501.487 -kr
Lágmarksverð:
Búsetugjald: 54.086 -kr

Eiðismýri 24 Íbúð: 201
170 Seltjarnarnes

4 herb. 96,0 fm2
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Byrjun mars 2007

Hámarksverð: 2.267.266 -kr
Lágmarksverð: 2.038.068 -kr
Búsetugjald: 71.341 -kr

Þrastarás 12 Íbúð: 202
221 Hafnarfjörður

5 herb. 155 fm2
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

Hámarksverð: 2.808.212 -kr
Lágmarksverð: 2.297.436 -kr
Búsetugjald: 118.993 -kr

Fr
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Búseti hsf.

– sími 530 1500 – heimasíða www.husakaup.is –

Nýjar íbúðir í Ásakór
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• Gott lyftuhús
• Vandaðar eikarinnréttingar
• Bílskúrar fylgja sumum íbúðum

• Glæsilegt útsýni
• Margir útivistarmöguleikar
• Hagstæð verð

Halldór I. Andrésson löggiltur fasteignasali

Allar frekari upplýsingar veita Albert Björn í síma 840-4048
og Jón Gretar í síma 840-4049.

4ra herbergja3ja herbergja 5 herbergja
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Klassískar innréttingar úr kjörviði, vönduð húsgögn 
og verðmæt málverk einkenna Hótel Holt við Berg-
staðastræti. Ljósmyndari Fréttablaðsins Gunnar V. 
Andrésson skrapp í heimsókn.

Hótel Holt var byggt af athafnamanninum Þorvaldi Guð-
mundssyni sem jafnan var kenndur við Síld og fisk og konu 
hans Ingibjörgu Guðmundsdóttur. Enn er það í eigu fjöl-
skyldu þeirra og enn prýða hundruð málverka úr einkasafni 
þeirra hjóna veggi hótelsins. Fjörutíu og tvö herbergi eru í 
hótelinu, vel innréttuð og útbúin og auk almenns veitingasal-
ar er þar viðhafnarsalurinn Þingholt.

Hótel Holt var opnað í febrúar 1965 og á sér því rúmlega 
fjörutíu ára sögu. Því hefur verið vel viðhaldið og því lifir 
tímalaus hönnun þess og húsbúnaður af sér breytingar í stíl 
og stefnum. Marmari, dökkur harðviður og húsgögn úr 
leðri skapa þar rólega og þægilega stemningu. Það sem 
gerir það þó frábrugðið flestum öðrum hótelum eru mál-
verkin sem prýða veggina hvert sem litið er. Listamennirn-
ir eru engir meðaljónar, heldur þeir frægustu sem Ísland 
hefur alið. Þar er því eitthvert stærsta listaverkasafn í 
einkaeign á landinu.

Hefur yfir sér 
höfðingssvip
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Hörpugata - 101 Reykjavík 
Sjarmerandi og snyrtilegt hús á stórri eignalóð í „litlaSkerjafirði”. Kjallari, hæð 
og ris eru samtals 131,6 fm, andyri, 3 svefnherb. 2 stofur, opið eldhús. 
Í kjallara er 2ja herb. íbúð og þvottahús.  Eignarlóð er 717,5 fm og gefur mögu-
leika á stækkun/viðbyggingu sem og bílskúr. Sjón er sögu ríkari. 

Búðargerði - 108 Reykjavík
4ra herb. 87,4 fm íbúð á góðum stað við 
Búðagerði í Reykjavík. Í sameign er þvot-
tahús þar sem hver er með sína vél og 
aðgengi að sameiginlegum þurkkara.  Góð 
geymsla og stór sameiginleg vagna og 
hjólageymsla.
Verð: 20,9 mkr

Lækjasmári - 200 Kópavogi
Falleg 94,5 fm 2ja - 3ja herb íbúð ásamt 
stæði í bílageymslu samtals birt stærð 
121,8 fm. Íbúðin er á 8.hæð(efsta hæð)
í mjög snyrtilegu lyftuhúsi. (Aðeins tvær 
íbúðir eru á efstu hæð).
Sameign er vel við haldið, húsvörður, húsið 
er klætt að utan með áli  Þetta er eign fyrir 
vandláta.
Verð: 28,9 mkr

Melabraut - 170 Seltj.nesi
3ja herbergja íbúð á á 1. hæð í góðu húsi 
á Seltjarnarnesi. Eignin bíður upp á mögu-
leika á viðbyggingu.
Verð: 21,9 mkr

Ljósheimar - 104 Reykjavík
Ljósheimar - Lyfta / Útsýni. Mjög falleg og 
mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 8. 
hæð í klæddu húsi. Vestur- og austur-
svalir. Tengi fyrir þvottavél innan íbúðar.
Glæsibær hinum megin við götunnar og
stutt í Laugardalinn.
Verð: 23,5 mkr

Akurvellir - 221 Hafnarfi rði
ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN
Erum með til sölu glæsilegar 4ra her-
bergja íbúðir í þessu vandaða lyftuhúsi 
við Akurvelli í Hafnarfirði. Eignin er tilbúin 
til afhendingar við kaupsamning, verður 
afhent fullbúin að utan og innan, án 
gólfefna nema á baðherbergi og þvottahúsi
eru fl ísar. Innréttingar, hurðar og tæki  frá 
Húsasmiðjunni. Möguleiki á að fá afhent 
með gólfefnum og tækjum.

Boðagrandi - 107 Reykjavík 
Snyrtilega 3ja herbergja í  búð á 5. hæð í 
lyftuhúsi, sérinngangur frá svölum, ásamt 
stæði í bílageymslu.  Húsvörður er í húsinu.
Þetta er snyrtileg eign á góðum stað sem 
vert er að skoða. Húsið lítur vel út að utan 
sem innan. Barnvænt umhverfi, stutt í alla 
þjónustu.
Verð: 19,8 mkr

3ja

Álagrandi 107 Reykjavík
Björt og vel skipulögð 4ra herb. íbúð 

samtals 127,7 fm á tveimur hæðum 

í  fallegu og sjarmerandi húsi sem er 

byggt árið 1922. Forstofa með góðu 

skápaplássi, rúmgott og snyrtilegt

eldhús með ljósri innréttingu. Tvö

svefnherbergi eru á aðalhæð og 

tvískipt stofa þaðan sem gengið er 

út á pall. Úr stofu er hringstigi niður á 

neðri hæð. Á neðri hæð er sjónvarp-

srými, eitt svefnherbergi, baðherbergi 

með sturtu. Sérinngangur er á neðri 

hæðina og því hægt að útbúa séríbúð 

þar.  Húsinu fylgir bílskúrsréttur.

Verð:  34,9 mkr

eign vikunnar

Hamravík - 112 Reykjavík 
Glæsileg og björt 4ra herb. endaíbúð  með sérinngangi á 2. hæð, í snyrtilegu 
fjölbýli,samtals 121,5  fm.. 
Eldhús með fallegri viðarinnréttingu. Stofa með útgengi á rúmgóðar suðursvalir,
nýlegt parket í íbúðinni. Svefnherbergin eru þrjú með góðum skápum. Baðher-
bergi er snyrtilegt. Baðkar með sturtuaðstöðu, gólf og veggir fl ísalagðir með 
ljósum fl ísum, ljós snyrtileg innrétting.  Þetta er góð eign í barnvænu hverfi,
stutt í skóla og aðra þjónustu.

Æsufell - 111 Reykjavík
4ra herbergja íbúð á 1.hæð. Samtals 115,1 fm. Forstofa með fl ísum og fa-
taskáp. Gangur og stofa með nýlegu parketi. Eldhús með fl ísum á gólfi  og milli 
innréttinga, nýleg innrétting, tengi fyrir uppþvottavéla, vaskur við glugga með 
útsýni yfir borgina. Þetta er hlýleg íbúð með miklu útsýni.
Verð: 20,6 mkr

nýtt

Melabraut - 170 Seltj.nesi
2ja herb. risíbúð, 50,1 fm á efri hæð í fjór-
býli við Melabraut á Seltjarnarnesi.  Komið 
er inn í forstofu með góðum skápum.  Lítið 
baðherbergi með sturtu.  Eldhús með nýrri 
innréttingu og parketi á gólfi.  Stofa með 
parketi á gólfi  og útgengi á litlar suður 
svalir.  Svefnherbergi með parketi á gólfi
og skápum.  Í forstofu er stigi upp á kalt 
geymsluloft sem er yfir íbúðinni.
Verð: 13,4 mkr

Stóragerði - 108 Reykjavík
BÍLSKÚR OG 90 % LÁN
3ja til 4ra herb. 95,8 fm íbúð á 3ju hæð 
ásamt bílskúr 20,9 fm, samtals 116,7 fm. 
Nýtt parket á allri íbúðinni.
Hér er á ferðinni falleg íbúð sem býður 
upp á mikla möguleika. Rúmgóð stofa með 
útgengi á suðursvalir. Möguleiki er á þriðja 
herberginu þar sem nú er borðstofa.
Verð: 22,9 mkr

Sjávargrund - 210 Garðabæ
Falleg íbúð á 2 hæðum í skemmtilegu fjöl/
raðhúsi á einum besta stað í Garðabæ.
Sérgeymsla og stæði í bílageymslu er í 
kjallara og innangengt þaðan í íbúðina. 
Húsið er byggt í hring og inni í hringnum er 
skemmtilegur sameiginlegur garður með 
leiktækjum.
Verð: 36,9 mkr

4ra

hús
einbýlis

2ja

Berjarimi - 112 Grafarvogi
Falleg 101,9 fm 3ja herbergja endaíbúð 
ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu við Ber-
jarima 9 í Grafarvogi.  Rúmgott eldhús og
bað, tvö svefnherbergi, parket og flísar á 
gólfum og stórar hornsvalir.

Blásalir - 201 Kópavogi
Útsýnisíbúð,  3ja herb. 93 fm íbúð á annarri
hæð  ásamt stæði í bílageymslu við Blásali
í Kópavogi. Snyrtileg eign í hverfi  þar
sem öll þjónusta er til staðar. Allar frekari
upplýsingar hjá sölumönnum í s: 414-6600
eða á nytt.is
Verð: 22,9 mkr

4ra

4ra

rað
hús

Laugavegur - 
101 Reykjavík
Erum með í sölumeðferð frábært 
tækifæri við Laugaveg. 

Um er að ræða u.þ.b. 400 fm. 
húsnæði sem skiptist í þrjú björt 
og opin rými sem bjóða upp á 
mikla möguleika í skipulagi og 
fylgja þrjú bílastæði á baklóð.

Eignin er að hluta í útleigu í dag.

Möguleiki er að kaupa hvern 
hluta fyrir sig eða alla saman.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Reynir Erlingsson í síma 414 
6600 eða 820 2145.

nýtt á
skrá

Seljavegur - 107 Reykjavík
57,7fm rishæð í 3ja hæða húsi. íbúðinn er 
undir súð að hluta til. Búið er að endurbæta 
íbúð verulega á smekklegan hátt, bæði
innréttingar, tæki og rafmagnshönnun. 
Smekkleg íbúð í gamla vesturbænum með 
sjarmerandi yfirbragð.

Fáðu frítt sölumat - www.nytt.is



Hjalti Pálmason hdl.,
hjalti@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is

fjármálastjóri

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

sölustjóri

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is

sölumaður

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is

sölumaður

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is

skjalagerð

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is

sölumaður

Hvammabraut - 220 Hfj

12.900.000
64,7 fm einstaklingsíbúð á jarðh. Út-
gengt er í garð úr stofu. Viðhaldi utan-
húss nýlokið. LAUS STAX. PANTIÐ
SKOÐUN. Eddi s. 530 1806

Herjólfsgata - 220 Hfj

33.700.000
Ný og glæsileg 96 fm íbúð á 4. hæð í
lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri. Stæði í
bílageymslu fylgir. Afar vandaðar inn-
rétt. og gólfefni. Þórarinn s. 530 1811

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

29.900.000 LAUS STRAX 
4ra herb íbúð laus við  kaupsamn.
Íbúðin er 129 fm endaíbúð á 2. hæð í
lyftuhúsi. Sérinng. af svölum og stæði
í bílageymslu. Sigurður s. 530 1809

Álfaheiði - 200 Kóp

17.400.000
70,8 fm 2ja herbergja íbúð á 3. hæð
með frábæru útsýni á þessum eftir-
sótta stað í Kópavogi. 
Þórarinn s. 530 1811.

Herjólfsgata - 220 Hfj

32.700.000
Ný og glæsileg 96 fm íbúð á 4. hæð í
lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri á besta
stað í Hafnarfirði.  Stæði í bílageymslu
fylgir eiginni. Þórarinn s. 530 1811

Skipholt - 105 Rvk

34.900.000         
Virkilega falleg 132,8 fm og 4ra herb.
íbúð á 3. og 4. hæð í lyftuhúsi. frábært
útsýni er yfir borgina og sundin. 
Þórarinn s. 530 1811

Vallarhús - 112 Rvk

26.900.000
126,3 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2
hæðum á góðum og rólegum stað í
Grafarvogi. Pantaðu skoðun. 
Þórarinn s. 530 1811

Ofanleiti - 103 Rvk

28.900.000
Fín 109,8 fm endaíbúð með útsýni, auk
21,4 fm bílskúr, samtals birt stræð
131,2 fm Óli s. 530 1812

Naustabryggja - 110 Rvk

25.900.000 LAUS STRAX 
106 fm 1 rúmgóð stofa og 2 herbergi.
3ja herb. íbúð í Bryggjuhverfinu í
Reykjavík. Stæði í bílageymslu. Sér-
verönd. Sigurður s. 530 1809

2ja herbergja

2ja herbergja
Draumaeignir

Depluhólar - 111 Rvk

Tilboð óskast !
448,4 fm 11 herbergja einbýlishús þ.a. 58,2 fm aukaíbúð með sérinngang.
Frábært útsýni yfir alla Reykjavík. 
Þórarinn s. 530 1811

Draumaeignir

Marbakkabraut  200 - Kóp

37.900.000
Afar fallegt 161,0 fm 5 her-
bergja parhús á fjórum pöllum
með innbyggðum ca 40 fm bíl-
skúr sem breytt hefur verið í leiguíbúð, leigutekjur eru 70.000. kr. á mánuði.
Óskrað rými á efstapalli  Stórar norðursvalir með ágætu útsýni yfir flóann
og sólpallur sem snýr til suðurs. Vandaðar innréttingar og gólfefni.  Húsið
er í afar góðu ástandi bæði að innan sem utan.
Þórarinn s. 530 1811

Alltaf föst lág
söluþóknun

Er draumaeignin þín á

Seljendur hafið í huga

www.draumahus.is

Vantar
2-3 herbergja íbúðir í
Hraunbæ.

3ja - 7 herbergja



Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
sölumaður/ljósmyndari

Hlín Hlöðversdóttir
hlin@draumahus.is

ritari

Margrét B. Eiríksdóttir
greta@draumahus.is

ritari

Búagrund - 116 Rvk

21.900.000
3ja herb. 88 fm parhús á einni hæð.
Fallegt, nýlegt og vel um gengið hús
með góðum gólfefnum og  uppteknum
loftum.  Suðurgarður.  Óli s. 530 1812

Skeiðarvogur - 104 Rvk

37.900.000
Gott endaraðhús á 3 hæðum með auk-
aíbúð í kjallara sem stendur undir
verulegri greiðslubyrði.  Laust fljót-
lega. Óli í s. 530 1812

Krossholt - 230 Rbæ

27.500.000       
172,3 fm 5 herb. einbýli. Húsið er á
mjög eftirsóttum stað og stendur á
stórri lóð stutt frá skólum. Sólpallur
með heitum potti. Eddi s. 530 1806

Stórikriki - 270 Mos

53.000.000
277,5 fm 8 herbergja einbýlishús
ásamt 47,5 fm bílskúr samtals 325 fm
Húsið er staðsett innst í götu og
afhendist rúmlega fokhelt 15. des.
2006.
Þórarinn s. 530 1811

Gnoðarvogur - 104 Rvk

77,3 fm íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli.
Suðvestur svalir. Snyrtileg sameign.
Góð eign á góðum stað. 
Stefanía s. 530 1805

Grófarsel - 109 Rvk

74,3 fm 3ja herbergja íbúð í tvíbýli auk
útigeymslu með sérinngangi og afgirt-
um garði á 1. hæð. Gæludýr leyfð. 
Eddi s. 530 1806

Furugrund - 200 Kóp

84,9 fm 3-4 herbergja íbúð 1. hæð, þar
af er 1 herbergi í kjallara hússins 15,9
fm tilvalið til útleigu auk geymslu sem
er um 5 fm en hún er óskráð hjá FMR.

Holtagerði - 200 Kóp

106,9 fm 4-5  herbergja neðri sérhæð.
Suður verönd. 
Stefanía s. 530 1805

Langabrekka - 200 Kóp

Falleg 92,1 fm 3ja herbergja sérhæð á
1. hæð með sérinngang á grónum stað
í Kópavogi ásamt 30,6 fm bílskúr sam-
tals 122,7 fm. Þórarinn s. 530 1811

Goðheimar - 104 Rvk

101,1 fm rúmgóð 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sér inngangi í litlu fjöl-
býli ásamt geymslu við Goðheima.   
Helgi Már s. 530 1808

Langholtsvegur - 104 Rvk

118,3 fm mikið endurnýjað atvinnuhús-
næði með skrifstofu eða verslunarað-
stöðu, geymslurými með innkeyrslu-
dyrum. Eddi s. 530 1806.

Laufbrekka - 200 Kóp

345,5 fm iðnaðarhúsnæði auk ca 50 fm
vörulofts með ca 4 m háum inn-
keyrsludyrum, 3 skrifstofum, matsal
og fundarsal. Eddi s. 530 1800

Laufrimi - 112 Rvk

Falleg 88,7 fm sja herbergja íbúð með
sérinngangi á 1 hæð með afgirtum
sérgarði.
Óli s. 530 1812

Mjóahlíð - 105 Rvk

101,1 fm rúmgóð 3ja herb. íbúð á jarð-
hæð með sér inngangi í litlu fjölbýli
ásamt geymslu. Hægt að gera eignina
að 4ra herb. Helgi Már s. 530 1808.

Þín eign
gæti verið

hér!

Bústaðavegur - 108 Rvk

Afar falleg 121,9 fm 5 herbergja sér-
hæð og ris ásamt 10 fm geymslu á lóð
samtals 131,9 fm Húsið er í afar góðu
ástandi. Þórarinn s. 530 1811

Arnartangi - 270 Mos

122 fm 4. herb. endaraðhús á einni
hæð á góðum stað í Mosfellsbæ.  Bíl-
skúr.  Heitur pottur.  Mjög góð lóð. 
Sigurður s. 530 1809

Fannahvarf - 203 Kóp

102,5 fm íbúð með sérinngangi á jarð-
hæð. Flott hellulögð verönd til suðurs.
Extra breiðar hurðar sem hentar fólki í
hjólastól. Óli s. 530 1812

Óli Antonsson 
olia@draumahus.is

sölumaður

Draumaeignir

Kristnibraut - 113 Rvk

35.500.000
Glæsileg 178,7 fm 4ra herb. Íbúð á 3 hæð þ.a. 21 fm bílskúr. Tvennar svalir
með frábæru útsýni. Eign fyrir vandláta í róglegum 4 íbúða stigagangi. 
Helgi Már s. 530 1808.

Draumaeignir

Fagrihjalli - 200 Kóp

39.900.000 LAUS STRAX 
213 fm 6 herb parhús á 2 hæð-
um og risi á vinsælum stað í
suðurhlíðum Kópavogs með
fallegu útsýni í botnlanga stutt frá þjónustu og skólum. Flísar og parket er
á gólfum og innréttingar smekklegar. Stutt í þjónustu og skóla. 
Eddi s. 530 1806

Akureyri

Kleifargerði - 600 Aey

28.500.000
127,2 fm 5 herbergja einbýlis-
hús ásamt 42 fm bílskúr, sam-
tals 169,2 fm á góðum stað við
Kleifargerði þar sem stutt er í alla þjónustu. 
Helgi Már s. 530 1808

Gott v
erð
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Rað- og parhús Vantar Einbýli

Vantar

atvinnuhúsnæði mið-

svæðis í Reykjavík

Höfum kaupanda

að raðhúsi eða pari-

húsi í póstnúmeri 112



Nýr fróðleiksvefur um fasteign-
ir, www.upplysingar.com, var 
opnaður fyrir skemmstu.

„Ég hef verið dugleg að kynna mér 
alls kyns nýjungar erlendis, fór 
síðast á námskeið í Denver, hjá 
einum söluhæsta starfsmanni Re/
Max á heimsvísu, og fannst heima-
síðan kjörin aðferð til að miðla 
þeim fróðleik sem ég hef tileinkað 
mér,“ segir Svana Ingvaldsdóttir 
sem á hugmyndina að www.upplys-
ingar.com og heldur síðunni úti.

