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Perlan er nútímaleg bygging byggð á gamalli hugmynd.
Fyrstu hugmyndir um byggingu glæsihúss 
á Öskjuhlíð eru frá árinu 1930 og koma frá 
meistara Jóhannesi Kjarval. Vildi hann 
byggja höll eða musteri og að veggir þess
yrðu þaktir spegilhelli

innar og er eitt helsta kennileiti hennar.
Fyrsta hæðin, Vetrargarðurinn, er mikið
notaður fyrir markaði, vörusýningar, lista-
sýningar og tónleika. Þá er varla til sá höf-
uðborgarbúi sem ekki hefur gert sér ferð á
útsýnispallana til ð líá

www.postur.is
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Síðasti öruggi skiladagur

á jólapökkum
til Evrópu!
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Eitt helsta kennileiti 
höfuðborgarinnar

Býr til plötu með 
Krumma

Leikjaglöð hjón búa til 
borðspil

 Haftyrðill á flækingi 
fannst í Vestmannaeyjum í gær, 
en hann er talinn hafa borist til 
lands í óveðrinu sem buldi á 
landinu um helgina.

Svava Gísladóttir í Stakkholti 
fann fuglinn fyrir utan húsið sitt 
og setti í pappakassa, en hann var 
færður Kristjáni Egilssyni, 
safnverði á Náttúrugripasafninu, 
til aðhlynningar.

„Það gengur oft illa að halda 
lífi í þeim, enda fuglarnir orðnir 
máttvana þegar þeir lenda,“ segir 
Kristján. „Þeir hrekjast oft á land, 
sérstaklega eftir vont veður.“ 
Fuglinn er flækingur frá Græn-
landi, en haftyrðill finnst ekki 
lengur hér við land. 

Máttvana haf-
tyrðill í Eyjum

 Vart var við þrumur og eld-
ingar á höfuðborgarsvæðinu og 
víða á Suðurlandi í gær. Eldingu 
sló niður í rafmagnslínu kl. 16.18 
með þeim afleiðingum að raf-
magnslaust varð í tuttugu mínútur 
á Suður- og Austurlandi.

„Straumurinn fór af alls staðar 
milli Sigöldu og Kröflu,“ segir Páll 
Magnússon hjá Landsneti. „Af 
þeim sökum varð rafmagnslaust 
alveg frá Kirkjubæjarklaustri og 
norður undir Vopnafjörð.“ Nokk-

uð dróst að koma rafmagni á í 
Berufirði.

„Við verðum á tánum áfram, 
sérstaklega meðan veðrið er 
svona, en það er ekkert hættu-
ástand,“ segir Páll. „Kerfið er 
þannig upp byggt að rafmagnið á 
ekki að fara af nema einmitt þar 
sem truflunin verður.“

„Það hefur verið mjög óstöðugt 
loft og éljagangur á Suðurlandi og 
fólk hefur orðið vart við þrumur 
og eldingar,“ segir Þorsteinn Jóns-

son, veðurfræðingur hjá Veður-
stofu Íslands. „Eldingarnar hafa 
að mestu haldist  í skýjunum. Þetta 
veður getur truflað útvarps- og 
sjónvarpsútsendingar og síma-
samband.“

Allt útlit er fyrir að veðrið  
verði áfram svona slæmt. „Það 
gæti jafnvel kólnað eftir því sem 
líður á vikuna. Þó er möguleiki á 
að veðrið skáni næstu helgi, en þá 
á að koma vestanátt,“ segir Þor-
steinn.

Eldingu sló niður í rafmagnslínu

Bing Bang, lag íslenska 
sjónvarpsþáttarins Latabæjar, 
komst í dag í fjórða sæti Topp 40 
smáskífulistans í Bretlandi. Aldrei 
áður hefur íslenskt lag náð 
jafnhátt á listanum í fyrstu viku.

Máni Svavarsson samdi lag og 
texta auk þess sem hann útsetti 
lagið. Julianna Rose Mauriello, 
sem leikur Sollu stirðu í þáttunum, 
syngur lagið ásamt Margréti Eir 
sem sér um bakraddir. 

Latibær í fjórða 
sæti í Bretlandi

 Ökumaður lést og annar slas-
aðist í hörðum árekstri rétt norðan 
við Þingvallaafleggjarann á Vest-
urlandsvegi á sjötta tímanum í 
gær. Bílarnir komu úr gagnstæðri 
átt og skullu þeir saman af mikilli 
hörku. Lögregla þurfti að kalla til 
tækjabíl til að klippa mennina tvo 
út úr bílunum og flytja þá á sjúkra-
hús. Var annar ökumaðurinn 
úrskurðaður látinn við komuna á 
Slysadeild LHS.

Lokað var fyrir umferð á Vest-
urlandsvegi í um tvær klukku-
stundir, en opnað fyrir hana á ný 
um hálf áttaleytið. Að sögn lög-
reglu var töluvert um að fólk 
hringdi og kvartaði yfir lokun veg-

arins og sýndu margir aðstæðun-
um litla virðingu og skilning. 
Slydda var á veginum, slæmt 
skyggni og rok.

Maðurinn er sá fjórði sem lætur 
lífið í umferðinni á rúmri viku. Um 
síðustu helgi létust fimm ára 
gömul stúlka og maður á þrítugs-
aldri eftir árekstur á Suðurlands-
veginum skammt frá Bláfjallaaf-
leggjaranum. Slysið varð þegar 
tveir bílar sem komu úr gagnstæð-
um áttum skullu harkalega saman 
þegar önnur bifreiðin reyndi að 
taka fram úr vöruflutningabifreið. 
Átta ára gamall bróðir litlu stúlk-
unnar slasaðist einnig alvarlega.

Aðfaranótt síðastliðins föstu-

dags lést síðan 22 ára karlmaður á 
Stykkishólmsvegi í námunda við 
flugvöll bæjarins. Talið er líklegt 
að maðurinn hafi misst stjórn á 
bifreið sinni sökum mikillar ísing-
ar á veginum með þeim afleiðing-
um að hún hafnaði á ljósastaur. 
Maðurinn er talinn hafa látist sam-
stundis.

Það sem af er ári hafa 29 manns 
látist í 26 umferðarslysum. Þar af 
eru 18 karlmenn og 11 konur. Það 
er mikil aukning frá því í fyrra 
þegar 19 manns létust samtals í 
umferðinni. Mesta slysaár undan-
farinna áratuga var árið 2000 
þegar 33 banaslys urðu á vegum 
landsins.

Maður lést í bílslysi 
á Vesturlandsvegi
Tveir bílar skullu saman á Vesturlandsvegi á sjötta tímanum í gær. Ökumenn 
voru einir í bílunum, annar lést en hinn er ekki talinn í lífshættu. Veginum var í 
kjölfarið lokað í tvær klukkustundir. 29 manns hafa látist í bílslysum á árinu.

 Mikið tjón varð í nýju 
fjölbýlishúsi í Mosfellsbæ þegar 
vatn flæddi þar um loftinntak og 
niður í kjallara í óveðrinu á 
laugardagskvöld. Íbúarnir segja 
vatn hafa streymt frá nálægu 
hringtorgi þar sem djúp tjörn 
hefði myndast eftir að dæla hafði 
gefið sig í fráveitunni. Bæjar-
verkfræðingur segir það vera 
tómt rugl því engin dæla sé í 
holræsakerfinu á þeim slóðum. 
Húsvörðurinn segist hafa horft á 
dæluna með eigin augum í 
fyrrinótt.

Flóð í Mosfellsbæ



75.000 KR.
GJAFABRÉF
FRÁ SMÁRALIND FYLGIR NÚNA
ÖLLUM NOTUÐUM BÍLUM FRÁ
INGVARI HELGASYNI

 Hundruð þúsunda Líb-
ana mótmæltu í Beirút í gær og 
kröfðust þess að ríkisstjórnin gæfi 
stjórnarandstöðunni meiri völd 
eða segði af sér öðrum kosti.

Þetta var tíundi dagurinn í röð 
sem stuðningsmenn Hizbollah-
samtakanna og Líbanar sem eru 
vinveittir Sýrlandi stóðu fyrir 
mótmælunum.

Kallaði fólk eftir afsögn Fouad 
Siniora, forsætisráðherra lands-
ins, en hann hefur lýst því yfir að 
sér verði ekki bolað burt. Stjórn 
Siniora aðhyllist Bandaríkin og er 
andvíg stefnu Sýrlands.

Sögðust talsmenn Hizbollah 
vera tilbúnir til að halda mótmæl-
unum áfram svo mánuðum skipti 
til að ná fram takmarki sínu.

 Skautasvellið á 
Ingólfstorgi hefur vakið lukku, en 
ekki eru allir á eitt sáttir með 
framkvæmdina.

„Þetta er aðför að íslenskri 
hjólabrettamenningu,“ segir 
Grímur Jón Sigurðsson, sem fer 
fyrir hópi hjólabrettaiðkenda. 
„Borgarstjórn ásamt Trygginga-
miðstöðinni hefur fryst minn eina 
vettvang til þess að stunda 
útiveru og hreyfingu.“

Grímur segir 
hjólabrettaiðk-
un ekki gert 
nógu hátt undir 
höfði. „Á 
höfuðborgar-
svæðinu er 
Ingólfstorg eini 
staðurinn þar 
sem hægt er að 
stunda íþróttina 
svo vel sé á 

veturna, en nóg er af skautasvell-
um. Þessu má líkja við að TBR-
húsinu yrði breytt í svell. Ekki 
yrðu tennisiðkendur sáttir við 
það,“ segir Grímur. 

Skautasvellið að-
för að íþróttinni

Augusto Pinochet, fyrr-
um einræðisherra í Chile, lést á 
sjúkrahúsi í Santíagó borg í Chile 
í gær, 91 árs að aldri. Pinochet, 
sem hafði verið heilsutæpur um 
nokkurt skeið, fékk hjartaáfall 
fyrr í þessum mánuði og munu 
fylgikvillar þess hafa verið bana-
mein hans.

Pinochet leiddi valdarán hers-
ins í Chile árið 1973 og stýrði 
landinu svo með járnaga fram til 
ársins 1990. Meðan á valdatíma 
hans stóð voru yfir 3.000 manns 
myrtir, yfir 1.000 manns hurfu 
sporlaust og talið er að nær 
30.000 manns hafi sætt pynting-
um.

Margsinnis hefur árangurs-
laust verið reynt að sakfella Pino-
chet fyrir glæpina sem framdir 

voru undir hans stjórn, en hnign-
andi andlegt og líkamlegt heilsu-
far hans stóð í vegi fyrir réttar-
höldum. Í nóvember síðastliðnum 
gaf hann út yfirlýsingu og sagðist 
taka „pólitíska ábyrgð á öllu sem 
gerðist“ í stjórnartíð hans, en 
minntist þó ekki á mannréttinda-
brot. Skömmu síðar var hann 
hnepptur í stofufangelsi, eftir að 
honum voru birtar ákærur vegna 
mannréttindabrota og skattsvika.

Að sögn talsmanna sjúkra-
hússins voru ættingjar Pinochets 
hjá honum þegar hann lést síð-
degis í gær. Hann skilur eftir sig 
84 ára eiginkonu og fimm upp-
komin börn.

Jón, er Eiður að stela athygl-
inni frá þér?

 Mikið tjón varð í fjölbýlis-
húsinu Klapparhlíð 1 í Mosfellsbæ 
þegar vatn lak þar inn í kjallara á 
laugardagskvöld. Íbúana og bæj-
arverkfræðing greinir á um hvort 
eina orsökina megi rekja til bilun-
ar í fráveitukerfinu.

„Það myndaðist tjörn hérna við 
hringtorgið og það bara flæddi 
upp að húsinu hjá okkur og inn í 
loftræstingu fyrir bílageymsluna. 
Það er náttúrlega fáránleg hönnun 
að loftræstigrindin skuli ekki 
standa upp úr jörðinni heldur vera 
eins og niðurfall,“ segir Guðmund-
ur Þ. Svavarsson, einn íbúa húss-
ins, sem uppgötvaði flóðið í kjall-
ara hússins þegar gestir hans fóru 
laust eftir miðnætti: „Þau sneru 
við og sögðu að það væri vatn í 
lyftunni.“

Steindór Steindórsson segist 
hafa komið heim úr vinnu á mið-
nætti. Þá var bara allt á svarta-
kafi“ segir hann um aðkomuna. 
„Það var komið rúmlega eins 
metra hátt vatn í kyndiklefanum 
og rafmagnsherberginu og þar 
gaf veggurinn sig og sprakk út.“

Að sögn Varðar Levís Trausta-
sonar, húsvarðar og forstöðu-
manns Hvítusunnusafnaðarins, 
náði vatnið í kyndiklefanum upp á 
rafmagnstöfluna þannig að raf-
magninu sló út af sameigninni.

Í kjallaranum er geymslur íbú-
anna. „Það er eiginlega meira og 
minna allt ónýtt í þeim,“ segir 
Steindór.

Fulltrúar frá tryggingafélagi 
húsfélagsins munu hafa sagst telja 
að tjónið yrði ekki bætt af þeirra 
hálfu þar sem vatnið hafi komið að 
utan. „Þá er það annað hvort bær-

inn eða Íslenskir aðalverktakar 
sem verða að bæta þetta,“ segir 
Guðmundur sem flutti eins og aðrir 
íbúar í nýbyggt húsið í sumar og 
furðar sig á þetta skuli hafa hent.

Vörður Leví, Steindór og Guð-
mundur segjast telja að dælur í 
holræsakerfi bæjarins hafi ekki 
skilað hlutverki sínu og þess vegna 
hafi myndast tjörn við hringtorg 
þar rétt hjá og vatn síðan streymt 
að húsinu.

„Þetta er tómur ruglingur,“ 
segir Jóhanna B. Hansen bæjar-
verkfræðingur. „Holræsakerfið 
er yfirhöfuð sjálfrennandi. Það er 
bara á lokaáföngum sem eru 

dælur.“
Jóhanna segist ekki telja að 

vatn hafi runnið frá hringtorginu 
inn á lóð Klapparhlíðar 1. „Það er 
mön þarna á milli svo ég sé ekki 
hvernig það getur gerst,“ segir 
bæjarverkfræðingur. 

Vörður Leví er á öðru máli.  „Það 
var komið meira en hálfs meters 
djúpt vatn á hringtorginu. Þar fór 
dælubrunnur á kaf og þannig að 
rafmagnsdælan sló út og holræsa-
kerfið stoppaði. Ég talaði við bæj-
arstarfsmann um nóttina og hann 
sýndi okkur þetta. Ég horfði á það 
sjálfur.“  

Stórflóð varð um loft-
inntak í nýbyggingu
Vatn flæddi inn um loftræstikerfi nýbyggðs fjölbýlishúss í vatnsveðrinu á laug-
ardagskvöld og olli tjóni. Furðuleg hönnun segja íbúar sem jafnframt fullyrða 
að frárennsliskerfi bæjarins hafi brugðist. Bæjarverkfræðingur vísar því á bug.

 Íslensku jólasveinarnir fara 
nú að tínast til mannabyggða einn 
af öðrum. Í nótt mun sá fyrsti, 
Stekkjastaur, láta á sér kræla og 
mun kæta börnin með glaðningi í 
skóinn. Stekkjastaur dregur fyrri 
hluta nafns síns af gömlu heiti á 
sérstakri fjárrétt sem kallaðist 
stekkur, enda er sveinninn 
frægur fyrir að reyna að sjúga 
mjólk úr sauðfé í fjárhúsum 
bænda. Seinni hluti nafnsins er 
vitanlega til kominn vegna þess 
að hann er með staurfættur. Á 
morgun er svo Giljagaur væntan-
legur og síðan munu þeir bræður 
tínast til okkar einn af öðrum 
þangað til allir þrettán verða 
mættir á aðfangadag jóla.

Stekkjastaur 
kemur til byggða

 „Eldsvoðinn 
sem Henrik gaf í skyn að væri af 
mínum völdum var tendraður af 
þáverandi formanni umhverfis-
nefndar og bæjarfulltrúa D-
listans sem hafði tekið að sér að 
rífa húsin en kveikti bara í 
draslinu og munaði engu að mitt 
hús brynni,“ segir Kristján 
Sveinbjörnsson, forseti bæjar-
stjórnar úr Álftaneshreyfingunni. 
Vitnar Kristján þarna til orða 
Henriks Thorarensen, sem vill 
byggja hús á lóð framan við hús 
Kristjáns, um að gömul útihús á 
lóðinni sem truflað hafi sjávarút-
sýni Kristjáns hafi brunnið í 
óupplýstum eldsvoða. Þá segir 
Kristján að nær allt sem haft var 
eftir Henrik um lóðamálið í 
Fréttablaðinu á fimmtudag sé 
rangt.

Hætt kominn í 
hreinsunareldi

Sænska ríkisstjórnin 
hyggst hætta núverandi starf-
semi sænskra endurvinnslu-
sjóðsins fyrir bíla þann 1. júní á 
næsta ári. Eftir þann tíma verður 
eyðing ónýtra bíla í Svíþjóð 
alfarið á ábyrgð bílaframleið-
anda eins og Evrópulög gera ráð 
fyrir. 

Evrópulögin um ábyrgð 
framleiðanda bíla „frá vöggu til 
grafar“ snúast meðal annars um 
það að framleiðandi eða umboðs-
aðili bílsins ábyrgist að honum sé 
eytt. Hér á landi fá bílaeigendur 
greitt 15.000 króna skilagjald 
fyrir ónýta bíla sé þeim skilað til 
Hringrásar. 

Skilagjald bíla 
lagt niður



Ó D Ý R A  S Í M A F É L A G I Ð

14,90 kr./mín.
Hringt í aðra GSM og heimasíma.

0,00 kr./mín.
Hringt í SKO GSM síma.

Tala meira. Borga minna.

SMS 4,90 kr.
í alla GSM síma á Íslandi.
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www.sko.is
SKO býður jafngóða GSM þjónustu og hin símafyrirtækin, 
innanlands og erlendis. Eini munurinn er lægra verð!
Það kostar EKKERT að færa GSM símanúmerið til SKO. 
Þú skráir þig í þjónustuna á www.sko.is.
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Ryksugur frá Siemens í 100 ár

Afmælisryksugan
Ryksuga VS 08G2422
Mjög öflug: 2400 W.
Jólaverð: 26.900 kr. stgr.

Ryksuga VS 01E1800
Létt og lipur. 1800 W.
Jólaverð: 8.900 kr. stgr.
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Kjördæmisþing Sam-
fylkingarinnar  í Suðurkjördæmi 
samþykkti í gær samhljóða fram-
boðslista flokksins til alþingis-
kosninga vorið 2007. Nokkrar 
breytingar urðu á listanum frá 
prófkjörinu  sem fór fram 4. nóv-
ember síðastliðinn.

Staða efstu þriggja er óbreytt, 
en Björgvin G. Sigurðsson og 
Lúðvík Bergvinsson alþingis-
menn, auk Róberts Marshall, 
skipa þau sæti. Guðný Hrund 
Karlsdóttir, 35 ára viðskiptafræð-
ingur frá Reykjanesbæ, tekur 4. 
sætið en Ragnheiður Hergeirs-
dóttir, sem hlaut það sæti í próf-
kjörinu, tekur ekki sæti á lista, 

þar sem hún hefur tekið við emb-
ætti bæjarstjóra nýs meirihluta í 
Árborg.

„Það var leitað til mín, en auð-
vitað þarf maður að velta mörgu 
fyrir sér áður en maður fer út í 
svona,“ segir Guðný. „Listinn er 
sterkur og ég býst nú við að ná 
kjöri, það eru fjórir þingmenn frá 
okkur í kjördæminu nú þegar.“ 

Guðný Hrund hlýtur 4. sætið

 Samband ungra sjálf-
stæðismanna segir nýsamþykkt 
lög um fjármál og upplýsinga-
skyldu í stjórnmálastarfsemi 
vera meingölluð. Lögin séu „aðför 
atvinnustjórnmálamanna að 
eðlilegum framgangi lýðræðis í 
opnu og frjálsu samfélagi.“ SUS 
setur einnig spurningamerki við 
að frumvarpið hafi farið í 
„flýtimeðferð“ gegnum Alþingi.

„Með því að ríkisvæða 
stjórnmálamenn og flokka eru 
reistar hindranir við því að nýjar 
hugmyndir, nýir flokkar og nýtt 
fólk fái brautargengi. Þetta er í 
eðli sínu andstætt lýðræðinu,“ 
segir í greinargerð frá SUS. 

Aðför að opnu 
og frjálsu lýðræði

Kanadíski svínabónd-
inn Robert Pickton, sem sagður 
er vera afkastamesti raðmorðingi 
Kanada, neitaði fyrir dómstólum í 
Vancouver á laugardag að hafa 
orðið minnst 26 konum að bana.

Bann hefur verið lagt við að 
fjölmiðlar greini frá smáatriðum 
rannsóknarinnar fyrr en í janúar, 
en fram hefur komið að blaða-
menn sem fylgst hafa með 
undirbúningi málsins í réttarsal 
hafi sumir þurft að leita sér 
sálfræðihjálpar.  Pickton var 
handtekinn árið 2002, en þá höfðu 
vændiskonur og fíklar verið að 
hverfa úr miðborg Vancouver 
síðan á níunda áratugnum.

Neitar sök

 Geimferjan Dis-
covery, sem skotið var á loft frá 
Canaveral-höfða í Flórída í Banda-
ríkjunum aðfaranótt sunnudags-
ins, hélt til Alþjóðageimstöðvar-
innar í gær, þar sem framkvæmdum 
verður haldið áfram við stöðina.

Sjö manna áhöfn er um borð í 
geimfarinu, þar á meðal Svíinn 
Christer Fuglesang, sem er fyrsti 
sænski geimfarinn. Svíar eru 
ákaflega upp með sér yfir afrek-
um Fuglesangs og eru sænskir 
fjölmiðlar uppfullir af fréttum af 
Discovery, enda fylgjast bæði 
sænskir stjórnmálamenn og kon-
ungsfjölskyldan náið með ferðum 
hans og ferli öllum.

„Loksins! Svíþjóð er komin út í 
geim,“ stóð stórum stöfum í fyrir-
sögn blaðsins Expressen í gær og 
báru fréttaskýrendur hrifningu 
landsmanna Fuglesangs saman 
við æðið sem greip Bandaríkja-
menn þegar Neil Armstrong steig 
fyrstur manna fæti sínum á tungl-
ið árið 1969.

Vikum saman hafa sænskir 

fjölmiðlar fylgst með undirbún-
ingi geimskotsins, sem sýnt var í 
beinni útsendingu á tveimur 
sænskum sjónvarpsstöðvum. 
Fjöldi Svía horfðu á geimskotið, 
sem fram fór klukkan 2.47 að 
sænskum tíma aðfaranótt sunnu-
dagsins.

Erfiðlega gekk að koma Dis-
covery á loft vegna veðurs, en 
þetta var í fyrsta sinn í fjögur ár 
sem geimferjunni var skotið á loft 
að kveldi til.

Geimskotinu var frestað 
aðfaranótt laugardagsins og var 
lengi útlit fyrir að það tækist ekki 
heldur á laugardagskvöld vegna 
hvassviðris og þungbúins himins. 
En um leið og veður lægði og rof-
aði til var geimferjunni skotið á 
loft.

Fuglesang, sem er 49 ára gam-
all, hlaut þjálfun sína bæði hjá 
NASA og Geimstofnun Evrópu, en 
hefur beðið í meira en áratug eftir 
að komast í sína fyrstu geimferð.

Skömmu fyrir geimskotið 
ræddi Frederik Reinfeldt við Fug-
lesang í síma og óskaði honum 
góðs gengis, og Karl XVI Gústaf 
Svíakonungur sendi honum einnig 
heillaóskir. „Ég vona að hann hafi 
lítinn sænskan fána með í fartesk-
inu til að setja í geimstöðina,“ 
sagði konungurinn í tilkynningu.

Hvort Fuglesang hafði fána 
með í för er óvíst, en fregnir 
herma að hann hafi hins vegar 
tekið bæði sænskar elgpylsur og 
elgkæfu með út í geim.

Norðmenn hafa jafnframt 
fylgst náið með Fuglesang, því 
faðir hans er norskur.

Ferjan flytur nýjan rafbúnað 
og fleiri tæki til geimstöðvarinn-
ar, sem gert er ráð fyrir að verði 
fullbúin árið 2010.

Þetta er þrítugasta og þriðja 
för geimferjunnar, sem mun snúa 
aftur til jarðar eftir rúma viku.

Geimæði geisar í Svíþjóð
För sænska geimfarans Christers Fuglesang með geimferjunni Discovery hefur vakið mikla athygli í Sví-
þjóð. Líkja sumir því við viðbrögð Bandaríkjamanna þegar Neil Armstrong steig fyrstur manna á tunglið.