Notendum nýju vefsíðunnar, 
bæði kaupendum og seljendum 
fasteigna, stendur til boða alls 
kyns fróðleikur að sögn Svönu. 
„Fólk getur fundið fræðandi grein-
ar á síðunni, sem byggja á rann-
sóknum,“ útskýrir hún. „Til að 

mynda að hverju þurfi að huga við 
flutninga þegar börn eða gæludýr 
eru annars vegar, hvað þurfi að 
endurskoða seljist húsnæði ekki 
og svo mætti lengi telja áfram.“

Svana segir að notendum www.
upplysingar.com standi einnig til 
boða að senda sér fyrirspurnir, 
brenni einhverjar spurningar á 
því. Það verði þá aðstoðað eftir 
fremsta megni.

Á máli Svönu má greina hversu 
mikið kappsmál henni er að upp-
fræða almenning um fasteigna-
þjónustu. Reyndar svo mikið að 

notendur hafa ókeypis aðgang að 
fræðigreinunum og fá svör við 
fyrirspurnum sér að kostnaðar-
lausu.

„Þetta kostar ekki krónu,“ segir 
Svana. „Efnið er reyndar ekki allt 
komið inn á síðuna, en ég hef unnið 
hörðum höndum að því síðan í 
mars á þessu ári að koma henni í 
gagnið. Ég er ekki í neinum vafa 
um að hún á eftir að koma mörgum 
að góðum notum, enda fyrsta 
flokks neytendaþjónusta fyrir þá 
sem vilja kynna sér fasteignaum-
sýslu.“

Fasteignavefur fyrir fólkið

Sverrir Kristjánsson
lögg. fasteignasali

sími 896 4489

Karl Dúi Karlsson
sölumaður

GSM 898 6860

Samtengd söluskrá
Fjórar fasteignasölur

- ein skráning - minni kostnaður -
- margfarldur árangur -

wwwhus.is

Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00

www.fmg.is

Sími 575 8585 – Spönginni 37 – 112 Reykjavík – www.fmg.is

LAUFENGI - 3JA HERB.
Björt, rúmgóð og vel skipulögð 83,4 fm, 3ja herb. íbúð með gluggum í
þrjár áttir á 3. hæð í Grafarvoginum. Eldhús með hvítri/beyki innrétt-
ingu og borðkrók. Gluggar í tvær áttir í eldhúsinu. Stofan er rúmgóð
og björt, suður-svalir með útsýni. Baðherb. með glugga, sturtu og
tengi fyrir þvottavél og þurrkara. 2 svefnherb. með fataskápum.
Geymsla innan íbúðar. Dúkur á gólfum. V. 18,2 millj.

VÖLVUFELL - ENDARAÐHÚS
Fallegt 134,4 fm endaraðhús ásamt 23,5 fm bílskúr. Húsið stendur innst
í botnlanga á rólegum stað í Fellahverfi. Flísalagt anddyri m/skápum.
Stofa/borðstofa, sjónvarpshol, 3 svefnherb. (hægt að breyta í 4), eldhús
m/ nýlegri innréttingu og tækjum, rúmg. þvottaherb./geymsla og bað-
herb.. Fallegur garður m/sólpalli og garðhúsi. Parket, flísar og dúkur á
gólfum. Bílskúr m/rafdrifnum opnara. V. 29,7 millj.

GVENDARGEISLI - 3JA HERB. SÉR INNG.
Glæsileg 3ja herb., 108,8 fm íbúð á jarðhæð með sér inngang ásamt
stæði í lokaðri bílageymslu. Bæði svefnherb. parketlögð og með
skápum. Mjög rúmgott hjónaherb.. Baðherb. með baðkari, innrétt-
ingu og flísum á gólfi. Flísalagt þvottaherb. Stofan er björt og falleg.
Flísalögð verönd og um 30 fm afgirtur sólpallur. Eldhús með fallegri
innréttingu og nýlegum tækjum. Parketflísar í holi, stofu og í eldhúsi.
V. 26,5 millj.

FROSTAFOLD - 2JA HERB.
Falleg 2ja herb., 58,6 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi í Grafarvogi ásamt
ca. 5 fm sér geymslu í sameign. Flísalagt anddyri með fatahengi. Eld-
húsið er á upphækkuðum palli og er borðaðstaða við endann á inn-
réttingunni. Parketlögð stofa, suður svalir með glæsilegu útsýni.
Baðherb. flísalagt og með sturtuklefa, lítilli innréttingu og tengi fyrir
þvottavél. Svefnherb. er parketlagt. Húsvörður.V. 15,4 millj.

HJARÐARHAGI - 4RA HERB. M/BÍLSKÚR
Mjög falleg 103,6 fm, 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð ásamt 24 fm bílskúr
á besta stað í Vesturbænum. Eldhús flísalagt og með borðkrók. Bað-
herb. nýlega tekið í gegn, flísalagt í hólf og gólf, innrétting og baðkar.
Stofa rúmgóð og björt. 3 svefnherb. og úr hjónaherb. er gengið út á
suður svalir. Parket í stofu, holi og öllum svefnherb.. Auka herb. í risi.
Sér geymsla í sameign. Laus við kaupsamning. V. 24,9 millj.

STYKKISHÓLMUR - EINBÝLI
129,6 fm einbýlishús við Lágholtsveg ásamt 31,2 fm. sambyggðum bíl-
skúr. Aðkoma að húsinu er góð í lokuðum botnlanga. Húsið skiptist í for-
stofu, stórt sjónvarpshol, þvottaherb., eldhús með rúmgóðum borðkrók,
stóra stofu og borðstofu, 3 svefnherb. og baðherb.. Flísar, korkflísar,
parket og plastparket á gólfum. Nýleg innrétting í eldhúsi. Nýlegt járn á
þaki. Ofna- og raflagnir eru nýlegar. Sólpallur. V. 20,5 millj.

STARENGI - 3JA HERB./SÉR INNG.
Glæsileg 3ja herb., 86 fm íbúð á jarðhæð með sérinngang. Anddyri
flísalagt, rúmgóðir skápar. Eldhús með fallegri innréttingu, flísalagt er
á milli skápa. Stofan er nýtt sem setu og borðstofa. Úr stofunni er
gengið út á sér lóð. 2 svefnherb. með skápum. Baðherb. flísalagt og
með innréttingu og baðkari. Þvottaherb. innan íbúðar. Fallegt parket
og flísar á gólfum. Innfelldar Mahogny hurðir. V. 20,3 millj.

STYKKISHÓLMUR - EINBÝLI
Við Lágholt er til sölu 5 - 6 herbergja, 152,6 fm einbýlishús á einni
hæð ásamt 29,9 fm bílskúr. Húsið var byggt árið 1970. Frágengin lóð.
Áður var stúdíoíbúð með sér inngangi í húsinu og er hægt með litlum
tilkostnaði að setja hana upp aftur. Stór stofa. Góð gólfefni. Þetta er
eign sem gefur mikla möguleika. V. 19,8 millj.

SÓLEYJARIMI - 50 ÁRA OG ELDRI
Glæsileg 3ja herb., 99 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu.
Flísalögð forstofa. 2 rúmgóð svefnherb. með fataskápum. Baðherb.
flísalagt í hólf og gólf, innrétting, hiti í gólfi og baðkar. Þvottaherb. og
geymsla með glugga er innan íbúðar. Eldhús m/fallegum innrétting-
um og vönduðum tækjum. Stórar suður svalir með útsýni út af stof-
unni. Fallegt parket og flísar á gólfum. Mynddyrasími. V. 24,2 millj.F

ru
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KRÓKABYGGÐ - GLÆSILEGT EINBÝLI
Glæsilegt 183,2 fm einbýlishús ásamt 47,6 fm tvöföldum bílskúr. Vand-
aðar innréttingar, innfelld halogen lýsing og góð lofthæð. Gegnheilt
parket og flísar á gólfum. Baðherb. með fallegri innr., gufubaði og
sturtu. 3 rúmgóð svefnherb. og um 50 fm stofa. Verðlauna garður
með 2 sólpöllum, skjólveggjum, heitum potti, markísu, hita í stéttum
og bílaplani. Einstaklega fallegt og vel skipulagt hús þar sem engu
hefur verið til sparað.
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Brekkuhús - verslunarhúsnæði
Til sölu um 100 fm glæsi-
lega innréttað verslunar-
húsnæði, endarými, í
verslunarkjarna við Brekk-
uhús í Grafarvogi. Gluggar
á þrjá vegu Viðarparket og
marmari á gólfum, góð af-
greiðsla. Staðsetning og
húsnæði sem býður uppá
skemmtilega möguleika.
Verð 19,8 millj.

Hlíðasmári verslunar- og skrifstofuhúsn.
Til leigu glæsilegt verslun-
ar- og skrifstofuhúsnæði á
6 hæðum, samtals um
1.800 fm, frábærlega
staðsett í göngufæri við
Smáralindina. Sameign
og notarými verða afhent
fullbúin og tilbúin til notk-
unar fyrir væntanlega
leigjendur. Frágangur
verður að utan sem innan
með glæsilegasta móti.
Húsnæðið verður afhent
eftir mitt ár 2007.

Völuteigur - iðnaðarhúsnæði
Til sölu í nýju stálgrindar-
húsi 1.188 fm iðnaðar-
húsnæði, þar af eru 98,8
fm milligólf undir skrif-
stofur. Rúmtak hússins er
6.065 m3 og lofthæð því
góð. Möguleiki að tví-
eða þrískipta húsnæðinu
með góðu móti. Lóðin er
rúmgóð 5.457 fm, verður
malbikuð, innkeyrslu-
hurðir beggja vegna
hússins og hægt að keyra

þvert í gegn. Tilbúið til afhendingar fljótlega.

Dvergshöfði 640 fm.
Til leigu á mjög áberandi
stað, á horni Dvergshöfða
og Höfðabakka, um 640
fm atvinnuhúsnæði, inn-
keyrsluhurð og verslunar-
hluti er með aðkomu
Dvergshöfðamegin en
sérinngangur í porti á
skrifstofuhlutann. Hægt er
að nýta allt að 500 fm
undir innkeyrslubil. Verður
laust í jan.2007.

Héðinsgata - Lagerými allt að 3.000 fm.

Til leigu í vel staðsettu húsnæði miðsvæðis í Reykjavík við Héðins-
götu og Köllunarklettsveg, allt að 3.000 fm. húsnæði sem hentar
frábærlega undir lager eða léttiðnað. Leigist hámark til 2ja ára í
senn. LAUST!

Óseyrarbraut - innkeyrslubil.
Til leigu eru við höfn-
ina í Hfj. 73 fm og 90
fm innkeyrslubil með
góðri lofthæð, góðri
aðkomu. Jafnframt er
í boði 750 fm iðnað-
arhúsnæði á sama
stað. Allt nýlega
standsett. LAUST!

Hólmaslóð 182 fm.
Til leigu þjónusturými á
jarðhæð við Hólmaslóð
(Granda) um 182 fm að
stærð. Húsnæðið hentar
vel undir hverskyns þjón-
ustustarfsemi eða sér-
verslun.

FYRIRTÆKI TIL SÖLU

Glæsileg hársnyrtistofa.
Þekkt stofa í flottu eigin húsnæði, sem getur fylgt í kaupum, en
ekki skilyrði.6 vinnustöðvar og 2 þvottastöðvar.Topp aðstaða.
Einstakt tækifæri.

Ís - matur - videó.
Glæsilega innréttuð hverfisverslun með góða vaxandi veltu. Ekta
fjölskyldu fyrirtæki.

PIZZA - staður í austurborginni.
Pizza-staður vel staðsettur, vel búin tækjum. Gott tækifæri á frá-
bæru verði.

Tæki til matvælaiðnaðar.
Af sérstökum ástæðum er til sölu umboðsverslun með notuð tæki
til matvælaiðnaðar. Hefur starfað mjög lengi. Verð aðeins 1,5
millj.

Bónstöð - vel staðsett.
Til sölu bónstöð í mjög góðu húsnæði, einkar vel staðsett mið-
svæðis í Borginni. Nóg að gera. Mjög gott verð.

Þjónustufyrirtæki á netinu.
Til sölu þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í hýsingu og miðlun lif-
andi myndefnis milli einstaklinga. Búið er að þróa mjög fullkomna
tækni og umgjörð fyrir starfsemina. Nánari upplýsingar á skrif-
stofu.

Kjúklingastaður í alfaraleið.
Mjög þekktur staður í góðu húsnæði. Vaxandi velta. Góður tækja-
kostur. Þarna er á ferðinni gott tækifæri.

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

www.valholl.is - Opið mánud. - föstud. 9-17
Lokað um helgar YFIR 100 ÁRA SAMANLÖGÐ REYNSLA VIÐ FASTEIGNASÖLU!

Ingólfur
Gissurarson

lögg. fast.sali
896 5222

Bárður
Tryggvason

sölustjóri
896 5221 

Þórarinn
Friðgeirsson
lögg. fast.sali
899 1882

Ellert
Róbertsson
sölumaður

893 4477

Magnús
Gunnarsson
sölustj. atvinnuh.

822 8242

Margrét
Sigurgeirsdóttir

ritari

Þóra
Þorgeirsdóttir

ritari

Viggó
Jörgensson
lögg. fast-
eignasali.

Sigurður Jök-
ull Ólafsson
Ljósmyndari

Pétur
Jóhannsson

sölum.
Snæfellsbæ.
S 893 4718

Guðrún Pét-
ursdóttir
skjalagerð
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Valhöll fasteignasala Síðumúla 27 sími 588-4477 - Ingólfur G.Gissurarson lögg fs.

HólmvaðHólmvað
Glæsileg raðhús á einni hæð

Erum með í einkasölu glæsil. raðhús á einni hæð í
Hólmvaði í Norðlingah. m. innb. bílsk. Húsin verða afh.
rífl. fokh. að innan en fullfrág. að utan. Vand. frág. Tvö
hús seld, tvö eftir. V. 30 millj. 7268

Baugakór m. bílskýli Baugakór m. bílskýli 
Stutt í afhendingu

Í einkasölu glæsil.
íbúðir í 12 íb. lyftuhúsi
ásamt st. í bílskýli. 3ja
herb.íb. eru 110 fm og
4ra herb. frá 140 fm.
Suðursvalir. Afh. fullb.
án gólfefna m. vönd.
innrétt. og flísal. bað-
herb. Sérinng. af svöl-
um. Eignir á mjög góðu
verði. Búið að taka

lán frá Íls 10 millj. á hluta íb. Uppl. á Valhöll eða á: 
www.nmedia.is/baugakor

Nýjar glæsiíbúðirNýjar glæsiíbúðir
Fannahvarfi - Kóp.

Í einkasölu nýjar
glæsil. séríb. í 2ja
h. húsi með sér-
inng. í allar íbúðir.
Stærðir íb. er frá
111,5 fm 3ja herb.
íb. og uppí 136,7
fm 4ra herb. íb. Íb.
verða afh. fullb. án

gólfefna með vönd. innrétt. frá AXIS að hluta til að vali
kaupenda. Hús, lóð og bílast. fullb. V. 3ja 26,9-27,4 m.
V. 4ra herb. 31,4 - 32,9 millj. 

Sjá www.nybyggingar.is 7035

Sérhæðir Andarhvarfi Sérhæðir Andarhvarfi 
Kópavogi. Einungis tvær íb. eftir. 

Sérhæðir á fínum útsýnisst.
við Andarhvarf í Kópav. Um
er að ræða 134,3 fm sérh.
ásamt bílsk. sem eru 25,1 fm
og 26,9 fm. Íb. afh. fullfrág.

án gólfefna. Fráb. skipulag með tveimur baðherb, sér-
lóð með íb. neðri hæðar og svalir með íb. efri hæðar. V.
35,9 m. 3722

GoðakórGoðakór
Ný hús til afhendingar fljótlega 

Glæsileg raðhús/einb. á frá-
bærum útsýnisstað. Samt. 228
fm að stærð með innb. bílsk.
Húsin afh. tilb. til innrétt. m
grófj. lóð. Vönduð hús á ein-
staklega góðum stað. V. milli
hús 48,0 m og endahús 49,0

millj. Uppl. á skrifstofu Valhallar eða á
www.nybyggingar.is 7105

Selvað - nýtt lyftuhús m.bílskýli - 
Skipti mögul. á ód. eign eða mjög góð lánakjör.

Glæsil. nýjar íb. í nýl. lyftuhúsi
á mjög góðum stað í Norð-
lingah. ásamt stæði í bílskýli.
Íb. verða afh. fullb. án gólfefna
og flísal. á baðherb. Flott hús.
V. frá 25,4 m. Möguleiki á mjög
góðum kjörum.  4120

Nýjar glæsilegar Nýjar glæsilegar 
Séríbúðir í Garðabæ

Í einkasölu nýjar glæsi-
legar séríbúðir í sjö 2ja
hæða húsum á þessum
einstaklega góða stað í
Garðabæ. Gert er ráð
fyrir að eignirnar verði
afhentar fullb. án gólf-
efna með vönd. innrétt.
og flísal. glæsil baðherb.

Mjög skemmtilega teiknuð hús. Lofthæð neðri hæða er 2,95
m og efri hæðar 2,6 m. Íbúðirnar eru frá 117 fm uppí 169 fm
og fylgir stæði í bílskýli 22 af 30 íbúðum. Sérverönd fullfrág.
fylgir íbúðum neðri hæða og svalir frá 7,5 -57 fm fylgja íbúð-
um efri hæðar. Glæsilegt útsýni er úr mörgum íbúðanna. Lóð
afh. fullfrág með öllum gróðri en án leiktækja. 

Byggingaraðili er Tré-mót ehf. 4271



RE/MAX fasteignablaðið birtist í hundr-
aðasta sinn með Fréttablaðinu í gær.

„Í fyrstu birtist blaðið aðeins tvisvar í mán-
uði, þá átta síður. Nú gefum við það út hvern 
sunnudag og aldrei undir 
sextán síðum,“ segir Gunn-
ar Sverrir Harðarson, einn 
eigenda RE/MAX fast-
eignakeðjunnar á Íslandi. 
Úgáfa blaðsins hefur fylgt 
örum vexti fyrirtækisins. 
„Við vorum með fjórar 
söluskrifstofur í desem-
ber 2005 og er með tíu 
starfandi í dag og tvær að 
opna,“ segir Gunnar og 
bætir við að á þessum 
tíma hafi fjöldi starfs-
manna fyrirtækisins auk-
ist úr 50 í 135. Gunnar og 
félagar hans keyptu fyr-
irtækið árið 2004 og síðan 
þá hefur það breyst 
nokkuð, vaxið og dafn-
að.

Fasteignamarkaður-
inn hefur verið talaður 
nokkuð niður undanfar-
ið og sala fasteigna ekki 
í jafn miklum blóma og 
fyrir aðeins nokkrum 
mánuðum. Stefna RE/MAX er hins vegar 
jákvæð og skýr. „Við ætlum að ná yfirráða-
stöðu á fasteignamarkaðnum með þeim 

þjónustuaðferðum sem við beitum,“ segir 
Gunnar og bendir á að slíkt hafi RE/MAX 
áorkað víða um heim. 

RE/MAX er alþjóðlegt fyrirtæki með um 
120 þúsund sölufulltrúa um allan heim á 
sínum snærum. Það var fyrst stofnað í 

Bandaríkjunum og í 
Denver Colorado eru 
höfuðstöðvar þess. Allar 
fasteignasöluskrifstof-
urnar innan RE/MAX 
kerfisins eru reknar sem 
sjálfstæðar einingar af 
sérleyfishöfunum.

Gunnar segir það mikil 
tímamót í söluferli RE/
MAX að gefa nú út hundr-
aðasta fasteignablaðið. 
„Við kynnum eignirnar 
ferskar á markað með 
opnu húsi þar sem við 
getum boðið fólki nýja 
vöru með sölufulltrúa á 
staðnum. Þar getur þú 
fengið allar upplýsingar 
um eignina og umhverfið. 
Þetta hefur gert það að 
verkum að við náum til fleiri 
kúnna og sölumeðferð hefur 
gengið hraðar.“ segir Gunn-
ar og bætir við að þetta auð-
veldi bæði seljendum og 

kaupendum verkið enda sé í blaðinu hægt 
að ganga að lista yfir opin hús um eina helgi.

Hundrað sinnum RE/MAX

Fr
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HRAUNBÆR 192,
REYKJAVÍK
Sérlega rúmgóð 4ra herbergja 138 fm
endaíbúð. Allt nýtt á baði, parket og flísar
á gólfum. Snyrtileg eign með góðu útsýn.
Verð kr. 24,9 millj.