Motorlift
Ke›judrifnu Chamberlain Motorlift bílskúrshur›aopnararnir

eru öflugir og sterkbygg›ir og fást fyrir allar stær›ir og ger›ir

bílskúrshur›a. Motorlift er me› kröftugum en hljó›látum

mótor og flægilegri fjarst‡ringu sem au›veldar umgengni

um bílskúrinn e›a geymsluhúsnæ›i› í hva›a ve›ri sem er.

Motorlift fæst í byggingavöruverslunum um land allt.

bílskúrshur›aopnarar
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Ferðu á jólahlaðborð?

Er jólaleyfi þingmanna of 
langt?

 Bygging 97 nýrra íbúða félagsins 101 
Skuggahverfi er hafin og er áætlað að eigendur 
þeirra geti flutt inn fyrir árslok 2008.

Um er að ræða annan áfanga af þremur í upp-
byggingu 101 Skuggahverfis ofan við Skúlagötu. Í 
fyrsta áfanga var meðal annars reist fjórtán hæða 
hús en nú verður bætt um betur því hæsta húsið 
verður nítján hæðir. Það mun standa við Vatnsstíg 
og ná 63 metra upp í loftið.

Auk hæsta hússins verða nú reist ellefu, átta og 
þriggja hæða hús. Öll verða húsin tengd saman með 
neðanjarðarbílastæði. Í þriðja áfanga, sem áætlað er 
að framkvæmdir hefjist við eftir um eitt ár, verða 
síðan tvö sautján og ellefu hæða hús sem einnig 
munu tengjast húsunum í öðrum áfanga um neðan-
jarðarbílastæðið.

Að sögn Einars I. Halldórssonar, framkvæmda-
stjóra 101 Skuggahverfis, eru þegar um fimm 
manns á biðlista eftir íbúðum þótt sala á þeim sé 
ekki hafin. „Áhuginn er mikill,“ segir Einar við 
Fréttablaðið. Stærstu íbúðirnar verða yfir 300 fer-
metrar.

101 Skuggahverfi hefur samið við Íslenska aðal-

verktaka um byggingaframkvæmdir við húsin. „Það 
er ekki á hverjum degi sem ráðist er í jafnmikla 
uppbyggingu í Reykjavík á einu bretti,“ er haft eftir 
Gunnari Sverrissyni, forstjóra verktakafyritækis-
ins, í frétt frá 101 Skuggahverfi. 

 Óveðrið á suðvesturhorninu 
á laugardagskvöld gerði margan 
óskundann og kalla þurfti út björg-
unarsveitir á laugardagskvöld. 
Tveir bátar sukku við hafnir í 
Reykjavík og flugvélar á Reykja-
víkurflugvelli  fóru á skrið.

„Fyrir utan þessi venjulegu 
verkefni eins og fjúkandi þakplöt-
ur og annað þess háttar, þá bættist 
aðeins við af jólatengdu foki, ef 
maður má orða það þannig, jóla-
trjám og skrauti,“ segir Jónas 
Guðmundsson í svæðisstjórn 
Landsbjargar.

„Það sem var helst óvenjulegt 
við þetta var að við þurftum að 
vinna mikið við báta og flugvélar. 

Það var há sjávarstaða og flæddi 
inn í marga báta og við reyndum 
að hindra í að þeir færu í kaf,“ 
segir Jónas. Þó fór svo að einn 
bátur sökk í Bryggjuhverfinu og 
annar í Reykjavíkurhöfn.

„Við vorum líka í því með 
Slökkviliði Reykjavíkur að tjóðra 
litlar flugvélar sem fuku um á 
Reykjavíkurflugvelli,“ segir Jónas.

Mest var að gera milli níu og 
tólf á laugardagskvöldinu, en 
starfið gekk vel og tók fljótt af, að 
sögn Jónasar. „Á Kjalarnesi var 
hvassara en við höfum nokkurn 
tímann séð. Kerra lenti á bíl og 
stór hluti af þaki fauk af íbúð,“ 
segir Jónas. 

Tveir bátar sukku í óveðrinu
Í bænum Lepe í 

suðurhluta Spánar hefur ekki 
snjóað í 52 ár, en það hindrar þó 
ekki bæjarbúa í að njóta hvítra 
jóla, þökk sé hugdettu bæjarstjór-
ans, Manuels Andres Gonzalez.

Á hverju kvöldi á slaginu átta 
skjóta tvær fallbyssur snjó yfir 
torgið í þessum 22 þúsund manna 
bæ og endist úrkoman í fimmtán 
mínútur í senn. Bæjarbúar 
flykkjast að til að berja dýrðina 
augum og umferðarteppur 
myndast á hverju kvöldi í 
kringum torgið.

Snjórinn féll fyrst síðastliðinn 
þriðjudag og mun falla daglega 
fram á þrettándann.

Hvít jól sviðsett 
í spænskum bæ

„Það er ekki 
opinbert eftirlit með þessu. Það 
má segja að það reyni fyrst á ef 
eitthvað kemur upp á,“ segir Giss-
ur Pétursson, forstjóri Vinnu-
málastofnunar, um þau ummæli 
Jóhannesar Pálmasonar, yfirlög-
fræðings Landspítalans, að Vinnu-
málastofnun og Útlendingastofn-
un þurfi að sjá til þess að 
vinnuveitendur athugi hvort 
erlendir launamenn séu með 
sjúkratryggingar í lagi.

Tilefni orða Jóhannesar er vax-
andi kostnaður Landspítalans 
vegna sjúklinga sem hafa ekki 
sjúkratryggingar. Á árinu 2005 
nam kostnaður Landspítalans 
vegna ótryggðra sjúklinga um 188 
milljónum króna eins og fram 
kom í Fréttablaðinu í gær.

„Það er ekki okkar hlutverk að 
ganga eftir þessu en það er hægt 
að taka undir með Jóhannesi að 
það eiga allir að vera tryggðir 
sem eru á íslenskum vinnumark-
aði. Ef menn eru að vinna með 
hefðbundið atvinnuleyfi er skylda 
fyrir útgáfu þess að þeir séu 
sjúkratryggðir,“ segir Gissur og 
bendir á að eftir að menn hafi 
unnið á Íslandi í sex mánuði og 
greitt lögboðin gjöld öðlist þeir 
rétt í almannatryggingakerfinu.

Að sögn Gissurar er það í raun 
hlutverk vinnuveitenda að sjá til 
þess að tryggingar erlendra 
starfsmanna þeirra séu eins og 
þær eiga að vera. Komi eitthvað 
upp á geti vinnuveitandinn annars 
hugsanlega lent í tjóni. Þá lendi 
kostnaður stundum einfaldlega á 
ríkissjóði eins og í tilfelli Pólverj-
ans sem missti báða fætur af völd-

um blóðeitrunar. Hann var 
ótryggður hér á landi og pólska 
tryggingakerfið neitaði óskum 
um að greiða fyrir hann meðferð 
á Íslandi sem mun hafa kostað um 

30 milljónir króna.
Frá því í upphafi þessa árs og 

fram til loka október nam útlagð-
ur kostnaður Landspítalans vegna 
ótryggðra sjúklinga 131 milljón 
króna. Á árinu 2005 var kostnað-
urinn hins vegar 188 milljónir 
eins og áður segir. Inni í þessum 
tölum eru Íslendingar sem hafa 
verið búsettir í útlöndum og eru 
ósjúkratryggðir hér fyrstu sex 
mánuðina. Einnig ferðamenn og 
sjúklingar sem tengst hafa varn-
arliðinu.

Ekkert eftirlit með 
sjúkratryggingum
Gissur Pétursson, forstjóri Vinnumálastofnunar, segir það ekki hlutverk stofn-
unarinnar að hafa eftirlit með að útlendingar sem fái atvinnuleyfi hafi sjúkra-
tryggingar.  Vinnuveitendur eigi að sjá um að tryggingar starfsmanna séu í lagi.



Með Hive Lite færðu 8Mb nettengingu og 4 GB af erlendu niðurhali fyrir aðeins 3.990 krónur

á mánuði. Fyrir sama pening færðu 1Mb tengingu hjá Símanum. Það er óneitanlega ekkert

gaman að borga sama verð fyrir átta sinnum hægari tengingu. Enda er það algjör óþarfi

– sérstaklega þegar það er ekkert mál að skipta. Hringdu í 414-1616 og fáðu meira fyrir peninginn.

HiveLite 3.990 kr.  á mánuði

Hive.is Grensásvegi 16, Reykjavík. Þjónustusími: 414 1616 hive@hive.is

8 sinnum
meiri hraði fyrir
sama pening
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Gjöf til framtí›ar

SMÁRALIND SÍMI 545 1550 GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580
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Leki göngustafir
fyrir þá sem gera kröfur

Verð frá

5.990
parið

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

 Bæjaryfirvöld í Hafnar-
firði stefna að því að bjóða pólsk-
um grunnskólabörnum upp á móð-
urmálskennslu næsta haust. Ellý 
Erlingsdóttir, formaður fræðslu-
ráðs, segir að þrjár tillögur liggi 
fyrir við gerð fjárhagsáætlunar; 
að bjóða börnunum upp á pólsku-
kennslu tvo tíma tvisvar í viku, 
einn tíma einu sinni í viku eða að 
ráða pólskukennara í hálfa stöðu.

Um sjötíu börn með erlent móð-
urmál hófu nám í grunnskólum 
Hafnarfjarðar í haust, þar af um 
þrjátíu og tvö frá Póllandi. Sex 
þeirra voru í móttökudeildinni í 
Lækjarskóla og tuttugu og sex í 
almennri bekkjardeild. „Þetta er 
fjölmennasti hópurinn hjá okkur,“ 
segir Ellý. 

Tillögurnar um móðurmáls-
kennsluna liggja fyrir við gerð 
fjárhagsáætlunar. Gert er ráð 
fyrir að kostnaðurinn verði um 
tvær milljónir. Ef boðið verður 
upp á móðurmálskennslu tvo tíma 
í senn tvisvar í viku í fjórtán vikur 
á önn nemur kostnaðurinn 1,6 
milljónum króna. Ef kennt verður 
einu sinni í viku er kostnaðurinn 
helmingurinn af því. Ef ráðinn 
verður pólskukennari í hálfa stöðu 
nemur kostnaðurinn tæpum 
tveimur milljónum króna. 

Ellý segir að erlendum börnum 
sé alltaf að fjölga í skólakerfinu, 
móttökudeild nýbúa hafi verið sett 
á stofn í Lækjarskóla og bæjaryfir-
völd séu nú að þróa starfið áfram til 
að gera hag barnanna sem bestan 
og létta foreldrum og börnum þeirra 
að aðlagast íslensku samfélagi.

Erlendum börnum hefur staðið 
til boða að sækja móðurmálsnám-
skeið á þeirra eigin kostnað á 
vegum Samtaka móðurmáls í 
Háskóla Íslands og Alþjóðahúsi. 
Slíkt námskeið kostar átta þúsund 
til átta þúsund og fimm hundruð 
krónur. Systkinaafsláttur er veitt-
ur. Hafnarfjarðarbær hefur ekki 
niðurgreitt þessi námskeið. 

Ellý segir að reynslan sýni að 
heimturnar séu ekki eins góðar 
þegar foreldrarnir þurfi að leggja 
út í kostnað. Ákveði Hafnarfjarð-
arbær að standa fyrir móðurmáls-
kennslu verði það fjölskyldunum 
að kostnaðarlausu. 

Gert er ráð fyrir að aðrir 
erlendir grunnskólanemendur 
sæki áfram móðurmálskennslu 
hjá Alþjóðahúsi eða í Háskóla 
Íslands. Hafnarfjarðarbær niður-
greiði þá kennsluna sem nemur 
einni milljón króna. Ellý segir að 
síðan komi í ljós hvort bærinn 
myndi standa fyrir móðurmáls-
kennslu fyrir þessi börn.

Pólsk börn fá 
ókeypis móð-
urmálskennslu
Hafnfirsk bæjaryfirvöld ætla að bjóða pólskum 
grunnskólabörnum upp á móðurmálskennslu í Hafn-
arfirði næsta haust þeim að kostnaðarlausu. Móður-
málskennsla barna frá öðrum löndum verður greidd. 

Vísindamenn óttast að 
górilluapar séu nú í bráðri 
útrýmingarhættu bæði frá 
veiðum mannfólksins og 
ebólavírusnum. Yfir fimm 
þúsund górillur hafa drepist 
undanfarin ár úr skæðri ebóla-
sýkingu, segir á fréttavef breska 
ríkisútvarpsins, BBC, en 
niðurstöður rannsóknarinnar eru 
birtar í nýjasta töluhefti vísinda-
tímaritsins Science.

Ebólavírusinn hefur orðið yfir 
þúsund manns og fjölda simp-
ansa að bana síðan hann fyrst 
fannst árið 1976. Hann veldur 
hita og miklum innvortis og útvortis blæðingum, og 
banar níu af hverjum tíu einstaklingum sem 

sýkjast. Vísindamenn vinna enn 
að því að finna bóluefni gegn 
vírusnum sem smitast með 
líkamsvessum, en engin lækning 
er til.

„Blandið atvinnuveiðum 
saman við [vírusinn] og við erum 
komin með uppskrift að fljót-
virkri vistfræðilegri útrýmingu,“ 
segir í niðurstöðum vísindamann-
anna sem rannsökuðu górillur í 
Lýðveldinu Kongó og Gabon. Þeir 
vöruðu jafnframt við því að fleiri 
apategundir væru í bráðri hættu.

Górillan er stærsti api í heimi 
og fjölga dýrin sér afar hægt, því 

hver kerling getur eingöngu átt fimm til sex unga á 
ævinni.

Námsmannahreyfing-
arnar á Íslandi; Stúdentaráð 
Háskóla Íslands, Bandalag 
íslenskra námsmanna, Iðnnema-
samband Íslands og Samband 
íslenskra nema erlendis, hafa sent 
frá sér tilkynningu þar sem þær 
harma níutíu milljóna króna 
niðurskurði á framlagi til Lána-
sjóðs íslenskra námsmanna í 
fjárlögum næsta árs.

Í tilkynningunni segir að þrátt 
fyrir að fjölgun lánþega verði ekki 
sú sama og upphafleg spá gerði 
ráð fyrir sé úrbótar þörf. Augljós-
lega hafi verið svigrúm til 
fjárveitingarinnar og að miður sé 
að hún hafi verið skorin niður. 

Námsmenn 
harma lækkun





Allt það fína
frá Kína

Gott úrval af lömpum,
vösum og glæsilegri gjafavöru

á frábæru verði

Opið mánudaga - sunnudaga 10 - 18

Ármúla 42   -   sími 895 8966

Geislavirk efni 
eru mun algengari í daglegu 
umhverfi okkar en fólk gerir sér 
almennt grein fyrir. Þau er til 
dæmis að finna í reykskynjurum, 
mælitækjum af ýmsu tagi, gas-
luktum og ýmsum heimilistækj-
um, enn fremur í tækjabúnaði af 
ýmsu tagi sem notaður er í iðnaði 
og á sjúkrahúsum.

Flest þessi geislavirku efni 
eru hættulaus nema fólk annað 
hvort andi þeim að sér eða inn-
byrði þau. Auk þess eru þau jafn-
an vel einangruð og nánast úti-
lokað að komast að þeim óvörðum. 
Þó ekki alveg útilokað. Að 
minnsta kosti ekki fyrir sér-
fróða.

Lát rússneska njósnarans 
Alexanders Litvinenko sýnir að 
hætta á misnotkun er vissulega 
fyrir hendi. 

Í sumum löndum, að minnsta 
kosti Bandaríkjunum, getur auk 
þess nánast hver sem er útvegað 
sér með lítilli fyrirhöfn örlitla 
skammta af geislavirkum efnum 
á borð við ameríkum, þórín, trítín 
og jafnvel pólón-210.

Þau eru meira að segja til sölu 
á netinu, eins og sjá má á vefsíðu 
fyrirtækis sem heitir United 
Nuclear.

„Við sérhæfum okkur í litlum 
pöntunum,“ segir á vefsíðunni, 
og fyrirtækið stærir sig af því að 
hafa útvegað „áhugamönnum, 
iðnfyrirtækjum, opinberum 
stofnunum, skólum og háskólum“ 

geislavirk efni allt frá árinu 
1998.

Fyrirkomulagið á vefsíðunni 
er ekki ósvipað því á síðum Ama-
zon-bóksölunnar, sem margir 
kannast við. Þegar viðskiptavinir 
hafa tekið ákvörðun ýta þeir á 
„Add to cart“ hnapp og síðan er 
pöntunin afgreidd. Reyndar 
þurfa viðskiptavinir að vera stað-
settir innan Bandaríkjanna til 
þess að fá afgreiðslu.

Einn lítill skammtur af pólón-
210 kostar til að mynda 69 dali, 
og fyrir sama verð er hægt að 
kaupa strontíum-90, þallín-204, 
og fleiri geislavirk efni „í öruggri 
einangrun“, eins og segir á síð-
unni. Og svo er hægt að kaupa 
saman í öskju pólón-210, stront-
íum-90 og kóbalt-60 á 175 dali.

„Til að tryggja sem lengstan 
helmingunartíma geymum við 
efnin ekki á lager,“ segir á vefsíð-
unni, „heldur eru þau framleidd 
glæný í kjarnaofni og send beint 
til þín“ frá framleiðanda.

Vegna þess hve pólón-210 
hefur verið mikið í fréttum und-
anfarið í tengslum við morðið á 
Litvinenko í London er að vísu 
komin sérstök athugasemd á síð-
una þar sem tekið er fram að 
þetta efni sé selt í svo smáum 
skömmtum að það þyrfti 15 þús-
und slíka til þess að það yrði 
hættulegt, og þá væri kostnaður-
inn kominn upp í eina milljón 
dala.

Mörg geisla-
virk efni til 
sölu á netinu
Pólón-210 er boðið til sölu ásamt fleiri geislavirkum 
efnum á netinu. Þessi efni eru mun algengari í dag-
legu umhverfi okkar en fólk gerir sér grein fyrir.

Freyja Hreinsdóttir, dósent við 
Kennaraháskóla Íslands, segir að 
stúdentspróf sé æskileg krafa þegar nem-
endur eru teknir inn í skólann.

Eggert Briem, prófessor í stærðfræði 
við HÍ, hefur gagnrýnt fyrirhugaða 
sameiningu KHÍ og HÍ og sagði nýverið í 
viðtali við Fréttablaðið að innritunar-
stefna HÍ og KHÍ passaði illa saman þar 
sem HÍ leyfði engar undanþágur frá stúd-
entsprófi á meðan KHÍ tæki inn nemend-
ur án stúdentsprófs. 

Freyja hefur bæði starfað við HÍ og KHÍ og segir 
hún mikinn mun á kennslu í þessum skólum þar sem 
markmið nemendanna séu mismunandi. Nú stendur 
yfir endurskipulagning náms í KHÍ og er það von 
Freyju og samkennara hennar að samstaða skapist um 
að auka hlut stærðfræði í skyldunámi þeirra kennara 

sem kenna stærðfræði á miðstigi 
grunnskólans.

Ólafur Proppé, rektor Kennarahá-
skóla Íslands, segir að þegar nemendur 
eru teknir inn í skólann sé bæði tekið 
tillit til fyrri skólagöngu og reynslu 
viðkomandi. „Við höfnum fjölda 
umsækjenda á hverju ári vegna þess að 
við teljum þá ekki uppfylla kröfur 
skólans og eru sumir þeirra með 
stúdentspróf.“ Ólafur segir að um 20 

prósent nemenda á fyrsta ári séu ekki með formlegt 
stúdentspróf en að önnur menntun og reynsla sé metin 
sem ígildi stúdentsprófs. 

Ólafur segir nemendur KHÍ koma af öllum brautum 
framhaldsskóla en einn af gagnrýnispunktum Eggerts 
var sá að flestir nýnemar KHÍ kæmu af félagsfræði-
braut þar sem nám í stærðfræði sé mjög lítið.

Stúdentspróf eru æskileg krafa
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Afl og hagkvæmni sameinast

Tækniundrið TDI® dísilvélin eyðir aðeins 4,9 lítrum

SkodaOctavia
Skoda Octavia með 1,9 lítra TDI® dísilvél
afsannar að afl og hagkvæmni fari ekki saman.
Vélin skilar 105 hestöflum en eyðslan er einungis
4,9 lítrar í blönduðum akstri á hverja 100 km.

Svo er Octavia TDI® einnig fáanleg fjórhjóladrifin
og meira en tilbúin í átök vetrarins. Hvort sem
hindrunin er háir snjóskaflar eða hátt
eldsneytisverð, þá ertu í toppmálum á Skoda
Octavia TDI®.

Í ágúst 2006 tókst Stefáni Ásgrímssyni, ritstjóra FÍB 
blaðsins, að ná eyðslu bílsins í 3,63 lítra þegar hann 
ók rúmlega hringveginn, alls 1.515 km, í áheita- akstri 
HEKLU fyrir Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna. 

GullnaStýrið
Skoda Octavia hefur meðal annars 
hlotið Gullna stýrið, einhver 
eftirsóttustu bílaverðlaun heims.

Bryndís Schram, verndari 
Fjölskylduhjálpar Íslands, tók á 
föstudag á móti tveggja milljóna 
króna styrk frá BM-ráðgjöf, sem 
nýtast mun til kaupa á matargjöf-
um fyrir bágstaddar fjölskyldur 
um jólin. Við þetta tilefni var 
flóamarkaður Fjölskylduhjálpar 
einnig opnaður.

Um 1.200 fjölskyldur eru á 
skrá hjá Fjölskylduhjálpinni og 
áætlað er að aðstoða á bilinu 700 
til 800 fjölskyldur um jólin. 
Úthlutun hefst strax í næstu viku.

Fjölskylduhjálpin hefur einnig 
til sölu svokallaðan Hjálpar-
penna, sem hægt er að fá í 
þjónustuborði Smáralindar á 500 
krónur. 

Flóamarkaður 
fyrir bágstadda

 Tveggja daga fundi 
leiðtoga Suður-Ameríkuríkja í Ból-
ivíu lauk á föstudag, en ný bylgja 
vinstrimanna við stjórnvölinn 
hefur stór áform um samstarf 
innan álfunnar. „Sem leiðtogar 
Suður-Ameríku höfum við mikla 
möguleika á að opna æðar Suður-
Ameríku,“ sagði Evo Morales, for-
seti Bólivíu.

Brasilíuforseti, Luiz Inacio 
Lula da Silva stakk upp á alþjóð-
legu álfuþingi ríkjanna, sem hefði 
aðsetur í Bólivíu. „Suður-Ameríka 
er eitt af fáum svæðum heimsins 
sem sem eiga það eftir að tala 
opinskátt um samvinnu,“ sagði da 
Silva.

Hugo Chavez, forseti Venesú-
ela, hvatti til þess að ríkin samein-
uðust í „suðuramerísku banda-
lagi“ og sagði álfuna hafa jarðsett 
áætlanir Bandaríkjanna um sam-
eiginlegt efnahagssvæði allrar 
Ameríku. Sósíalistinn Michelle 
Bachelet, forseti Chile, varaði við 
því að mála skrattann á vegginn 
og sagði að frjáls viðskipti hefðu 
bæði jákvæð og neikvæð áhrif.

Forseti Perú, Alan Garcia, 
sagði menntamál vera mikilvæg-
ust fyrir álfuna. „Ríkisstjórnir 
koma og fara, en fólkið er alltaf til 
staðar,“ sagði hinn nýkjörni Gar-
cia. Hann og Chavez grófu stríðs-
öxina eftir fundinn, en Chavez 

hafði kallað Garcia þjóf, lygara og 
kjölturakka Bandaríkjanna. Á 

móti fékk Chavez að heyra að hann 
væri veikur á geði. 

Nýir vinstrimenn vilja aukið samstarf

 Ritverkið Skipstjórnar-
menn I er komið út hjá útgáfufyr-
irtækinu Kátir voru karlar ehf. í 
samantekt Þorsteins Jónssonar. 
Verkið er safn rúmlega sjö 
þúsund æviþátta um íslenska 
skipstjórnarmenn frá því að 
Íslendingar hófu að gera út 
þilskip með íslenskum skipstjór-
um, til þeirra sem lokið hafa 
skipstjórnarprófi á árinu 2006. 
Alls prýða ritverkið 2.800 myndir 
sem fæstar hafa birst áður. Einar 
Kristinn Guðfinnsson sjávarút-
vegsráðherra skrifar inngang að 
verkinu og veitti fyrstu bókinni 
viðtöku á útgáfuhátíð í Víkinni, 
sjóminjasafninu í Reykjavík í 
gær. Annað bindi Skipstjórnar-
manna er væntanlegt næsta vor 
en alls verða bækurnar sex.