BEYKIHLÍÐ, REYKJAVÍK
306 fm endaraðhús með mikla mögu-
leika. Sér íbúð á er á 1. hæð. Spennandi
tækifæri á þessum vinsæla stað.
Verð 59,9 millj.

RAUÐAGERÐI,
REYKJAVÍK
Vel staðsett 161,4 fm einbýlishús á 771
fm lóð. Þetta er eign sem bíður uppá
mikla möguleika á þessum vinsæla stað.
Verð 42,4 millj.

ÞRASTARHÖFÐI, MOS.
Glæsileg ný einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr. Húsin eru á bilinu
235-250 fm. og skilast tæplega tilbúin til
innréttinga. Til afhendingar strax.
Bókið skoðun hjá Atla s. 899-1178

SOGAVEGUR,
REYKJAVÍK
Parhús á tveimur hæðum byggt 2006,
sérlega vönduð og vel skipulögð fullbúin
eign fyrir kröfuharða.
Verð 41,4 millj

BLÖNDUHLÍÐ, REYKJAVÍK
Mjög góð sérhæð ásamt bílskúr.
3 svefnherbergi og 2 stofur.
Verð kr. 35 millj.

BIRKIHLÍÐ, REYKJAVÍK
Fræbærlega staðsett 184. fm hæð og ris
ásamt bílskúr. 4-5 svefnherbergi. Eign
sem fengið hefur gott viðhald.
Meiriháttar útsýni.
Tilboð óskast.

ÞVERHOLT, REYKJAVÍK
Einstaklega vel staðsett og snyrtileg 75,5
fm. 2ja-3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
Verð kr. 19,3 millj.

STARENGI, REYKJAVÍK
Falleg 4ra herbergja endaíbúð á efri hæð
með sér inngangi af svölum.
Hagstæð lán með 4,15 % vöxtum.
Verð kr. 23,3 millj.

GERÐHAMRAR, REYKJAVÍK
Frábær staðsetning. 182 fm. parhús á
2 hæðum, innst í lokuðum botnlanga.
Verð kr. 44,9 millj.

VESTURGATA, REYKJAVÍK
Vel skipulögð 2ja herbergja ósamþykkt
íbúð á jarðhæð. Góð áhvílandi lán.
Verð kr. 14,4 millj.

MARARGATA, VOGAR
Nýstandsett, vel skipulagt einbýli ásamt
tvöföldum bílskúr. Laust strax.
Tilboð óskast.

Nánari upplýsingar og bókið skoðunhjá sölufulltrúum okkar.
Atli s. 899 1178 og Erlendur s. 897 0199

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044
Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlariFASTEIGNAMIÐLUN

Erlendur Atli

NÝTTENDAÍBÚÐ

NÝ EINBÝLISHÚSNÝTT HAGSTÆÐ LÁN

LAUS STRAX

HJARTA MIÐBÆJARINS

LAUS STRAXSÉRHÆÐ FRÁBÆR STAÐSETNING 101

NÝTT
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Hamraborg 28

Falleg tveggja herbergja íbúð, 52,4 fm á þriðju hæð í
fjölbýli með aðgang að bílageymslu. Sameiginlegur
inngangur er í kjallara úr bílageymslu og einnig á fyrstu
hæð. Verð 15.900.000

Heil shugar  um þinn hag

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is

Ingvaldur Ingvaldsson framkv.stjóri
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Anna María Kristjánsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur Sævarsson sölumaður
Magnús Bergs sölumaður
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur

Lækjarvað 17

• Glæsilegar sérhæðir
• Bílskúr fylgir efri hæðum
• Tilbúnar til inréttinga
• Þvottahús innan íbúðar
• Sérgarður fyrir báðar hæðir
• Hús fullbúið að utan og lóð frágengin

Kólguvað - Norðlingaholti

Stærri íb. og sérhæðir 3 herbergja

Stærri íb. og sérhæðir 2 herbergja

Glæsileg 4ra herbergja.127,5 fm neðri sérhæð ( enda-
hús ). Aðeins 7 hús í götunni. Íbúðin er með góðu út-
sýni og skilast fullbúin utan sem innan. Hellulagt bíla-
plan með snjóbræðslu. Eignin afhendist við undirritun
kaupsamnings. Verð 35,9 m

Hamraborg - Kóp

Laus strax
55 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í fjölbýli. Íbúðin er
mikið endurnýjuð t.d. nýlegt parket og eldhúsinnrétt-
ing. Aðgangur að stæði í opinni bílgeymslu.Stutt er í
alla þjónustu.Verð 14,6 m

Höfum mikið úrval
nýbygginga á skrá

www.husid.is

EIGNAVAL 585 9999
www.eignaval.is

félag fasteignasala

Sigurður Óskarsson
lögg. fasteignasali  

Vigfús Hilmarsson
sölumaður, s. 698-1991

Edgardo Solar
sölumaður, s. 865-2214

Sigurður Kristinsson
sölumaður, s. 844-678

SUÐURLANDSBRAUT 16 • 108 REYKJAVÍK • SÍMI 585 9999 • FAX 585 9998

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 
EINBÝLI

Glæsilegt 134,8 fm 6 herb. hús m. garð
á 2. hæðum í 101 Rvk. V: 40 mkr.

ÞVERHOLT MOSF. 
4RA HERB.

Góð 114,4 fm íbúð m. glæsilegt útsýni
og suðursvölum. V: 20,9 mkr.

FAXABRAUT 
REYKJANESBÆR

3ja herb. 80,6 fm íbúð í tvíbýli í
Keflavík. V: 11,3 mkr.

HAMRABORG
2JA HERB.

Mjög góð 51,5 fm íbúð í lyftublokk í
Kópavogi. V: 15,4 mkr. LAUS STRAX!

HLAÐBREKKA
EINBÝLISHÚS

169 fm einbýli með góðum garði og bíl-
skúr í þessu vinsæla hverfi í Kópavogi.
V. 39,9 millj.

FRYSTIVÖRU
HEILDVERSLUN

VILTU VERÐA SJÁLFSTÆÐUR
OG GETA ORÐIÐ ÞÉR 
ÚT UM ÞÆR TEKJUR 

SEM ÞIG VANTAR? 

HAFÐU ÞÁ SAMBAND VIÐ
SKRIFSTOFU EIGNAVALS

KELDUHVAMMUR
HFJ - 3JA HERB. 

Falleg 86,7 fm risíbúð á góðum stað í
Hafnarfirði. V: 20,5 mkr. LAUS STRAX!

HJALTABAKKI 
4RA HERB. 

Glæsileg 105 fm íbúð í Bökkunum í
Rvík. Nýtt parket og eldhús. V: 17,9 mkr.

GULLTEIGUR 
3JA HERB.

Rúmgóð og björt 95 fm íbúð á neðstu
hæð í þríbýli. V: 24,0 mkr.

GRUNDARBRAUT
ÓLAFSVÍK

Góð 95,3 fm einbýlishús auk 50 fm
óskráðs rými í kjallara. 100% lán.
V: 7,6 mkr. LAUS STRAX!

FJÓLUVELLIR
NÝBYGGINGAR

Þrjú 244 fm raðhús eða "keðjuhús" í
Hfj. m. útsýni yfir Hraunið.
V: frá 30,4 mkr.

SLÉTTAHRAUN 
HFJ - 4RA HERB.

Góð 102 fm íbúð á besta stað í
Hafnarfirði. V: 18,5 mkr.

SKIPHOLT 
3JA-4RA HERB.

Falleg 122,7 fm 2ja hæða penthouse-
íbúð í lyftublokk. V: 34,9 mkr.

Frum

ÞÍN EIGN · ÞITT VAL

ÁSTÚN - 
2JA HERB. 

Glæsileg 47,5 fm útsýnisíbúð með
vestursvölum í Kópavogi. V: 14,4 mkr.

KLUKKURIMI
4RA HERB. 

Góð 102 fm íbúð á besta stað í
Grafarvogi. V: 20,9 mkr.

HEIÐARHOLT 
KEFLAVÍK

Glæsileg 3ja herbergja 84,2 fm íbúð í
Keflavík. V: 14,2 mkr.

AUSTURBERG
4RA HERB.

Góð 4ra herbergja íbúð með gott útsýni
og bílskúr í Breiðholt. V: 17,5 mkr.

ELDSHÖFÐI
ATVINNUHÚSNÆÐI

Góð 101 fm atv.húsn. á tveim hæðum
með íbúð á 2. hæð. Stór innkeyrsluhurð.
V: 16,9 mkr.















Vinnuherbergi og færanlegir veggir

Eden í Hveragerði hefur verið 
auglýst til sölu.

Eden-húsnæðið er um 3.500 fer-
metra stórt en þar er rekin verslun 
og matsölustaður auk þriggja 
gróðurhúsa. Til greina kemur að 
selja aðeins reksturinn eða allt 
saman.

Fyrir liggur tillaga að deili-
skipulagi, þar sem 1.500 fermetra 
stækkun gróðurhúss og tengi-
byggingar á bak við veitingasal 
er ráðgerð, auk fjögurra hæða 
hótelbyggingar á lóðinni.

Núverandi eigandi Eden, Egill 
Guðni Jónsson, sagði í samtali 
við Suðurland.is að salan væri 
ekki sprottin af ágreiningi við 
bæjaryfirvöld, jafnvel þótt þau 
hefðu staðið í vegi fyrir að hann 
byggði átta hæða blokk á lóðinni, 
eða vegna erfiðleika í rekstri. Ár 
er liðið frá því að Egill festi kaup 
á Eden.

Frá þessu er greint á frétta-
vefnum Suðurland.is.

Eden til sölu

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



fullkomnasta svefnkerfiðStuðningur sem þú treystir, þægindi sem þú elskar

Einkaleyfin 4 frá Sealy:

15%
afsláttur

Af mjúku vörunni, gjafavörunni og 
völdum rúmum og hvíldarstólum.

Þann 21. nóvember sl. birtist 
grein í Fréttablaðinu undir 

fyrirsögninni „Súðavík er eitt rík-
asta sveitarfélagið“. Það verður 
að segja eins og er að þessi grein 
virðist nokkuð fljótvirknislega 
unnin. Hún var ekki löng, en samt 
voru nú villurnar í henni ótrúlega 
margar. Segja má að það eina rétta 
í greininni sé það sem gefið er til 
kynna með fyrirsögninni. Súða-
víkurhreppur er eitt af ríkustu 
sveitarfélögum á Íslandi (þó ekki 
það ríkasta), þegar miðað er við 
hreina eign á hvern íbúa eins og 
hún birtist í Árbók sveitarfélaga 
og þar miðað við árslok 2005. Síðan 
hefur sveitarfélögum fækkað tals-
vert eins og kunnugt er og mörg 
sveitarfélög sem þá voru til eru 
ekki til lengur.

Blaðamaður Fréttablaðsins 
bjó til „topp tíu“ lista yfir rík-
ustu sveitarfélög landsins.  Þar 
voru í efstu sætum eftirtalin 
sveitarfélög:

Sveitarfélag Hrein eign á íbúa
Súðavíkurhreppur 2.700.000
Innri-Akraneshreppur 2.700.000
Akraneskaupstaður 1.600.000
Höfðahreppur 1.600.000

Þessi listi blaðamannsins er tóm 
vitleysa.  Réttur listi lítur svona 
út:

Sveitarfélag Hrein eign á íbúa
Hvalfjarðarstrandarhreppur

2.699.551,-
Innri-Akraneshreppur2.667.672,-
Súðavíkurhreppur 2.666.464,-
Skilmannahreppur 2.208.038,-

Sem dæmi um vitleysu blaða-
mannsins þá komust Hvalfjarðar-
strandarhreppur og Skilmanna-
hreppur ekki inn á „topp tíu“-
lista blaðamannsins! Að auki er 
óskiljanlegt hvernig Akranes-
kaupstaður kemst á listann.  
Hann á ekkert erindi á þennan 
lista með eign upp á 0,6 milljónir 
en ekki 1,6 milljónir eins og 
blaðamaðurinn fullyrðir.

Fleira þarf að leiðrétta.  Full-

yrt er í fréttinni að efni 
Innri-Akraneshrepps 
byggist á starfsemi og 
skattgreiðslum 
Íslenska járnblendi-
félagsins. Þetta er á 
misskilningi byggt.  
Innri-Akraneshreppur 
hefur aldrei fengið 
krónu frá Íslenska 
járnblendifélaginu af 
þeirri einföldu ástæðu 
að Grundartangi og 
svæðið þar í kring 
hefur aldrei tilheyrt 
því sveitarfélagi.  Innri-
Akraneshreppur seldi 
hins vegar sinn hlut í Andakíls-
árvirkjun fyrir nokkrum árum 
og lét þá fjárhæð ávaxta sig að 
mestu leyti. Aðhald hefur verið í 

rekstri og sveitarsjóð-
ur hefur skilað tekju-
afgangi. Um Akranes-
kaupstað má lesa 
eftirfarandi í grein 
blaðamannsins:  „Akra-
neskaupstaður lendir í 
þriðja sæti á topp tíu 
listanum yfir efnuðustu 
sveitarfélög landsins 
og virðist byggjast á 
góðum rekstri.“ Eins og 
fram kemur hér að ofan 
er þetta tóm della. Ég 
hef enga ástæðu til að 
ætla annað en Akranes-
kaupstaður sé ágætlega 

rekið sveitarfélag, en hann er 
fjarri því að komast inn á þennan 
lista.

Það var síðan ótrúlegt að sjá 

hvað aðrir fjölmiðlar voru fljótir 
að taka upp þessa illa unnu frétt 
Fréttablaðsins algjörlega gagn-
rýnislaust með öllum sömu vill-
unum. Ég verð að viðurkenna að 
það varð mér dálítið áfall sem 
dyggum fréttalesanda í mörg ár.

Nú er það svo að hvorki Hval-
fjarðarstrandarhreppur, Innri-
Akraneshreppur og Skilmanna-
hreppur eru til lengur.  Þeir hafa 
allir sameinast (ásamt Leirár- og 
Melahreppi) í nýju sveitarfélagi 
sem varð til í júní síðastliðnum 
og heitir Hvalfjarðarsveit. Það 
er kannski aðalfréttin og hlýtur 
að vekja athygli þegar listinn 
yfir tíu eignamestu sveitarfélög-
in (pr. íbúa) er skoðaður, að í fjór-
um efstu sætunum skuli vera að 
finna þrjú sveitarfélög sem nú 

hafa öll sameinast í einu sveitar-
félagi. Eins og gefur að skilja 
hefur Hvalfjarðarsveit mjög 
sterkan efnahag.

En þegar öllu er á botninn 
hvolft skipa eignir pr. íbúa 
kannski ekki allra mestu máli 
þegar menn velta ríkidæmi 
sveitarfélaga fyrir sér.  Mestu 
skiptir mannauðurinn og að 
mannlíf sé gott. En sterk fjár-
hagsstaða sveitarfélags hjálpar 
óneitanlega til þegar skapa á 
sóknarfæri til framtíðar.  Og ég 
held að framtíð Hvalfjarðar-
sveitar sé mjög björt af mörgum 
ástæðum og íbúarnir geti horft 
bjartsýnir fram á veg.

Höfundur er sveitarstjóri 
Hvalfjarðarsveitar.

Er Súðavík eitt ríkasta sveitarfélagið?



Tilkynningar um merkis-
atburði, stórafmæli og 

útfarir í smáletursdálkinn 
hér til hliðar má senda á 

netfangið timamot@fret-
tabladid.is.

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 
550 5000.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þegar andlát ber að
Alhliða útfararþjónusta í 16 ár 

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

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Eiginkona mín, móðir okkar, tengda-
móðir, amma og langamma,

Kristín Gestsdóttir
Grænagarði, Garðaholti, Garðabæ,

verður jarðsungin frá Vídalínskirkju í Garðabæ
miðvikudaginn 6. desember kl. 13.

Sigurður Þorkelsson
Jóhann Sigurðsson              Ingibjörg St. Sigurðardóttir
Hólmfríður Sigurðardóttir Ágúst Þ. Gunnarsson
Bjarney Sigurðardóttir Þór Sverrisson
barnabörn og langömmubarn.

Elskuleg kona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Ingibjörg Sófusdóttir
áður til heimilis að Köldukinn 13,
Hafnarfirði,

sem lést á Sólvangi þriðjudaginn 28. nóvember, verður 
jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn
6. desember kl. 13.00.

Gunnar Guðmundsson
Guðmundur Haukur Gunnarsson  Guðný Magnúsdóttir
Svavar Gunnarsson                            Rannveig Aðalsteinsdóttir
Sævar Gunnarsson                  Sólveig Jónsdóttir
Gunnar Gunnarsson                       Linda Laufey Bragadóttir
Kristinn Gunnarsson        Lilja Steinþórsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Magðalena Ólafsdóttir
húsmóðir, Austurgerði 8, Reykjavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni þann 27. nóvember 
sl. Jarðarförin fer fram í Bústaðakirkju þriðjudaginn
5. desember kl. 13.00.

Hannes Vigfússon
Ómar Hannesson           Anna Karlsdóttir
Elín Hannesdóttir
Baldur Hannesson              Særós Guðnadóttir
Haukur Hannesson
Bryndís Hannesdóttir         Halldór Helgason
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær sonur minn, vinur, bróðir okkar, 
mágur og frændi,

Ásgeir Hilmar Jónsson
Bræðraborgarstíg 32, Reykjavík,

sem lést af slysförum sunnudaginn 26. nóvember, 
verður jarðsunginn frá Neskirkju miðvikudaginn 
6. desember kl. 15.00.

Þorbjörg Eiríksdóttir
Bára Bryndís Sigmarsdóttir
Jón Guðmundsson          Guðný Ragnarsdóttir
Jóna Halldórsdóttir             Svanur Pálsson
Ragnhildur Þórólfsdóttir
og systkinabörn.

„Að vera eða ekki vera. Það 
er þekkt setning, sem allir 

hafa hugsað um og væntan-
lega sagt, en höfum við 

virkilega brotið heilann um 
hana?“

„Það er ekki á hverjum degi sem við 
verðum 120 ára og vitaskuld héldum 
við upp á það með pomp og prakt,“ 
segir Guðjón Sveinsson, en hann og 
Ólafur tvíburabróðir hans eru sextugir 
í dag. Bræðurnir tóku hins vegar for-
skot á sæluna og héldu veglega upp á 
daginn í húsnæði Golfklúbbsins Keili í 
Hafnarfirði á laugardag. „Þangað 
mættu fjölmargir af vinum okkar og 
vandamönnum og yljuðu okkur með 
hlýju hjartalagi og faðmlagi. Meira er 
ekki hægt að fara fram á.“ 

Guðjón segir að þeir bræður séu 
fráleitt mikil afmælisbörn og hafi í 
rauninni ekki haldið sérstaklega upp á 
afmælisdaginn hingað til. „Við höfum 
yfirleitt látið nægja að hringja í hvor 

annan og óskað til hamingju með dag-
inn. Annars höfum við eiginlega ekk-
ert viljað hugsa mikið út í þennan dag.“ 
Fyrir ári síðan brá Guðjón hins vegar 
út af venjunni og bauð bróður sínum 
og fleirum í mat í tilefni dagsins og til-
kynnti þá að hann hygðist ætla að halda 
veglega upp á 60 ára afmælið. „Mér 
fannst tilvalið að gera það á þessum 
tímapunkti, á meðan við værum báðir 
með fullri rænu og viti og kannski ekki 
sérlega mörg stórafmæli eftir úr 
þessu,“ bætir hann við kankvíslega. „Í 
september spurði ég svo Ólaf hvort við 
ættum ekki að slá saman í veislu. 
Honum leist ekkert á tilstandið en 
snerist síðar hugur og við ákváðum að 
gera þetta í sameiningu.“ 

Þótt þeir bræður hafi sjaldan séð 
ástæðu til að gera eitthvað sérstakt 
saman á afmælisdaginn séu þeir mjög 
samrýndir. „Ólafur er minn besti vinur 
og það er eflaust gagnkvæmt. Við leit-
um mikið hvor til annars.“ Þeir eru 
líka á áþekkri hillu í lífinu; Guðjón er 
jógakennari og starfar hjá fangahjálp-
inni Vernd en Ólafur vann árum saman 
hjá SÁÁ. „Það má segja að við höfum 
helgað okkur eins konar áfallahjálp,“ 
segir Guðjón og hlær. 

Þótt þeir hafi haldið upp á daginn á 
laugardag segir Guðjón ekki loku fyrir 
það skotið að þeir geri eitthvað líka á 
sjálfan afmælisdaginn. „Kannski 
förum við út að borða, við spilum það 
bara eftir eyranu.“ 

Led Zeppelin leggur upp laupana

Starfsfólk Air Atlanta Ice-
landic hefur ákveðið að gefa 
jólagjöf sína frá fyrirtæk-
inu til Ástu Lovísu Vil-
hjálmsdóttur sem berst við 
krabbamein. Upphæðin er 
500.000 krónur og má segja 
að það sé snemmbúin jóla-
gjöf til Ástu og barna henn-
ar svo hún geti undirbúið 
jólin án þess að hafa fjár-
hagsáhyggjur.