Skipstjórnar-
menn á bók

Opinberri heimsókn 
Valgerðar Sverrisdóttur utanrík-
isráðherra til Japans lauk með för 
til Hírósíma.

Valgerður kynnti sér rann-
sóknir og þróun í gerð vetnisbif-
reiða hjá Mazda-bifreiðaverk-
smiðjunni og gerði grein fyrir 
vetnisvæðingaráformum 
íslenskra stjórnvalda. Möguleiki 
er á samstarfi þar á milli á næstu 
mánuðum. 

Valgerður lagði blómsveig frá 
íslensku þjóðinni að minnismerki 
um þá sem létu lífið vegna 
kjarnorkusprengingarinnar í 
borginni árið 1945.   

Samvinna við 
Mazda möguleg



Heppnir fá þá eitthvað fallegt...

 Þrjúþúsund sjöhundruð 
áttatíu og fimm dýra- og plöntu-
tegundir innan norskrar lögsögu 
eru í útrýmingarhættu, kemur 
fram á nýjum svokölluðum Rauð-
um lista Artsdatabankens í Þránd-
heimi sem birtur var á miðviku-
dag, segir á fréttasíðu Aftenposten. 
Þeirra á meðal er þorskur norðan 
62. breiddargráðu, auk fjallrefs, 
úlfs og grænlandshvals. Telja vís-
indamennirnir að allar þessar teg-
undir geti verið útdauðar eftir 
áratug.

Alls eru 18.500 tegundir á list-
anum, en þetta er í fyrsta sinn sem 
fiskar og aðrar sjávarlífverur 
komast á útrýmingarhættulistann. 
Þriðjung þeirra er að finna á Sval-
barða.

Auk þess telja vísindamennirn-
ir upp ríflega 20.000 aðrar tegund-
ir sem ekki er nægilega mikið 
vitað um til að hægt sé að segja til 

um ástand þeirra. Til viðbótar eru 
líklega um 20.000 tegundir til við-
bótar í Noregi sem enn hafa ekki 
verið uppgötvaðar, segir í skýrsl-
unni.

Listinn var fyrst gerður árið 
1998 og voru þá 3.062 tegundir 
taldar í útrýmingarhættu. Áttatíu 

og fjórar þeirra eru nú útdauðar.
Flestar lífveranna sem teljast í 

hættu eru á listanum því kjörlendi 
þeirra er ógnað vegna ágangs 
mannanna.

Vísindamennirnir saka norsk 
stjórnvöld um að hirða lítt um 
náttúruvernd.

Þúsundir í útrýmingarhættu

 18,8 prósent fólks 
á aldrinum 15 til 89 ára reykja 
daglega. Árið 1990 reyktu um 30 
prósent landsmanna. Þetta kemur 
fram í nýrri könnun sem Capacent 
Gallup vann fyrir Lýðheilsustöð. 
Í könnuninni kemur fram að 27,6 
prósent aðspurðra hættu að 
reykja fyrir meira en ári. 

Nokkur munur er á reyking-
um kynjanna því 23,1 prósent 
karla reykir en 20,8 prósent 
kvenna. Fólk á þrítugsaldri reyk-
ir mest allra, 28 prósent, en þar á 
eftir er fólk á sextugsaldri, 25 
prósent.

Í könnuninni kemur auk þess 
fram að fólk með háskólapróf 

reykir minna en þeir sem eru 
ekki með háskólapróf. 8,3 pró-
sent fólks með háskólapróf 
reykja en 22,8 prósent þeirra sem 
eru með grunnskólapróf og 18,8 
prósent þeirra sem eru með 
framhaldsskólapróf. Einnig er 
nokkur munur á reykingum fólks 
eftir tekjum, en tæp 25 prósent 
fólks sem er með undir 250 þús-
und í tekjur reykja daglega en 
tæp 16 prósent þeirra sem eru 
með yfir 800.000 í tekjur. 

Tíðni reykinga fólks í Reykja-
vík og á landsbyggðinni er nokk-
urn veginn svipuð.

Könnunin var gerð í gegnum 
síma frá mars fram í október árið 

2006. Svarhlutfall var rúmlega 60 
prósent og tóku 99,5 prósent 
afstöðu.

Miklu færri reykja en áður
Brýnt er að gerðar verði 

viðunandi úrbætur á þeim 
umferðaræðum sem liggja að 
Reykjavík, segir í ályktun frá 
stjórn Læknafélags Íslands. 

Læknafélagið harmar hin tíðu 
umferðarslys og mannskaða sem 
orðið hafa á vegum landsins og 
telur fullsannað að veigamikil 
ástæða slysanna sé úreltir vegir. 
Einnig telur stjórnin að til álita 
komi að endurreistar verði 
samgöngur á sjó til að minnka 
álag á vegakerfið og ítrekar 
samþykkt sína frá árinu 1971 um 
að ökuleyfisaldur verði hækkað-
ur. 

Gerðar verði 
úrbætur vega



Í janúar verður kynnt 
heildstæð forvarnastefna á 
Íslandi. Stýrihópur sem unnið 
hefur að stefnumótuninni frá 
því í sumar skilaði skýrsludrög-
um í lok nóvember.

Upphaflega stóð til að 
félagsmálaráðherra myndi 
kynna tillögu að forvarnastefn-
unni í ríkisstjórn fyrir 1. 
desember en ákveðið var að 
vinna áætlunina frekar að sögn 
Þórs Jónssonar, upplýsingafull-
trúa félagsmálaráðuneytisins.

Stefnumótunin mun taka mið 
af aðgerðum Alþjóðaheilbrigð-
ismálastofnunarinnar og í henni 
felast meðal annars auglýsingar 
á áfengi, sýnileiki löggæslu, 
réttarfarsleg efni, áætlanir og 
stefnur í skólum og fjármögn-
un.

Forvarnastefna 
kynnt í janúar Hinn 23 ára gamli 

fjármálasérfræðingur Sudhir er í 
hópi launahæstu manna í Banda-
ríkjunum en hann vinnur 120 tíma 
á viku, eða yfir 17 tíma á dag þegar 
mikið er að gera. Þetta er meðal 
þess sem fram kemur í könnun 
bandaríska viðskiptatímaritsins 
Harvard Business Review. Sex af 
hverjum tíu stjórnendum og sér-
fræðingum í Bandaríkjunum vinna 
meira en 50 klukkustundir á viku 
og ofan á þetta bætist óútreiknan-
legur vinnutími og útköll á nær 
öllum tímum sólahrings. 

Helmingur þeirra sem tóku 
þátt í könnuninni gerir sér grein 
fyrir hættunni sem felst í öfga-
fullu vinnuumhverfi og segist 
ekki vilja vinna á þessum hraða 
lengur en ár til viðbótar. Tveir 
þriðju þeirra sem könnunin náði 
til telja sig ekki fá nægan svefn 
og helmingur þeirra drekkur of 
mikið eða notar lyf til að halda sér 

gangandi. 
Könnun sem VR gerði meðal 

íslenskra stjórnenda sýnir að þeir 
vinna að jafnaði yfir 50 stundir á 
viku og rúmlega þriðji hver vinn-
ur iðulega um helgar. Hinn dæmi-
gerði stjórnandi er vel menntaður 
karlmaður og nokkuð sáttur við 
lífið og tilveruna. Að þeirra mati 
er álagið það versta við starfið en 
krefjandi og spennandi verkefni 

það besta. Vel yfir 90 prósent 
stjórnenda segja starfið eftir-
sóknarvert. 

Svali Björgvinsson, fram-
kvæmdastjóri KB banka, segir 
vinnutíma hjá fjármálasérfræð-
ingum innan bankans ekki vera að 
lengjast. „Þær breytingar hafa 
hins vegar orðið á undanförum 
árum að ferðalög til útlanda hafa 
aukist hjá þessum hóp starfmanna 

sem hefur í för með sér meiri fjar-
veru frá fjölskyldu. Nútímatækni 
hefur hins vegar gert það að verk-
um að hægt er að vinna hluta vinn-
unnar heima ef fólk er tölvutengt 
og það býður upp á ákveðinn sveigj-
anleika.“

Svali segir mikla samkeppni í 
nútímaumhverfi og að samkeppnin 
geri þá kröfu að fólk standi sig. „Það 
þarf hins vegar ekki að vera sama-
semmerki á milli þess að standa sig 
og vinna langan vinnudag og margir 
ná að klára öll sín verkefni innan 
venjulegs vinnudags. Vissulega 
koma tarnir í þessari vinnu og tíma-
bil þar sem álag er mikið en við 
erum ekki að tala um neitt í líkingu 
við það sem gengur og gerist í 
bandarísku fjármálaumhverfi.“ 
Svali segir að fylgst sé með þeim 
sem skili mörgum yfirvinnutímum í 
langan tíma og að settur sé yfir-
vinnukvóti á þessa einstaklinga.

Stjórnendur ferðast meira en fyrr

 Norðanflug ehf., nýtt félag um fragtflug frá Akureyri til 
meginlands Evrópu, var stofnað á föstudaginn síðasta. Stofnendur 
félagsins eru Samherji hf., Eimskipafélag Íslands og Saga Fjárfestingar 
ehf.

Unnar Jónsson, forstöðumaður flutningasviðs Samherja og stjórnar-
maður í hinu nýja félagi, segir að þörfin fyrir beint fragtflug frá Akur-
eyri sé brýn. „Beint flug héðan styttir flutningstímann á ferskum fiski 
frá okkur um sólarhring sem skiptir máli, bæði upp á ferskleika fisksins 
og til þess að við getum brugðist hraðar við óskum markaðarins. Magnið 
af ferskum fiski sem er flutt út með flugi frá þessu landsvæði er það 
mikið að það getur leikandi létt borið uppi reglulegt fragtflug nokkrum 
sinnum í viku,“ segir hann.

Á næstu vikum verður unnið að frekari undirbúningi starfseminnar 
sem verður kynnt ítarlega í febrúar næstkomandi en áætlað er að flugið 
hefjist næsta vor.

Norski herinn hefur 
gripið til nýrra ráða til að fá fleiri 
ungmenni til að gerast hermenn. 
Nú býðst hann til að taka yfir 
námslán ungra Norðmanna, sem í 
staðinn gegna herþjónustu. Þetta 
kom fram á fréttavef norska 
blaðsins Aftenposten í gær.

Í fréttinni kom jafnframt fram 
að herinn er farinn að berjast við 
almennan markað um ungt fólk 
með því að bjóða betri laun og 
frekari stuðning við fjölskyldur 
hermanna.

Auk þess verða fleiri nemar 
teknir inn í herskóla landsins á 
næstunni.

Býðst til að 
greiða námslán







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

Tryggingafélagið 
Sjóvá vill fjármagna, hanna, 
leggja og viðhalda tvíbreiðum, 
upplýstum Suðurlandsvegi með 
aðgreindar akstursstefnur og 
hefur þegar komið á óformlegu 
samstarfi við innlenda og erlenda 
fjárfestingabanka, verktaka, 
hönnunaraðila, hagsmunasamtök 
og fulltrúa sveitarfélaga og einka-
fyrirtækja vegna málsins. Félagið 
vill hefjast handa strax á næsta 
ári og telur unnt að opna slíkan 
veg ekki seinna en árið 2010. Þetta 
segir í skýrslu sem félagið hefur 
unnið um málið og verður kynnt 
alþingismönnum og almenningi 
eftir helgi.

Í skýrslunni kemur fram að 
slys á Suðurlandsvegi séu að jafn-
aði ríflega tvöfalt kostnaðarsam-
ari en önnur umferðarslys á land-
inu og því sé réttlætanlegt að 
leggja aukna fjármuni í uppbygg-
ingu vegarins. Þá segir í skýrslunni 
að langalvarlegustu og dýrustu 
slysin verði þegar bílar úr gagn-
stæðri akstursstefnu skella saman. 
Því megi útrýma með tvöföldun 
vegarins og því hafnar félagið 
hugmyndum um lagningu svokall-
aðs 2 plús 1 vegar yfir Hellis-
heiði.

Í skýrslunni segir að einka-
framkvæmd hafi marga kosti 
umfram opinbera framkvæmd. 

Kostnaður við rekstur vegarins 
falli alfarið á framkvæmdaaðil-
ann á samningstímanum og hann 
beri allan ófyrirséðan kostnað, til 
dæmis vegna kostnaðarsamari 
jarðvegsvinnu en áætlað var. Þá 
sé það mikilvægt fyrir einkaaðila 
að standa vel að framkvæmdinni 
þar sem allur kostnaður við við-
hald á samningstímanum fellur á 
hann.

Höfundar skýrslunnar telja 
skuggagjöld, skattgreiðslur sem 
byggjast á notkun vegarins, lík-
legstu tekjuleið framkvæmdaaðil-
ans í tilviki Suðurlandsvegar. Þá 
segir einnig að eðlilegt kynni að 
vera að greiðslur ríkisins til eig-
enda vegarins tækju að einhverju 
leyti mið af tjónatíðni, í formi við-
bótargreiðslna ef slysum fækkar.

Slys á Suðurlands-
vegi tvöfalt dýrari
Slys á Suðurlandsvegi eru að jafnaði tvöfalt dýrari en slys á öðrum vegum lands-
ins. Þetta segir í nýrri skýrslu Sjóvár sem kynnt verður eftir helgi. Félagið vill 
leggja og reka nýjan veg og telur unnt að opna hann ekki seinna en árið 2010.

 Massoud Barzani, einn 
helsti leiðtogi Kúrda í norðan-
verðu Írak, brást reiðilega við 
skýrslu Íraksnefndarinnar í 
Bandaríkjunum. Hann segir að 
það muni hafa „alvarlegar afleið-
ingar“ ef tafir verða á því að 
ákvarðanir verði teknar um afdrif 
Kúrdahéraðanna.

„Við ætlum alls ekki að fara 
eftir þessari skýrslu,“ sagði 
Barzani, sem er forseti heima-
stjórnar Kúrda, sem hefur verið 
við lýði í fimmtán ár. 

Í stjórnarskrá Íraks er ákvæði 
þar sem segir að efna þurfi til 
þjóðaratkvæðagreiðslu um afdrif 
Kúrdahéraðanna fyrir lok ársins 

2007. Í skýrslu Íraksnefndarinnar 
segir hins vegar að slík atkvæða-
greiðsla geti valdið átökum og því 
verði að fresta henni.

Barzani gagnrýnir höfunda 
skýrslunnar fyrir að hafa ekki 
kynnt sér málin, hvorki heimsótt 
Kúrdahéröðin sjálfir né tekið 
mark á bréfi sem hann sendi þeim, 
þar sem hann útlistaði sjónarmið 
Kúrda.

„Það virðist sem þeir hafi alls 
ekki lesið það,“ sagði Barzani, og 
tók fram að þetta rýrði mjög trú-
verðugleika skýrslunnar.

Jalal Talabani, forseti Íraks, 
sem sjálfur er Kúrdi, sagðist sam-
mála þessu mati Barzanis. 

Kúrdar hafna Íraksskýrslunni

 Jóhanna Fleckenstein, 
forstöðumaður í félagsmiðstöð-
inni í Víðistaðaskóla, segir að ungl-
ingar taki upp myndbönd, klippi 
og visti inn á bloggsíður á netinu. 
Þetta geri þeir til að fá athygli og 
fleiri heimsóknir inn á bloggsíð-
urnar. „Það eru nokkrar svona 
síður í gangi,“ segir hún.

Fréttablaðið greindi frá því á 
fimmtudag að unglingar hefðu 
gert myndband þar sem þeir 
skvettu bensíni á vin sinn, kveiktu 
í og slökktu eldinn á 33 sekúndum. 
Unnið sé markvisst í því í sam-
vinnu við forráðamenn og skóla að 
styðja unglingana í því að færa 
myndbandsgerð þeirra í jákvæða 
átt.

Fyrirmyndir eru úti um allt, til 
dæmis hvetja sjónvarpsþættir til 
fíflagangs, að sögn Jóhönnu. 
„Auðvitað koma hugmyndirnar 
úr þessu umhverfi. Unglingarnir 
sjá að þetta slær í gegn,“ segir 
hún og telur lítið mál að gera 
myndbönd, margir hafi aðgang að 
upptökuvélum og einföldum 

klippigræjum.
Valdimar Jóhannsson áhættu-

leikari segir að það sé stórhættu-
legt að fást við eld í áhættuleik. Ef 
réttu efnin séu ekki notuð þá geti 
það haft hrikalegar afleiðingar. Ef 
bensín sé notað geti það síast inn í 
efnið og eldurinn orðið mikill og 
illviðráðanlegur. 

Áformuð sala Reykja-
víkurborgar á Fríkirkjuvegi 11 er 
nú í biðstöðu. Verið er að skoða 
nánar hversu stór lóð getur fylgt 
húsinu sem eins og kunnugt er 
stendur í norðurenda Hallargarðs-
ins. Framkvæmdasvið borgarinn-
ar hefur sent framkvæmdaráði 
hugmynd að lausn lóðamálsins. 

Sú tillaga mun enn ekki hafa 
verið rædd á fundum fram-
kvæmdaráðs og er heldur ekki 
komin á borð borgarráðs sem 
upphaflega lagði fyrir fram-
kvæmdasviðið í október að 
undirbúa sölulýsingu fyrir 
eignina.

Fríkirkjuvegur 11 er um 1.050 
fermetrar að stærð. 

Stærð lóðar tor-
veldar söluna



119.988
Staðgreitt

4.520
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

 9.999
Vaxtalaust 12 mán.

MD30094
37” Medion LCD veggsjónvarp
Upplausn: 1366x768 HD ready

HD Ready LCD veggsjónvarp frá snillingunum hjá
Medion

8 millisekúndu svartími og 176 gráðu áhorfsvínkill

HDMI tengi tryggir stafræn gæði

Veggfesting að verðmæti 13.999- fylgir

Sleep timer (tímarofi) og barnalæsing á tökkum

Denver DVU-1008 DVD spilari, Superman Returns & 
Da Vinci Code á DVD fylgja!

HD Ready LCD veggsjónvarp frá snillingunum hjá
Medion

8 millisekúndu svartími og 176 gráðu áhorfsvínkill

HDMI tengi tryggir stafræn gæði

Veggfesting að verðmæti 13.999- fylgir

Sleep timer (tímarofi) og barnalæsing á tökkum

MD30082
32” Medion LCD veggsjónvarp
Upplausn: 1366x768 HD ready

32” LCD veggsjónvarp
4.520

6.271

  29714.

167.988
Staðgreitt

6.271
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

13.999
Vaxtalaust 12 mán.

Denver DVU-1008 DVD spilari, Superman Returns & 
Da Vinci Code á DVD fylgja!  29714.

37” LCD veggsjónvarp

Þetta kalla ég sko
FLÖT jól!

32”

37”
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 Jarðarför ung-
versku knattspyrnuhetjunnar Fer-
enc Puskás fór fram á laugardag. 
Lýst var yfir þjóðarsorg í Ung-
verjalandi og fáninn dreginn í 
hálfa stöng fyrir utan þinghúsið í 
Búdapest.

Puskás lést úr Alzheimer 17. 
nóvember síðastliðinn, 79 ára að 
aldri, en hann var leiðtogi gullald-
arliðs Ungverja á sjötta áratug 
síðustu aldar og vann marga titl-
ana með spænsku risunum Real 
Madrid.

Knattspyrnumenn víða að úr 
heiminum komu saman á þjóðar-
leikvangi Ungverja í gær, sem var 
nefndur í höfuðið á knattspyrnu-
goðinu árið 2002.

Puskás, sem þekktur var fyrir 
þrumuskot með vinstri fæti, skor-
aði yfir 600 mörk á ferlinum og 

var fyrirliði ungverska landsliðs-
ins á gullaldartímabili þess. Liðið 
var ósigrað í fjögur ár, en beið 
loks lægri hlut gegn Vestur-Þjóð-
verjum í frægum úrslitaleik á 
heimsmeistaramótinu árið 1954 í 
Sviss. Leikurinn fór 3-2 og lék 
Puskás með, þrátt fyrir ökkla-
meiðsli. Liðin höfðu tekist á í riðla-
keppninni og unnu þá Ungverjar 
með átta mörkum gegn þremur.

Með Real Madrid vann Puskás 
spænsku deildina fimm ár í röð og 
Evrópukeppnina þrívegis. Fjögur 
ár var hann markahæstur í deild-
inni, en alls skoraði hann 324 mörk 
í 372 leikjum með Real Madrid.

Eftir að Puskás lagði skóna á 
hilluna þjálfaði hann félagslið víðs 
vegar um heiminn og loks ung-
verska landsliðið árið 1993.

Ferenc Puskás 
jarðsunginn
Einn merkasti knattspyrnumaður sögunnar, Ferenc 
Puskás, var borinn til grafar á laugardag. Markahrókur-
inn lést í nóvember og ríkir þjóðarsorg í Ungverjalandi.



veidihornid.is
Hafnarstræti 5 - Sími 551 6760 • Síðumúli 8 - Sími 568 8410

Erfitt að velja?
Gefðu gjafabréf í stærstu veiðiverslun landsins. Þar er úrvalið

Þú sérð jólatilboðin líka á veidihornid.is
- Opið alla daga -

Fyrir veiðimanninn í fjölskyldunni þinni
veidihornid.is

Simms Classic Guide
vöðlusett.

Simms Classic Guide
Gore-tex vöðlur.

Áralöng frábær reynsla
veiðileiðsögumanna á
Íslandi tryggir gæðin.

Simms Freestone skór með
filtsóla. Sterkir skór með
góðum ökklastuðningi.

Simms Freestone
vöðlusett.

Simms Freestone
öndunarvöðlur.

Mest keyptu öndunar-
vöðlurnar á markaðnum.
Simms Freestone skór með
filtsóla. Sterkir skór með
góðum ökklastuðningi.

Scierra Blackwater
vöðlusett.

Scierra Blackwater
vöðlurnar hafa reynst

frábærlega vel við íslenskar
aðstæður. Scierra skór
með filtsóla. Léttir og
sterkir skór. Vöðlutaska

fylgir með.

Ron Thompson
neoprenvöðlusett.

Ron Thompson Crosswater
neoprenvöðlur og

Ron Thompson Aquasafe
jakki, vatnsheldur
með útöndun.

Jólatilboðaðeins 38.995.-

Jólatilboðaðeins 24.995.-
Jólatilboðaðeins 28.995.-

Jólatilboðaðeins 27.995.-

Jólatilboðaðeins 32.995.-

Jólatilboðaðeins 18.995.-

Ron Thompson
öndunarvöðlusett.

Ron Thompson Aquasafe
öndunarvöðlur. Ron Thompson

vöðluskór með filtbotni.
Vatnsheldur Ron Thompson
Aquasafe jakki með útöndun.

Scierra Aquatex
vöðlusett.

Scierra Aquatex
öndunarvöðlur
úr lipru efni.

Áfastar sandhlífar.
Scierra skór með filtsóla.
Léttir og sterkir skór.
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Hafa sloppið 
of vel

Húmorinn fæst aldrei 
gefins

Paradís umburðar-
lyndisins

Árið 1916 keypti maður að nafni 
Ole Kirk Christiansen smíðaverk-
stæði í Billund, og um tveimur 
áratugum síðar fór hann að fram-
leiða leikfangakubba sem fengu 
nafnið Lego. Lego þýðir á latínu 
‚að setja saman‘, en nafnið er hugs-
að sem samansláttur af orðunum 
„Leg godt.“

Eftir stríð hóf fyrirtækið að 
framleiða plastleikföng og árið 
1958 urðu Legókubbarnir til í sinni 
núverandi mynd. Á svipuðum 
tíma, eða 1956, hófst framleiðsla 
þeirra hérlendis á Reykjalundi.

„Þetta var atvinnuleg endur-
hæfing fyrir berklasjúklinga til að 
veita þeim létt störf. Þetta hentaði 
vel og við fengum mótin frá Lego,“ 
segir Hlöðver Hlöðversson, fram-
kvæmdastjóri Reykjalundar. Leik-
föngin voru þá þekkt undir nafn-
inu SÍBS kubbar, en um 1970 fóru 
pakkningarnar að verða innflutt-
ar, og festi nafnið Legó sig þá í 

sessi hérlendis. Árið 1977 var 
framleiðslu þeirra hætt á Reykja-
lundi. „Tækjabúnaður varð fjöl-
breyttari og öflugri og tollalög 
breyttust og þá borgaði sig ekki 
lengur að framleiða þá hérlendis,“ 
segir Hjörvar. Reykjalundur hefur 
þó allar götur síðan verið með 
heildsölu Lego á Íslandi.