Hannes Hilmarsson, for-
stjóri Atlanta, segir þetta í 
fyrsta skipti sem starfsfólk 
ánafni jólagjöfina til góðs 
málefnis en hann lítur á gjöf-

ina sem samhug í verki af 
hálfu starfsmannanna. Um 

280 fastráðnir starfsmenn 
starfa hjá fyrirtækinu.

Starfsfólk Atlanta gefur 
Ástu Lovísu hálfa milljón



2.tbl. 2006, verð 950 kr. m. vsk.

Hátíðablaðið

Sælkerasteikur á stórhátíð & Ný jól, gamlar hefðir 

Kíkt á kokkinn & Smáréttir í partíið & Jólarjúpan hamflett

Sósur fyrir hátíðarnar & Bístró velur besta kampavínið & Til á tíu

Uppskriftin að góðum jólum

Villibráð á hátíðaborðið
Grænmetisjól með Valentínu

Þorri velur hátíðavínin

Við framlengjum
áskriftartilboðið til

 19. desember 2006!

Áskrift á www.bistro.is
eða í síma: 550 5060
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Hátíðablað Bístró er komið út!

NÝTT TÍMARIT UM MAT OG VÍN!

ÓMÓTSTÆÐILEGT
ÁSKRIFTARTILBOÐ

Fyrsta blaðið frítt og
tappatogari fylgir með!

650 KR. Á MÁNUÐI*
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„Sendu þennan póst á 
átta vini þína og eftir 
átta mínútur muntu 
fá eitthvað sem þú 
hefur óskað lengi.“ 
Þannig hljómaði 
keðjubréf sem ég 
fékk í tölvupósti um 

daginn. Ég sleit keðj-
una þrátt fyrir að eiga vissulega 
margar óuppfylltar óskir. Ein-
hvern veginn grunar mig nefni-
lega að til þess að láta þær rætast 
þurfi ég leggja aðeins meira á mig 
en að smella bara á „send“-hnapp-
inn í tölvunni minni. 
Ég veit ekki hversu margar keðj-
ur ég hef slitið um ævina og þrátt 
fyrir það er ég ekkert óhamingju-
samari en gengur og gerist. Að 

sama skapi hef ég ekki tekið eftir 
því að þeir vinir mínir sem eru 
hvað duglegastir við að senda mér 
keðjubréf séu hamingjusamasta 
fólk í heimi.
Þegar ég var í grunnskóla dúkk-
uðu alls konar keðjubréf upp með 
reglulegu millibili. Af ótta við 
afleiðingar þess að slíta keðjuna 
minnist ég þess að hafa handskrif-
að fjöldann allan af bréfum og 
sent samviskusamlega áfram á 
eins marga og krafist var. Fljót-
lega áttaði ég mig á því að það 
skipti ekki nokkru máli hvort ég 
sleit keðjuna eða ekki. Aldrei fékk 
ég neitt, sama hvort um var að 
ræða peningaupphæðir, sælgæti 
eða eilífa hamingju. Meira að 
segja ástarkeðjubréfið sem fór 

eins og eldur í sinu um skólann 
þegar ég var 12 ára reyndist 
meingallað. Mér var lofað að 
draumaprinsinn yrði skyndilega 
yfir sig ástfanginn af mér bara ef 
ég sendi eitthvert bréfsnifsi í pósti 
til nokkurra viðtakenda. Í mínu 
tilfelli þurfti eitthvað meira til og 
draumaprinsinn hélt áfram að 
hunsa mig.
Í dag slít ég allar keðjur sem mér 
berast. Stundum fæ ég sendar 
væmnar myndir af brosandi 
böngsum með þeim skilaboðum að 
ef ég sendi póstinn ekki áfram á 
alla vini mína sé ég vonlaus vin-
kona. Þvílík vitleysa, hugsa ég og 
sendi póstinn ekki á nokkurn 
mann. Góðir vinir fylla ekki póst-
hólf vina sinna með svona rugli.
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HVERVINNUR!

KEMUR Í

VERSLANIR

4. DES!

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ EINTAK!
SENDU SMS BTC MDV

Á NÚMERIÐ 1900

Vinningar eru Metallica the best of videos • Aðrir DVD með Metallica

Geislplötur með Metallica • Aðrar geislaplötur • DVD myndir og margt fleira

Þetta er paradís, við erum hvor 
með stór herbergi og svo er 
flott stofa þar sem við getum 
haft það huggulegt saman!

Ég lít frekar á það svo, að 
herbergin okkar séu eins og 

Indland og Pakistan en stofan 
staður þar sem við sleppum 

við að drepa hvort 
annað.

Hmmm...

Hvað um það, 
það er ótrúlegt 

að Fríða og 
dýrið séu flutt 

saman!

Góði! Hún er 
kanski svolítið 
höstug en það 

er óþarfi að 
kalla hana dýr!

Skál fyrir 
ykkur!

Skál fyrir okkur
Er ykkur 

ekki sama 
þótt ég 

stúti þessari 
viskíflösku?

Það er alveg ótrúlegt hvað 
tíminn líður hratt þegar maður 

hefur gaman!

Það er ótrúlegt hvað 
tíminn líður hægt  þegar 

maður þorir ekki að 
hreyfa sig eða loka 

augunum!

Jæja Kalli, já 
hjartað í þér er að 
minnka töluvert 
en hafðu engar 
áhyggjur, það 
er eðlilegt hjá 

fasteignasölum.

Voff!
Voff!

Voff!

Þetta er vitlaust tré!

Voff!
Voff!

Voff!

Hvað er 
þetta?

Hannes var að 
að búa þetta til.

Vá! Þetta er 
virkilega ...

Virkilega ... Þungt Minnir mig á það ... 
ertu til í að fara og 

kaupa nokkrar flöskur 
af glimmeri á leiðinni 
heim úr vinnunni á 

morgun?



Við komum þér í jólastemninguna
Þú færð aðgang að yfir 60.000 lögum

og 2.000 myndböndum!

Íslensku jólalögin!

Það kostar

ekkert að
prófa



!

Tenórinn Jóhann Friðgeir hefur 
sent frá sér á vegum Frost dúetta-
plötuna Jóhann Friðgeir og vinir 
þar sem hann syngur m.a. með 
Stefáni Hilmarssyni, Björgvini 
Halldórssyni, KK og Diddú.

„Þetta er gömul hugmynd sem 
ég hafði í kollinum. Í fyrra söng ég 
með Leone Tinganelli og það vakti 
mikla athygli og lukku. Ég ætlaði 
mér þá að gera léttklassískan disk 
í þessum anda og útgefandi greip 
þetta á lofti og vildi nefna hann 
Jóhann Friðgeir og vinir eins og 
Pavarotti and Friends-plöturnar,“ 
segir Jóhann. „Mér fannst ég í 
fyrstu vera að herma eftir því en 
það stefnir allt í sömu áttina í 
þessum heimi.“

Að sögn Jóhanns var frábært 
að syngja dúettana. „Þetta er allt 
öðruvísi en ég hef verið að gera. 
Þetta var dálítið skringilegt fyrir 
mig í fyrstu,“ segir hann og tekur 
fram að upptökustjórinn, Þórir 
Úlfarsson, hafi verið galdra-
maðurinn á bak við útkomuna.

Hann segist vel geta hugsað sér 
að endurtaka leikinn síðar. „Það er 
engin spurning að ég mun gera 

það. Það voru margir fleiri sem ég 
myndi vilja hafa á þessum disk, 
því ég á svo mikið af vinum í þess-
um bransa. Það er gaman að 
syngja þetta því þetta er svo allt 
öðruvísi en maður er að gera dags-
daglega. Þetta eru flott lög með 
fallegum melódíum.“

Jóhann Friðgeir hefur sungið 
einsöng við ýmis tækifæri hér 
heima, til dæmis með Karlakórn-
um Fóstbræðrum, Karlakór 
Reykjavíkur, Skagfirsku söng-
sveitinni, Sinfóníuhljómsveit 
Íslands, Sinfóníuhljómsveit Norður-
lands og Tríói Reykjavíkur. Hann 
hefur haldið nokkra einsöngs-
tónleika hér á landi þar á meðal í  
Íslensku óperunni. 

Hann mun á næstunni halda 
áfram að ferðast vítt og breitt um 
heiminn til að syngja í hinum 
ýmsu óperuhúsum, m.a. í Wales, 
Dublin, Bandaríkjunum og Þýska-
landi. Auk þess verður hann „einn 
af dívunum“ á Frostrósartónleik-
unum hinn 5. desember þar sem 
hann mun syngja að minnsta kosti 
tvö lög. 

Óperukórinn í Reykjavík heldur 
sérstaka tónleika í Langholts-
kirkju aðfaranótt 5. desember en 
þá flytur kórinn Sálumessu 
Mozarts ásamt hljóðfæraleikur-
um úr Sinfóníuhljómsveit Íslands 
og einsöngvurum.

Tónleikarnir fara fram á dánar-
tíma tónskáldsins en hann lést 
laust eftir miðnætti aðfaranótt 5. 
desember árið 1791, aðeins 35 ára 
að aldri. 

„Okkur þykir verðugt að gera 
þetta á þessum tíma. Mozart dó 
frá þessu verki, hann var langt 
kominn með það en lauk því ekki. 

Sálumessan er eitt þekktasta 
verkið hans og við munum flytja 
hana eins og hann skildi við hana 
og aðeins þá kafla sem hann hafði 
lokið,“ útskýrir Ásrún Davíðs-
dóttir sem situr í stjórn Óperu-
kórsins. „Við gerðum þetta á 
sama tíma fyrir tveimur árum, 
þá myndaðist alveg einstök 
stemning í kirkjunni og framtak-
ið vakti mikla hrifningu hjá bæði 
áheyrendum og gagnrýnendum. 
Því var ákveðið að gera þetta 
aftur nú og reka með því smiðs-
höggið á þetta afmælisár.“ 

Rúmlega fimmtíu félagar 

Óperukórs Reykjavíkur flytja 
messuna ásamt einsöngvurunum 
Huldu Björk Garðarsdóttur, 
Sesselju Kristinsdóttur, Snorra 
Wium og Davíð Ólafssyni en 
stjórnandi er Garðar Cortes. 
Mozartsveit skipuð hljóðfæra-
leikurum úr Sinfóníuhljómsveit 
Íslands leikur á tónleikunum en 
konsertmeistari er Sigrún 
Eðvaldsdóttir fiðluleikari.

Tónleikarnir hefjast kl. 00.30  í 
nótt en hægt er að nálgast aðgöngu-
miða í síma 552-7366, á midi.is, 
einnig við innganginn klukku-
stund fyrir tónleikana. 

Sálumessa Mozarts á miðnætti

Miðasala á þrjá stórviðburði 
hefst í dag á www.listahatid.is

Dmitri Hvorostovsky í Háskólabíói 20. maí
Miðaverð: 5.900 / 6.400

San Francisco ballettinn undir stjórn 
Helga Tómassonar í Borgarleikhúsinu

Tvennutilboð á barítónana 
út desember

Á hátindi frægðar sinnar Tveir fremstu barítónar heims

Miðaverð: 4.800

Sýningarnar eru samstarfsverkefni Listahátíðar 
í Reykjavík og Borgarleikhússins

Miðaverð: 11.800
Takmarkaður sætafjöldi
Nánari upplýsingar 
á www.listahatid.is

Bryn Terfel í Háskólabíói 21. maí
Miðaverð: 5.900 / 6.400

San Francisco ballettinn, Hvorostovsky og Terfel á Listahátíð í vor

Matthías með fyrirlestur
Kl. 12.10
Kimmo Lehtonen heldur fyrirlestur 
um finnska ljósmyndun í samtíman-
um í Þjóðminjasafni Íslands. Kimmo 
er framkvæmdastjóri miðstöðvar 
skapandi ljósmyndunar í Jyväskylä 
í Finnlandi – Jyväskylä Centre for 
Creative Photography – en markmið 
þeirrar miðstöðvar er m.a. að kynna 
og vekja athygli á ljósmyndun sem 
listgrein. Kimmo kennir einnig við 
Háskólann í Jyväskylä.

Skáldsögurnar Rokland eftir Hall-
grím Helgason og Sumarljós, og 
svo kemur nóttin eftir Jón Kalman 
Stefánsson eru tilnefndar til 
Bókmenntaverðlauna Norðurlanda-
ráðs 2007. Skáldsögur Jóns Kal-
mans hafa tvívegis verið tilnefndar 
til bókmenntaverðlauna Norður-
landaráðs áður, árin 2001 og 2004, 
en saga Hallgríms, 101 Reykjavík, 
var tilnefnd til verðlaunanna 
1999.

Tilkynnt hefur verið um til-
nefningar til bókmenntaverðlauna 
Norðurlandaráðs árið 2007. Full-
trúar Norðurlandanna í dómnefnd-

inni tilnefndu tólf bókmenntaverk 
norrænna höfunda. Meðal þeirra 
eru bæði færeysk og samísk bók-
menntaverk. Engin tilnefning kom 
frá Grænlandi að þessu sinni.

Ákveðið verður hver hlýtur 
bókmenntaverðlaunin á fundi 
dómnefndarinnar sem haldinn 
verður á Íslandi í byrjun mars 
2007.

Verðlaunin, sem eru 350 þús-
und danskar krónur, eða jafnvirði 
4,2 milljóna íslenskra króna, verða 
afhent á 59. Norðurlandaráðsþingi 
í Ósló um mánaðamótin október-
nóvember 2007. 

Tilnefnt til norrænna verðlauna



Miðasala á www.listahatid.is og í síma 552 8588

Glæsileg hátíðargjöf!

Aðalsamstarfsaðilar Listahátíðar í Reykjavík 2007 eru KB-banki, Samskip og Radisson SAS

Fyrsta hugsunin sem skýtur upp í 
kollinum þegar lestur á bókinni 
hefst er sú að að maður sé að fara 
að lesa um persónuna Bono en 
ekki manneskjuna Bono. Ekki 
verður nefnilega af því skafið að 
Bono er ein alstærsta persóna 20. 
aldarinnar og hljómsveit hans, U2, 
ein áhrifamesta rokksveit sam-
tímans og jafnvel vel það. Að Bono 
hafi á þessum langa ferli sínum 
dottið inn í ákveðið hlutverk ætti 
því í raun og vera að vera eðlilegt. 
Eftir því sem líður á bókina áttar 
maður sig hins vegar á því að 
persónan Bono er í raun og veru 
manneskjan Bono. Og sem mann-
eskja er Bono ein sú áhugaverð-
asta sem hægt er að lesa um.

Bókin er öll í samtalsformi, það 
er að segja einungis spurningar og 
svör. Það form er ótrúlega vand-
meðfarið og reynir á athygli les-
andans sem þarf að mata sjálfan 
sig. Michka Assayas, franskur 
blaðamaður og höfundur bókar-
innar, tekst hins vegar ákaflega 
vel upp og fer vel með formið. 
Hann er heldur ekki öfundsverður 
af hlutverki sínu en ég get alveg 
trúað því að Bono sé erfiður við-
mælandi. Assayas heldur samt 
fast í stjórnartaumana nær allan 
tímann og gerir vel. Hann leyfir 
Bono sjaldnast að hlaupa með sig í 
gönur, skiptir um umræðuefni á 
réttum tímapunktum, segir sínar 
skoðanir og efast jafnvel um Bono. 
Eina sem mætti kannski setja út á 
Assayas er að hann hefði átt að 
vera mun ágengari og sleppir 
hann Bono oft einum of auðveld-
lega. Spurningar hans eru samt 
sem áður ótrúlega vel hugsaðar og 
af þeim skín einbeitingin. Stund-
um er líkt og að eftir hvert einasta 
svar Bono hlusti Assayas á svarið 
aftur og aftur áður en hann spyr 
næstu spurningar að vel ígrund-
uðu máli.

Allt frá móðurmissi til rifrilda 
við Bush Bandaríkjaforseta, skaf-
ar Bono sjaldnast af hlutunum og 
segir frá á innihaldsríkan hátt. 
Lífsspeki hans virðist heilsteypt 
og mann rekur oft í rogastans yfir 

sannleikskornunum sem hann 
lætur falla. Reyndar finnst manni 
sumt sem hann lætur hafa eftir 
sér tilgerðarlegt en á endanum 
skynjar maður að Bono meinar 
hvert einasta orð sem hann segir 
sem eru oft í meira lagi hnyttin.

Bókin er langt frá að vera ein-
göngu fyrir aðdáendur U2 (skrifar 
sá sem finnst sveitin vera ein sú 
ofmetnasta í bransanum í dag, alla 
vega frá Joshua Tree). Bono er 
einfaldlega svo hrífandi mann-
eskja að það er ekki annað hægt 
en að hafa áhuga á orðum hans og 
sem ævisaga lýsir þessi bók mann-
eskjunni og persónunni Bono frá-
bærlega.

Berstrípaður Bono

Framleiðandi kvikmyndanna um 
Harry Potter, David Heyman, 
hefur keypt kvikmyndaréttinn að 
Þrettándu sögunni eftir Diane 
Setterfield sem slegið hefur ræki-
lega í gegn víða um heim. Þegar 
handritið barst útgefendum varð 
uppi fótur og fit því að allir vildu 
tryggja sér útgáfuréttinn og var 
bókin gefin út samtímis á yfir 
þrjátíu og fimm tungumálum. 
Þegar bókin kom út í Bandaríkjun-
um rauk hún beint í fyrsta sæti 
metsölulista New York Times og 
hefur setið á listanum síðan, eða í 
níu vikur samfleytt. 

Í sögunni segir frá Margaret 
Leu, ungri konu sem vinnur í forn-
bókaverslun föður síns, sem fær 
bréf frá hinni torræðu Vidu 
Winter, einni þekktustu skáldkonu 

Bretlands. Í 
sex áratugi 
hefur Vida 
sagt frétta-
mönnum
uppdiktaðar
sögur úr 
eigin lífi en 
tekur síðan 
ákvörðun
um að segja 
sannleikann
um tragíska 
og leyndar-
dómsfulla ævi sína. Margaret 
reynir að komast að hinu sanna 
um fortíð Vidu en afhjúpar í leið-
inni margt sem áður var á huldu í 
hennar eigin lífi. Báðar þurfa kon-
urnar því að horfast í augu við 
drauga fortíðarinnar.

Metsölubók í bíó



Einkaspæjarinn hefur verið að 
gera það gott í glæpasögum í 
svona um það bil 165 ár eða frá því 
að Edgar Allan Poe kynnti Aug-
uste Dupin til sögunnar í Morðun-
um í Líkhússgötu. Slagkrafturinn í 
einkaspæjurunum var svo mestur 
í kringum miðbik síðustu aldar 
þegar höfuðpáfar harðsoðnu hefð-
arinnar þeir Raymond Chandler 
og Dashiell Hammett mótuðu 
harðsoðnu hefðina með Philip 
Marlowe, Sam Spade og The 
Continental Op. 

Marlowe er rómaðasti einkaspæj-
ari reyfarasögunnar, harður og 
heiðarlegur einfari með mannlega 
taug sem óð sollinn í Los Angeles 
og reif kjaft í meitluðum frösum 
meistara Chandlers.

Norðurlöndin eru enn þá sak-
lausari en stórborgir Bandaríkj-
anna og því hefur hingað til ekki 
verið mikil eftirspurn eftir þjón-
ustu einkaspæjara í Skandinavíu. 
Reyfarahöfundar í þessum heims-
hluta hafa því oft séð sér þann 
kost vænstan að skipta spæjaran-
um út fyrir blaðamann. Það er alls 
ekki galið þar sem rómantíska 
hugmyndin um rannsóknarblaða-
manninn er náskyld Marlowe og 
hans líkum en þetta eru vandræða-
gemlingar sem eru sísnuðrandi í 
kringum hluti sem þeim koma 
ekki við og einhver öfl vilja að 
liggi í þagnargildi. 

Einar, blaðamaður Árna 
Þórarinssonar, nafnlausi blaða-
maðurinn í bókum Dans Turell og 
Annika Bengtzon hjá Lizu Mark-
lund eru nærtæk dæmi um þetta 
sem og færeyski blaðamaðurinn 
Hannis Martinsson sem er aðal-
persónan í Krossmessu eftir Jóg-
van Isaksen.