Árið 1968 var Legoland opnað í 
Billund, og aðrir skemmtigarðar 
hafa seinna verið opnaðir í Bret-
landi, Þýskalandi og Bandaríkjun-
um,

Nýjar línur bættust við, svo 
sem Duplo og Fabu fyrir minni 
börn, geim- og riddaraseríur og 
svo technic, sem er flóknara dót 
fyrir eldri krakka. Árið 1997 kom 
loks fyrsti Legótölvuleikurinn.

Undir lok aldarinnar fór fyrir-
tækið að framleiða kubba byggða 
á Star Wars kvikmyndunum. Í 
kjölfarið hafa fylgt Harry Potter, 
Spider-Man og nú síðast Batman 

kubbar. Einnig hafa bæst við vík-
inga og Bionicle-línur, sem er hug-
arsmíð Legómanna. 

„Það eru yfir 100 nýjungar á 
hverju ári, en grunnöskjurnar 
svonefndu eru alltaf vinsælastar,“ 
segir Þorvaldur Stefánsson, sölu-
stjóri Reykjalunds. „En Star Wars 
hefur slegið í gegn og er nú upp-
selt um alla Evrópu.“

Legókubbar í lífi þjóðar

Það er enginn ástæða til 
að hætta að leika sér með 
Legó, jafnvel þó að maður 
sé kominn á þann aldur að 
margir séu orðnir upptekn-
ir af að búa til börn. Víða 
um heim eru til áhugafélög 
Legósafnara, og hafa sumir  
leikstýrt stuttmyndum eða 
jafnvel sviðsett alla Biblí-
una með Legókubbum. 

Brickfest er árleg samkoma full-
orðinna Legóáhugamanna og 
hefur verið haldin síðan árið 2000. 
Þar getur fólk sýnt „MOC“, eða 
„My own creation,“ semsagt 
Legóverk sem hafa verið sett 
saman af eigin hugviti frekar en 
eftir leiðarvísi. 

En fyrir suma er ekki nóg að 
búa til skúlptúra, og hefur orðið 
vinsælt að gera svokallaðar „brick 
films“, eða kubbamyndir. Fyrsta 
Legómyndin hét The Magic Portal 
og kom út árið 1989. Hún var 16 
mínútna löng vísindaskáldsaga 
sem tók rúm fjögur ár að klára. 

Fyrirtækið Spite Your Face 
gerir stuttmyndir þar sem gert er 
grín að Star Wars, Spider-Man, 
Space Odyssey og fleiri myndum 
með Legókubbum, og fylgir ein 
slík með DVD-útgáfunni af Monty 
Python and the Holy Grail. Einnig 

voru Legókubbar notaðir í mynd-
bandi White Stripes, Fell in Love 
with a Girl.

Lego-fyrirtækið gaf um skeið 
út kassann Lego studio, þar sem 
vefmyndavél fylgdi með. Hún 
þótti þó svo léleg að flestir kusu að 
nota hana ekki. 

Pólski listamaðurinn Zbigniew 
Libera varð umdeildur fyrir ára-
tug þegar hann seldi Legóöskjur 
með mótívum úr Helförinni. 
Öskjurnar voru sýndar á gyðinga-
safninu í New York árið 2002, og 
seldust á uppboði á um hálfa millj-
ón króna. 

Sá sem hefur ef til vill mesta 
athygli vakið undanfarið er guð-
fræðingurinn Brendan Powell 
Smith, sem byrjaði á því árið 2001  
að sviðsetja alla Biblíuna með 
Legókubbum og má sjá afrakstur-
inn á bricktestament.com. Tveim-
ur árum seinna fékk hann bóka-
samning, og hefur síðan verið í 
fullu starfi við hugverk sitt. Þegar 
hafa sjö prentaðar bækur komið 
út með myndskreytingum hans, 
og er allur texti beinar tilvitnanir 
í Biblíuna sjálfa. 

Smith segir ætlun sína að vera 
að auka þekkingu á texta Biblíun-
ar, en sjálfur er hann trúleysingi. 
Sumir sanntrúaðir hafa tekið verk-
um hans vel, og efasemdarmenn 
hafa einnig fagnað þeim þar sem 
þeir telja hann benda á fáránleika 
Biblíunnar. 

Sem dæmi má 
nefna seríuna sem 
byggð er á lögum 3. 
Mósebókar, þar sem 
Legókallarnir meðal 
annars sýna fram á 
hvenær skuli grýta 
fjölskylduna og 
hvernig skuli með-
höndla stríðsfanga. 
Nýjasta innlegg 
Smiths er sagan af 
Sál konungi, en alls 
hefur hann gert 2.983 
myndskreytingar um 
efni Biblíunnar. 

Bíó og Biblían með Legóköllum

Ekki vön svona miklu umstangi

Morgunverður frá
kl. 9:00 - 11:00

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

Þú átt allt gott skilið!

mánudaga - laugardaga





fréttir og fróðleikur

Sveitarfélögin 
geri áætlun

Tjón stofnunarinnar óbætanlegt

Einn bjóðenda í hlut ríkis-
ins í Íslenskum aðalverk-
tökum hefur kært íslenska 
ríkið fyrir framkvæmd söl-
unnar. Stefnendurnir, Tré-
smiðja Snorra Hjaltasonar 
hf. og JB byggingafélag 
ehf., gera athugasemdir við 
margt í söluferlinu og ásaka 
þá sem keyptu hlutinn, 
formann einkavæðingar-
nefndar og aðra sem komu 
að söluferlinu um óeðlilega 
aðkomu að því hverjir fengu 
hlutinn.

Útboðið á hlut ríkisins, sem var 
39,86 prósent, fór fram um vorið 
2003. Byrjað var að taka við til-
boðum í hlutinn á fundi einkavæð-
ingarnefndar þann 6. mars. Á 
sama fundi tilkynntu stjórnend-
urnir, með Stefán Friðfinnsson, 
þáverandi forstjóra, í forsvari, að 
þeir ætluðu sjálfir að bjóða í hlut-
inn undir merkjum Eignarhalds-
félagsins AV ehf. (EAV ehf.). 

Í reglum ÍAV um meðferð trún-
aðarupplýsinga segir að „trúnað-
arupplýsingar séu aldrei birtar án 
þess að forstjóri eða sá sem hann 
tilnefnir hafi samþykkt það.“ Því 
var upplýsingargjöf til annarra 
bjóðenda, keppinauta Stefáns 
Friðfinnssonar og hinna stjórn-
endanna, háð samþykki Stefáns 
Friðfinnssonar. Að mati stefnenda 
í málinu setti það Stefán og hina 
stjórnendurna í mjög óeðlilega 
stöðu og að þeir hafi vísvitandi 
haldið að sér upplýsingum varð-
andi innviði félagsins, fjárhag 
þess og síðast en ekki síst duldar 
eignir ÍAV.

Þegar tilboðsfrestur rann út hinn 
21. mars 2003 höfðu fjórir aðilar 
skilað inn tilboðum: stefnendurn-
ir, EAV ehf., Joco ehf., og Jarðbor-
anir hf. Stefnendurnir halda því 
fram að öll hin tilboðin hafi verið 
ógild. Þar ber vitanlega fyrst að 
nefna tilboð EAV ehf.  og stöðu 
eigenda þess félags sem var nefnd 
hér að framan. Stefnendur segjast 
auk þess hafa rökstuddar ástæður 
til að ætla að Benóny T. Eggerts-
son, endurskoðandi ÍAV, sem 
þekkti fjárhagslega stöðu ÍAV 

betur en nokkur annar og starfaði 
við söluferlið, hafi veitt EAV ehf. 
ráðgjöf um fjármögnun kaupanna 
auk annarrar aðstoðar á útboðs-
tímanum. Hann hafi því verið van-
hæfur til að koma að söluferlinu 
vegna langvarandi viðskipta-
tengsla við eigendur EAV ehf. og 
framtíðarviðskiptahagsmuna
sinna, enda var hann endurráðinn 
sem endurskoðandi ÍAV eftir að 
nýir eigendur tóku við. 

Landsbankinn var umsjónarað-
ili útboðsins þangað til að tilboðs-
frestur rann út. Þá kom í ljós að 
Landsbankinn tengdist tveimur 
tilboðum. Annars vegar hafði 
bankinn tekið að sér að fjármagna 
kaup EAV ehf. og hafði því að mati 
stefnenda mikilla framtíðarhags-
muna að gæta. Auk þess átti bank-
inn 51 prósents hlut í fasteignafé-
laginu Landsafli. Eigendur hinna 
49 prósentanna voru ÍAV. Þegar 
EAV ehf. eignaðist síðan ÍAV að 
fullu seldu þeir Landsbankanum 

hlut sinn í Landsafli.
Fulltrúi Landsbankans í sölu-

ferlinu var Sigurður Atli Jónsson. 
Sigurður Atli var skráður sem 
fruminnherji í Atorku hf. og sat í 
stjórn þess fyrirtækis. Atorka hf. 
átti á þessum tíma ráðandi hlut í 
Jarðborunum hf., einum bjóðenda 
í hlut ríkisins í ÍAV. 

Joco ehf. var í eigu Jóns Ólafs-
sonar, sem sat í stjórn ÍAV. Stefn-
endur vilja meina að Jón hafi klár-
lega haft stöðu innherja og því 
hafi tilboð hans ekki átt að vera 
gilt.

Stefnendur segja aðkomu Jóns 
Sveinssonar að söluferlinu vera 
afar óeðlilega. Jón sat og situr sem 
fulltrúi Framsóknarflokksins í 
einkavæðingarnefnd og er þar 
einnig formaður. Þegar sala á hlut 
ríkisins í ÍAV átti sér stað sat hann 
einnig sem stjórnarformaður í 
stjórn ÍAV. Þar starfaði hann náið 

með stjórnendum fyrirtækisins, 
þeim hinum sömu og keyptu á end-
anum hlut ríkisins. Jón hafði tví-
vegis lýst sig vanhæfan á fundum 
einkavæðingarnefndar til að koma 
að málinu vegna þessara tengsla 
áður en útboðið hófst. Ekki eru þó 
til bókanir af fundunum um að 
hann hafi vikið af þeim. 

Jón hafði auk þess forgöngu að 
kynningu á starfsemi ÍAV fyrir 
hugsanlegum bjóðendum vegna 
forfalla stjórnenda fyrirtækisins. 
Í stefnunni segir að þeim hafi 
verið það sérlega eftirminnilegt 
að á kynningarfundum hafi verið 
dregin upp fremur dökk mynd af 
rekstri ÍAV og því haldið fram að 
haldbært fé úr rekstri félagsins 
hefði verið neikvætt um mörg 
hundruð milljónir í mörg ár. Stefn-
endur byggðu síðan tilboð sitt á 
þessum upplýsingum. 

Árið 2003, eftir kaup stjórnend-
anna á félaginu, söluna á Landsafli 
til Landsbankans og endurmatið á 
Blikastaðalandinu, varð haldbært 
fé félagsins hins vegar skyndilega 
jákvætt um tæpa tvo milljarðar. 

Stefnendur segja að að Jón 
Sveinsson hafi séð hag sinn í því 
að ákveðnir aðilar, EAV ehf., 
myndu eignast félagið. Þar benda 
þeir helst á að lögmannsstofa Jóns 
Sveinssonar hafi um árabil unnið í 
þágu ÍAV og því hafi talverðir 
framtíðarhagsmunir hans verið 
háðir því hverjir eignuðust félag-
ið. Hann starfar enn fyrir ÍAV og 
var endurkjörinn stjórnarformað-
ur eftir að nýir eigendur höfðu 
gengið frá kaupunum.

Óeðlileg framkvæmd á sölu ÍAV

Stefnendur nefna sérstaklega 
Blikastaðaland í Mosfellsbæ,  
byggingarland sem ÍAV eignaðist 
1999, sem dæmi um duldar eignir 
félagsins sem hafi ekki verið rétt 
metnar í ársreikningum þess. 

Samþykki á aðalskipulagi 
svæðisins lá ekki fyrir þegar 
salan á hlut ríkisins í félaginu 
gekk í gegn, en var samþykkt í 
október sama ár. Stefnendurnir 
halda því fram að landið hafi 
verið vísvitandi vanmetið í árs-
reikningum ÍAV og að stjórnend-
ur félagsins, þeim hinum sömu 

og keyptu það, hafi verið fullljóst 
hversu mikil verðmæti væru 
fólgin í landinu.

Sumarið eftir að salan á ÍAV 
hafði verið frágengin var Blika-
staðalandið endurmetið á tæpa 
þrjá milljarða króna. Stefnend-
urnir vilja meina að stjórnendur 
ÍAV hafi beitt vafasömum 
reiknikúnstum til að greiða sjálf-
um sér í kjölfarið 2,4 milljarða 
króna á árinu 2004 í uppsafnaðan 
arð frá árinu áður. Sú arðgreiðsla 
er hærri upphæð en sú sem þeir 
greiddu fyrir hlut ríkisins í ÍAV, 

en verðmiðinn á honum var um 2 
milljarðar króna. 

Telja stefnendur að nýir eig-
endur ÍAV hafi ráðgert þetta frá 
byrjun og nýtt sér þekkingu sína 
á innviðum félagsins, innherja-
stöðu sína og vanmetnar duldar 
eignir til að gera kaup sín mögu-
leg. Þeir hafi haft aðgang að 
ógrynni upplýsinga sem stóðu 
ekki öðrum bjóðendum til boða. 
Því hafi kaupin á hlut ríkisins í 
raun verið fjármögnuð með eign-
um ÍAV og skuldsetningu félags-
ins.

Dulin verðmæti Blikastaða
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Þingmönnum Framsóknar hefur 
orðið tíðrætt um traust og 

vantraust á stjórnmálaflokkum. 
Vafalítið slæðist í hugskoti þeirra 
sú staðreynd að þingflokkur Fram-
sóknar hefur tætt af flokknum 
töluvert meira en helming 
kjörfylgis. Ástæða þess að 
Framsókn er rúin fylgi er auðvitað 
vingulsháttur og stefnuleysi 
þingmanna flokksins í lykilmálum. 
Flokkur sem sveiflast einsog jójó 
milli öfga tapar trúnaði fólks, jafn-
vel þeirra sem þó hafa fylgt 
honum í blindni í langri hríð. Írak 
og háeffun Ríkisútvarpsins eru 
verstu dæmin. Þau hafa kostað 
flokkinn mest. 

Skírasta dæmið um pólitískt 
staðfestuleysi Framsóknar er 
auðvitað Íraksmálið. Í upphafi stóð 
þingflokkur Framsóknar allir sem 
einn gegn því að styðja innrásar-
stríð gegn Írak. Þá gerðust þau 
undur að þáverandi formaður 
Framsóknar gjörbreytti afstöðu 
flokksins til innrásar á aðeins einni 
viku. Þingmenn flokksins urðu 
samsekir með þögninni. Þessi 
óvænta kúvending sleit böndin 
milli þeirra og grasrótarinnar, sem 
tærðist burt eins og lauf að hausti.

Nýr formaður, Jón Sigurðsson, 
reyndi – en mistókst – að skafa 
smán Íraks af enni Framsóknar. Í 
frægu viðtali við Helga Seljan 
varði hann ákvörðun Halldórs 
Ásgrímssonar. Tæpast er hægt að 
túlka það öðru vísi en svo, að Jón 
hefði í sömu sporum stutt innrás-
ina. Í haust virtist hann stunginn 
snert af tímabundinni iðrun. Á 
fundi miðstjórnar Framsóknar 
talaði hann eins og stuðningurinn 
við árásarstríðið gegn Írak hefði 
verið mistök. En iðrun Framsóknar 
reyndist skammvinn. Það kom í 
ljós viku síðar á Alþingi þegar 
þingmenn spurðu Jón út í ummæl-
in. Svar hans var á þá lund að 
menn hefðu ráðið of mikið í þau!

Er hægt að tala um meiri 
vingulshátt í jafn afdrifaríku máli? 

Þrjár afstöður á jafn mörgum 
mánuðum.

Þingmenn Framsóknar hafa orðið 
að sömu umskiptingum í afstöð-
unni til frumvarps um hlutafélaga-
væðingu RÚV. Meðan hörðustu 
frjálshyggjumenn eru teknir að 
efast berst þingflokkur Framsókn-
ar af offorsi fyrir frumvarpi 
menntamálaráðherra um háeffun 
RÚV. 

Jón Sigurðsson, formaður 
Framsóknar, lýsti sérstökum 
vonbrigðum með að stjórnarand-
stöðunni tókst að koma í veg fyrir 
að Alþingi samþykkti háeffun RÚV 
fyrir jól. Guðni Ágústsson, 
varaformaður, reyndi það sem 
hann gat til að bregða fæti fyrir 
samkomulag stjórnarandstöðunnar 
við formann Sjálfstæðisflokksins 
um að síðasta umræða um háeffun 
RÚV yrði flutt fram í janúar. 
Sprekið sem skolaði inn á fjörur 
þingsins þegar Árni Magnússon og 
Halldór Ásgrímsson gerðust 
flóttamenn úr stjórnmálum, 
Guðjón Ólafur Jónsson, sárbændi 

þingið úr ræðustóli Alþingis um að 
klára háeffun RÚV sem allra fyrst. 
Sómakonan Dagný Jónsdóttir lýsti 
einbeittum stuðningi við frum-
varpið, og í sama streng tók Sæunn 
Stefánsdóttir.

Þetta er flokksmönnum eðlilega 
óskiljanlegt í ljósi þess, að 
flokksþing Framsóknar tók í 
upphafi harða afstöðu gegn því að 
lúta vilja Sjálfstæðisflokksins og 
gera RÚV að hlutafélagi. Svo 
algjörir umskiptingar eru 
þingmenn Framsóknar varðandi 
RÚV að á Alþingi finnast nú engir 
sem eru jafn harðir í málinu og 
þeir. Er nema vona að almennir 
flokksmenn séu sáróánægðir og 
yfirgefi flokkinn í hrönnum? 
Þingflokkurinn hefur tapað trausti 
kjósenda.

Afstaða þingflokksins verður enn 
óskiljanlegri í ljósi þess að 
líklegasta leiðtogaefni flokksins, 
Björn Ingi Hrafnsson, hefur 
mörgum sinnum lýst í fjölmiðlum 
að háeffun RÚV sé í andstöðu við 
vilja meirihluta flokksmanna og 
stríði gegn stefnu Framsóknar. 
Sama viðhorf heyri ég hjá 
flestum þungavigtarmönnum 
Framsóknar – utan þings. Eina 
skýringin sem ég sé hugsanlega á 
þessum algjöru umskiptum nýs 
formanns og ungra þingmanna 
Framsóknar gagnvart háeffun 
RÚV er að þau séu sameiginlega 
að byggja víglínu gegn Birni Inga 
og sterkum stuðningsmönnum 
hans, og það séu yfirvofandi átök 
um forystu sem ráði óskiljanleg-
um umskiptum þingmannanna í 
málinu.

Vingulsháttur og tilviljana-
kenndar stefnubreytingar 
Framsóknar, ekki síst í RÚV-
málinu, eru ekki líklegar til að 
endurheimta tapað traust 
kjósenda. Flokkur, sem hrekst 
undan pólitískum vindum, verður 
eins og rótlaust þang, og veðrast 
að lokum burt. Þess vegna er 
Framsókn hrunin úr 18% í 8%.

Umskiptingar Framsóknar

Skelfilegar fréttir þær að hin virta Whole 
Foods keðja í USA sé að missa áhugann á 

viðskiptum við Ísland vegna hvalveiða. 
Leiðinlegt til þess að hugsa að eitt mest 
spennandi viðskiptatækifæri síðari ára sé 
að kafna í fæðingu. Íslenskar landbúnaðar-
afurðir eru á heimsmælikvarða og áhugi 
Whole Foods, matvörukeðju sem leggur 
áherslu á ferskar og lífrænt ræktaðar afurð-
ir, gaf fögur fyrirheit um nýtt upphaf fyrir 
íslenska bændur.

Í Bandaríkjunum er hvergi jafn ör vöxt-
ur í matvælaiðnaði eins og í þeim lífræna. 
Íslenskir bændur og garðyrkjumenn sem bisa við 
lífræna ræktun af ýmsu tagi fá lítinn stuðning frá 
hinu opinbera. Eftir því sem samkeppni eykst með 
afnámi tolla á heimsmarkaði færist von bænda um 
blómlegar sveitir á lífræna og heilnæma gæða-
vöru.

Veislumatinn okkar væri hægt að selja sem lúx-
usafurðir á erlendum markaði. Það skortir fram-
sýni og sjávarútvegsráðherra hlýtur að naga sig í 

handarbökin nú þegar samningur um 
kaup Whole Foods á íslenskum fiski er 
einnig í uppnámi. Hann verður víst að 
snúa sér að Whale Foods keðjunni – ef 
hún er þá til. Var einhver að tala um að 
fórna minni hagsmunum fyrir meiri?

Hvalveiðarnar eru þegar farnar að 
hafa áhrif á ferðamannaiðnaðinn sem þó 
er ein af mest vaxandi atvinnugreinum 
Íslands. Því er spáð að milljón ferða-
menn muni heimsækja Ísland árið 2015, 
túrismi er alvöru byggðastefna, túrismi 
er framtíðin. Lífrænt ræktuð matvæli 
eru og munu verða í sókn og þar á Ísland 
vitanlega að koma sér í fremstu röð, með 
afurðir sem auglýsa sig hér um bil sjálf-
ar.

En landbúnaðarráðherra hefur lítinn áhuga á 
þeim, hann er búinn að lýsa því yfir hver er hans 
þjóðarréttur og hvar metnaður hans liggur – í hinni 
íslensku pylsu. Verði honum að góðu en ég bið frek-
ar um nýja ríkisstjórn með metnað, framsýni og 
ímynd landsins í fyrirrúmi. Eina ríkisstjórn með 
öllu.

Höfundur er varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar.

Whale Foods

Vingulsháttur og tilviljana-
kenndar stefnubreytingar 
Framsóknar, ekki síst í RÚV-
málinu, eru ekki líklegar til 
að endurheimta tapað traust 
kjósenda.

M
ikil tímamót urðu í stjórnmálalífi landsins um helgina 
þegar Alþingi samþykkti lög um fjármál og upplýs-
ingaskyldu í stjórnmálastarfsemi. 

Hér eftir eiga kjósendur að hafa greiðan aðgang 
að upplýsingum um hvernig flokkar fjármagna starf-

semi sína og hvaða fyrirtæki leggja þar hönd á plóg. Einstakling-
ar geta eftir sem áður stutt flokka og frambjóðendur persónulega í 
skjóli nafnleyndar, en sama gildir um þá og fyrirtæki, styrkurinn má 
ekki vera hærri en 300.000 krónur.

Hér á landi hefur alltof lengi verið ráðandi óþarfa tepruskapur 
þegar kemur að umræðum um samband peninga og stjórnmála. Getur 
þó orðið þar ansi göróttur kokteill ef illa blandast. Í því samhengi má 
rifja upp sígild ummæli þess gamla refs Ronalds Reagan, fyrrver-
andi Bandaríkjaforseta, sem fangaði samband stjórnmálamanna og 
fjármagnseigenda í hnotskurn með þessum orðum: „Stjórnmál eiga 
víst að vera næstelsta atvinnugreinin. Ég hef komist að því að þau 
eru nauðalík þeirri elstu.“

Nú er það einu sinni þannig að lýðræði þrífst ekki án stjórnmála-
flokka og stjórnmálaflokkar þrífast ekki án peninga til að halda úti 
flokksstarfi. Leikreglur um það samspil voru því löngu tímabærar. 

Jóhanna Sigurðardóttir Samfylkingarkona hefur verið í farar-
broddi þeirra sem hafa viljað opna bókhald flokkanna. Framsóknar-
flokkurinn, undir forystu Halldórs Ásgrímssonar, þáverandi forsæt-
isráðherra, ákvað í fyrra að ganga til liðs við þá baráttu. Eftir stóðu 
sjálfstæðismenn einir um þann vilja að viðhalda óbreyttri leyndar-
hulu yfir því hvernig stjórnmálamenn fjármagna hluta af sínu starfi. 
Eins og hefur komið á daginn dugði sá mótþrói ekki einn og sér þegar 
framsóknarmenn létu af stuðningi við hann.

Þyngsti kostnaður flokka og stjórnmálamanna leggst til í kring-
um kosningar, hvort sem það eru forkosningar innan flokka eða í 
almennum kosningum. Auglýsingaherferðir geta í báðum tilfellum 
hlaupið á mörgum milljónum. 