Á bókarkápu er vitnað í færeyska 
Sosialinn þar sem Hannis þessi er 
sagður vera færeyskur „Marlowe 

á grindhvalaveiðum …“ Þarna 
fara þeir á Sosialnum fullbratt í 
samanburðinn en fyrir utan það að 
Hannis býr einn, reykir og er tals-
vert fyrir sopann er ekki hægt að 
segja að þeir eigi margt sameigin-
legt og Hannis er lítill greiði gerð-
ur með því að vera stillt upp við 
hlið þess gamla.

Hannis er frekar flöt persóna 
og ekkert sérstaklega spennandi, 
hvorki í gjörðum né tilsvörum, og 
í raun má segja það sama um 
Krossmessu en það sem gerir 
hana helst áhugaverða er að hún 
fjallar öðrum þræði um hvalveið-
ar og skýtur því upp kollinum á 
Íslandi á heppilegum tíma.

Krossmessa hefst á því að Hannis 
er nýkominn heim til Færeyja 
eftir áralangt flakk og kemur sér 
fyrir í niðurníddu húsnæði þar 
sem hann ætlar að opna ráðgjafa-
skrifstofu og skrifa greinar í frí-
stundum. Hann er þó varla byrjað-
ur að klína málningu á ljóta 
veggina þegar hann  er orðinn 
einkaspæjari þar sem breskur 
útsendari náttúruverndarsam-
taka ræður hann til þess að rann-
saka morð á tveimur ungum hval-
friðunarsinnum sem fundust 
skömmu áður skornir á háls innan 
um dauða grindhvali.

Málið er viðkvæmt fyrir 
margra hluta sakir og það reynist 
Hannis ekki síst erfitt að rann-
saka morðin þar sem andúð landa 
hans á náttúruverndarsinnum, 
meintri forheimsku þeirra og 
skilningsleysi á mikilvægi hval-
veiða er í meira lagi djúpstæð.

Málið vindur þó hratt upp á sig 
og Hannis getur varla snúið sér í 
hálfhring án þess að detta um ný 
lík en þrátt fyrir það tekst 
höfundinum aldrei að ná upp 
alvöru spennu í sögunni.

Helsta áhyggjuefni Hannis, sem 
áttar sig hægt og bítandi á því að 
það liggur meira að baki morðun-
um en stælar hvalveiðimanna og 
náttúruverndarsinna, er að ein-
hverjum er mikið í mun að stöðva 
hann með því að koma honum 
fyrir kattarnef. 

Hvorki höfundurinn né tilræðis-
maðurinn eru þó frumlegri en svo 
að boðið er upp á þrjá eltingar-
leiki leyniskyttu við Hannis sem 
einhverra hluta vegna sleppur 
alltaf með skrekkinn þó ekki fari 
milli mála að hann er með fag-
mann á hælunum. 

Frásögnin er ómarkviss og 
fumkennd, líkt og rannsókn blaða-

mannsins á morðunum, og til-
raunir til þess að halda áhuga 
lesenda með endalausum leyni-
skyttuárásum og nýjum líkum 
eru engan veginn að gera sig. 
Umgjörðin og aðalpersónan eru 
einfaldlega ekki nógu áhugaverð 
til þess að þessar brellur skili 
árangri.

Hannis tekst einhvern veginn að 
ramba á lausn málsins á milli þess 
sem hann lætur skjóta á sig og 
finnur lík en það er ekki hægt að 
segja að það sé fyrir ályktunar-
hæfileika og árvekni og uppgjör 
sögunnar er því í ódýrari kantin-
um og verður enn dapurlegri þar 
sem illmennið er látið úttala sig 
um glæpina og ástæðurnar fyrir 
þeim á meðan blaðamaðurinn 
hlustar á.

Leit Hannis að sannleikanum er 
eins og fyrr segir ansi brokkgeng 
en hann hefði sjálfsagt verið ein-
hverju nær áður en hann náði fundi 
illvirkjans hefði hann eytt meiri 
tíma í að eltast við vísbendingar og 
þá um leið minni tíma í að lesa sér 
til um grindhvaladráp.

Höfundurinn ver miklu púðri og 
blaðsíðum í lýsingar á grindhvala-
drápi  fyrr og síðar og virðist ekki 
síst ætla bókinni að koma sjónar-
miðum Færeyinga í hvalveiðideil-
unni á framfæri. Það er svo sem 
gott og blessað og maður er ýmsu 
nær um þau mál öll en þrætur um 
hvalveiðar eru ekki burðugt 
hryggjarstykki í reyfara og langar 
setur Hannis á bókasafni yfir fróð-
leik um grindhvaladráp gera lítið 
annað en að kæfa söguna og draga 
enn frekar úr möguleikum á ein-
hverri spennu.

Illa flensaður reyfari

Jóel Pálsson er einn fremsti djass-
tónlistarmaður okkar Íslendinga 
og er fremstur meðal jafningja í 
hópi þeirra ungu tónlistarmanna 
sem hafa lagt þessa tónlistar-
stefnu fyrir sig. Á Varpi setur Jóel 
sig í stellingar, fær til sín fjögurra 
manna hljómsveit sem hrúgar sig 
saman í hljóðveri og tekur upp. 
Ekkert óekta, bara alvöru „live“-
hljómur sem virkar vel á djass-
plötum að mati undirritaðs. Stemn-
ingin kemst alltaf betur til skila 
með þessu móti. 

Lagið Innri opnar dyrnar að 
heimi Jóels en gefur kannski ekki 
réttu myndina af því sem koma 
skal. Að einhverju leyti rólegur og 
hefðbundinn djass þar sem Jóel 
leikur listir sínar. Andrúm slær 
hins vegar hlustandann í andlitið 
og næstu þrjú lög hljóma líkt og 
félagarnir hafi ákveðið að pönkast 
í þessum hefðbundnu hljóðfærum. 
Hammond-orgelið fær að njóta sín 
og við tekur villt rokk og pönk með 
góðum spuna. Á köflum getur þetta 
virkað þreytandi en pönkið, rokkið 
og djassinn í einum og sama pottin-
um er á köflum nokkuð skemmti-
leg útkoma. Áheyrandinn fær smá-
pásu í lögunum Plasmi og Jörð en 
svo heldur Jóel áfram með því að 
prófa sig í ólíkum straumum og 
stefnum. Lokar þessu með því 
ágæta lagi Eftirmál. Ungarnir af 
öllum stærðum og gerðum eru 
komnir á legg og flognir úr hreiðr-
inu í varplandi Jóels.

Varp er fyrst og fremst vel spil-
uð plata, Davíð Þór Jónsson sýnir 
snilldartakta á hammond-orgelið, 
Hilmar Jensson er traustur á 
gítarnum og þeir Valdimar Kol-
beinn Sigurjónsson og Matthías 
Hemstock standa þeim ekki langt 
að baki. Varp líður hins vegar fyrir 
skort á heildarmynd og á köflum 
getur platan hreinlega verið þreyt-
andi fyrir áheyrandann. Varp fer 
því ekki í neinar sögubækur en er 
skemmtileg fyrir þá sem hafa 
gaman af fjölbreyttum lagasmíð-
um og þéttum, lifandi hljómi.

Jóel í nýju varplandi
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Laugardagur Ian McEwan jók enn 
hróður þessa breska sagnaskálds 
þegar skáldsagan kom út í fyrra. 
Ástæðan var einföld, ekki aðeins 
var Ian fullsamdur að listilega 
spunnu plotti í söguna sem hvílir 
öll í kringum einn ás, dag í lífi mið-
aldra heilaskurðlæknis í London 
skömmu fyrir innrásina í Írak, 
heldur var sagan fantalega vel 
skrifuð og hugsuð í hugarþeli 
læknisins. Frásögnin speglaði í 
senn hversdagsleg viðbrögð á sól-
björtum degi, stór tíðindi í nánd 
við hann, átök á innra og ytra sviði 
í lífi og þrautþjálfað klínisk inn-
sæi vísindamanns í það flókna 
fyrirbæri sem heilinn er.

Það er aftur ekki fyrir neina 
aukvisa í enskri tungu að snúa 
sögunni á íslenskt mál. Ian þenur 
sig í spennandi frásögn sem heimt-
ar skýra innsýn í íslenskt mál, ríka 
tilfinningu fyrir hrynjandi í frá-

sögn og þolinmæði til að elta uppi 
læknisfræðileg heiti sem sagan er 
uppfull af. Hér eru margir undra 
snúnir kaflar, snúnari en aðrir. 
Löng lýsing á skvassleik, stemn-
ingslýsingar úr miðborg Lundúna 
sem reynast í verki þýðanda svo 
raunsannar að lyktin laumast að 
okkur aftur sem þekkjum hana. 

Útgáfa Bjarts á þýðingu Árna 
Óskarssonar sætir því verulegum 
tíðindum og Árna mikill sómi búinn 
með þessu erfiða verki sem hann 
leysir á undra sannfærandi hátt.

Það er engum blöðum um það 
að fletta að Laugardagur er mikil-
vægt verk með þungu erindi – ekki 
aðeins fyrir Breta – heldur líka 
fyrir allar þær þjóðir sem fylgdu 
hinum staðföstu. Snörp umræða í 
verkinu milli læknisins og ungrar 
dóttur hans um stríðið og hvaða 
afleiðingar það getur haft vekur 
lesanda hroll – allt það sem þau sjá 
mögulega fara illa hefur hrunið í 
þá átt.

Þá er Ian ekki síður að kryfja 
lífsviðhorf millistéttarinnar 
bresku, mannúð hennar og yfir-
læti sem alltaf er í bland. Sú lýs-
ing er raunsönn um margt þótt 
hún lúti virkum ferlum í enskum 
skáldskap: tignun á hinni aðkomnu 
konu sem hér er keltnesk en hefur 
hið fínlega dökka yfirbragð sem 
þeir snobba svo yfir, tignun á 

skorðuðum lífsháttum menntaðra 
millistétta, skáldskap, bresku 
blúshefðinni – þessu sjálfsagða 
grobbi sem þeir fara svo vel með 
en skín alltaf í gegn um kurteisi 
þeirra og gamansemi.

Ian hefur alltaf sótt sum brögð 
í byggingu skáldsagna sinna í 
spennusögur, hin afdrifaríku átök 
sem söguheimur hans flýtur að 
eins á stóru fljóti með óhjákvæmi-
legu slysi og hörmung. Hann dreg-
ur örlög persóna sinna saman af 
skarpskyggni og miskunnarleysi 
og gefur þeim sjálfum innsýn inn í 
örlög sem bíða þeirra. 

Lesandinn fær í sinn hlut kjöt 
og bein, hugleiðingar sem eru 
margvíslegar og útpældar, það er 
mikill matur í þessari sögu. Það er 
árangur af löngu og þroskuðu ferli 
Ians í skáldskap sínum: mjór var 
mikils vísir þegar Cement garden 
tók að fara milli manna á áttunda 
áratugnum í Picador-útgáfunni. 
Snöggt eftir það virtist alls óvíst 
hvert Ian ætlaði sér: sjóvarps-
handrit, smásögur, líbretto – en 
svo einhenti hann sér í skáldsög-
una.

Það er ástæðulaust að finna að 
þessari þýðingu. Bjartur hefur 
ekki gætt að orðskiptum á nokkr-
um stöðum. Verk eftir Bridget 
Reilly á heimili læknishjónanna er 
ekki eftirprentun heldur þrykk. 

Það er fengur að þessari meist-
aralega sömdu og frábærlega 
þýddu sögu á íslenskan bókamark-
að. Og nú er bara að njóta.

Laugardagur til lukku



Fólk sem situr um fræga 
einstaklinga er því miður 
frekar algengt fyrirbæri. 
Er þetta fólk jafnan hald-
ið þeim ranghugmyndum 
að það tengist fólkinu á 
einhvern hátt og getur sú 
þráhyggja endað í alls kyns 
vitleysu.

Lítið hefur verið um svona fólk 
hér á landi en undanfarið hefur 
hver stjarnan á fætur annarri úti í 
heimi þurft að eiga afskipti af að 
minnsta kosti einni slíkri mann-
eskju. Hafa oftast lögsóknir fylgt í 
kjölfarið þar sem „umsátursfólkið“ 
hefur undantekningalítið verið 
dæmt í nálgunarbann og jafnvel í 
fangelsi.

Björk er líklega þekktasti Íslend-
ingurinn sem hefur lent í háska 
vegna „umsátursmanns“. Sendi 
hann söngkonunni sprengju í pósti 
og framdi síðan sjálfsvíg á meðan 
hann hlustaði á lag hennar. Ástæð-
an var sú að hann var afbrýðisamur 
út í kærasta Bjarkar. Sem betur 
fer fann nágranni undarlega lykt 
koma frá íbúð mannsins og lét lög-
regluna vita. Náði hún að bregðast 
við í tæka tíð áður en Björk komst 
í tæri við sprengjuna. 

Leikkonan Sandra Bullock fór 
fram á það við stjórnvöld að hún 
yrði látin vita þegar maður að 
nafni Thomas James Weldon yrði 
látinn laus af geðsjúkrahúsi í 
Tennessee. Samkvæmt dómsmáli 
frá 2003 má Weldon ekki koma 
nær henni en hundrað metra. Að 
sögn leikkonunnar hafði maðurinn 
sent henni tölvupósta og símbréf 
og skilið eftir skilaboð hjá henni 
og fjölskyldu hennar þar sem 
hann gaf til kynna að hann 
vildi eiga í ástarsambandi 
við hana.

Unglingur var nýverið 
handtekinn í Los Angeles 
grunaður um að sitja um 
og hóta leikkonunni 
Hilary Duff. Höfðu 
Duff, sem er nítján ára, 
og kærasti hennar, Joel 
Madden, úr hljóm-
sveitinni Good 
Charlotte
óskað eftir 
nálgunar-
banni 

gagnvart hinum átján ára Makism 
Myaskovsky. Játaði hann fyrir 
rétti þráhyggju sína og að hafa 
reynt allt til að ná athygli Duff. 
Hafði hann hótað að drepa sig og 
leit á Madden sem ógn sem þyrfti 
að ryðja úr vegi. 

Dessarae Bradford má ekki koma 
nær leikaranum Colin Farrel, syni 
hans James og móður hans Kim 
Bordenave en 150 metra sam-
kvæmt dómsúrskurði. Ástæðan er 
sú að hún gekk upp að Farrell á 
meðan hann var gestur í þætti Jay 
Leno. Konan hafði verið á meðal 
áhorfenda. Farrell fylgdi henni 
baksviðs og var henni síðan vísað í 
burtu af öryggisvörðum. Farrell 
taldi konuna ógn við sig og fjöl-
skyldu sína og taldi réttast að fara 
fram á nálgunarbann.

Kynbomban Pamela Anderson 
fékk þriggja ára nálgunarbann á 
William Peter Stansfield eftir að 
hann fór að spjalla við sjö ára son 
hennar í skóla hans. Stansfield 
sagði í blaðaviðtali að ásakanir 
Anderson væru fáránlegar.

Söngkonan Enya hefur átt í vanda-
málum vegna frægðar sinnar og 
ríkidæmis. Einn maður braust inn 
í kastala söngkonunnar, batt 
þjónustustúlku hennar, og eyddi 
síðan tveimur klukkutímum í að 
reyna að finna Enya, sem náði að 
fela sig í öryggisherbergi. Þegar 
hún setti viðvörunarkerfið í gang 
slapp maðurinn með nokkra muni 
úr eigu hennar. Viku áður
hafði maður 
brotist inn í 
hús Enya og 
var hann 
handtek-

inn skömmu síðar. 
Árið 1996 flutti 31 árs Ítali til 

Dublin til að búa nálægt söngkon-
unni. Stakk hann sig fyrir utan 
sveitakrá sem var í eigu foreldra 
hennar.

Kona sem hótaði að skera leikkon-
una Catherina Zeta-Jones í litla 
bita var dæmd í þriggja ára fang-
elsi á síðasta ári. Hin 35 ára Daw-
nette King sat um leikkonuna og 
sagðist vera ástfangin af eigin-
manni hennar, leikaranum Michael 
Douglas. „Ég mun aldrei geta 
gleymt hegðun þinni. Alla mína 
ævi þarf ég að horfa yfir öxlina á 
mér af ótta,“ sagði Zeta-Jones 
við réttarhöldin. „Þú verður 
aldrei fræg og aldrei alræmd. 
Þú ert bara glæpamaður.“

Maður sem hafði verið 
dæmdur fyrir að hafa 
setið um leikarann Mel 
Gibson var dæmur í 
þriggja ára fangelsi á 
síðasta ári eftir að 
hafa brotið nálgunar-
bann. Zack Sinclair 
braut bannið þegar 
hann gekk upp að 
Gibson í kirkju á 
Malibu og 
spurði hvort 
hann mætti 
biðja bænir 
með honum. 
Þrátt fyrir að 
Gibson hafi 
ekki litið á 
hann sem mikla 
ógn taldi hann 
manninn geta 
ógnað fjölskyldu 
hans. Sinclair 

hafði fyrst 
samband við 
Gibson eftir 
að hann gaf út 
myndina The 
Passion of the 
Christ. Sendi 
hann Gibson 
tólf bréf þar 

sem stóð að Guð vildi að þeir 
myndu fara saman með bænir.

Hinn 46 ára Robert Gardner 
má ekki koma nálægt söngkon-
unni Janet Jackson næstu árin. 
Mætti hann með hníf og skæri í 
upptökuver sjónvarpsstöðvar þar 
sem Janet var gestur í þættinum 
Saturday Night Live. Vakti það að 
sjálfsögðu óhug söngkonunnar. 
„Ég vil ekki að litið sé á mig sem 
„umsátursmann“. Ég er einn af 
aðdáendum hennar,“ sagði maður-

inn við réttarhöld-
in. Janet sagði 
manninn hafa 

búið til sögu um 
meint samband 
þeirra og að 
hann hafi elt 

hana og 
reynt að 
hitta í níu 
ár.

Að sitja um einhvern þýðir að mann-
eskja brýtur á einkalífi annarrar 
manneskju og veldur henni ótta. 
Setið hefur verið um eina af hverj-
um tólf konum í Bandaríkjunum 
einhvern tímann á ævi þeirra. Einn 
af hverjum 45 körlum hafa lent í 
svipuðum aðstæðum. Alls er setið 
um yfir eina milljón kvenna og tæp-
lega 380 þúsund karla á hverju ári í 
Bandaríkjunum.

Stundum veit umsátursaðilinn 

ekki hvað er að eiga sér stað eða 
þá að hann ætlar sér ekki að meiða 
neinn. Jafnvel telur hann að fórnar-
lambinu líki vel við hann eða að 
hann hafi einhvers konar þörf til 
að hjálpa því.

Öfugt við aðra glæpi sem ger-
ast oftast einu sinni, þá eru brotin 
síendurtekin hjá „umsátursfólki“. 
Oft eru þau ekki ólögleg í sjálfu 
sér, eins og að hringja í fórnar-
lömbin, senda þeim gjafir eða 

tölvupóst. Flest málin fara aldrei 
svo langt að verða öfgafull þar 
sem ofbeldi kemur við sögu.

Setið um eina af hverjum tólf konum

Írska hljómsveitin U2 hélt sína 
fyrstu tónleika í Japan í átta ár á 
dögunum. Spilaði sveitin fyrir 
framan tuttugu þúsund aðdáendur 
í Satiama Super Arena höllinni, 
skammt frá Tókýó.

Áður en Bono og félagar stigu á 
svið tóku þeir góðan tíma til að 
skrifa undir eiginhandaráritanir 
fyrir aðdáendur sem höfðu beðið í 
margar klukkustundir fyrir utan 
höllina. Sagði Bono m.a. nokkur 
orð á japönsku fyrir aðdáend-
urna.

Bono nýtti einnig tækifærið 
fyrir tónleikana og hitti forsætis-
ráðherra Japans, Shinzo Abe, og 
gaf honum m.a. forláta sól-
gleraugu.

U2 í Japan

Ljóst er að Eddie Murphy mun snúa 
aftur sem lögreglumaðurinn Axel 
Foley í kvikmyndinni Beverly Hills 
Cop 4. Eddie hefur þegar skrifað 
undir samning við Paramount, 
framleiðanda kvikmyndarinnar 
en óákveðið er hver leikstýrir 
kvikyndinni eða skrifar handritið. 
Tólf ár eru liðin síðan Eddie lék 
Axel Foley síðast og nú eru fram-
leiðendur harðákveðnir í því að 
leggja í aðra stórmynd. Beverly 
Hills Cop 3 náði ekki að standa 
undir væntingum og skilaði ekki 
nógu miklum aur í kassann. Í þetta 
skipti eru menn alveg vissir að um 
skjótan gróða sé að ræða, þar sem 
fólk sakni þess að sjá kjaftfora
rannsóknarlögreglumanninn á hvíta 
tjaldinu. 