Auðvitað eiga upplýsingar um það hverjir borga brúsann að vera 
uppi á borðinu. Æ sér gjöf til gjalda segir gamalt og gott máltæki 
sem nær ágætlega utan um af hverju kjósendur eiga kröfu á því að 
vera upplýstir um hverjir það eru sem kosta baráttu alþingismanna 
okkar fyrir sætum sínum.

Frumvarpinu, sem samþykkt var um helgina, var mótmælt með 
ýmsum rökum og vissulega er það ekki gallalaust. Hægt er að taka 
undir að þak á framlögum einstaklinga og fyrirtækja er óþarft; það 
er ekki upphæð styrkjanna sem skiptir mestu máli, heldur að upp-
lýst sé að fullu hverjir reiða þá af hendi, og enn frekar má gagn-
rýna að stjórnmálaflokkarnir verða eftir lagabreytingarnar komnir 
óþarflega mikið á framfæri hins opinbera. 

Hins vegar má vísa því út í hafsauga að ekki hafi verið ástæða 
til að breyta gömlu leikreglunum þar sem svo auðvelt verði að fara 
í kringum þær nýju. Með þeim rökum væri allt eins hægt að leggja 
af umferðarreglur vegna þess að svo margir aka yfir hámarkshraða 
og gegn rauðu ljósi. 

Mikilvægast af öllu er að loks hafa verið sett lög um fjármál 
flokkanna. Líta má á þau sem umferðarreglur fyrir stjórnmálalífið 
og ef menn kjósa að fara á svig við þær vita kjósendur að það er af 
ásetningi, ekki vegna þess að allt er leyfilegt eins og verið hefur.

Umferðarreglur 
stjórnmálanna



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Perlan er nútímaleg bygging byggð á 
gamalli hugmynd.

Fyrstu hugmyndir um byggingu glæsihúss 
á Öskjuhlíð eru frá árinu 1930 og koma frá 
meistara Jóhannesi Kjarval. Vildi hann 
byggja höll eða musteri og að veggir þess 
yrðu þaktir spegilhellum svo að norðurljós-
in gætu nálgast fætur manna. Þá átti að 
skreyta þakið kristöllum í allavega litum og 
ljóskastari átti að vera efst á mæninum sem 
lýsti út um alla geima. Svo virðist sem með 
nokkurri nákvæmni hafi verið stuðst við 
lýsingu Kjarvals á draumahöllinni við hönn-
un Perlunnar sem vígð var árið 1991. 

Perlan er orðin samofin sál höfuðborgar-

innar og er eitt helsta kennileiti hennar. 
Fyrsta hæðin, Vetrargarðurinn, er mikið 
notaður fyrir markaði, vörusýningar, lista-
sýningar og tónleika. Þá er varla til sá höf-
uðborgarbúi sem ekki hefur gert sér ferð á 
útsýnispallana til að líta yfir Reykjavík, 
nágrannabæi og -sveitir. 

Veitingastaðurinn á fimmtu hæð er sívin-
sæll enda umhverfið óviðjafnanlegt, hvort 
sem er í birtu eða myrkri. Enda hefur Perl-
an verið valin í hóp fimm bestu útsýnisveit-
ingahúsa heims. 
Perlan hefur orðið mörgum ljósmyndurum 
að yrkisefni og má sjá nokkrar af myndum 
ljósmyndara Fréttablaðsins á síðu 14.

Eitt helsta kennileiti 
höfuðborgarinnar

SPRON Myntlán eru veitt til kaupa, framkvæmda eða endurfjármögnunar

á íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði. Unnt er að taka fullt SPRON Myntlán
eða blandað lán þar sem helmingur lánsins er myntlán og hinn helmingurinn

í íslenskum krónum.

Upplýsingar í næsta útibúi SPRON í síma 550 1200,

í þjónustuveri SPRON í síma 550 1400
eða á spron.is

Gæti lán í erlendri mynt
verið lausnin?
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Friðrik Þ. Stefánsson rekur 
fyrirtækið Glerslípun og Spegla-
gerð ehf. ásamt fjölskyldu sinni.

Friðrik og fjölskylda hans tóku 
við glerslípuninni fyrir rúmu ári 
en hún var þá rótgróið fyrirtæki. 
„Glerslípun og Speglagerð ehf. 
var stofnuð árið 1922 af Ludvig 
Storr og er fyrsta og elsta fyrir-
tækið í gleri og speglum á 
Íslandi,“ segir hann.

Reksturinn hefur gengið vel 
en  Friðrik segir að það hafi verið 
hálfgerð ævintýraþrá sem varð 
til þess að hann ákvað að kaupa 
fyrirtækið. „Mig langaði að 
skipta alveg um vettvang, kaupa 
mitt eigið fyrirtæki og prófa að 
starfa hjá sjálfum mér. Ég fékk 
góða hjálp frá fyrri eiganda til að 
byrja með og svo var hér ágætis 
mannskapur sem hélt vinnunni 
og það var mikil hjálp í því.“

Allar vörur frá Glerslípun og 
Speglagerð ehf. eru sérsmíðaðar 
fyrir viðskiptavini. „Við erum 
með alls konar lausnir eins og 
milliveggi og hurðir úr einföldu 
gleri, hurðir á innréttingar fyrir 
einstaklinga og fyrirtæki og 
mikið af speglum. Speglarnir eru 
allt frá því að vera bara einfaldir 
og skornir upp í sérsmíði með 
ljósum.“

Ljósaspeglarnir frá Glerslíp-
un og Speglagerð ehf. eru mjög 
sérstakir og hafa verið vinsælir. 
„Speglarnir er þróaðir hér í sam-
vinnu við tvö fyrirtæki, Byko og 
Lumex. Við vinnum þá þannig að 
spegilfilman er sandblásin úr 
bakinu á speglinum og búinn til 
gluggi. Síðan smíðum við 
álramma sem er límdur á spegil-
inn og að lokum eru sett flúorljós 
á vegginn og spegillinn hengdur 
yfir þau. Yfirleitt er þetta hugs-
að þannig að gluggarnir skili 
ljósinu vel út en sumir hafa vilj-
að fá ferhyrninga eða  tígla og 
stundum höfum við sandblásið 
alls konar myndir í spegilinn sem 
ljósin lýsa svo í gegnum.“ 

Friðrik segir að hann geri 
almennt mikið af því að sand-
blása gler og spegla fyrir við-
skiptavini sína. „Ef fólk er með 
einhverjar hugmyndir, mynstur, 
myndir, ljóðlínur eða texta á 
teikniforriti og sendir okkur, þá 
getum við sandblásið hvað sem 
það vill í gler og spegla.“

Friðrik er mjög ánægður með 
að hafa ákveðið að kaupa gler-
slípunina. „Þetta er mjög lifandi, 
mikið að gera og margir fastir og 
góðir kúnnar. Fólk þekkir nátt-
úrulega þetta gamla nafn og það 
hefur á sér gríðarlega gott orð 
fyrir góða þjónustu og vönduð 
vinnubrögð. Við höfum reynt að 

varðveita það alveg eins og 
mögulegt er og ég held að það 
hafi gengið ágætlega. Við höfum 
reynt að hafa stuttan afgreiðslu-
frest og okkar ánægja felst í því 
að sjá fólk fara ánægt og koma 
svo aftur með vini og vanda-
menn.“

Upplýstir speglar með 
sandblásnum myndum

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

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Mex - byggingavörur
Sími 567 1300 og 848 3215
www.byggingavorur.com

STIGAR OG HANDRIÐ
Við höfum lausnina, mælum, 

     teiknum, smíðum og setjum upp

     Á lager :
     Beinir stigar - Loftastigar
     Handlistar - Stólpar - Pílárar

Handlistar
Margar gerðir
Flestar viðartegundir

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



Að hafa hluti á heimilinu sem 
hvorki gleðja augað né eru til 
gagns, skapar óreiðu og óþarfa 
fyrirhöfn.

„Nei, en fallegt. Takk!“ ... eiga 
eflaust margir eftir að segja eftir 
tvær vikur -án þess að meina það. 

Eitt af 
því vand-
ræðaleg-
asta við 
jólin eru 
vand-
ræðalegar
jólagjafir. 
Sérstak-
lega
þegar
fólk gefur 
(af góðum 
og heilum 
hug) punt til 
heimilisins; til að mynda kerta-
stjaka, styttu eða vasa. Vitanlega 
er best að skila slíkum gjöfum um 
leið og búðirnar opna aftur í stað 
þess að stilla þessu upp og þjást 
svo í hvert sinn sem augunum er 
rennt að þessu fyrirbæri sem fell-
ur enganvegin að þínum smekk. 

Heimili fólks á að veita því 
vellíðan en ekki líta út eins og 
útibú frá Góða Hirðinum þar sem 
allskonar skrautmunum ægir 
saman. Til þess að forða okkur frá 
því er tilvalið að verða sér úti um 
pappakassa og í hann skal svo allt 
fara sem hvorki gleður augað né 
er til gagns. Á endanum ættu 
aðeins að standa eftir þeir hlutir 
sem okkur finnst sannarlega fal-
legir. 

Til að stöðva vítahringinn er 
sniðugt að gefa bara gjafabréf svo 
að hver og einn geti valið sér sína 
skrautmuni sjálfur, eða bara forð-
ast þetta alveg og gefa frekar 
nudd, leikhúsmiða, sultur, bækur 
eða tónlist. 

Losnað við 
óþarfa



Árlega leitar fjöldi manns til 
slysadeilda hérlendis eftir 
byltu á hálku. Sú spurning 
vaknar við hvaða aðstæður 
húseigendur eru skaðabóta-
skyldir detti viðkomandi á 
einkalóð.

„Meginreglan í þessum málum er 
sú að menn falla á eigin ábyrgð og 
áhættu. Sérstök skilyrði verða að 
vera fyrir hendi til að menn séu 
bótaskyldir,“ segir Sigurður Helgi 
Guðjónsson, formaður Húseig-
endafélagsins.

„Sakarreglan gengur út á að 
sýna fram á einhvers konar van-
rækslu, ásetning eða gáleysi af 
hálfu húseigenda til að bætur fáist 
greiddar,“ heldur Sigurður áfram.

Sigurður segir nokkur atriði 
hafa þýðingu þegar saknæmi eig-
enda er metið. „Máli skiptir hvort 
þeir hafi gripið til viðeigandi var-
úðarráðstafana hafi þeir vitað af 
hættunni. Hvort þeir hafi stráð 
salti eða sandi á hálkubletti og 
mokað snjó. Er eigendum hollast 
að taka alltaf mið af því sem fyrir-
myndareigendur gerðu við slíkar 
aðstæður. Með því móti geta þeir 
dregið úr líkum á skaða-
bótakröfu.“

Í sumum tilvikum er hins vegar 
lítið sem eigendur geta aðhafast til 
að hindra slys að sögn Sigurður. 
„Gefum okkur þá forsendu að stór-

hríð skelli óvænt á fimm hæða hús-
næði. Í slíku tilfelli er varla við eig-
endur að sakast þótt hár snjóskafli 
myndist skyndilega ofan á þaki eða 
grýlukerti á þakskyggni. Ósann-
gjarnt er að gera þá kröfu að eig-
endurnir hafi þakið undir stöðugu 
eftirliti til að hindra slys.“

Sigurður segir síðan skaðabæt-
ur vera með tvennu móti. Annars 
vegar miskabætur, sem er ófjár-
hagslegt tjón, og eru í lægri kantin-
um. Bætur fyrir fjárhagslegt tjón 
eru hins vegar jafn misjafnar og 
einstaklingarnir sem sækja um 
þær og taka mið af örorkumati og 
tekjutapi. Þannig getur verið veru-

legur munur á bótum há- og lág-
tekjufólks. Sigurður segir bótamál 
af þessu tagi varla hafa þekkst 
fyrir tuttugu árum. „Áður fyrr voru 
menn ekki að elta uppi einhverja 
sökudólga eftir svona slys og krefja 
um bætur heldur horfðu frekar í 
eigin barm og virtust kunna fótum 
sínum betri forráð,“ útskýrir hann. 
„Ég geng ekki svo langt að halda 
því fram að hér sé einhver skaða-
bótafaraldur eða -fíkn. Afstaða 
almennings hefur breyst en veður-
farið haldist svipað. Fólk hegðar 
sér ekki jafn vel í samræmi við 
veður og það gerði  áður fyrr.“

Ekki eru öll föll til fjár 
né byltur til bóta

Verslunin Rúmgott · Smiðjuvegi 2 · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 - laugardaga kl. 11-16

Á HÆGINDASTÓLUM MEÐ NUDDI
20-65%
AFSLÁTTUR



Nokkur atriði ber að hafa hug-
fast svo að múraður skorsteinn 
virki sem skyldi.

Bankaðu í skorsteininn hér og þar 
til að athuga hvort múrinn sé laus 
eða fastur í sér.

Ef hljóðið er holt þarf að 
hreinsa af allan lausan múr, þrífa 
vel og múra upp í skemmdina með 
múrblöndu sem á að vera einn 
hluti sements á móti fjórum hlut-
um sands.

Halda verður skorsteininum 
rökum á meðan hann er múraður. 
Hornin eru mótuð með því að festa 
borð á kantinn en þannig verður 
múrinn réttur á horninu.

Hitastigið þegar múrað er á 
helst ekki að vera undir 5°C. Í 

hlýju og röku veðri verður að 
vökva múrinn daglega í heila viku 
eða vefja hann inn í plast.

Viðhald skorsteina

Mánudagar
eru fiskidagar

Ævint‡ralegar fiskbú›ir

Hamraborg 14a • Skipholti 70
Höf›abakka 1 • Vegamótum (Nesvegi 100)
Sundlaugavegi 12 • Háaleitisbraut 58-60

Komdu og gríptu me› flér spriklandi n‡jan fisk
e›a fljótlegan, tilbúinn rétt úr fersku
úrvalshráefni. Fjölbreyttar uppskriftir
meistarakokkanna okkar tryggja flér
sannkalla›a fiskiveislu me› lítilli fyrirhöfn.



Fr
um

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Svana Ingvaldsdóttir sími 866 9512 – Lóa Sveinsdóttir sími 698 8733 – www.remax.is – sími 520 9400

Rúmgóð 2ja. herbergja íbúð í miðbæ Reykjavíkur.
Eldhús með hvítri innréttingu, útgengi út á svalir og flísar á gólfi. Stórt hjónaherbergi sem
búið er að skipta í tvö herbergi. Góð stofa með parketi.
Baðherbergi með sturtuklefa og flísalagt í hólf og gólf. Þvottahús og geymsla í sameign.
Sölufulltrúi: Lóa Sveinsdóttir gsm: 698 8733

NJÁLSGATA 87
101 REYKJAVÍK
Stærð : 61 fm.
Verð: 15,6 millj.

Mjög fallegt einbýlishús á einni hæð með stórum innbyggðum bílskúr í mjög barnvænu
hverfi. Sólpallur er fyrir aftan hús með heitum potti.Fallegt parket er á stofu og
herbergjum.Flísalagt eldhús með fallegri beyki innréttingu og stórum borðkrók,hiti í
gólfi.Útgengi úr stofu og hjónaherb.útá sólpall.Baðherb/hiti í gólfi
Sölufulltrúi: Svana Ingvaldsdóttir gsm: 866 9512 www.svana.is

EINBÝLISHÚS Á
SELFOSSI
Stærð 194 fm
Fjöldi herb. 5
Byggt 2003
Verð 33 millj.

Þekkt, smart og vel staðsett snyrtistofa til sölu. Vel búin tækjum og tólum, bara ganga inn
og byrja að vinna. Frábært atvinnutækifæri fyrir hugmyndaríkt hæfileikafólk. Mjög góð
aðstaða og þægilegt umhverfi fyrir viðskiptavininn. Heimasíða, símanúmer og mikil velvild
fylgja með. Húsnæðið er í öruggri leigu.
Sölufulltrúi: Svana Ingvaldsdóttir gsm: 866 9512 www.svana.is

SNYRTISTOFA
- TEKJUMÖGULEIKAR

LÁTTU EKKI

EIGNINA ÞÍNA

FARA Í

JÓLAKÖTTINN.

GLEÐILEG JÓL!
Raðhús með bílskúr á einni hæð. Þrjú til fjögur svefnherbergi. Stofa / borðstofa með útgengi
út í garð. Eldhús með nýlegri innréttingu og þvottahúsi innaf. Baðherbergi með nýlegri
innréttingu, baðkari og sturtuklefa. Bílskúr með heitu/köldu vatni, rafmagni og sjálfvirkum
hurðaropnara. Parket og flísar eru á gólfi. Húsið lítur í alla staði vel út og hefur verið vel
viðhaldið. Sölufulltrúi: Lóa Sveinsdóttir gsm: 698 8733

TORFUFELL 19
Stærð : 149 fm.
Bílskúr: 23,7
Verð: 32,9 millj.

Stórglæsileg 3ja herb. útsýnisíbúð með bílskýli. Góð 4,15% lán áh. Eldhús með eikarinnr.,
innb. ísskáp og uppþv.vél sem fylgja með. Góður borðkrókur með útgegni út á svalir. Rúmgóð
stofa og borðstofa með hreint frábæru útsýni yfir Esjuna og nágrenni. Hjónaherbergi með
góðum fataskápum og útgengi út á suður verönd. Baðh. með eikarinnrétt., flísum á gólfi og
baðkari. Þvottahús inní íbúð. Geymsla í sameign. Sölufulltrúi: Lóa Sveinsdóttir gsm: 698 8733

KRISTNIBRAUT 69
113 REYKJAVÍK
Stærð : 120 fm.
Bílskýli
Verð: 28.2 millj.

LAUS VIÐ KAUPSAMNING!

Svana
Ingvaldsdóttir
sölufulltrúi
svana@remax.is

Lóa
Sveinsdóttir
sölufulltrúi

loa@remax.is
BÚI

FRÍTT VERÐMAT SÍMI 696 9381
TVÖFÖLD ÞJÓNUSTA – TVÖFÖLD ÁNÆGJA

www.remax.is – sími 520 9400



Einbýlishús rís við Hvann-
akur 2 í Garðabæ.

Hvannakur 2 er 240 fermetra 
stórt einingahús, gert bæði úr 
einföldum og tvöföldum ein-
ingum.

Húsið er ætlað fjögurra 
manna fjölskyldu, með harð-
viðarklæddri svefnherbergis-
álmu. Það er fimm herbergja, 
með tveimur baðherbergjum 
og alrými, sem samanstendur 
af stofu, borðstofu og eldhúsi.

Hugmyndin er sú að fjöl-
skyldan geti varið töluverðum 
tíma saman í opna rýminu. 
Auk þess snýr það í suðvestur 
svo kvöldsólin leitar inn í 
stofu, borðstofu og eldhús. 
Stæðilegur arinn myndar sér 
einingu inni í þessu opna 
rými.

Húsinu fylgir innbyggður 
bílskúr og flöt, hornlóð. Garð-
urinn er suðvestan megin við 
húsið og hugsaður sem eins 
konar framlenging á alrým-
inu.

Byggingaframkvæmdir á 
Hvannakri 2 hófust í maí á 
þessu ári. Þær ganga sam-
kvæmt áætlun og er ráðgert 
að þeim ljúki í maí 2007.

Arkiteo ehf., Arkitektastofa 
Einars Ólafssonar, á heiðurinn 
að hönnun hússins, Eininga-
verksmiðjan Borgir smíðaði 
einingarnar í húsnæðið og GB 
verktakar  hafa umsjón með 
byggingaframkvæmdum.

Þarfir fjölskyldu-
fólks í fyrirrúmi

Fr
um

Lyngháls 200 fm.
Til leigu um 200 fm
verslunar- og þjón-
ustuhúsnæði á jarð-
hæð í nýju glæsilegu
húsi á Lynhálsinum.
Laust strax.

Glæsilegt 242 fm skrifstofuhúsnæði.
Til leigu í miðbæ
Hafnarfjarðar glæsi-
lega innréttað skrif-
stofuhúsnæði á 
5. hæð með frábæru
útsýni. Einstaklega
vandað og allt til alls
þ.m.t. tölvulagnir í
stokkum, kerfisloft
og vandað tréverk.
Láttu þetta ekki
sleppa frá þér.

Héðinsgata - Lagerhúsnæði.
Til leigu vel staðsett
miðsvæðis í Reykja-
vík við Héðinsgötu og
Köllunarklettsveg, allt
að 3.000 fm. hús-
næði sem hentar frá-
bærlega undir lager
eða léttiðnað. Mögu-
leiki á 1000 - 3000
fm. Leigist til 2ja ára í
senn. LAUST!

Völuteigur - iðnaðarhúsnæði.
Til sölu í nýju stál-
grindarhúsi 1.188 fm
iðnaðarhúsnæði, þar
af er 98,8 fm milligólf
undir skrifstofur.
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, Innkeyrsluhurðir beggja vegna hússins og hægt
að keyra þvert í gegn. Tilbúið til afhendingar fljótlega.

Borgartún 354 fm verslunarhúsnæði.
Til sölu á besta stað í
Borgartúni um 354
fm verslunarhúsnæði
á 2 hæðum. Hús-
næðið er sérlega
glæsilega innréttað
og hentar undir flesta
verslun og þjónustu.

Óseyrarbraut - innkeyrslubil.
Til leigu eru við höfn-
ina í Hfj. Nokkrar
stærðir í góðu iðnað-
arhúsnæði. 73 fm
geymsluhúsnæði
með góðri lofthæð og
frábær aðkoma. 90
fm innkeyrslubil með
góðri lofthæð, góðri
aðkomu. Allt að 750
fm innkeyrslubil með
3-4 innkeyrsluhurð-
um og frábæra að-
komu. Rúmgóð lóð.

Laugavegur - 423 fm.
Til sölu eða leigu á
frábærum stað á
Laugaveginum vand-
að verslunarhúsnæði
á tveimur hæðum
mikið standsett. Nýr
gluggafrontur. Tilvalið
undir hverskyns
verslunar- og þjón-
usturekstur. Laust
strax.

FYRIRTÆKI TIL SÖLU

Heilsustúdió - snyrtistofa.

Til sölu þekkt stofa með góðum búnaði og vaxandi starfssemi í
rúmgóðu húsnæði. Einn besti tíminn framundan.

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.

Hverfisverslun Ís-matur-videó.

Glæsilega innréttuð hverfisverslun með góða vaxandi veltu.

Frábært fjölskyldu fyrirtæki.

PIZZA -staður í austurborginni.

Vinsæll Pizza-staður,vel staðsettur og vel búin tækjum.

Gott tækifæri á frábæru 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

miðsvæðis í Borginni. Nóg að gera. Mjög gott verð.

Bílaverkstæði á Höfðanum

Bílaverkstæð í góðu húsnæði, 2 lyftur og góð lofthæð.

Allur búnaður sem fylgir í bílaviðgerðum. Ákveðin sala.

Verð aðeins 1,5-1,6 millj.

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.
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Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali
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Sambyggð 8, Þorlákshöfn
78,2 m² íbúð í fjölbýlishúsi að Sambyggð 8 Þorlákshöfn. Fjölbýlishúsið
er steinsteypt byggt árið 1981.Íbúðin samanstendur af forstofu m/plast-
parketi, eldhúsi m/plastparketi og viðarinnréttingu, stofu m/plastparketi
og dyrum út á svalir, herbergi m/plastparketi og skáp , herbergi m/ dúk
og baðherbergi með plastparketi og lítilli innréttingu. Geymsla fylgir
íbúðinni og er hún í sameigninni á neðstu hæð. Verð 9,7 m.

Burknavellir 1a, Hafnarfirði
107,2 fm íbúð á 3. hæð í fjölbýli. Íbúðin samanstendur af flísalagðri for-
stofu m/skáp, 3 plastparketlögðum herb. m/skápum, flísalögðu baðh.,
þvottah., geymslu m/glugga, flísalögðu eldhúsi m/eikarinnréttingu og
dökkum mosaik flísum milli skápa, keramik helluborð. Innfelld upp-
þvottavél fylgir. Innihurðir eru eikarspónlagðar. Sameiginl. hjóla/vagna
geymsla við innagang. Stutt í verslun og leikvöll. Gott útsýni úr íbúðinni
m.a yfir Keili og Snæfellsjökul. Hagstæð lán geta fylgt með. Verð 25,9m.

Baugstjörn 6, Selfossi.
Snyrtilegt og gott 71,9 fm parhús ásamt 28,1 fm bílskúr. Húsið sam-
anstendur af flísalagðri forstofu m/skáp og hengi, dúklögðu eldhúsi
m/hvítri innréttingu og keramik helluborði, parketlagðri stofu m/panil-
klæddu lofti og dyrum út á verönd, tveimur dúklögðum herbergjum þar
af er annað þeirra með fataskáp og flísalögðu baðherbergi m/hvítri inn-
réttingu og sturtuklefa. Verönd með heitum potti er við bakhlið hússins
og garðurinn er gróinn. Stétt og innkeyrsla framan við húsið er hellulögð.
Bílskúrinn er með máluðu gólfi en eftir er að klæða í loftið. Verð 20,6 m.

Gilsbakki 10a, Hvolsvelli
94,1 m² íbúð í parhúsi auk 30,3 m² bílskúrs. Húsið var byggt árið 2004
úr steinsteypu. Litað bárujárn er á þaki. Húsið er ófrágengið að utan,
m.a. er eftir að múra og mála húsið að utan.Eignin telur forstofu með
fatahengi, lítið gestasalerni, eldhús og stofu í opnu rými, þar er hurð út
á lóðina, þrjú svefnherbergi með skápum, stórt baðherbergi og þvotta-
hús. Flísar eru á gólfum í öllu húsinu. Verð 15,3 m.

Gilsbakki 10b, Hvolsvelli
94,1 m² íbúð í parhúsi auk 30,3 m² bílskúrs. Húsið var byggt árið 2004
úr steinsteypu. Litað bárujárn er á þaki. Húsið er ófrágengið að utan,
m.a. er eftir að múra og mála húsið að utan. Eignin telur forstofu með
fatahengi, lítið gestasalerni, eldhús og stofu í opnu rými, þar er hurð út
á lóðina, þrjú svefnherbergi með skápum, stórt baðherbergi og þvotta-
hús. Flísar eru á gólfum í öllu húsinu. Verð 15,3 m.

Þelamörk 5, Hveragerði
117,7 fm einbýli byggt árið 1973. Húsið samanstendur af; flísalagðri for-
stofu m/skáp og geymslu innaf, flísal. holi, flísal. stofu m/panilklæddu
lofti, flísalögðu eldhúsi m/nýlegri mahony innréttingu, flísal. baði m/hvítri
innréttingu, 3 plastparketlögðum svefnh. þar af eitt með skáp og flísal.
þvottahúsi með stórum skáp. Búið er að stúka af fjórða svefnherbergið
við hlið stofu með léttum vegg. Garður er gróinn og sólpallur við hús til
suðurs, hellögð stétt. Lítill geymsluskúr á lóð. Bílskúrsréttur. Verð 24 m.

Folaldahólar 7, Selfossi.
Parhús í Suðurbyggð á Selfossi, byggt úr timbri, klætt utan með slétt-
um steni plötum. Eignin samanstendur af forstofu, holi, eldhúsi,
stofu/borðstofu, baðh., 3 svefnh. og þvottahúsi. Bílskúr sambyggður
íbúð og þar er búið að útbúa fjórða svefnherbergið og einnig er þar bað-
herbergi. Innréttingar eru vandaðar, hvítlakkaðar með glerhurðum í eld-
húsi og á baðherbergi er stórt hornbaðkar með nuddi og sturta. Gólf-
efni hússins eru góð, eikarparket að stærstum hluta en flísar á votrým-
um. Eignin er vel staðsett, alveg við nýja grunnskólann. Verð 25,9 m.

Álftarimi 10, Selfossi.
126,5 fm timburhús ásamt 52,2 fm bílskúr, staðsett innst í botnlanga.
Hús byggt 1982 og bílskúr 1992. Eignin telur flísal. forst., plastparket-
lagt forstofuherb. parketlagt hol, hurð úr holi út á sólpall. Stofa parket-
lögð, björt og rúmgóð. Eldhús er með nýlegri innréttingu. Þvottahús er
flísalagt og er þar þvottahúsinngangur. Hol, stofa og eldhús með eik-
arparketi. Þrjú rúmgóð svefnh. eru í húsinu með forstofuherberginu.
Baðh. er flísalagt, nýleg innrétting, baðkar og sturta. Bílskúr er frístand-
andi frá húsinu, sambyggður öðrum bílskúr. Nýleg bílskúrshurð. Uþb.
50fm sólpallur með skjólvegg. Mulningur í plani. Verð 28,5 m.
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Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson
BA í lögfræði

Hallgrímur Óskarsson
Sölumaður

Ólöf Lilja Eyþórsdóttir
Rekstrarfr./sölumaður

Steindór Guðmundsson
Iðnrekstrarfr./sölumaður

Anna Rúnarsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Gagnheiði 23 0102, Selfossi.
153,2 m² iðnaðarhúsnæði auk 29,5 m² millilofts. Húsið er stálgrindar-
hús, byggt árið 1982, klætt að utan með stölluðu járni. Veggir steyptir í
1,1m hæð. Vegghæð er 4,0 m og mænishæðin 5,2 m. Breidd hússins
er ca. 12,2 m. Ágæt innkeyrsluhurð er á hlið hússins. Verð 15,3 m.

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

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.

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.

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.

DAGGARVELLIR - 3JA HERB.
Glæsileg 105,9 fm, 3ja herbergja, fullbúin íbúð með sér inngangi af
svölum á 3. hæð í nýlegu 3ja hæða fjölbýlishúsi í Vallahverfi í Hafnar-
firði. Svefnherb. með skápum. 2 geymslur og þvottaherb.. Baðherb.
flísalagt, innrétting, vegghengt salerni og baðkar með sturtuaðstöðu.
Afar rúmgóð stofa og borðstofa, suðvestur svalir. Eldhús með borð-
krók. Parket og flísar á gólfum. Innfelldar h,urðir. V. 23,2 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. paketlögð og með skáp-
um. Mjög rúmgott hjónaherb.. Baðherb. með baðkari, innréttingu 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.

SUMARBÚSTAÐUR - HÚSAFELL
27,9 fm sumarbústaður með verönd og heitum potti á rólegum stað við
Ásenda í Húsafelli. Rafmagnskynding. Nýbúið er að bera á pallinn og
húsið. Stofa og eldhús í einu rými, 1 svefnherb., svefnloft og baðherb.,
geymsla og sturtuklefi. Húsgögn og tæki fylgja. 1000 fm leigulóð. Heill-
andi umhverfi, m.a. sundlaug, leiksvæði, golfvöllur, verslun, veitinga-
hús, veiðisvæði, hestaleiga og ótal gönguleiðir. V. 6,9 millj.

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.

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 flí-
salagt, 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.
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KRÓKABYGGÐ - GLÆSILEGT EINBÝLI
Glæsilegt 183,2 fm einb.hús ásamt 47,6 fm tvöföldum bílskúr. Vandaðar
innréttingar, innfelld halogen lýsing og góð lofthæð. Gegnheilt parket
og flísar á gólfum. Baðherb. m/fallegri innr., gufubaði og sturtu. 3 rúm-
góð svefnherb. og um 50 fm stofa. Verðlauna garður með 2 sólpöllum,
skjólveggjum, heitum potti, markísu, hita í stéttum og bílaplani. Einstak-
lega fallegt og vel skipulagt hús þar sem engu hefur verið til sparað.



Berjavellir - 221 Hfj

17.500.000
Afar falleg 78,1 fm 3ja herb. íbúð á 2.
hæð í nýlegu lyftuhúsi ásamt stæði í
bílageymslu. Sérinngangur af svölum
og sólpallur. Þórarinn s. 530 1811

Háholt - 220 Hfj

22.900.000
Falleg 109,1 fm 3ja herbergja íbúð á 1.
hæð í góðu fjölbýli. Stutt í skóla og
alla þjónustu.
Þórarinn s. 530 1811

Langabrekka - 200 Kóp

21.900.000
Falleg 92,1 fm. 3ja herbergja sérhæð á
1. hæð með sérinngang á grónum stað
í Kópavogi ásamt 30,6 fm bílskúr sam-
tals 122,7 fm. Þórarinn s. 530 1811

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 s. 530 1812

Klapparhlíð - 270 Mos

24.900.000
Falleg 98,6 fm. endaíbúð með sérinn-
gangi af svölum á 3ju (efstu) hæð í ný-
legu fjölbýlishúsi í Mosfellsbæ. Óli s.
530 1812

Jötunsalir - 201 Kóp

28.900.000
Góð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð,
skráð 122,3 fm þ.a. stæði í bíla-
geymslu. Gott aðgengi fyrir alla.
Stefanía s. 530 1805

Ásvegur - 600 Aey

23.500.000
Falleg 4 herb. íbúð á 1. hæð með sér-
inngangi auk herbergis í kjallara og
geymslu samtals 144 fm á góðum stað
á Akureyri. Helgi Már s. 530 1808.

Hafnarstræti - 600 Aey

Frá 11.500.000
46,8 - 66,7 fm 2 herb. nýjar íbúðir í ný-
uppgerðu húsi. Skilast fullbúnar og að
auki er möguleiki á að kaupa innbú.
Vandaður íbúðir. Helgi Már s. 530-1808

Hvammabraut - 220 Hfj

12.900.000 LAUS STRAX
64,7 fm einstaklingsíbúð á jarðhæð á
góðum stað. Útgengt er í garð úr stofu.
Viðhaldi utanhúss nýlokið. PANTIÐ
SKOÐUN. Eddi s. 530 1806

Háholt - 220 Hfj

13.900.000
Afar falleg 66,1 fm 2ja herbergja íbúð á
2. hæð í góðu fjölbýli. Góðar suðvest-
ursvalir.
Þórarinn s. 530 1811

Fljótasel - 109 Rvk

47.900.000
Mjög gott 5 herb. endaraðhús með bíl-
skúr, auk 3ja herb. íbúðar í kjallara,
alls 268,3 fm. Íbúðin í kjallara er ca 90
fm. Sigurður s. 530 1809

Víðihlíð - 105 R

48.000.000
Glæsileg 6 herb. íbúð/raðhús á 2 hæð-
um auk ris 192,4 fm. þar af bílskúr 21,8
fm. á góðum stað í Suðurhlíðum
Reykjavíkur. Helgi Már s. 530 1808

Lækjartún - 600 Aey

Frá 19.800.000
97,4 - 109,2 fm 3 - 4 herb. íbúðir í nýju
fjölbýli með sérinngangi. Fullbúnar án
gólfefna að undanskildu baðherbergi
og forstofu. Helgi Már s. 530 1808

Kleifargerði - 600 Aey

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

Hæð / Raðhús3ja - 4ra herbergja

Raðhús

Akureyri

1-2ja herbergja

530 1800 Mörkinni 4 / 530 1820 Strandgötu 41
Draumaeign

Bárugrandi - 107 Rvk

24.900.000
110,7 fm 3ja til 4ra herb. íbúð á 2. hæð með
vestursvölum auk sérgeymslu í kjallara 5,7 fm Samtals er því eignin 116,4
fm Innifalið í fmfjölda er 24,1 fm stæði í lokaðri bílageymslu. Húsið er í botn-
langa. Leiksvæði á lóð. Eddi s. 530 1806.

Allir þeir sem koma með íbúðarhúsnæði 
sitt í einkasölu hjá Draumahúsum býðst
einkasöluþóknun kr. 199.900 auk vsk.

Jóla- og áramótatilboð Draumahúsa
gildir út þrettándann!

Allir þeir sem setja íbúðarhúsnæði sitt
í einkasölu hjá Draumahúsum býðst
einkasöluþóknun kr. 199.900 auk vsk.
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Sjá einnig myndir
í gluggum á Fjarðargötu

– Eigendur fasteigna
athugið!

Lífleg sala – skoðum
og verðmetum
samdægurs! –
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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 

ELDRI BORGARAR

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

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

VESTURBERG - AUKAÍBÚÐ
Fallegt 210,4 fm raðhús ásamt bíl-
skúr og aukaíbúð. 4 sv.herb. Verð
39,5 millj. 9715 

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

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 

FJARÐARGATA - ÚTSÝNI
Sérlega falleg 127,7 fm íbúð á 4.
hæð í lyftuhúsi í miðbæ Hafnar-
fjarðar. Verð 46,5 millj. 2018 

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

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 

TRÖLLATEIGUR - MOS-
FELLSBÆR 165,5 fm endarað-
hús ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Fal-
leg eign á góðum stað. Verð 40,9
millj. 9699 

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

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

EINBÝLI

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT
Nýtt og glæsilegt einbýli á tveimur
hæðum með innb. bílskúr. Heild-
arstærð 348 fm. Flott eign á góð-
um stað. Verð 52,5 millj. 10099 

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

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

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 

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 

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. 6069

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

HÆÐIR

LAUFVANGUR - M/BÍLSKÚR
141,7 fm neðri hæð ásamt bílskúr
á góðum stað. 3 sv.herb. Verð
31,9 millj. 9756 

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

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 

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

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

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

ÖLDUSLÓÐ - EFRI SÉRHÆÐ
Falleg 130 fm hæð og ris á góðum
stað. Að auki er stór nýlegur samt.
90 fm bílskúr m/kjallara undir. 5
sv.herb. Glæsilegt útsýni. Verð
38,9 millj. LAUS STRAX 6067

ÁLFHOLT - SÉRINNGANGUR
138,8 fm hæð og ris í skemmti-
legu tvíbýli. 4 sv.herb. Gott út-
sýni. Verð 26,9 millj. 3453

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

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

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 

RAÐ- OG PARHÚS

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

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.

BREIÐVANGUR - ENDAÍBÚÐ
Björt og falleg 120,9 fm endaíbúð
á 1. hæð auk 10 fm geymslu. 4-5
sv.herb. Verð 22,5 millj. 6081 

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

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

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

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT
Glæsilega hannað 201 fm raðhús
með bílskúr. Fullbúið að utan og
tilbúið til innréttinga að innan. Verð
35 millj. 10079 

HVERFISGATA - GLÆSIÍ-
BÚÐIR Vorum að fá í einkasölu
nokkrar nýjar glæsiíbúðir í mið-
bænum, allar alveg nýjar, búnar
vönduðum innréttingum og gólf-
efnum. Verð frá 29,9 millj. 10037

ENGJAVELLIR - SÉRINN-
GANGUR Nýleg og falleg 109 fm
íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb. Parket,
flísar og fallegar innréttingar. Verð
22,9 millj. 6070 

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

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

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

BIRKIHVAMMUR - MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 215,8 fm parhús
m/möguleika á tveimur íbúðum. 7
sv.herb. Laust 15.Des. Verð 41,9
millj. 5368 

MÓABARÐ - FALLEG Mikið
endurnýjuð 110 fm neðri sérhæð á
góðum stað. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 22,9 9999 

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

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 

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

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

STEKKJARHVAMMUR -
FALLEGT 184,8 fm raðhús með
bílskúr. 4 sv.herb. S-verönd. Góð-
ur staður. Verð 38,5 millj. 9967

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

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

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

FAGRAKINN - MEÐ BÍL-
SKÚR Falleg 129,4 fm neðri hæð
með bílskúr. 4 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verönd. Verð 26,5 millj.
2540
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HJALLABRAUT - LAUS
STRAX Falleg og rúmgóð 128 fm
íbúð á 2. hæð. 3-4 sv.herb. Nýlegt
eldhús. Parket. Tvennar yfirbyggð-
ar svalir. Verð 21,9 millj.    3629

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

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

2JA HERB.

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

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

3JA HERB.

ÁLFASKEIÐ - FLOTT EIGN
Falleg og mikið endurnýjuð 90 fm
3ja herb. íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb.
Verð 18,7 millj.  6066 

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

PERLUKÓR - KÓPAVOGUR
Glæsileg 98,8 fm íbúð á jarðhæð.
2 sv.herb. Sérinngangur. Glæsilegt
útsýni og stutt í náttúruperlur. Verð
24,9 millj. 5562 

ÁSBREKKA - ÁLFTANES Ný-
leg og falleg 75 fm efri hæð í 6-
íbúða húsi. Sérinngangur. Verönd
m/skjólveggjum. Verð 17,9 millj.
6080

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

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

GRENSÁSVEGUR - RVÍK 74
fm íbúð á 4. hæð. 2 sv.herb. Íbúðin
þarfnast viðhalds að innan. Verð
15,6 millj. 10076 

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

BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR
Falleg og björt 85,1 íbúð á jarð-
hæð. 2 sv.herb. Afgirt verönd. Verð
19,9 millj. 5475 

ESKIVELLIR - SÉRINN-
GANGUR Ný 76 fm íbúð á jarð-
hæð með sérinngangi. Glæsil. inn-
réttingar og flott gólfefni. Afhend-
ing í jan-feb. Verð 17,9 millj. 6071 

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

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

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 

DAGGARVELLIR -
Sérlega falleg 78 fm íbúð á 3.
hæð í lyftuhúsi m/stæði í bíla-
geymslu.   3550

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

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

GRANDATRÖÐ - HAFNARFJ.
116,4 fm atvinnubil ásamt ca 60 fm
millilofti á góðum stað. Verð 17,8
millj. 9797 
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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

AUSTURHÓP - EINBÝLI Stærð
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 

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 - EINBÝLI Stærð
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 

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
TILBOÐ.   4027

VOGAR

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

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

LANDIÐ

STEINSBÆR - EYRARBAKKI 
161 fm einbýli. 4 sv.herb. Verð
11,9 millj.

NÝTT
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DREKAVELLIR 4 - HAFNARFJ.
Glæsilegar 136-157 fm 5 herb. sérhæð-
ir í nýju fjórbýlishúsi. Verð frá 29,9 millj.
10062

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

BERJAVELLIR 1 - HFJ. Glæsilegar
126 fm 4ra herb. íbúð m/stæði í bíla-
geymslu, verð 24,9 millj. TVÆR EFTIR
5451

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

FJÓLUVELLIR 2 - HFJ. Glæsileg
hannað endaraðhús á einni hæð m/bíl-
skúr. Áhvíl. 17 millj. til 40 ára hjá Íbúðalsj.
Verð 30,9 millj. 5395 

DREKAVELLIR 6 - HFJ. Glæsilegar
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 jarðhæð m/sér-
inng. Verð 29,3 millj. EIN EFTIR 5386 

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

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

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

DREKAVELLIR 18 - HFJ. Glæsileg-
ar 4ra herb. íbúðir, verð frá 25,8 millj. Af-
hending við kaupsamn. 4856 

KIRKJUVELLIR 5 - HFJ. Bjartar og
fallegar 4ra herb. íbúðir, verð frá 21,5
millj. Afhending við kaupsamn. TVÆR
EFTIR 4679 

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ. Fal-
legar 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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Vandað parhús á eignarlóð. Íbúðin er 98,8 m2 og bílskúr 36,2 m2 alls 135 m2. Forstofa, eldhús,
stofa, 2 herbergi, þvottahús og baðherbergi. Parket á öllu nema baði, forstofu og þvottahúsi en þar
eru flísar. Sérsmíðaðar innréttingar. Bílskúr flísalagður með gólfhita og geymslulofti. Stór sólpallur
, malbikuð innkeyrsla. Glæsileg eign á rólegum og góðum stað innst í botnlanga. Verð 25.400.000

Sóltún

Fagurgerði

Tvílyft einbýli á eignarlóð í miðbæ Selfoss. Hús 160m2 og bílskúr 77m2. Efri hæð er forst., gang-
ur, lítið eldhús m/eldri innréttingu, stofa, borðst., baðherb. og hjónaherb. Parket á öllu nema bað-
herb. og forst., þar eru flísar. Neðri hæð: Baðherb., stofa, eldhús, svefnherb., geymsla, hol og
þvottah. Eftir er að fullklára bílskúr. Garður gróinn, m/nýjum palli og heitum potti. Verð 26.000.000

Vandað einbýli á rólegum stað. Hús er 195,3m2, þar af bílskúr 45,8m2. Eignin telur: forst., hol, eld-
hús, stofu og borðstofu, sjóvarpshol, baðherb., 4 svefnherb., þvottahús og bílskúr. Flísar í forst.,
baðherb. og þvottahúsi en parket á öðrum gólfum. Vandaðar innréttingar. Baðherb. nýlega tekið í
gegn og þar er bæði sturta og hornbaðkar. Glæsilegt hús sem vert er að skoða. Verð 34.900.000

Hrauntjörn

Kjarrhólar

Vandað parhús í byggingu rétt við Sunnulækjarskólann. Húsið er bárujárnsklætt að utan með Jat-
oba-klæðningu að hluta til. Hurðir og gluggar eru úr Maghony-harðvið. Húsið er alls 179 m2, þar
af er bílskúr 32,6 m2. Eignin telur; forstofu, 3 herbergi, þvottahús, sjónvarpshol, baðherbergi, for-
stofu, wc, eldhús og stofu, auk bílskúrs og skilast á stiginu fokhelt innan og fullbúin að utan. Nán-
ari upplýsingar á skrifstofu Árborga. Verð 19.900.000

Fífutjörn

Mjög gott raðhús í vinsælu hverfi. Íbúð er 104m2 og bílskúr er 26m2. Eignin skiptist í 3 svefnher-
bergi, stofu, eldhús, baðherbergi, þvottahús og bílskúr. Falleg gólfefni eru á íbúðinni, parket og
flísar. Góðar innréttingar. Flísar á baðgólfi, flísaplötur á veggjum. Fallegur garður. Verð 24.700.000

Birgir Ásgeir

Kristjánsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hrl.

Óskar

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

Grafhólar
Glæsilegt raðhús í byggingu. Íbúðin er um
157m2 auk bílskúrs sem er 35 m2. Í hver-
ri íbúð verða fjögur svefnherbergi, þrjú í
sér álmu með baðherbergi og eitt for-
stofuherbergi. Gestasalerni, stofa, borð-
stofa, eldhús og anddyri. Innangengt er í
bílskúr og geymslu í gegnum þvottahús.
Húsið er timburhús, klætt með viðhalds-
litlu Steni að utan. Húsið afhendist fokhelt
að innan en fullbúið að utan.
Verð frá 18.800.000
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3ja herbergja Miklabraut - Rvk.
Rúmgóð 3ja herbergja
107,1 fm kjallaraíbúð. And-
dyri með korkflísum á gólfi
og hengi. Rúmgott eldhús
með korkflísum á gólfi,
eldri innrétting, flísar á milli
skápa og borðkrókur.
Hjónaherbergi með parketi
á gólfi, rúmgott með skáp.
Baðherbergi með lökkuð-

um korkflísum á gólfi, sturta og gluggi. Stofa með parketi á gólfi,
rúmgóð og björt. Svefnherbergi  með parketi á gólfi. Öll rými íbúð-
ar nema baðherbergi og geymsla snúa frá götu. Verð 19,5

3ja herbergja Hamraborg - Kóp.

Laus strax

55 fm 3ja herbergja íbúð á
1. hæð í fjölbýli.

Íbúðin er mikið endurnýjuð
t.d. nýlegt parket og eld-
húsinnrétting.

Aðgangur að stæði í opinni
bílgeymslu.

Stutt er í alla þjónustu.

Stærri íb. og sérh Digranesvegur - Kóp.
Mjög rúmgóð og vel skipu-
lögð 6 herbergja 130,7 fm
aðal sérhæðin í stein-
steyptu og steniklæddu þrí-
býlishúsi ásamt 23,2 fm bíl-
skúr sem er innréttaður sem
studioíbúð og er í útleigu.
Leigutekjur geta verið um
40.000 kr.  Sérgeymsla með
glugga, mögulegt að nota
sem lítið herbergi. Suður-

lóð, algjör hitapottur í góðu veðri og mjög skjólgóð. Stutt í Smára-
lindina og bæði barnaskóla og menntaskóla. Verð 32,4 m.

Eldri borgarar Bólstaðarhlíð - Rvk.
Bólstaðarhlíð 41 fyrir 60 ára og
eldri. 2ja herb. íbúð á jarðhæð
með yfirbyggðum suðursvölum í
fallegu og góðu 7. hæða lyftufjöl-
býli þar sem er félags og þjón-
ustumiðstöð fyrir eldri borgara
með m.a. hárgreiðslu og fótaað-
gerðarstofu ásamt þjónustumið-
stöð Reykjavíkurborgar fyrir þetta
svæði með matsal og tóm-
stundaraðstöðu. Sérlega gott að-

gengi er að íbúðinni þar sem hún er á fyrstu hæð og engar tröpp-
ur. Húsvörður. Laus við samning. Verð 14,7 m.

Rauðavað 13 - 25
110 Reykjavík

• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir með sérinngangi
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Ísskápur og uppþvottavél fylgja
• Granít á borðum í eldhúsi og baði, einnig í sólbekkjum
• Geymsla og þvottahús innan íbúðar
• Hagstæð áhvílandi lán

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
Anna María Kristjánsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur Sævarsson sölumaður
Magnús Bergs sölumaður
Vilborg G. Hanssen sölumaður
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur

Lækjarvað 15 – 25
110 Reykjavík

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

Höfum ávallt nóg
úrval eigna á skrá

www.husid.is



Í PERLUMÓÐ
Perlan í Reykjavík hefur verið mörgum ljós-
myndurum að yrkisefni.