Axel Foley 
snýr aftur





Tómas R. Einarsson hafði 
dreymt um að koma til 
Kúbu frá því hann var í 
menntaskóla og las mál-
gagn byltingarmanna frá 
eyjunni spjaldanna á milli. 
Fyrir sex árum lét Tómas 
drauminn rætast og hefur 
varla vaknað af þeim væra 
blundi. Hann er nýkominn 
frá Kúbu.

Nýlega kom út geisladiskurinn 
Romm Tomm Tomm þar sem 
Tómas blandar saman íslenskum 
og kúbverskum tónlistarmönnum, 
svo vel að margir eiga erfitt með 
að greina þeirra á milli. „Þeir á 
Kúbu eru mjög hrifnir af geisla-
diskinum þó ég segi sjálfur frá og 
hafa boðið mér á djasshátíð í Hav-
ana,“ segir Tómas sem enn er að 
bræða það með sér hvort hann eigi 
að láta slag standa. „Þetta yrði 
heljarinnar verkefni en óneitan-
lega mjög spennandi,“ útskýrir 
kontrabassaleikarinn.

Tómas fékk snemma áhuga á 
Suður-Ameríku og þá aðallega á 
hinu pólitíska landslagi. Þegar 
tónlistarmaðurinn skreið yfir tví-
tugt ákvað hann að ferðast um álf-
una en komst ekki til Kúbu, ferða-
lagið þangað hefði verið of dýrt og 
lítið var um að erlendir ferðamenn 
færu þangað yfir. Hann viður-
kennir hins vegar að eyjan í 
Karíbahafinu hafa alltaf togað í 
sig en það var ekki fyrr en rúmum 
tveimur áratugum seinna sem tón-
listin teymdi hann þangað. „Ég 
hafði verið að spila djasstónlist í 
einn og hálfan áratug og var far-
inn að kunna hana ágætlega. Ég 
var því farinn að leita að einhverju 
til að víkka út sjóndeildarhringinn 

og kolféll fyrir latin-tónlist, ekki 
síst vegna þess hvernig þeir spil-
uðu á bassa,“ útskýrir Tómas.
Árið 2000 komst tónlistarmaður-
inn loks til Havana og segir Tómas 
að þetta hafi verið ást við fyrstu 
sýn. „Ég hlustaði á kúbverska 
tónlist í átta daga samfleytt, frá 
morgni til kvölds,“ segir Tómas og 
þar hafi hann loks fengið þá inn-
spýtingu sem hann hafi vantað 
fyrir Kúbanska, fyrstu latin-djass-
plötuna með íslenskum tónlistar-
mönnum. „Áhuginn á pólitík vék 
því fyrir músík og dansi sem eru 
eitt orð á Kúbu en ekki tvö eins og 
hér,“ segir Tómas. Hann gaf ári 
síðar út Havana en ákvað að láta á 
það reyna að taka upp plötu á 
Kúbu. Hann fékk Samúel J. 

Samúelsson til liðs við sig og þeir 
héldu til Havana í mars þar sem 
félagarnir æfðu nánast samfleytt í 
sextán daga í heimahúsum hér og 
þar í höfuðborginni. „Við tókum 
upp eina og hálfa plötu og héldum 
því næst heim, fengum nokkra 
íslenska hljóðfæraleikara til að 
spila yfir en fannst vanta kúb-
versku áhrifin,“ útskýrir Tómas. 
Ferðinni var því aftur heitið til 
Havana þar sem tónlistarmaður-
inn fékk nokkra valinkunna kúb-
verska listamenn til að leika með 
sér. Loks var haldið heim, platan 
fínpússuð með íslenskum 
tónlistarmönnum og útkoman varð 
þannig að erfitt er að átta sig á því 
hverjir gera hvað.

Tómas talar hlýlega um Kúbu og 
þykir augljóslega vænt um land 
og þjóð. Hann hefur farið þangað 
sjö sinnum en eingöngu til Havana 
sem Tómas segir að nægi í fyrstu 
fimmtán skiptin. „Borgin er ákaf-
lega sérstök, tónlistin og dansinn 
slær mann fyrst og hefur dregið 
mig þangað aftur og aftur,“ segir 
Tómas. „En svo eru það þessir 
sterku karabísku litir, gamli 
nýlenduarkitektúrinn og bíla-
menningin,“ bætir hann við en 
segir jafnframt að fullt af hlutum 

pirri hinn stundvísa og fram-
kvæmdaglaða Íslending. „Orða-
tiltækið „mañana“ eða „á morgun“ 
þýðir eiginlega eftir mánuð,“ segir 
Tómas og hlær. „Kúbversku mín-
úturnar eru líka mun lengri en 
hinar íslensku og það er mikil 
skriffinnska hjá hinu opinbera,“ 
segir Tómas, en tekur fram að 
þegar kemur að tónlistarmönnum 
standist allar tímasetningar og 
gott betur en það.
Á laugardaginn var haldið upp á 
afmæli byltingarleiðtogans Kast-
rós sem Tómas segir að gangi 
skrautlegar sögur um. Ein hafi 
verið sú að Kastró yrði tekinn úr 
sambandi á þessum degi og þótt 
margir hafi áhyggjur af því hvað 
verði um Kúbu þegar Kastró fari 
yfir móðuna miklu segir Tómas að 
menn þurfi litlar áhyggjur að hafa 
af tónlistinni, hún lifði af bylting-
una og muni lifa Kastró.

Eva Longoria, sem leikur í þáttun-
um Desperate Housewifes, hefur 
trúlofast franska körfuboltakapp-
anum Tony Parker.

Að sögn talsmanns Longoriu 
flaug Tony til Longoriu á heimili 
hennar í Los Angeles eftir leik 
með San Antonio og kom henni á 
óvart þegar hún kom heim úr vinn-
unni. „Bónorðið var rómantískt og 
alveg fullkomið. Þau ætla að gift-
ast í Frakklandi sumarið 2007 og 
verða fjölskyldur þeirra og vinir 
viðstaddir,“ sagði talsmaðurinn.

Longoria, sem er 31 árs, skildi 
við leikarann Tyler Christopher 
árið 2004 eftir tveggja ára hjóna-
band. Parker, sem er 24 ára, hitti 
Longoriu eftir leik San Antonio 
fyrir tveimur árum.

Trúlofaðist 
Tony Parker

Belgíska buffið, 
Jean Claude Van 
Damme, hefur 
borið til baka 
orðróm um að 
hann muni leika 
vonda kallinn í 
grín-hasarmynd-
inni Rush Hour 3 
á móti Jackie 
Chan og Chris 

Tucker.
Van Damme segist hafa verið að 

grínast með þetta á sínum tíma og 
spurði þá hvort það væri ekki snið-
ugt að hann yrði með í myndinni. 
„Ef ég myndi leika í grínmynd 
myndi ég ekki vilja leika í Rush 
Hour, heldur frekar mynd í líkingu 
við Lethal Weapon sem væri aðeins 
raunsærri,“ sagði Van Damme.

Rush Hour 3 gerist í París og er 
hún væntanleg á hvíta tjaldið 
næsta sumar.

Leikur ekki 
í Rush Hour

Söngkonan Nelly Furtado ætlar að 
syngja dúett með áströlsku söng-
konunni Kylie Minogue. Furtado 
gaf í sumar út plötuna Loose sem 
hefur m.a. að geyma lagið Maneat-
er. Einnig er þar lagið Promiscu-
ous sem hún söng með upptöku-
stjóranum snjalla Timbaland. 

Furtado hefur lengi ætlað að 
vinna með Kylie og nú eru við-
ræður hafnar um að þær flytji 
saman dúett. „Við höfum talað 
um þetta í dálítinn tíma. Við 
erum svipaðar á þann hátt að 
hún er dugnaðarforkur eins og 
ég,“ sagði hin 27 ára Furtado. 
Hún er jafnframt ánægð með 
það hvernig Kylie hefur tekist á 
við brjóstakrabbameinið sem 
hún greindist með fyrir nokkru. 
„Það er frábært að hún skuli hafa 
snúið aftur og klárað tónleikaferð 
sína.“

Furtado sló fyrst í gegn árið 
2000 með laginu I´m Like a 
Bird sem var á plötunni Woah 
Nelly! Nýjasta plata hennar 
er sú þriðja í röðinni. 

Kylie hefur lengi verið 
í sviðsljósinu. Hún vakti 

fyrst athygli í sjón-
varpsþáttunum
Nágrannar. Síðan 
þá hefur hún sungið 
mörg vinsæl lög á 

borð við The 
Loco-Motion, I 

Should Be So Lucky, Can´t Get You 
Out Of My Head, In Your Eyes og 
Slow, sem Emilíana Torrini samdi 
ásamt upptökustjóranum Mr. Dan. 
Var það tilnefnt til Grammy-verð-
launanna.

Kylie og Furtado syngja dúett
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Vinningar eru Metallica the best of videos • Aðrir DVD með Metallica
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Þessa dagana stendur yfir alþjóð-
leg tískuvika í Malasíu. Vikan er 
haldin í borginni Kúala Lúmpúr og 
er glæsileg í alla staði. Malasía fór 
að setja sitt mark á tískuheiminn 
árið 2003 þegar vikan var haldin í 
fyrsta sinn og kom þá mönnum í 
opna skjöldu enda landið ekki 
þekkt fyrir tísku. En margir ungir 
hönnuðir frá Malasíu hafa skotið 
upp kollinum og ef marka má 
myndirnar sem hér eru sýndar 
eru þeir engir eftirbátar hins vest-
ræna heims á sviði tískunnar.

Leikkonan Nicole Kidman hefur 
vísað á bug sögusögnum um að 
hún sé ófrísk eftir eiginmann sinn, 
sveitasöngvarann Keith Urban.

Kidman á tvö ættleidd börn 
með Tom Cruise, þau Isabellu sem 
er þrettán ára og hinn ellefu ára 
Conor. Hún segist ekki hafa hug-
mynd um hvernig orðrómurinn 
fór á kreik. „Ég er ekki ófrísk. 
Eina stundina segir fólk að ég sé 
of grönn og þá næstu er ég of feit 
og þá hlýt ég að eiga von á barni. 
Þetta er mjög ruglingslegt,“ 
sagði Kidman. „Mamma 
hringdi í mig og spurði 
hvort ég væri ófrísk. Ég 
sagði að hún yrði sú fyrsta 
sem myndi vita af því. 
Síðan hlógum við bara að 

þessu því það er ekkert mikið 
annað hægt að gera.“

Kidman og Urban hafa átt í 
erfiðleikum að undanförnu eftir 
að kom í ljós að Urban væri aftur 
farinn að neyta vímuefna. Fór 
hann í framhaldinu í meðferð til 
að ráða bót á vanda sínum. 

Kidman var sjálf í fréttum 
fyrir skömmu fyrir að vera orðin 

tekjuhæsta leik-
konan í Holly-
wood. Fær hún 
um 1,1 millj-
arð króna 

fyrir hverja 
mynd.
Hrifsaði
hún topp-
sætið af 
Juliu
Roberts
sem hafði 

setið þar 
samfleytt í 

fjögur ár.

Kidman ekki ófrísk
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Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis býður út 4.500.000.000 nýja

stofnfjárhluti. Farið er með útboðið skv. reglum um almennt útboð 

verðbréfa, þótt núverandi stofnfjáreigendur eigi forgangsrétt til

áskriftar að hinum nýju stofnfjárhlutum.

Útboðstímabilið er 7. - 21. desember 2006 og fellur áskrift í eindaga

28. desember 2006. Verð hvers stofnfjárhlutar er kr. 2,04699 og er 

heildarverðmæti útboðsins því kr. 9.211.455.000. Heildarnafnverð

stofnfjár fyrir hækkunina er kr. 5.000.000.000  og verður eftir 

hækkunina kr. 9.500.000.000 að því gefnu að allt seljist.

Nafnverð nýrra stofnfjárbréfa er kr. 4.500.000.000. 

Umsjónaraðili útboðsins er Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis

og má nálgast útboðslýsingu og önnur gögn sem útboðinu

tengjast á heimasíðu SPRON www.spron.is og í útibúum hans

frá og með 7. desember 2006.

  Sparisjóðsstjórn
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STÓRKOSTLEGASTA SAGA ALLRA TÍMA LIFNAR HÉR VIÐ Í 
STÓRBROTINNI MYND SEM ENGINN MÁ MISSA AF.

UPPLIFIÐ HINA SÖNNU MERKINGU JÓLANNA

STÓRKOSTLEGASTA SAGA ALLRA TÍMA LIFNAR HÉR VIÐ Í 
STÓRBROTINNI MYND SEM ENGINN MÁ MISSA AF.

UPPLIFIÐ HINA SÖNNU MERKINGU JÓLANNA

Jólamyndin 2006

HÁTÍÐ Í BÆ     kl. 5.50, 8, 10.10
THE NATIVITY STORY       kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
PULSE        kl. 10.15 B.I. 16 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN      kl. 6 og 8 B.I. 12 ÁRA

HÁTÍÐ Í BÆ kl. 3.40, 5.50 og 8
PULSE  kl. 10.20 B.I. 16 ÁRA

CASINO ROYALE  kl. 5, 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA

SÝND Í LÚXUS    kl. 5 og 8
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL kl. 4
OPEN SEASON ENSKT TAL kl. 3.50
BORAT  kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

MÝRIN  kl. 5.40 og 8 B.I. 12 ÁRA

HÁTÍÐ Í BÆ kl. 6 og 8
SAW III   kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
CASINO ROYALE kl. 10 B.I. 14 ÁRA

MÝRIN   kl. 6 B.I. 12 ÁRA

Ofurtala

Útgáfutónleikar vegna plötunnar 
„Lög til að skjóta sig við“ með 
Sviðinni jörð verða haldnir á 
Grandrokki á þriðjudagskvöld. 

Platan hefur verið nefnd sorg-
legasta kántríplata Íslandssög-
unnar. Í hana fór hellingur af 
tárum ofan í bjórinn, þrír hjóna-
skilnaðir, tvær meðferðir, eitt 
gjaldþrot og sitthvað fleira sem 
enginn man. Sviðna jörð skipa 
Magnús R. Einarsson og Freyr 
Eyjólfsson. Þrettán ný, frumsamin 
lög með textum eftir Davíð Þór 
Jónsson um eymdina, sorgina og 
þjáninguna og það að vera fullur á 
þriðjudegi eru á plötunni.

Sviðin jörð á 
Grandrokki

Larry Hagman, sem lék illmennið 
JR í sápuóperunni Dallas, er á 
batavegi eftir að hafa hnigið niður. 
Hafði hann kvartað undan höfuð-
verkjum og missti loks meðvit-
und. Var hann fluttur á sjúkrahús 
en er nú kominn á heimili sitt í 
Malibu.

Hagman, sem er 75 ára, hefur 
átt við veikindi að stríða undan-
farin ár eftir að hann gekkst undir 
nýrnaígræðslu árið 1995. 

Hneig niður

Hljómsveitinni Mammút hefur 
verið boðið að koma fram á hinni 
virtu tónlistarhátíð South By 
South West í Austin, Texas, í 
Bandaríkjunum sem fer fram í 
mars 2007.

Kom boðið í kjölfar vel heppn-
aðra tónleika í Manchester á Eng-
landi á Intecity-tónlistarhátíðinni 
þar sem Mammút kom fram á 
sérstöku tónleikakvöldi fyrir 
íslenskar hljómsveitir sem var 
haldið í fyrsta sinn í ár.

Mammút er um þessar mundir 
að semja ný lög fyrir aðra plötu 
sína og fara upptökur líklega fram 
snemma á næsta ári.

Spila í Texas

Velgengni Mýrarinnar 
hefur aukið áhuga kvik-
myndagerðarmanna á 
íslenskum krimmum. Ævar 
Örn er eftirsóttur.

„Full mikið sagt að ég sé búinn að 
selja kvikmyndarétt. En, það, sko, 
eru þreifingar í gangi. Menn hafa 
lýst áhuga sínum á að gera 
eitthvað við þessar bækur mínar,“ 
segir Ævar Örn Jósepsson rit-
höfundur.

Svo virðist sem velgengni 
Mýrarinnar í kvikmyndahúsum 
landsins, en þegar hafa rúm 80 
þúsund séð myndina, hafi vakið 
upp mikinn áhuga kvikmynda-

gerðarmanna á íslenskum krimm-
um. Og er nú keppst um kvik-
myndarétt bóka sem hafa litið 
dagsins ljós í glæpasagnavorinu 
mikla sem enn stendur.

Þannig hefur verið sagt frá því 
að kvikmyndagerðin Zik Zak hafi 
tryggt sér kvikmyndarétt að nýrri 
bók Stefáns Mána, Skipið. Í frétt-
um síðustu viku kom fram að 
sjónvarpsréttur á bókum Stellu 
Blómkvist hefur verið seldur til 
Þýskalands.

Ævar Örn vill ekki tjá sig meira 
en orðið er varðandi hugsanlega 
sölu á kvikmyndarétti á bókum 
sínum. En blaðið hefur heimildir 
fyrir því að þar sé um að ræða 
nokkra aðila. Þeirra á meðal Kisa 
með þá Ingvar Þórðarson og Júlíus 
Agnarsson í broddi fylkingar. En 
þeir eru nú að framleiða Astrópíu. 
Þá er Ævar Örn að skrifa handrit 
glæpaþátta ásamt Yrsu Sigurðar-
dóttur, Árna Þórarinssyni og Páli 
Kr. Pálssyni í samstarfi við þá 
Sigurjón Kjartansson og Óskar 
Jónasson. Þeir hafa sést með trýnið 
ofan í nýrri bók Ævars Arnar, Sá 
yðar sem syndlaus er, en hún hefur 
fengið afbragðs dóma. Þá er Frétta-
blaðinu kunnugt um fleiri 
kvikmyndagerðarmenn sem sýnt 
hafa því áhuga að kvikmynda bækur 
Ævars.

Sjálfur vill Ævar Örn ekki gera 
mikið úr kapphlaupi kvikmynda-
gerðarmanna um krimmana. Segir 
reyndar að hann sjái einhverra hluta 
vegna þessa íslensku, bresku og 

skandinavísku krimma fyrir sér 
sem sjónvarpsefni fremur en bíó. 
„En því fleiri krimmar sem komast 
á hvíta tjaldið, því betra. Bara 
gaman að því.“

Baltasar Kormákur segir þá Arn-
ald Indriðason rithöfund hafa ákveð-
ið fyrir löngu að hefja engar við-
ræður um hugsanlegt áframhald 
kvikmyndunar Baltasars á bókum 
hans. Baltasar vildi að öðru leyti 
ekki tjá sig um áform sín á þessu 
sviði.

Ekkert leyndarmál þó er að menn 
sjá jafnvel fyrir sér einhvers konar 
framhaldskvikmyndagerð Baltas-
ars á bókum Arnaldar, þá á borð við 
þá sem til að mynda Svíar hafa 
stundað í tengslum við bækur Henn-
ing Mannkells. En ekkert hefur 
verið ákveðið enn í þeim efnum.

JJ Cale hefur haft mikil áhrif á tón-
list Erics Clapton. Hann samdi lögin 
Cocaine og After Midnight sem bæði 
náðu miklum vinsældum þegar Eric 
Clapton gerði sínar útgáfur af þeim. 
Þær vinsældir urðu svo til þess að 
vekja athygli á JJ Cale. Þannig eiga 
þessir tveir tónlistarmenn hvor 
öðrum mikið að þakka. Það var 
þess vegna mikið fagnaðarefni 
fyrir marga að þeir skyldu í fyrsta 
sinn gera plötu saman.

The Road to Escondido hefur að 
geyma fjórtán lög. Ellefu þeirra 
eru eftir Jean Jacques Cale, eitt 
er eftir Eric Clapton, eitt eftir 
Clapton og John Mayer og eitt er 
gamall slagari eftir Brownie 
McGhee, Sporting Life Blues. 
Fjölmargir þekktir hljóðfæra-
leikarar koma fram á plötunni, 
þ.á.m. Billy Preston og John 
Mayer. 
Lögin eru flest í þessum afslapp-
aða stíl sem einkennir tónlist JJ 
Cale. Djass og kántrískotið blús-
rokk í stíl við síðustu sólóplötu JJ 
Cale, To Tulsa and Back, sem kom 
út fyrir tveimur árum og vakti 
óþarflega litla athygli. Á þessu 
eru þó nokkrar undantekningar, 
t.d. lagið Dead End Road sem er 
hressileg blúgrasskeyrsla. 
Það er ekki hægt að setja mikið út 
á þessa plötu. Þessi lög standa öll 
fyrir sínu, flutningurinn er full-

kominn og hljómurinn er góður. 
Platan sýnir að lagasmíðar JJ 
Cale ná fram því besta í Eric 
Clapton. Hér eru tveir gamlir 
meistarar að gera það sem þeir 
kunna best. Það er fátt sem kemur 
á óvart, en aðdáendur þessara 
tónlistarmanna láta sig það senni-
lega litlu máli skipta. 

Kóngar hvíta blúsins sameinaðir
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Martin ShortTim Allen
BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN.

Sýnd með Íslensku og ensku tali

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

Ítalska kvikmyndhátiðin heldur áfram í nokkra daga (4-6 des) vegna 
fjölda áskorana Misstu ekki af því besta í ítalskri kvikmyndagerð. 
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Sýningartímar

THE GRUDGE 2
BÖLVUNIN 2 (flugstrákar)( (HINIR

RÁFÖLLNUF

Leiðin til Betlehem

Munið afsláttinnMunið afsláttinnMunið afsláttinn

Þorir þú aftur ?

/ ÁLFABAKKA / KEFLAVÍK/ KRINGLUNNI / AKUREYRI
THE GRUDGE 2 kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 B.i. 16

JÓNAS M/- Ísl tal. kl. 3:40 Leyfð

FLY BOYS kl. 8 - 10:30 B.i. 12

THE DEPARTED VIP kl. 5
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 4 Leyfð

SAW 3 kl. 5:50 - 8 - 10:30 B.i.16

SAW 3 VIP kl. 8 - 10:30
SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 Leyfð

SANTA CLAUSE 3 kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl kl. 6 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk kl. 6 - 8:10 - 10:20 Leyfð

SANTA CLAUSE 3 kl. 6 - 8:10 Leyfð

THE GRUDGE 2 kl. 10:20 B.i. 16

THE DEPARTED kl. 8:10 B.i. 16

SANTA CLAUSE 3 kl. 8 Leyfð

CASINO ROYALE kl. 10 B.i. 14

THE LAST KISS kl. 8 Leyfð

ADRIFT kl. 10:15 B.i. 16

STURTAÐ NIÐUR M/- Ísl kl. 6 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk kl. 8 Leyfð

THE GRUDGE 2 kl.10 B.i. 16

SANTA CLAUSE 3 kl. 6 Leyfð

NATIVITY STORY kl  8 - 10 B.i. 6

Fate come noi
(gerið eins og við) kl. 5:50

Da zero a dieci 
(frá einum upp í tíu) kl. 8

Miracolo, Il 
(kraftaverkið) kl. 10:10

BÖRN kl. 6 B.i.12

SCANNER DARKLY kl. 10:40 B.i.16

NATIVITY STORY kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i.6

MÝRIN kl. 6 - 8 - 10:10 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 8 B.i. 16

í bíó1fyrir2 * kæru gestir vinsamlegast athugið að tilboð þetta

Frá framleiðendum og

í bíó1fyrir2 *
kæru gestir vinsamlegast athugið að tilboð þetta

Tónleikaplatan Skin and Bones 
með Foo Fighters er komin út. 
Platan inniheldur vinsæl lög á 
borð við Walking After You, My 
Hero, Times Like These og Ever-
long í órafmögnuðum útgáfum. 
Tónleikarnir voru teknir upp í Los 
Angeles Pantages Theater í Kali-
forníu í ágúst síðastliðnum.

Hljómsveitin var talsvert 
stærri á tónleikunum en gengur 
og gerist. Auk Foo Figters-liðanna 
Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate 
Mendel og Chris Shiflett komu 

fram Petra Haden (fiðla), Rami 
Jaffee (hljómborð), Drew Hester 
(ásláttur) og fyrrum Foo Fighters-
gítarleikarinn Pat Smear, sem 
yfirgaf sveitina árið 1997. 

Tónleikarnir koma einnig út á 
DVD-mynddiski, sem inniheldur 
fleiri lög og annað aukaefni.

Foo Fighters hefur haldið 
tvenna tónleika hér á landi við 
mjög góðar undirtektir. Þeir síð-
ustu voru í Egilshöll sumarið 2005 
þegar þeir tróðu upp með vinum 
sínum í Queens of the Stone Age.

Órafmagnaðir í L.A.

Hljómsveitinni Reykjavík! hefur 
verið boðið að spila á þremur stór-
um hátíðum í byrjun næsta árs. 
Fyrst er það Eurosonic í Hollandi, 
því næst by:Larm í Noregi, og síð-
ast en ekki síst hin veglega South 
by Southwest-hátíð í Texas í mars.

„Við sóttum bara um á Euro-
sonic af einhverri rælni og förum 
á eigin vegum. Við fengum reynd-
ar styrk frá Reykjavík Loftbrú 
líka,“ sagði Haukur S. Magnússon, 
gítarleikari Reykjavíkur!. Hátíðin 
sú er eins konar útvarpsstöðva-
stefna, og er Pétur Ben fulltrúi 
Ríkisútvarpsins þar í ár.

By:Larm segir Haukur vera 
ætlaða sveitum af Norðurlöndun-
um, fyrst og fremst. „Ég held að 
hugmyndin sé að gefa einhvers 
konar mynd af skandinavísku 
tónlistarlífi,“ sagði Haukur, 
en hátíðin sú ku vera vin-
sæl hjá bókurum á 
vegum Hróarskeldu. 
South by Southwest er 
þó langstærst. „Við 
vorum að fregna að við 
værum boðnir þangað. 
Það verður auðvitað 
skemmtilega subbu-
legt,“ sagði 
Haukur hlæj-
andi, en hljóm-
sveitir á 
borð við 
Ske,
Singa-
pore
Sling
og Vínyl 
hafa spil-
að á hátíðinni 
á árum áður. 
Margir sem þar 

spila hafa plötu-
samninga eða 

boð um tón-
leika upp úr 

krafsinu, en Haukur segir það þó 
ekki vera aðalatriðið. „Þetta er 
aðallega skemmtilegt ferðalag. 
Hins vegar getur allt gerst og að 
sjálfsögðu reynum við að standa 
okkur eins vel og við getum,“ sagði 
hann.

Haukur telur boðin vera til 
komin vegna frammistöðu sveitar-
innar á Airwaves. Plata Reykja-
víkur!, Glacial Landscapes, Reli-
gion, Oppression and Alcohol, 
gæti þó haft sitt að segja, en fyrsta 
upplag er nú uppselt hjá útgef-
anda.

Reykjavík! gerist víðförul

Ungstirnið Lindsey Lohan vísar 
gagnrýni um barnalegt málfar og 
stafsetningu í kveðju til minning-
ar um leikstjórann Robert Alt-
man til föðurhúsanna. Hún segir 
að stafsetningarvillur skipti ekki 
máli þar sem kveðjan hafi verið 
skrifuð frá hjartanu. 

Altman lést hinn 20. nóvember 
síðastliðinn en Lohan lék í síð-
ustu mynd hans A Prairy Home 

Com-panion. Í sinni hinstu kveðju 
til Altmans segir hún að leikstjór-
inn hafi verið sér næstum jafn 
náinn og faðir sinn eða afi, en 
orðar það helst til klaufalega. 
Blaðamenn vestra hafa gert gys 
að að leikkonunni og sagt að Alt-
man hefði hlegið hefði hann lesið 
kveðjuna. Talsmaður Lohan tekur 
hins vegar upp hanskann fyrir 
ungstirnið og segir að hún hafi 
skrifað skilaboðin í lófatölvuna 
sína nokkrum augnablikum eftir 
að hún frétti af láti leikstjórans. 
„Lindsey var miður sín og hágrát-
andi. Robert Altman var henni 
mjög kær og þótt hún hafi skrif-
að eitthvað í mikilli geðshrær-
ingu ætti fólk að virða að þetta 
var skrifað í hjartans einlægni.“ 

Lindsay sökuð um ritsóðahátt
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Mamma laumaði afmælisgjöf út til mín

 Íslenska kvennalands-
liðið í handbolta bar í gær sigur-
orð á Ítölum, 30-25. Leikur íslenska 
liðsins var langt undir meðallagi í 
fyrri hálfleik og Ítalir höfði yfir í 
leikhléi, 12-14. Það kom þó ekki að 
sök og leikur liðsins í síðari hálf-
leik var góður og þegar upp var 
staðið var sigurinn öruggur.

Íslenska liðið var lengi í gang í 
gær og engu líkara en að liðið liti á 
það sem hálfgert skylduverkefni 
að mæta í íþróttahúsið í Valcea. 
Það var ótrúlegt andleysi yfir leik 
liðsins í byrjun og ítalska liðið 
gekk á lagið.

Þegar átta mínútur voru liðnar 
af leiknum og í stöðunni 2-6 sá 
Júlíus Jónasson þjálfari þann kost 
vænstan að taka leikhlé enda ekk-
ert vit í leik íslenska liðsins og 
hugarfar leikmanna augljóslega 
ekki rétt. Það virtist hafa góð áhrif 

á stelpurnar okkar því hægt og 
bítandi minnkaði forskot þeirra 
ítölsku. Eitthvað gekk þó illa að 
jafna metin, þrátt fyrir góð tæki-
færi, því ítalska liðið hélt yfir-
hendinni út fyrri hálfleikinn og 
leiddi þegar flautað var til leik-
hlés, 12-14.

Greinilegt var að Júlíus, þjálf-
ari íslenska liðsins, var allt annað 
en sáttur við spilamennsku liðsins 
enda fáar stelpur að spila af eðli-
legri getu í fyrri hálfleik og margt 
sem þurfti að laga, bæði í sóknar- 
og varnarleik íslenska liðsins, ef 
ekki ætti illa að fara í þeim síðari.

Ef hægt er að segja að fyrri 
hálfleikur hafi verið eins og svart 
þá var síðari hálfleikurinn eins og 
hvítt. Það var engu líkara en að 
allt annað íslenskt lið væri inni á 
vellinum í síðari hálfleik en í þeim 
fyrri. Loksins sást barátta í 
íslenska liðinu og liðið var að spila 
skínandi góðan varnarleik.

Íslensku stelpurnar voru ekki 
lengi að jafna metin í 14-14 og þær 
komust svo yfir í fyrsta sinn í 
leiknum þegar um sjö mínútur 
voru liðnar af síðari hálfleik, 17-
16. Á þessum kafla náði íslenska 
liðið vel að trufla sóknarleik 
ítalska liðsins og í kjölfarið fengu 
okkar stelpur mörg hraðaupp-
hlaup þar sem þær Sólveig Lára 
Kjærnested og Guðbjörg Guð-
mannsdóttir voru í aðalhlutverk-
um.

Eftir að íslenska liðið komst 
yfir var aldrei spurning hvorum 
megin sigurinn endaði en lokatöl-
ur urðu 30-25. Íslenska liðið sýndi 
það og sannaði í síðari hálfleikn-

um að það er mun betra en það 
ítalska og ef stelpurnar okkar 
hefðu spilað af sama krafti í fyrri 
hálfleik og þær gerðu í þeim síðari 
þá hefði munurinn í lokin eflaust 
orðið stærri en raunin varð.

Ísland vann öruggan fimm marka sigur, 30-25, á Ítölum í lokaleik riðilsins í undankeppni HM í handbolta 
kvennalandsliða. Ísland endaði í þriðja sæti riðilsins og komst ekki áfram á lokakeppni HM.

 Guðbjörg Guðmanns-
dóttir var valinn maður leiksins 
og hún sagði að það hafi ekki 
komið til greina að tapa þessum 
leik. „Við byrjum leikinn mjög 
illa og mér fannst vanta alla 
einbeitingu. Við vorum hálfsof-
andi og það var eins og við 
værum ekki tilbúnar í verkefnið. 
Svo fórum við inn í hálfleik og 
það kom ekki annað til greina en 
að sigra þennan leik og fara með 
tvo sigra frá þessu móti.“

Guðbjörg sagði að það væri 
erfitt að benda á eitthvað eitt sem 
orsakaði andleysi íslenska liðsins 
í byrjun leiksins. „Við ætluðum 
okkur að sjálfsögðu allar að gera 
okkar besta og vinna en við 
vorum bara ekki tilbúnar frá 
byrjun. Þær voru ekki búnar að 
vinna leik og ætluðu sér eflaust 
að ná í stig í dag en það kom 
aldrei til greina að tapa þessu,“ 
sagði Guðbjörg.

Kom aldrei til 
greina að tapa

 Þrátt fyrir sigurinn var 
Júlíus Jónasson, þjálfari íslenska 
liðsins, ekkert alltof sáttur í leiks-
lok. „Ég fór yfir það fyrir leikinn 
að það er oft erfitt þegar komið er 

í síðasta leikinn að slaka ekki á og 
fara að hugsa um eitthvað annað 
en þetta verkefni, sérstaklega 
þegar mótherjinn er lakari en við 
á pappírunum. Þær voru hins 

vegar ekkert lakari en við, þær 
voru betri en við í fyrri hálfleik.

Þetta er bara atriði um viljann 
og hugarfarið. Allt sem við gerð-
um í fyrri hálfleik var illa gert. 
Þetta var svo allt annað í síðari 
hálfleik. Við stóðum hins vegar í 
vörn mikinn hluta af síðari hálf-
leiknum og ítalska liðið fékk að 
spila mjög mikið, sem er oft þegar 
svona er. 

Við stóðum hins vegar vörnina 
mjög vel í síðari hálfleik. Við 
vorum að prófa ýmsar útfærslur 
af vörn í fyrri hálfleik og það gekk 
ekkert, það er spurning um hugar-
farið,“ sagði Júlíus og bætti við að 
hann væri ekkert yfir sig ánægð-
ur með síðari hálfleikinn.

„Ég er svona þokkalega ánægð-
ur með hann. Ég er samt ekkert 
100% ánægður en ég held að það 
liggi bara í því að skoðun mín núna 
er svolítið lituð frá fyrri hálfleikn-
um.“

Íslenska liðið endaði í þriðja 
sæti riðilsins og Júlíus sagði að 
það væri ekki ásættanlegt því liðið 
hefði farið til Rúmeníu með það að 
markmiði að vinna alla leikina.

Fyrri hálfleikur slakur en síðari mun betri



ÍSLENSKAR SKÁLDSÖGUR

HIÐ STÓRFENGLEGA
LEYNDARMÁL HEIMSINS

STEINAR BRAGI

EINKASPÆJARINN STEINN STEINARR OG 
AÐSTOÐARMAÐUR HANS MUGGUR RANNSAKA ÆSILEGT 
MORÐMÁL Á SKEMMTIFERÐASKIPI

ÞAÐ ÆTTI AÐ SETJA
ÞIG Á HEIMSMINJASKRÁ
„Það er nautn að lesa textann og sagan er í senn fyndin, írónísk,
persónuleg, kátbrosleg, ljúfsár og melankólísk.“
– Morgunblaðið 3. nóvember 2006

                           „Skemmtilegur texti og furðulegur.“
– Fréttablaðið, 5. nóvember 2006

„Rosalega vel skrifuð ...“
– Kastljós, 20. nóvember 2006

HIN ÍSLENSKA TRAINSPOTTING
50 GRÖMM AF ÓDRÝGÐU KÓKAÍNI HVERFA Í PARTÍI Í REYKJAVÍK.
ELTINGARLEIKUR UPP Á LÍF OG DAUÐA.

„Bráðskemmtileg bók sem heldur fínu jafnvægi milli tilgerðarleysis og húmors.“
– Morgunblaðið, 3. nóvember 2006

               „... samtímasaga í húð og hár ... svínvirkar í núinu.“
– Fréttablaðið, 13. nóvember 2006

                    „Frábærlega skrifuð og áleitin saga …“
– Fréttablaðið, 21. nóvember 2006

„Gaddavír er látlaus, hefðbundin, vel skrifuð skáldsaga sem gefur tilefni til þess 
að velta fyrir sér mannlegu eðli… Í stærra samhengi og táknsögulega fjallar
Gaddavír um erfðasyndina, þjáningu, jafnvel píslarvætti.“

– Morgunblaðið, 3. nóvember 2006

ÁHRIFAMIKIL SKÁLDSAGA SEM HELDUR
LESANDANUM Í HELJARGREIPUM

„... magnað hvernig honum tekst að gæla við margnotað glæpasagnaform, 
en endurnýja það jafnframt gjörsamlega og með brakandi ferskum hætti.“

– Morgunblaðið, 25. nóvember 2006

 Enski landsliðsþjálfarinn 
Steve McClaren er á því að best sé 
að nota fyrirliða Liverpool, Steven 
Gerrard, á miðri miðjunni en bæði 
enska landsliðið og Liverpool hafa 
verið að nota hann á miðjunni sem 
og á hægri kantinum. Mikið hefur 
verið rifist um hvar sé best að láta 
Gerrard spila en flestir hallast að 
því í dag að hann sé bestur á miðj-
unni.

„Þið sáuð í landsleiknum gegn 
Hollandi að ég reyndi að spila með 
Gerrard, Lampard og Carrick þétt 
saman á miðjunni. Með því fékk 
Stevie ákveðið frjálsræði sem er 
honum svo mikilvægt. Hann verð-
ur að geta hlaupið frjálst inn á síð-

asta þriðjung vallarins eins og 
hann gerði gegn Wigan,“ sagði 
McClaren.

„Bæði Stevie og Frank vilja 
sækja fram á við og báðir sækja 
líka mikið í boltann. Það gerir 
Carrick reyndar líka. Það þarf að 
ná jafnvægi. Passa að menn séu 
ekki of þétt og heldur ekki of 
mikið úti á vængjunum. Svo þarf 
að spila á styrkleika leikmann-
anna og styrkleiki Stevies er að 
keyra fram,“ sagði McClaren.

Það er áhugavert að heyra 
McClaren segja þetta því hann 
hefur alltaf spilað með Gerrard út 
á vængnum þar sem hann á að 
leysa hlutverk Beckham.

Á að leika á miðjunni

 Breskir fjölmiðlar sögðu 
frá því í gær að Arsene Wenger, 
stjóri Arsenal, og Thierry Henry, 
fyrirliði liðsins, hafi rifist á 
æfingu á föstudag með þeim 
afleiðingum að sá síðarnefndi lét 
sig hverfa. Mun hann hafa 
brugðist illa við því að Wenger 
valdi hann ekki í hópinn gegn 
Tottenham.

Henry hefur átt við meiðsli að 
stríða og Wenger vildi meina að 
hann væri ekki tilbúinn. „Hann er 
þreyttur og þarf að ná sér að 
fullu. Hann getur ekki bara 
labbað beint inn í liðið aftur,“ 
sagði Wenger en vildi ekki 
staðfesta áðurgreint rifrildi.

Sjálfur sagði Henry að hann 
hefði orðið fyrir vonbrigðum með 
að missa af Tottenham-leiknum. 
Hann gæti einnig misst af leik 
Arsenal gegn Chelsea á sunnu-
dag.

Wenger þögull

Í gær unnu íslenskir 
sundmenn tvenn silfurverðlaun á 
Norðurlandamóti ungmenna sem 
fram fór í Tampere í Finnlandi. 
Bæði verðlaun komu í 100 m 
skriðsundi en þau unnu Hrafn-
hildur Skúladóttir og Guðni 
Emilsson. Sá síðarnefndi bætti 
piltametið í greininni.

Á laugardag unnu íslensku 
keppendurnir til fernra verð-
launa. Guðni vann tvenn, silfur í 
50 m bringusundi og brons í 200 
m bringusundi. Hrafnhildur vann 
brons í 50 m bringusundi og 
Rakel Gunnlaugsdóttir brons í 
200 m bringusundi.

Tvenn silfur-
verðlaun í gær

 Henrik Larsson verður 
ekki í neinni sjálfboðavinnu þá 
þrjá mánuði sem hann verður hjá 
Manchester United í vetur. 
Larsson, sem er á mála hjá 
Helsingborg í Svíþjóð, mun fá í 
laun 167 milljónir króna þennan 
tíma samkvæmt frétt Mail on 
Sunday. Það gerir um 56 milljónir 
á mánuði eða tæpar tvær 
milljónir á dag.

„Þetta er draumatækifæri 
fyrir mig. Ég bara gat ekki 
hafnað þessu boði,“ sagði Larsson 
þegar lánsamningurinn var 
kynntur. Hann verður launahæsti 
leikmaður United þessar vikur.

Fær 167 millj-
ónir í laun



 Eggert Magnússon, for-
maður KSÍ og tilvonandi stjórnar-
formaður West Ham, var á meðal 
áhorfenda á Goodison Park í gær 
þegar Everton lagði West Ham, 2-
0, með mörkum Leon Osman og 
hins unga James Vaughan.

„Þetta eru ótrúleg úrslit fyrir 
okkur,“ sagði himinlifandi stjóri 
Everton, David Moyes. „Ég veit 
ekki hvernig strákarnir fóru að 
þessu. Það voru allir að leika úr 
stöðum en baráttuandinn var til 
staðar og einhvern veginn tókst 
strákunum að landa þessum 
sigri.“

Alan Pardew, stjóri West Ham, 
var eðlilega ekki eins kátur. „Það 

veldur áhyggjum hversu illa okkur 
gengur að skora. Annars vorum 
við að spila vel fram að fyrra 
markinu þeirra. David Moyes bað 
mig nánast afsökunar í leikslok á 
að hafa unnið. Carlos Tevez var 
góður í dag en það myndi hjálpa 
honum mikið að skora eitt mark,“ 
sagði Pardew.