Perlan stendur efst í Öskjuhlíð og hvílir ofan á sex 
hitaveitugeymum sem rúma samtals 24 milljónir 
lítra af heitu vatni. Fyrsti hitaveitugeymirinn var 
reistur árið 1939. Var honum valinn staður í Öskju-
hlíð þar sem hún er í 61 metra hæð yfir sjávarmáli 
og gefur sú hæð nægan þrýsting til að knýja vatn 
upp á tíundu hæð stórhýsis.

Perlan er stálgrindahús en stálgrindin hefur 
öðru hlutverki að gegna en tengja saman hitaveitu-
geyma og mynda hvolfþak. Stálið, þetta kalda efni, 
er hitagjafi hússins. Grindin sem er hol að innan er 
í raun og veru risastór ofn. Á veturna, þegar kalt 
er, streymir heitt vatn um stálgrindina, en kalt 
vatn á heitustu sumardögum. Á þennan hátt er 
hitastiginu í Perlunni haldið stöðugu.

Byggingarefni Perlunnar eru einkum stál og 
gler en þessi hörðu efni ásamt miklu holrúmi bygg-
ingarinnar leggja grunninn að afar slæmum hljóm-
burði. Með sérstökum aðferðum, eins og klæðning-
um, einangrun, teppum og hátölurum hefur tekist 
að framkalla það góðan hljómburð að hljóðfæra-
leikur og söngur nýtur sín vel, bæði í Vetrargarð-
inum á 1. hæð og veitingasalnum á 5. hæð. Hljóð-
tæknileg hönnun Perlunnar fékk alþjóðlegu 
GOLDEN EAR verðlaunin árið 1993. 

Umhverfi Öskjuhlíðar er perla í miðri Reykja-
vík. Hlíðin er skógi vaxin en Yfir 176.000 tré hafa 
verið gróðursett þar. Þangað sækir fólk útiveru og 
friðsæld frá ys og þys höfuðborgarinnar enda nóg 
af skemmtilegum hjóla- og göngustígum sem 
liggja í gegnum skóginn og tengja friðsæl rjóður.
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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
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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

VANTAR

VANTAR
ALLAR STÆRÐIR

EIGNA Á SKRÁ

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

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

Fr
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Valhöll fasteignasala Síðumúla 27 sími 588-4477 - Ingólfur G.Gissurarson lögg fs.

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. baðherb. Sérinng.
af svölum. 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 glæsilegar Nýjar glæsilegar 
Séríbúðir í Garðabæ

Nýjar glæsil. séríb. í sjö 2ja hæða húsum á þessum einstakl.
góða stað í Garðabæ. Gert er ráð fyrir að eignirnar verði af-
hentar fullb. án gólfefna með vönd. innrétt. og flísal. glæsil
baðherb. 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 bíl-
skýli 22 af 30 íbúðum. Sérverönd fullfrág. fylgir íbúðum neðri
hæða og svalir frá 7,5-57 fm fylgja íbúðum efri hæðar.
Glæsilegt útsýni er úr mörgum íbúðanna. Lóð afh. fullfrág
með öllum gróðri en án leiktækja.

Byggingaraðili er Tré-mót ehf. 4271

Nýjar glæsiíbúðir í Fannahvarfi - ein
3ja og þrjár 4ra herb. íbúðir efir. Í
einkasölu nýjar glæsil. séríb. í 2ja h. húsi með
sérinng. 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

Kleifakór - glæsilegt einbýli Á frábær-
um útsýnisstað 315 fm einbýlishús með inn-
byggðum bílskúr. Húsið verður afhent fullbúið
að utan og fokhelt að innan. Frábært skipulag.
Verð 57 m. 7170

Hamrakór - rað/tengihús afh. fullb.
Glæsileg 254 fm frábærl. Vel skipul.
raðh./tengihús á mjög góðum útsýnisstað.
Húsin afh. fullb. án gólfefna m. vönd. sérsm.
íslenskum innrétt. og flísal. aðalbaðherb. Gólf-
hiti í húsinu. Mjög gott skipul. Lóð og bílastæði
afh. fullb. Suðv.garður og stórar svalir.Sjá nán
upplýs. á www.nybyggingar.is 6862

Goðakór - ný hús til afh. fljótl.
Glæsileg raðhús/einb. á frábærum útsýnisstað.
Samt. 228 fm að stærð með innb. bílsk. Húsin
afh. tilb. til innrétt. m grófj. lóð. Vönduð hús á
einstaklega góðum stað. V. milli hús 48,0 m og
endahús 49,0 millj. Uppl. á skrifstofu Valhallar
eða á www.nybyggingar.is 7105

Sérhæðir við Andarhvarf í Kópa-
vogi. 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,
sérlóð með íb. neðri hæðar. V. 35,9 m. Tvær
neðri hæðir óseldar !! 3722

Norðlingaholt möguleiki á mjög góð-
um kjörum eða allt að 90-95 % lán-
veitingu! Nú eru einungis 4 íbúðir eftir í þessu
glæsil. nýja lyftuhúsi við Selvað ásamt stæði í
bílskýli. Íb. verða afh. fullb. án gólfefna og flísal.
á baðherb. Flott hús. V. frá 25,4 m. 4120

Rauðavað 4ra herb. til afh. strax -
Möguleg allt að 90 % lánakjör. Í
einkasölu ný glæsileg 119 fm 4ra herb. íb. á 2.
h. Afh. fljótlega fullb.án gólfefna. Sérinng. af
svölum. Stæði í fullb. glæsil. bílskýli fylgir eign-
inni. V. 26,9 millj. Verðið gerist varla betra en
þetta ! V. 26,9 m. 3747

Bræðraborgarst. ný íb. m. bílskýli.
ein íbúð eftir 12. seldar! Einkasala: í
nýju lyftuhúsi á frábærum stað í vesturbæ
Reykjavíkur eigum við eftir eina íbúð ásamt
stæði í bílageymslu. Íb. er 111,4 fm. Íbúðin af-
hend. fullb. án gólfefna m. vönduðum innrétt.
og flísal. baðherb. 4259

www.nybyggingar.is



Fasteignasala Lögmanna Suðurlandi
Austurvegi 3 - 800 Selfossi
sími 480 2900 - www.log.is
Löggiltir fasteignasalar: Ólafur Björnsson hrl.,
Sigurður Sigurjónsson hrl. og Christiane L. Bahner hdl.

TIL SÖLU ÁTTA EINBÝLISHÚS Á HELLU

Höfum fengið til sölumeðferðar 8 steinsteypt einbýlishús með bíl-
skúrum á Hellu sem byggð voru á árunum 2002-2004. Húsin selj-
ast í einu lagi til leiguíbúðafélaga en það eru félög sem hafa leyfi
frá Félagsmálaráðuneytinu til rekstur leiguíbúða.

Eigninar eru eftirtaldar: Sigalda 1, Sigalda 2, Sigalda 3, Sigalda 4,
Sigalda 5, Sigalda 6, Hraunalda 2 og Brúnalda 7.

Tvær stærðir eru af húsunum:
- Sigalda 1-6 og Hraunalda 2 eru 157,5 m² að stærð og saman-

standa þau af forstofu, eldhúsi og stofu sem er eitt rými, þrem-
ur svefnherbergjum, baðherbergi, þvottahúsi og geymslu.

- Brúnalda 7 er 178,5 m² að stærð og samanstendur af forstofu,
eldhúsi og stofu sem er eitt rými, fjórum svefnherbergjum, bað-
herbergi, þvottahúsi og geymslu.

Ýmsum frágangi er ólokið, bæði utanhúss sem innan, og verða eign-
irna í útleigu og miðast afhendingartími þeirra við 1. febrúar 2007.

Nánari upplýsingar má fá á skrifstofu Lögmanna Suðurlandi

Verð: 23,9
Stærð: 99,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 16,0
Bílskúr: nei

Básbryggja
Bryggjuhverfi

RE/MAX  BORG  kynnir;  Mjög  falleg  og  snyrtileg  3ja  herbergja  íbúð  með
sérinngangi og sérafnotafleti á góðum stað í bryggjuhverfinu. Flísar á forstofu
og stór fataskápur. Eldhús með innréttingu úr mahogny, mósaikflísar milli efri
og neðri  skápa,  flísar  á gólfi  t.f.  uppþvottavél.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og
gólf,  innrétting  úr  mahogny,  baðkar  og  sturtuklefi.  Bæði  herbergin  með
skápum úr mahogny. Stofa og herbergi með dökku parketi á gólfi. Rúmgóð
og stór stofa með útg. í garð. Geymsla og þvottahús innan íbúðar. Sigurpáll
sýnir eignina, bara panta tíma.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG
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Höfum fengið til sölumeð-
ferðar veitingarekstur á suð-
urlandinu. Um er að ræða
Halldórskaffi í Brydebúð,
Vík í Mýrdal. Salurinn tekur
um það bil 50 manns í sæti.
Þessi staður býður upp á mikla möguleika fyrir aðila sem vilja
hugsa sér áframhaldandi rekstur sem byggir á kaffiveitingum,
bar- og matsölu. Staðurinn hefur stóran hóp fastra viðskipta-
vina. Mjög góður leigusamningur.

Allar nánari upplýsingar gefur Andri Sigurðsson, 
sölustjóri DP FASTEIGNA í síma 561 7765 / 690 3111.

Við erum í 

Félagi fasteignasala

Dögg Pálsdóttir hrl., lögg. fast.sali  Þyrí Steingrímsdóttir hdl., lögg. fast.sali. 

Andri Sigurðsson sölustjóri Ólafur Finnbogason sölumaður

Halldórskaffi
– Vík í Mýrdal –

Glæsileg 3ja.
herb. íbúð á 1.
hæð í verð-
launahúsi
með lyftu og
sérinngangi af
svölum og

sérbílastæði í bílageymslu. Einnig fylgja eigninni 2 góð-
ar sérgeymslur. Frábært aðgengi fyrir fatlaða í húsinu.

Bílageymsla eignarinnar er í sérflokki og með góðri þrifaðstöðu fyrir bíla. Góður sameiginlegur garður sem
er mjög snyrtilegur og vel frágenginn. Gríðarlega fallegt útsýni úr íbúð yfir Esjuna. Gólfefni, hurðar og inn-
réttingar úr eik. Úr forstofu er gengið inn í alrými þar sem rúmgóð stofa tekur við og fallegt eldhúsi - góður
herbergjagangur og baðherbergi til vinstri við hol. Útgengt er á rúmgóðar suður svalir úr stofu. Eldhúsið er
rúmgott með gaseldavél, háfi og blásursofni. Gott baðh. nuddbaðkari og sturtu, flísalagt í hólf
og gólf með fallegum ljósum steinflísum. Innrétting á baði úr eik. Þv.hús er með ljósum stein-
flísum á gólfi og tengi fyrir þvottavél og þurrkara (útblástur fyrir barka) góðum hillum og vinnu-
aðstöðu. Hjóla og vagnageymsla. Eignin getur losnað fljótlega! Eign í sérflokki. Byggt af Kefla-
víkurverktökum. Hægt að sjá teikningar af íbúð á trollateig-
ur.is Íbúð: 02-0101. Ásett verð: 25,9 mkr.- Tilboð óskast.
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Nánari upplýsingar veitir
Áslaug Baldursdóttir í 822-9519 

TRÖLLATEIGUR 20 - ÍBÚÐ 02-0101

Stærð í fermetrum: 118,8
Fjöldi herbergja: 3
Tegund eignar: Fjölbýli
m/sérinngangi
Verð 25,9 millj.

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

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl.
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FLJÓTASEL, REYKJAVÍK
Mikið endurnýjað raðhús á þremur hæð-
um ásamt bílskúr. 5 svefnherbergi.
Verð kr. 44,9 millj.

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

HRAUNBÆR, REYKJAVÍK
Sérlega rúmgóð 4ra herbergja 138 fm
endaíbúð. Allt nýtt á baði, parket og flís-
ar á gólfum. Snyrtileg eign með góðu
útsýni.
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.

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

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.

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

STARENGI, REYKAJVÍK
Falleg 4ra herbergja endaíbúð á efri hæð
með sér inngangi af svölum.
Verð kr. 23,7 miilj.

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

MARARGATA, VOGAR
Nýstandsett, vel skipulagt einbýli ásamt
tvöfðldum 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

ENDAÍBÚÐ

ENDAÍBÚÐ

NÝ EINBÝLISHÚS

NÝTT

NÝTT

PARHÚS LAUS STRAXHJARTA BÆJARINS

SÉRHÆÐFRÁBÆR STAÐSETNING

NÝTT NÝTT















Risa gróðurhús með kofum

Almenn útlán Íbúðalána-
sjóðs jukust um þrjú prósent 
í nóvember frá því sem var í 
október.

Heildarútlán Íbúðarlánasjóðs í nóv-
ember voru samtals um 4,7 millj-
arðar króna. 600 milljónir af útlán-
unum voru til leiguíbúðalána og 
almenn útlán voru því um 4,1 millj-
arður króna. Þetta er um þriggja 
prósenta aukning frá því sem var í 
október en alls hefur sjóðurinn 
lánað rúmlega 44,6 milljarða króna 
það sem af er árinu 2006.

Aukin útlán



Nylon stelpurnar skemmta í KB banka
í Grafarvogi 12. des. kl. 17

Allir velkomnir!

... í Mosfellsbæ í dag!
Nylon stelpurnar skemmta í útibúi KB banka í Mosfellsbæ kl. 17 í dag.

Skemmtu þér með Nylon í boði KB banka! 

Hér birtist á dögunum grein 
eftir Magnús Jóhannsson, 

Trú, trúarbrögð og vísindi, með 
tilraunum hans til að setja fram 
eitthvað sem hann álítur sannleika 
(Frbl. 21/11). Lungann af pistlin-
um fyllir meint sjálfslýsing Guðs, 
en þetta er í raun „skilgreining“ 
Magnúsar á eðli Guðs og vilja. 
Ekki eru þar sparaðar algyðisfull-
yrðingarnar um alheimsorku og 
sameðli allra hluta; þar er sá guð 
látinn hafna greinarmuni rétts og 
rangs og fólki boðinn skínandi 
pragmatismi í staðinn, um leið og 
það fær að vita, að enginn eigi yfir 
höfði sér eilífa útskúfun, ekki 
frekar en nokkur trúarbrögð geti 
verið betri en önnur (!) né einn 
spámaður öðrum merkari. Hæng-
urinn á öllu þessu er sá, að það var 
ekki Guð sem talaði þetta úr hirð 
sinna englaherskara, heldur 
Magnús nokkur Jóhannsson úr 
Keflavík. Hann flytur okkur frétt-
ir úr eigin hugskoti, en hvar eru 
meðmæli hans, staðfesting full-
yrðinga hans eða sönnurnar fyrir 
boðskap hans? Ef þetta á að heita 
byggt á röklegum niðurstöðum 
heimspekinga, þá sér þess engan 
stað í grein hans – hvorki hvað rök 
varðar né með því að geta slíkra 
heimilda. Og þótt nokkur (nr. 1, 2, 
4, 5) af 9 tölusettum atriðum hans 
rekist ekki á mína afstöðu (fer 
reyndar eftir því hvernig þau eru 
tekin), þá er ljóst að meginkenn-
ing hans um Guðdóminn er afar 
fjarri því að vera kristin. 

Jesús Kristur og spámenn 
Biblíunnar fluttu okkur fagnaðar-
erindi um einn lifandi, persónu-
legan Guð, Föður alls sem lifir, 
gerólíkan flórunni í fjölgyðistrú-
arbrögðum fornaldar. Boðskapur 
Jesú og spámannanna, sem ekki 

var sniðinn við tízkustefnur, er 
styrktur og staðfestur með óbrigð-
ulum, sönnuðum forspám þeirra 
og kraftaverkum sem einungis 
gátu verið frá guðlegum mætti 
komin (Lúk. 7.16, Jóh. 3.2, Post. 
2.22 o.áfr.). Þar er boðað hjálpræði 
Guðs mönnum til handa (Lúk. 
2.30–32), umhyggjusams Guðs 
sem gerir greinarmun á góðu og 
illu (I.Kon. 3.9 o.áfr., Esek. 44.23, 
Mark. 3.4, Róm. 2.18), sem leitar 
hins týnda (Lúk. 19.10) og vill leiða 
okkur til eilífðarsamfélags við sig, 
hvorki meira né minna – ekki þó 
án þess að við gefum okkur honum 
(Lúk. 14.26–27) og kærleikanum 
(Lúk. 6.27–36, 10.29–37) á vald. Þar 
er ekki hlífzt við að boða dóm lif-

enda og dauðra – kristin kenning 
er engin glansmynd sem fær fólk 
til að halla sér aftur í hægindi sínu 
segjandi: Þetta hljómar þægilega í 
eyrum mínum! 

Kristur mætir lesendunum á 
blöðum Nýja testamentisins í 
orðum sínum og verkum, unz þeir 
átta sig á þeirri fáheyrðu kröfu 
sem hann ber fram: gerið iðrun 

(Mt. 4.17, Lúk. 13.3–5), trúið á Guð 
og trúið á mig (Jóh. 14.1), án mín 
getið þið alls ekkert gert (Jóh. 
15.5), þ.e. í formi sannra góðverka 
eða ykkur til eilífs hjálpræðis. 
Hann hafði vald til að fyrirgefa 
syndir (Lúk. 5.20 o.áfr.) og lét m.
a.s. þessi orð falla: „Enginn kemur 
til Föðurins nema vegna mín“ 
(Jóh. 14.6) og: „Áður en Abraham 
varð til, er ég“ (Jóh. 8.58, sbr. 
1.15). Hann sagði fyrir um upprisu 
sína (Mark. 10.34 o.v.), og það 
varð.

Menn geta hafnað þeim Kristi 
sem þarna birtist og talar, en fyrir 
alla muni reynum ekki að útvatna 
kenningu hans, eins og hún sé fag-
urmæli og frómar óskir einberar, 

eða láta svo heita sem hún sé í ætt 
við þokukennda algyðistrú eða 
ofurbjartsýnt sjálfstraust nútíma-
manna. Eins og hann, Orðið eilífa, 
kom að vitja eignar sinnar að 
fornu (Jóh. 1.11), þannig mun einn-
ig Mannssonurinn, þ.e. Kristur, að 
hans eigin sögn, þegar „kraftar 
himnanna munu bifast, ... koma í 
skýi með mætti og mikilli dýrð“ 
(Lúk. 21.26–27), dæma alla menn 
eftir verkum þeirra og innleiða 
sitt eilífðarríki (Mt. 25.31–46, 
Opinb. 21.11–22.5). Engu minni en 
slíkur er sá, sem gervöll kristnin 
lýtur sem Drottni um komandi jól 
og tilbiður sem frelsara sinn og 
Guð.

Jón Valur Jensson, guðfræðingur.

Glansmynd – eða Guðsmynd Krists?

Hængurinn á öllu þessu er sá,  
að það var ekki Guð sem talaði 
þetta úr hirð sinna englaher-
skara,  heldur Magnús nokkur 
Jóhannsson úr Keflavík.



Ég hef heyrt margar 
raunasögur desember-

afmælisbarna. Ég vil setja 
kynlífsbindindi í mars til að 

koma í veg fyrir slíkt.

Lloydsman siglir á Þór 

Tryggingamiðstöðin fagnaði stóraf-
mæli sínu á fimmtudaginn, en þá var 
liðin hálf öld frá stofnun fyrirtækis-
ins. Óskar Magnússon, forstjóri Trygg-
ingamiðstöðvarinnar, segir fyrirtækið 
á margan hátt óvenjulegt. „Ég hugsa 
að hér ræktum við fortíðina meira en 
margir aðrir. Við erum afskaplega 
stolt af þeirri menningu og þeim anda 
sem hefur myndast í fyrirtækinu í 
gegnum tíðina,“ sagði hann. Trygg-
ingamiðstöðin hefur verið til húsa á 
sama staðnum frá upphafi og eins hafa 
eingöngu þrír forstjórar stýrt fyrir-
tækinu á starfstíma þess. Starfssvið 
fyrirtækisins hefur þó breyst nokkuð í 
gegnum tíðina. Í upphafi var starfs-
semin nátengd sjávarútvegi en í dag 
hefur rekstur fyrirtækisins þróast 
yfir í alhliða vátryggingarþjónustu 
ásamt fjármögnunarþjónustu. Að sögn 
Óskars leggur starfsfólk og stjórn fyr-
irtækisins sig þó fram um að halda í 
gamla andann.

„Við erum ekki hástemmt félag,“ 
sagði Óskar. „Þetta er traust og vand-
að fyrirtæki og hér ríkir hógvært and-
rúmsloft. Við erum þekkt fyrir það og 

góða þjónustu meðal viðskiptavina 
okkar,“ sagði hann. „Það er ákveðin 
menning sem ríkir í þessu félagi sem 
er afskaplega mikilvægt að varðveita 
og við erum stolt af,“ sagði Óskar.

Í tilefni afmælisins ákváðu ráða-
menn Tryggingamiðstöðvarinnar að 
gefa borgarbúum og landsmönnum 
þeim sem eiga leið um miðbæinn 
glaðning í formi skautasvells á Ing-
ólfstorgi. „Okkur fannst að þetta gæti 
verið skemmtileg tilbreyting,“ sagði 
Óskar. Hann sagði svellið hafa vakið 
mikla lukku þegar það var opnað síð-
astliðið fimmtudagskvöld, og vonaðist 
til að það myndi gera það áfram. 
Ýmsar uppákomur verða við svellið í 

jólamánuðinum og mega borgarbúar 
meðal annars eiga von á tónlistaratrið-
um. Óskar sagðist einnig vona að 
Tryggingamiðstöðin hefði með fram-
taki sínu lagt grunninn að langlífri 
hefð.

„Þetta var nú meira mál en okkur 
óraði fyrir. Það þurfti að flytja inn 
mann til að setja þetta upp og allt,“ 
sagði Óskar. „Ef þetta yrði varanlegt 
þyrfti það væntanlega ekki að kosta 
svo mikið. Ég held það séu einhverjar 
hugmyndir innan borgarkerfisins um 
að koma fyrir varanlegum búnaði. Þá 
gæti svellið verið uppi í svona tvo, þrjá 
mánuði á ári,“ sagði Óskar.

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

Rottweiler-hundurinn Þor-
steinn Lár Ragnarsson 
lætur nú til sín taka í hótel-
bransanum. Fjölskyldufyr-
irtækið Hótel Keilir í Kefla-

vík opnar um helgina, en 
þegar Fréttablaðið náði tali 
af Þorsteini á föstudaginn 
var lokaúttekt fyrir leyfis-
veitingu að fara af stað. 

„Pabbi, Raggi rakari, er 
þekkt persóna í bænum, en 
hann varð einmitt sextugur 
á laugardaginn. Hann keypti 
lóðina og byggði húsið fyrir 
tuttugu árum,“ sagði Þor-
steinn, sem segir hugmynd-
ina að hótelinu hins vegar 
vera um sjö ára gamla. 
„Allir í bænum vita af Hótel 
Keili, en það trúir því örugg-
lega enginn að þetta muni 
nokkurn tíma opna, þetta er 
búið að vera svo lengi í 
bígerð,“ sagði hann sposk-
ur.

Hótelið er næst Leifsstöð 
af öllum hótelum landsins, 
og því segir Þorsteinn það 
tilvalinn áfangastað fyrir 
fólk utan af landi sem vill 
slaka á fyrir flug jafnt sem 
útlendinga. Á barnum á 

neðri hæðinni, sem heitir 
Flexbar, mun ríkja kúbönsk 
stemning. Rottweilerræt-
urnar virðast því enn 
vera sterkar, en 
Havana Club og 
vindlar voru nánast 
einkennismerki hund-
anna á árum áður.

Að hótelopnun lokinni 
segist Þorsteinn ætla að 
hella sér í að efla lífið í 
bænum. „Ég er með 
fullt af góðum hug-
myndum og ætla að 
leyfa mínu ímyndun-
arafli að blómstra 
fyrir bæjarbúa,“ 
sagði Þorsteinn gal-
vaskur.  

Rottweilerhundur í hótelrekstur

Jólaföndur er árlegur við-
burður í mörgum skólum og 
leikskólum á landinu. Leik-
skólinn Hálsaborg er á meðal 
þeirra sem halda í þennan 
sið, en börnin þar föndruðu 
af lífs og sálar kröftum í gær 
og á þriðjudag ásamt for-
eldrum sínum. „Jólaföndrið 
okkar er einn liðurinn í for-

eldrasamstarfinu og mjög 
vinsæll hjá foreldrum,“ 
sagði Ólöf Helga Pálmadótt-
ir, leikskólastjóri Hálsaborg-
ar. „Það er mjög góð þátt-
taka, en börnunum þykir 
ekki síður skemmtilegt að fá 
foreldrana með sér í leik-
skólann,“ sagði hún. Vikan 
hefur verið jólaverkstæðis-
vika hjá börnunum á Hálsa-
borg. Þau hafa bæði bakað 
piparkökur og skorið út 
laufabrauð, sem síðan verð-
ur borið fram á jólaballi leik-
skólans. Ólöf segir stemn-
inguna yfir jólaföndrinu 
hafa verið afar góða. „Við 
viljum ekki skapa stress, 
heldur notalegt, rólegt and-
rúmsloft,“ sagði hún. 