West Ham tapaði gegn Everton
 Dregið var í þriðju 

umferð enska bikarsins í gær og 
stórleikur umferðarinnar er 
klárlega viðureign Liverpool og 
Arsenal sem fram mun fara á 
Anfield. Man. Utd á erfiðan 
heimaleik fram undan gegn Aston 
Villa en Chelsea ætti að fljúga 
áfram í næstu umferð.

Arsenal mætir 
Liverpool

 HK-ingum mistókst að 
endurheimta efsta sæti DHL-deild-
arinnar í gær er þeir töpuðu, 27-30, 
fyrir Stjörnunni á heimavelli 
sínum. Stjarnan hafði forystu frá 
upphafi til enda og vann mikilvæg-
an og verðskuldaðan sigur.

„Við vissum að rússneski línu-
maðurinn þeirra væri í banni og 
það er stórt skarð fyrir þá. Við 
byrjuðum vel, svo virtust menn 
aðeins missa dampinn en komu 
aftur öflugir á lokakaflanum. Við 
spiluðum fína vörn í þessum leik 
en ég vil meina að Elli hafi gert 
gæfumuninn í seinni hálfleik,“ 
sagði Kristján Halldórsson, þjálf-
ari Stjörnunnar, en Elías Már Hall-
dórsson reyndist sínum gömlu 
félögum erfiður í síðari hálfleikn-
um og spilaði stórt hlutverk í þess-
um sigri er hann skoraði fimm 
mörk.

Stjörnumenn náðu mest sex 
marka forskoti í fyrri hálfleiknum 
og höfðu 15-12 forystu í hálfleik. 
HK kom öflugt inn í seinni hálf-
leikinn og minnkaði muninn í eitt 

mark. Stjarnan keyrði þá aftur 
fram úr, náði fimm marka forskoti 
og sigraði á endanum með þriggja 
marka mun. Liðið spilaði öflugan 
varnarleik og HK-ingar áttu fá ráð. 
Tite Kalandadze var bestur hjá 
Garðbæingum og Roland Valur 

Eradze átti einnig mjög góðan leik.
„Tite var ekki alveg heill en 

hann var öflugur í byrjun. Það er 
mikilvægt fyrir okkur að ná að 
leggja toppliðið á þeirra heima-
velli. Við getum glaðst yfir því 
hvernig staðan er hjá okkur í dag,“ 

sagði Kristján en Patrekur Jóhann-
esson, sem hefur ekkert spilað í 
síðustu leikjum vegna meiðsla, er 
að jafna sig og kemur aftur inn í 
næsta leik.

Gunnar Magnússon, aðstoðar-
þjálfari HK, sagði Stjörnumenn 
einfaldlega hafa verið betri á öllum 
sviðum. „Þeir spiluðu frábæra 
vörn, öfugt við okkur. Við fengum 
góð færi í fyrri hálfleik en hann 
Roland hreinlega át þau. Hjá okkur 
var markvarslan ekkert í líkingu 
við það sem hún hefur verið,“ sagði 
Gunnar. Hann sagði sína menn hafi 
komið rétt stemmda í leikinn og 
því hafi annað klikkað. Lykilmenn 
liðsins voru langt frá sínu besta en 
markahæstur hjá heimamönnum 
var Valdimar Þórsson.

„Menn ætluðu svo sannarlega 
að ná sigri í þessum leik. Við vorum 
ekki nægilega sáttir við leikinn 
gegn Fylki og menn komu vel 
stemmdir í þetta. Engu að síður 
voru margir hjá okkur langt frá 
sínu besta.“ 

Stjarnan náði að stöðva HK-hraðlestina

 Haukar hafa ekki sagt 
sitt síðasta í baráttunni um 
Íslandsmeistaratitilinn. Það sönn-
uðu þeir í gær með frábærum 
sigri á Íslandsmeisturum Fram að 
Ásvöllum, 31-28, eftir að hafa 
verið þrem mörkum undir í leik-
hléi, 14-17.

Fyrri hálfleikur var mjög fjör-
ugur en það voru gestirnir úr Safa-
mýrinni sem tóku fljótt forystuna. 
Hana gátu þeir þakkað massífum 
varnarleik og skynsömum sóknar-
leik. Á meðan var sóknarleikur 
Hauka mjög ráðleysislegur, illa 
skipulagður og byggðist algjör-
lega á einstaklingsframtökum. Ef 
ekki hefði verið fyrir góðan leik 
Andra Stefan og Kára Kristjáns-
sonar hefðu Framarar líklega 
klárað rimmuna fyrir hlé. 

Síðari hálfleikur byrjaði með 
miklum látum og allt annað var að 
sjá til Haukanna sem mættu 
ákveðnir og grimmir til síðari 
hálfleiks. Barátta þeirra var fljót 
að skila sér því eftir um fímm 
mínútna leik voru Haukarnir 
komnir yfir, 18-17. 

Haukar náðu síðan tveggja 
marka forystu, 20-18, og þá var 
Guðmundi Guðmundssyni, þjálf-
ara Fram, nóg boðið og hann tók 
leikhlé enda staðan 6-1 í síðari 
hálfleik. Haukarnir héldu yfir-
höndinni þó leikurinn væri 
hnífjafn.

Ákveðinn vendipunktur varð í 
leiknum þegar sex mínútur lifðu 
leiks en þá náðu Haukar þriggja 
marka forystu, 27-24, með glæsi-
legu sirkusmarki frá Samúel 
Árnasyni.

Haukar litu aldrei til baka eftir 
þetta frábæra mark og fögnuður 

þeirra var innilegur í leikslok. 
„Það kom aldrei til greina að tapa 
þessum leik,“ sagði glaðbeitt hetja 
Hauka í leikslok, Andri Stefan, en 
hann dró Haukavagninn frá upp-
hafi til enda. SKorað falleg mörk 
og lagði upp fjölda annarra marka. 
„Baráttan er ekkert búinn. Við 
höfum enn trú á við getum orðið 
meistarar og ef við klárum inn-
byrðisleikina gegn toppliðunum 
eigum við möguleika.“

Kári Kristjánsson átti einnig 

fínan leik og Magnús Sigmunds-
son varði mikilvæga bolta í mark-
inu. Framarar misstu dampinn í 
síðari hálfleik og áttu ekkert svar 
við leikgleði og baráttu heima-
manna.

Liðsheildin kom liðinu i fína 
stöðu í leikhléi en liðsheildin var 
ekki til staðar í síðari hálfleik og 
Fram vantaði sárlega einhvern til 
að leiða liðið á erfiðum tímum í 
síðari hálfleik en sá einstaklingur 
fannst ekki.

Haukar sendu skýr skilaboð með sigri á Íslandsmeisturum Fram í gær. Það er 
nóg eftir að mótinu og Haukar telja sig eiga góða möguleika spili þeir eins og í 
gær þegar liðið sýndi gríðarlegan karakter og kom til baka í síðari hálfleik.

Óhræddur við 
Räikkönen

 Felipe Massa, ökuþórinn 
brasilíski hjá Ferrari, segist 
óhræddur við samkeppni síns nýja 
liðsfélaga, Finnans Kimi Räikkön-
en. Sá síðarnefndi er eftirmaður 
Michael Schumacher og er þegar 
talinn líklegur til að hreppa heims-
meistaratitilinn á næsta tímabili.

„Hann er öflugur en ég er sjálf-
ur í góðri stöðu og tilbúinn að gefa 
allt í botn. Ég er svo sannarlega 
ekki hræddur við hann,“ sagði 
Massa í nýlegu viðtali. 

Michael Owen, framherji 
Newcastle, vonast til að hann geti 
jafnað sig af meiðslum sínum 
nógu snemma að hann geti 
byrjaði að spila á nýjan leik áður 
en núverandi tímabili lýkur.

Hann sleit krossbönd í hné í 
leik gegn Svíum á HM í Þýska-
landi í sumar.

„Ég fer í myndatöku um 
áramótin og vonandi fæ ég góðar 
fréttir þá. Vonandi get ég byrjað 
að skokka í febrúar og keyrt þetta 
áfram eftir það,“ sagði Owen.

Vill spila á 
þessu tímabili

Enska úrvalsdeildin:

Iceland Express deild karla

Iceland Express deild kv.

DHL-deild karla

Royal League

Ítalski boltinn:

Spænski boltinn:
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… fær Halldór Baldursson 
teiknari sem býður fórnar-
lömbum skopteikninga sinna 
að ræða málin og gera upp í 
útgáfuteiti vegna bókar hans.

„Þetta er aldeilis búið að vinda 
upp á sig, mest allur minn frítími 
fer í að brjóta saman blöð og líma 
á þau strikamerki,“ segir Óttar 
Martin Norðfjörð, ævisöguhöf-
undur Hannesar Hólmsteins 
Gissurarsonar prófessors. 

Fyrsta „bindi“ ævisögunn-
ar, Hannes – Nóttin er blá, 
mamma hefur slegið óvænt í 
gegn og er í þriðja sæti met-
sölulista Eymundsson og 
hjá útgefanda voru öll 
eintök uppurin. Óttar 
var í óðaönn að dreifa 

ritinu í bókabúðir þegar Frétta-
blaðið truflaði hann. „Fyrsta upp-
lag var þúsund eintök og ég varð 

því að gjöra svo vel að 
kveikja á ljósritunarvél-
inni og prenta annað til,“ 
segir Óttar. „Nú þegar er 
ég búinn að koma 500 ein-

tökum til viðbótar í 
búðir.“ 

Upphaflega stóð til 
að bókin yrði 

aðeins seld í 
bókabúðum
Máls og menn-
ingar á Lauga-
vegi og 
Eymunds-

son í Aust-
urstræti

en í ljósi mikillar eftirspurnar 
verður einblöðungurinn til sölu 
í öllum verslunum Pennans-
Eymundsson á landinu. Óttar 
segir að þessar vinsældir komi 
sér á óvart en er sérstaklega 
glaður fyrir hönd Mæðra-
styrksnefndar sem fær 
allan ágóða af bókinni, 
sem kostar 99 krónur. 
„Í fyrstu hélt ég að 
það yrðu í mesta lagi 
nokkrir þúsundkallar 
en það er ljóst að það 

verður talsvert meira. Ég 
er auðvitað hæstánægður 
með það.“

Á annað þúsund eintaka seld

„Það sem greinir ketilbjöllur frá 
annarri líkamsrækt er að þú lætur 
líkamann vinna sem heild og ein-
angrar ekki einstaka vöðva. 
Þannig setur maður kröfu á að 
vöðvarnir vinni sem eitt kerfi og 
gagnist manni þannig í lifandi 
lífi,“ segir Vala Mörk Jóhannes-
dóttir, einkaþjálfari og sérfræð-

ingur í rússneskum ketilbjöllum, 
sem verið hafa að ryðja sér til 
rúms hérlendis. 

Ketilbjalla lítur einna helst út 
eins og fallbyssukúla sem á hefur 
verið skeytt handfangi. Hægt er 
að fá þær í mismunandi þyngdum 
og með kúlunum eru gerðar ótal 
mismunandi æfingar. „Þetta eru 
hraðar æfingar sem reyna á þolið, 
en um leið hægar lyftur sem 
styrkja mann,“ segir Vala og bætir 
því við að fitubrennslan sé gífur-
leg. „Það sem í raun og veru gerist 
er að þú verður mjög sterkur án 
þess að fá bólgna vöðva, þess 
vegna eru konur líka svo hrifnar 
af þessu.“ 

Ketilbjöllurnar hafa slegið í 
gegn úti um allan heim á síðustu 
árum, en þeirra hefur notið við í 
lengri tíma í Rússlandi og hefur 
verið eitt helsta leyndarmál afreks-

íþróttamanna þar í landi. Æfing-
arnar sem gerðar eru með ketil-
bjöllum eru stuttar en snarpar og 
taka yfirleitt ekki lengri tíma en 
hálftíma. Vala kynntist ketilbjöll-
unum á netinu ásamt eiginmanni 
sínum, Guðjóni Svanssyni, og í 
kjölfarið fóru þau á kynningar-
námskeið í Kaupmannahöfn. Í 
sumar fór hún svo á annað nám-
skeið þar sem hún nældi sér í 
kennsluréttindi á bjöllurnar. „Við 
hjóninn fundum strax hvað við 
græddum meira á þessu og það 
hafa aðrir sem prófa þetta fundið 
líka,“ segir Vala. Þeir sem eru 
áhugasamir um ketilbjöllur geta 
heimsótt heimasíðuna kettlebells.
is en þar er hægt að nálgast ítar-
legar upplýsingar um komandi 
námskeið og fleira. 

Ketilbjöllur nýtt æði í líkamsrækt

Smáborgarinn Fjóla er aðalpers-
óna sjónvarpsþáttar sem tökur 
hefjast á í dag. Fjóla er úr smiðju 
Ólafíu Hrannar Jónsdóttur leik-
konu, en óvenjuhátt hlutfall 
kvenna er við stjórnvölinn við 
þáttagerðina.

Fjóla er flestum Íslendingum að 
góðu kunn þar sem hún á sér sögu 
allt frá því í áramótaskaupinu 1989, 
þegar Ólafía Hrönn Jónsdóttir leik-
kona kom fyrst fram fyrir hennar 
hönd. „Það er skrýtið til þess að 
hugsa að við Fjóla höfum átt sam-
leið svona lengi en ég hef líka gefið 
henni löng frí inn á milli, jafnvel í 
einhver ár. Engu að síður virðist 
fólk þekkja hana ákaflega vel og 
tekur meira en vel í að fá hana sem 
reglulegan gest heim í stofu, þannig 
að mér fannst alveg kominn tími á 
hana,“ segir Ólafía Hrönn. 

„Fjóla er líka alveg rosaleg kell-
ing. Henni finnst hún tilheyra fína 
fólkinu en það er engu að síður 
pakk-púki í henni. Hún er líka 
þannig að ef hún kemst upp með að 
ota sínum tota á kostnað annarra 
þá hikar hún aldrei og á sama tíma 
hugsar hún aðeins allt það versta 
um aðra.“ 

Persóna Fjólu er greinilega 
skýr í kollinum á Ólafíu Hrönn 
enda getur hún nánast rætt um 
hana eins og gamla vinkonu. „Það 
var alveg rosalega gaman að 
skrifa þetta og talsverð viðbrigði 
frá „sketsa“ forminu. Munurinn 
felst í því að takast á við að mynda 
heildstæða sögu og þá verður hver 
persóna líka skýrari og sterkari 
fyrir vikið. Fyrir mér er Fjóla 
fyrst og fremst smáborgari og það 
af skemmtilegustu gerð svo ég 
vona bara að Íslendingar fái að 
njóta sem flestra þátta með henni 
blessaðri.“

Tökurnar sem eru að hefjast í 
dag eru ekki alveg með hefð-
bundnum hætti þar sem um svo-
kallaðan „pilot“ eða prufuþátt er 
að ræða. Vigdís Gunnarsdóttir 
leikstjóri bendir á að þetta sé í 
raun faglega leiðin að því að vinna 
svona gamanþætti þar sem vinnsl-

an snýst um að taka einn prufu-
þátt til þess að sjá hvernig hlutirn-
ir gera sig. En það er einnig 
óvenjulegt við verkefnið að óvenju 
margar konur koma að gerð þátt-
anna. „Það er sérstaklega skemmti-
legt að vinna með öllum þessum 
hæfileikaríku og kláru konum. Að 
mínu mati er líka nauðsynlegt að 
konur fái slík tækifæri í kvik-
myndagerð,“ segir Vigdís og er 
greinilega ánægð með hvaða fólk 
kemur að verkinu. 

Handritið og Fjóla eru afsprengi 
Ólafíu Hrannar, Hera Ólafsdóttir 
er framleiðandi, Sigurbjörg Jóns-
dóttir klippir, Helga Stefánsdóttir 
er með búningana og Ragnhildur 
Gísladóttir verður með tónlistina. 
„Þröstur Leó og Kjartan Guðjóns-
son fá svo að vera strákarnir 
okkar á setti en þeir eru með lykil-
hlutverk í þáttunum.“

PAKKAFERÐIR
VIÐ ALLRA HÆFI

Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100

42.900 kr.

Hvernig væri að upplifa dýrð jólanna í litla ríkinu 
Lúxemborg? Þetta er tilvalið tækifæri til að 
skreppa til vina og kunningja í borginni og njóta í 
leiðinni þess besta í mat, drykk, verslun, tónlist 
og alls þess sem borgin hefur upp á að bjóða á 
aðventunni. Gist verður á Hótel Carlton, 4* hótel 
í hjarta borgarinnar. Innifalið er flug, akstur til og 
frá flugvelli, gisting í 3 nætur á 4* hóteli með 
morgunverði, skoðunarferð á jólamarkaðinn í 
Metz og íslensk fararstjórn.

HELGAFERÐ
TIL LÚXEMBORGAR

15.–18. desember

Verð á mann í tvíbýli:

61.900 kr.

Express Ferðir og Borgarleikhúsið setja upp 
sameiginlega ferð í Nýju Óperuna í 
Kaupmannahöfn. Íslenski óperusöngvarinn 
Magnús Gíslason mun taka á móti hópnum 
og fara yfir sögu Óperunnar. Í boði er að sjá
hina frægu óperu Richards Wagners um 
svanatemjarann Lohengrin og ástkonu hans 
Elsu. Þetta er uppsetning sem enginn 
óperuunnandi má missa af. Innifalið er flug, 
gisting í 3 nætur á 4* hótelinu Hotel Imperial 
Copenhagen, með morgunverði, akstur til og 
frá flugvelli og miði á Lohengrin í Nýju 
Óperunni.

ÓPERUFERÐ
TIL KÖBEN

Verð á mann í tvíbýli:

12.–15. janúar





  

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

Manneskjur finna til sam-
kenndar með öðrum mann-

eskjum. Fólk vill að öðru fólki líði 
vel. Að minnsta kosti ekki illa. 
Heilbrigðar manneskjur fyllast 
samkennd og löngun til að hjálpa 
þegar þær frétta af því að aðrar 
manneskjur búi við hungur, ótta, 
sjúkdóma, eða eigi sér hvergi 
athvarf. Maður finnur fyrir van-
máttarkennd og jafnvel reiði 
þegar maður heyrir að annað fólk 
týni lífinu af völdum einhverrar 
ógæfu og ennþá sárari verður 
vanmáttarkenndin og gremjan ef 
maður veit að það hefði verið í 
mannlegu valdi af afstýra ógæf-
unni. Verst af öllu er þó að frétta 
af því þegar manneskjur láta lífið 
af manna völdum. Einstök morð 
vekja óhug og mann hryllir við 
kerfisbundnum fjöldamorðum 
eins og styrjöldum.

segja okkur hvað 
er að gerast í þeim hluta verald-
arinnar sem er utan okkar dag-
lega sjóndeildarhrings sem mest-
an part takmarkast af veggjum 
heimilis, vinnustaðar og bifreið-
ar. Það er ekki hægt að segja frá 
öllu sem gerist og smátt og smátt 
hefur reynslan af framboði og 
eftirspurn eftir upplýsingum 
mótað frásagnarform, örsögur 
sem við köllum fréttir.

OG öll önnur tjáningar-
form þróast fréttin og breytist 
eftir því sem tímar líða. Framfar-
ir í samgöngum og fjarskiptum, 
aukið framboð, samkeppni um 
athygli hafa gert fréttaformið 
knappara. Það er ekkert pláss 
fyrir útflúr, eða málalengingar. 
Aðeins kaldhamraðar staðreynd-
ir. Tilfinningahlaðin lýsingarorð 
eru útlæg úr fréttum. Tímar 
“sorglegra” atburða eru liðnir. 
Hlutlæg töluorð hafa tekið völd-
in.  Upplýsingar í stað tilfinn-
inga.

daginn var ein fréttin svo-
hljóðandi: “37 létust í Bagdad”. 
Mér þótti talan lág miðað við það 
sem á undan var gengið. “Lækk-
un um 60 frá meðaltali,” hugsaði 
ég. “Frábært.” 

er heimur nýtísku 
frétta, heimur töluorðanna miklu 
snyrtilegri en hinn blóðugi heim-
ur lýsingarorða þar sem sundur-
tætt lík og líkamsleifar friðsamra 
borgara, kvenna og barna liggja á 
rykugum götum fornar menning-
arborgar. Töluorð eru handa höfð-
inu, lýsingarorð handa hjartanu. 
Af hverju að velja á milli? Reynsl-
an hefur kennt mér að hugsa með 
hvoru tveggja.

Í heimi töluorða