Föndur og 
jólastemning

Tilkynningar um merkis-
atburði, stórafmæli og 

útfarir í smáletursdálkinn 
hér til hliðar má senda

 á netfangið 
timamot@frettabladid.is.

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 550 5000.

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið
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JÓLABLAÐIÐ
KOMIÐ ÚT!

MÁLUM BÆINN RAUÐAN

ÆVINTÝRIÐ
Í ENGLABORG

LAGT Á HÁTÍÐARBORÐIÐ

100 HUGMYNDIR
FYRIR JÓLABÖRNIN

Uss!
Próf.

Púff! Hvernig gekk 
þér?

Mér er 
hálf-

óglatt!

Hvernig gékk 
með gröfin?

Tugabrot?

Líkinda-
reikninginn?

Bara vel.

Ekkert mál.

Auðveldur.

Hvað ertu þá að stressa þig 
yfir, þú lagðir hart að þér og 
munt fá gott útur prófinu!

Jájá ... en gvöð 
hvað ég vona að 

atvinnulífið sé ekki 
svona kvikindislega 

erfitt!

Ha?

Sniff!

Ristað
brauð með 

jarðaberjasultu.

Lúði.

Kókómjólk og 
beikon. Hallæris-

gaur.
Lífrænanostur,

hörfræ og 
grænt te.

Kommi!

Geturðu fundið 
á lyktinni hvað 
fólk fékk sér í 
morgunmat?

Svalt!

Kornflögur,
banani og 

Kók.

Þetta er 
meðfæddur

hæfileiki!

Konan mín 
skilur mig 

ekki!

Ég hef gert þig 
ódauðlegan.

Ég er ekki ánægð 
með að þú sért að 
stríða stelpunum í 

leikskólanum.

Afhverju?

Afþví að það er ekki fallegt 
að stríða.

Veit...

Hvernig
heldurðu að 

þér myndi líða 
ef einhver væri 
að stríða þér?

Bara eins 
og

venjulega.

Haha, það 
er verið að 
skamma
Hannes!

Á hverju ári ætla ég 
að vera skipulögð og 
vera búin að öllu 
helsta jólastússinu í 
lok nóvember. Njóta 
svo alls þess sem 
desembermánuður

hefur upp á að bjóða í menningu og 
annarri skemmtum. Á hverju ári 
kemst ég svo að því að það  er ekki 
séns að ég nái þessu markmiði 
mínu. Fyrir það fyrsta er ég bæði 
haldin frestunaráráttu og valkvíða 
og í öðru lagi er desembermánuður 
svo dimmur og drungalegur að þó 
að mér væri bókstaflega ekið á 
gullvagni á tónleika og kaffihús 
myndi ég sennilega þurfa að berj-
ast við að halda mér vakandi. 

Í ágúst kaupi ég oft eina eða 

tvær jólagjafir og tel mig vera 
komna í gírinn og í ár verði árið þar 
sem allt muni ganga upp. Um miðj-
an desember fer ég að leita í skáp-
um og skúffum því ég get bara ekki 
munað hvar ég setti þessar snemm-
búnu jólagjafir. En skítt með það, 
það er jú opið fram eftir svo ég hlýt 
að geta reddað þessu í tæka tíð ef 
gjafirnar koma ekki í leitirnar. 
Jólagjafir, skraut, maturinn, fötin, 
kortin, smákökurnar eru eitthvað 
sem ég hlýt bara að redda. Svo 
vakna ég við það að kominn er tut-
tugasti og eitthvað desember og 
það er eins og ég hafi verið á ann-
arri plánetu, þar sem tíminn líður 
sjöfalt hægar. 

Seinagangur minn pirrar mig 
mikið, en það sem pirrar mig 

kannski enn meira er þetta dular-
fulla samviskubit sem vakir yfir 
mér. Ég skil eiginlega ekki af 
hverju mér finnst að ég þurfi að 
hafa allt saman fullkomið, og hvern-
ig aumingjaleg jólagjöf eða ryk í 
hillum geta eyðilagt þennan fágæta 
frítíma sem maður fær um jólin. 
Og mér finnst eins og þetta sam-
viskubit sé ævagamalt og það til-
heyri mörgum kynslóðum af konum 
sem hafa á undan mér á hverju ári 
ætlað að hafa allt tilbúið í tæka tíð, 
svo þær geti tekið á móti jólunum í 
rólegheitunum. Sennilega væri það 
gáfulegast að segja samviskubitinu 
stríð á hendur og hugsa bara alls 
ekki um jólin fyrr en eftir 20.des, 
vitandi að ég mun hvort eð er ekki 
gera neitt fyrr en þá.



Tónlistarmaðurinn Robbie Willi-
ams hefur átt farsælan sólóferil 
síðan hann hætti í strákasveitinni 
Take That. Hann hefur verið dug-
legur við að halda tónleika og hald-
ið aðdáendum sínum heitum með 
því, þó svo að hann hafi verið eitt-
hvað ósáttur við móttökurnar sem 
hann fékk hér á landi á sínum 
tíma.

Þessi nýi DVD-mynddiskur 
hefur að geyma tónleikaupptökur 
frá árunum 1997 til 2006 þar sem 
flakkað er á milli nokkurra tónlist-
arstaða. Á fyrri disknum syngur 
Robbie m.a. í Leeds, Slane Castle 
og Men Arena í Manchester og er 
áhorfendafjöldinn stundum gríð-
arlegur, eins og á tónleikunum í 
Leeds. Hefst diskurinn einmitt á 
þeim með tilkomumikilli sprengju-
sýningu, þó svo að upphafslag 
Robbie nái ekki alveg að standa 
undir henni. 

Á síðari disknum eru tónleik-
arnir oftast með færri áhorfend-
um eins og í Abbey Road og í The 
Forum. Einnig er sýnt frá Robbie í 
sjónvarpsþáttum á borð við Top of 
the Pops með Kylie Minogue og 
þætti Jools Holland. Einnig er 
þarna sýnd frammistaða Robbie á 
Live 8-tónleikunum þar sem hann 
syngur Angel á eftirminnilegan 
hátt og nær góðu sambandi við 
áhorfendaskarann í Hyde Park.

Litlu máli virðist skipta hvort 
Robbie sé á stórum eða smærri 
stöðum, hann skilar alltaf sínu. 
Koma persónutöfrar hans þar að 
afar góðu gagni.

Helsti galli And Through it All 
er kannski hversu mikið er flakk-
að á milli tónleikastaða á fyrri 
disknum, því þannig getur verið 
erfitt að halda stemningunni hjá 

áhorfendanum. En þar sem þetta 
er safn með bestu tónleikaupptök-
um kappans er þetta vel fyrirgef-
anlegt. Einnig hefði mátt fylgja í 
umslaginu listi yfir lögin sem 
Robbie syngur og hvar hann syng-
ur þau. 

Fyrir utan þetta er And Through 
it All mjög góð heimild um hæfi-
leikaríkan tónlistarmann sem á 
auðvelt með að ná áhorfendum á 
sitt band með öruggri sviðsfram-
komu.

Miklir persónutöfrar

Robert Plant, fyrrum söngvari 
Led Zeppelin, hefur verið valinn 
besti rokksöngvari allra tíma í 
nýrri skoðanakönnun tímaritsins 
Hit Parader.

Í næstu sætum á eftir voru Rob 
Halford úr Judas Priest, Steven 
Tyler úr Aerosmith og Freddie 
Mercury heitinn úr Queen.

Athygli vekur að Mick Jagger 
nær aðeins fimmtánda sætinu og 
Kurt Cobain úr Nirvana því tut-
tugasta.

Plant besti rokk-
söngvari allra tíma



!
Kl. 9.00
Í Hallgrímskirkju stendur yfir 
sýningin Mynd mín af Hallgrími þar 
sem 28 íslenskir listamenn sýna 
andlitsmyndir sínar af sálmaskáld-
inu. Sýningarstjóri er Jón Reykdal 
en Listvinafélag kirkjunnar stendur 
fyrir henni.

Tvö öflugustu leikskáld sinnar 
kynslóðar, Garyl Churchill og 
David Hare, svo ólík sem þau eru, 
hafa frumsýnt ný verk beggja 
vegna Atlantsála: Churchill í Lond-
on og Hare í New York,

Verk Churchill var frumsýnt í 
fyrri viku í London. Verk hennar 
hafa ekki sést mikið hér á landi þó 
hún teljist einn merkilegasti höf-
undur sinnar kynslóðar í hópi 
enskumæltra leikskálda. Nýja 

verkið ber hinn sérkennilega titil 
„Drunk enough to say I love you“ 
sem má útleggja Nógu fullur til að 
segja ég elski þig.  Og það eru 
tveir karlmenn  sem eru saman á 
því – og eru saman. Og líkingin 
segja gagnrýnendur að sé augljós: 
þetta eru Bandaríkjamaðurinn 
Sam – Uncle Sam – og Bretinn 
Jack – Union Jack. Þeir hanga í 
lausu lofti í sófa og láta vel hvor 
að öðrum meðan þeir liggja í órum 

um að sprengja þennan stað á jarð-
arkringlunni eða hinn, samband 
þeirra er svo sérstakt. 

Rétt eins og er í flestum verk-
um Churchills, skerast setningar í 
sundur, rjúfa hver aðra, málhugs-
un er tætingslegt stríð um hver 
hefur orðið svo úr verður straum-
ur af setningabrotum. Gagnrýn-
endur hafa fundið að einfeldnings-
legri pólitík verksins sem gangi 
frá því í grunninn að Ameríka sé 
Satan í aldingarði.  En að öðru 
leyti sé verkið snilldarlega samið. 
Drunk enough er sýnt á Royal 
Court í London.

Hare kaus að frumsýna nýtt 
verk sitt, Vertical Hour, á Broad-
way. Hann hefur til þessa nánast 
alltaf frumsýnt verk  sín í London 
en lenti upp á kant við stjórn Þjóð-
leikhússins þegar Stuff happens, 
heimildaverk hans um aðdrag-
anda innrásarinnar í Írak, var 
tekið úr sýningum í fyrra.

Svo bættist það við að Sam 
Mendes (American Beauty og 
fleira) hirti handritið nýja af skrif-
stofu umboðsmanns þeirra, las og 
óskaði eftir að setja það á svið – í 
New York – með Juliette Moore í 
öðru aðalhlutverkanna. Hare 
þekkti reyndar til Moore frá því 

hún lék í Hours sem hann skrifaði 
handritið að. Og 30. nóvember 
frumsýndi hann í fyrsta sinn á 
Broadway.

Vertical Hour fjallar líka um 
sameiginlegan arf vinanna, Breta 
og Bandaríkjamanna, stríðið. Í 
verkinu takast á Nadia Bly, fyrr-
verandi fréttamaður í Bosníu og 
Bagdad og nú kennari í Yale, og 
eldri læknir, Oliver, sem leikinn er 
af Bill Nighy, gömlum samstarfs-
manni Hare. Fréttakonan sækir 
lækninn heim á einangrað setur í 
fjöllum Wales. Hún er kærasta 
sonar hans. Og brátt skýrast pól-
arnir: Kaninn vill skjótar lausnir, 
Bretinn er tvístígandi, óráðinn. 
Hún með stríði, hann á móti. Og 
þau dragast hvort að öðru, eins og 
oft er í verkum Hare, pólar sem 
halda spennu sín á milli, aðdrátt-
arafli, en ná aldrei saman.

Gagnrýnandi New York Times 
segir verkið gamaldags að mörgu 
leyti og það standi að baki fyrri 
verkum Hare. Bill Nighy beri sýn-
inguna uppi og sópi bæði film-
stjörnunni og höfundinum létt af 
sviðinu. Sem engan undrar sem 
þekkir kauða úr Pirates of the 
Caribbean, Girl at a Café og Love 
Actually.

Heimsþekkt leikskáld setja stríðið á svið

Verð frá kr. 17.900,-

Útsölustaðir:

Artform Skólavörðustíg 20
www.kaffibod.is

Búsáhöld Kringlunni

Waring blandarinn er hin uppruna-
lega mulningsvél frá Ameríku.
Tveggja hraða mótorinn er kannski
öflugri en eldhúsið þarf, en hann fer 
líka létt með erfiðustu verk.
Bara massíft stál og gler!
Auðveldur í þrifum, bara að setja
könnuna í uppþvottavélina.

Út er komin vísnabók frá 
gömlum tímum til nýrra, 
studd hljóðritunum á tveim-
ur geisladiskum hjá for-
lagi Smekkleysu SM ehf. í 
samstarfi við Stofnun Árna 
Magnússonar. 

Bókin er myndskreytt og lýst af 
Halldóri Baldurssyni, þeim 
afkastamikla teiknara og er fyrir 
börn á öllum aldri: hér er allt frá 
bænum og vögguvísum til 
grimmdarlegar grýlukvæða og 
annars fælukveðskapar.

Rósa Þorsteinsdóttir hefur 
tekið safnið saman og búið það til 
prentunar. Hún átti líka sinn 
drjúga hlut í Röddum, tveimur 
geisladiskum með broti úr stóru 
safni hljóðritana Árnastofnunar 
sem Andri Snær Magnason rit-
höfundur kom á koppinn fyrir tíu 
árum og komu út 1997. Nú níu 
árum síðar er róið á sömu mið, 
sótt í bankann mikla sem sumpart 
dáin hefð kveðskapar í lifandi 
minni var.

Saga söfnunar á kveðskap af 
þessu tagi varð í sama tíma og 
Jón Árnason og Magnús Gríms-
son tóku að draga saman þjóðsög-
ur í sitt mikla safn; plássleysi 
leiddi til þess að Ólafur Davíðs-
son tók safn þeirra yfir og gaf út, 
en þessir menn söfnuðu lifandi 
sögum og kveðskap á bækur frá 
miðri nítjándu öld. 

Seinna tók Bjarni Þorsteinsson 
að taka saman sönglögin sem 
kveðin voru með skáldskap af 
þessu tagi og færa þau á nótur.  
En eins og Smári Ólafsson sagði í 
útgáfum Radda var erfitt að 
skrifa nótur um margt af þessum 
söngli. Hljóðritun var eina varð-

veisluformið en tæknin var ekki 
burðug: Jón Pálsson tók upp á 
vaxhólka 1903-1912 og sama form 
notaði Jón Leifs í sínum hljóðrit-
unum 1926 og 1928. 

Ný kynslóð tekur við að skrá 
söng um 1960 og það eru mest 
hljóðritanir þess hóps sem eru á 
diskunum tveimur sem fylgja 
Einu sinni átti ég gott: Hallfreðs 
Arnar Eiríkssonar, Jóns Samson-
arsonar og Helgu Jóhannsdóttur 

sem voru ötul á árabilinu frá 1969 
til 1973 og björguðu ómetanleg-
um heimildum á þeim tíma. Allt 
efnið er nú komið á geymslubönd 
og þarf að setja í stafrænt form: á 
tólfta þúsund atriða var þar 
geymt þegar Raddir komu út.

Bók og diskar minna á að safn-
arar og safnverðir eru stöðugt að 
vinna verk okkur öllum til heilla 
og á endanum verður viðbitið sem 
við setjum á vort daglegt brauð 

einmitt úr þeirra sarpi: 

Einu sinni átti ég gott
á allri ævi minni
þá var soðinn rjúpurass
og ærin upp úr skinni
hjá henni matmóður minni

Í Einu sinni átti ég gott er margt 
kunnuglegt: ekki endilega eins og 
það lifir í minni þessa skrifara 
sem fæddist skömmu eftir miðja 
síðustu öld og nam sitt af fólki 
sem fæddist um 1925. Það fólk 
hafði sinn kveðskap frá fólki sem 
var fætt upp úr 1880 sem nam sitt 
ljóðagóss frá fólki fæddu um 1850 
og fyrr. Hér eru þó minnin kær: 
Nú er ég klæddur, Stúlkurnar 
ganga suður með sjó, Karl og 
kerling – sem krakkar læra enn í 
leikskólum – Klappa saman lófun-
um, Bokki sat í brunni, Ró ró og 
rambinn, Bí bí og bamba og Dýra-
vísurnar margar. Og fleira en 
margt er hér spánnýtt og best er 
að heyra lögin sem fylgja.

Vísnabók Símons Jóhanns 
tryggði mörgum þessara vísna 
framhaldslíf, jafnvel hljóðritanir 
seinni tíma undir gömlum lögum 
og nýjum hafa blásið í þær lífi. 
Hér er líka arfurinn á bók og disk: 
Einu sinni átti ég gott á að vera til 
og notast á öllum leikskólum lands-
ins og í yngri bekkjum grunnskóla 
svo ung börn njóti þess réttar að 
læra sömu grunnstefin í tónlist og 
kveðskap sem hafa fylgt okkur 
kynslóð fram af kynslóð. Afar og 
ömmur, pabbar og mömmur, 
frændur og frænkur hafa í þessu 
safni eignast vopn sem bítur á 
gleymskuna, bæði þeirra sjálfra 
og krakka sem eru að vaxa úr grasi 
og þurfa þetta nesti í sína löngu 
vegferð.

Metsala á Listahátíð





Stóra sviðið kl. 20:00

Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.

STÓRFENGLEG! eftir Peter Quilter
Lau. 6/1, lau. 13/1 lau. 20/1, lau. 27/1.

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Fös. 29/12 kl. 20:00 uppselt, lau. 30/12 kl. 14:00 uppselt og kl. 17:00 uppselt, lau. 6/1 
kl. 14:00 örfá sæti laus, sun. 7/1 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 20:00, lau. 13/1 
kl. 14:00 nokkur sæti laus, sun. 14/1 kl. 14:00 örfá sæti laus, lau. 20/1 kl. 14:00 örfá sæti 
laus, sun. 21/1 kl. 14:00.

BAKKYNJUR eftir Evripídes
Frumsýning 26/12 uppselt, 2. sýn. mið. 27/12 örfá sæti laus, 3. sýn. fim. 28/12 örfá sæti 
laus, 4. sýn. fim. 4/1 örfá sæti laus, 5. sýn. fös. 5/1 örfá sæti laus, 6. sýn. fim. 11/1 örfá
sæti laus, 7. sýn. fös. 12/1 nokkur sæti laus, 8. sýn. fim. 18/1.

LEITIN AÐ JÓLUNUM eftir Þorvald Þorsteinsson
Lau. 16/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 uppselt, sun. 17/12 kl. 13:00 
uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 uppselt, fös. 22/12 kl. 13:00 uppselt, lau. 23/12 kl. 
13:00 uppselt.

Leikhúsloftið

SKOPPA OG SKRÍTLA eftir Hrefnu Hallgrímsdóttur
Lau. 6/1 kl. 11:00 uppselt, kl. 12:15 og kl. 14:00, sun. 7/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og
kl. 14:00, lau. 13/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00 örfá sæti laus, sun. 14/1 kl. 11:00,
kl. 12:15 og kl. 14:00 uppselt.

Kúlan

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Lau. 6/1, lau. 13/1 nokkur sæti laus, lau. 20/1
Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir nema gegn framvísun skólaskírteinis.

Miðasala í síma 551 1200 og á netinu www.leikhusid.is

Gjafakort í miðasölu og á www. leikhusid.is

Boðið verður upp á sérfræðileið-
sögn og táknmálstúlkun um sýn-
ingu Þjóðminjasafnsins á morgun. 
Þóra Kristjánsdóttir list- og sagn-
fræðingur verður með erindi og 
leiðsögn sem hún kallar Hin mörgu 
andlit Maríu í Þjóðminjasafninu. 
Þóra byrjar í fyrirlestrarsal safns-
ins og gengur síðan með gestum 
um safnið og bæði sýnir og segir 
frá Maríu mey. Leiðsögnin er liður 
í fræðsludagskránni „Ausið úr 
viskubrunnum“ sem Þjóðminja-
safnið stendur fyrir.

,,Líkneskin og myndirnar af 
Maríu í safninu,“ segir Þóra, ,,eru 
eins ólíkar og þær eru margar. Þar 
eru málaðar myndir, útskornar úr 
tré og beini, höggnar út í stein, 
greyptar í silfur og aðra dýra 
málma og saumaðar á klæði. 
Maríumyndir og líkneski í eigu 
Þjóðminjasafnsins eru flest frá 
því fyrir siðaskipti en þó eru til 
yngri myndir líka, bæði eftir 
íslenskan prest frá upphafi 18. 
aldar og ýmsar útsaumsmyndir. 
Íslenskar konur hafa haldið áfram 
að sauma Maríu út í klæði alveg 
fram á þennan dag. Af öllum dýrl-
ingum var jómfrú María, himna-
drottningin og hin syrgjandi móðir 
guðs, mest dýrkuð hér á landi í 
kaþólskum sið og víðast annars 
staðar meðal kristinna manna. 
Líklega hafa langflestar kirkjur á 

Íslandi átt Maríumyndir og sumar 
jafnvel margar.“ 

Þjóðminjasafn Íslands leggur 
áherslu á aðgengi fyrir alla en á 
Alþjóðadegi fatlaðra sunnudaginn 
3. desember síðastliðinn tóku Mar-
grét Hallgrímsdóttir þjóðminja-
vörður og Anna Guðný Ásgeirs-
dóttir, fjármálastjóri safnsins, við 
viðurkenningu til Þjóðminjasafns-
ins frá Sjálfsbjörgu fyrir gott 
aðgengi fyrir alla að nýju Þjóð-
minjasafni. Þarna er um afar mik-
ilvæga viðurkenningu að ræða 
sem Þjóðminjasafnið er bæði 
þakklátt fyrir og stolt af. 

Dagskráin á morgun hefst kl. 
12.10.

Myndir Maríu 

Óttar Sveinsson hefur um langt 
árabil, við miklar vinsældir, ryfj-
að upp slys og hörmungar á legi og 
í lofti sem hafa sett mark sitt á 
Íslandssöguna í Útkallsbókum 
sínum.

Að þessu sinni beinir hann sjón-
um sínum að hörmulegu flugslysi 
sem varð þegar Flugleiðavélin 
Leifur Eiríksson fórst í aðflugi á 
flugvellinum í Kólombó á Srí 
Lanka árið 1978. Vélin var í píla-
grímsflugi og um borð voru þrett-
án Íslendingar og 249 indónesískir 
pílagrímar. 183 fórust í slysinu og 
þar á meðal átta Íslendingar.

Óttar byrjar á því að kynna Íslend-
ingana til sögunnar, bæði þá sem 
voru um borð í Leifi Eiríkssyni 
sem og aðra íslenska áhöfn sem 
beið vélarinnar í Kólombó og var 
ætlað að taka við vélinni og fljúga 
henni áfram áður en örlögin settu 
sitt skelfilega strik í reikninginn.

Bókin er að mestu byggð á sam-
tölum Óttars við þá Íslendinga 
sem komust af sem og fólk úr 
áhöfninni sem beið vélarinnar og 
þurfti að taka á öllu sem það átti 
þegar það stóð uppi í framandi og 
frumstæðu landi og reyndi að 
hjálpa slösuðum félögum sínum 
eftir fremsta megni. 

Viðmælendurnir eru því marg-
ir og það gerir frásögnina nokkuð 
þvælda, sérstaklega framan af, á 
meðan maður er að átta sig á nöfn-
um og því hver er hvað. Þetta er 
ekki síst til komið vegna þess að 
beinar ræður eru alls ráðandi og 
skilin milli þeirra verða á köflum 
svo óljós að einræðurnar renna 
nánast saman.

Þetta hökt í byrjun kemur þó ekki 
í veg fyrir það að frásögn Óttars 
nær ágætis flugi um það bil sem 
vélin hrapar og stekust verður 
bókin þegar viðmælendur Óttars 
lýsa glundroðanum á slysstað, lík-
amlegum og andlegum þjáningum 
sínum og sárum eftirköstum slyss-
ins.

Eftirlifendurnir sýna allir sem 
einn hversu mannsandinn getur 
verið sterkur þegar á reynir. Slys-
ið hvílir enn á þeim öllum og mun 
gera það um ókomna tíð en samt 
héldu allir sínu striki og létu ekki 
bugast.

Óttari og viðmælendum hans 
verður tíðrætt um að hörmung-
arnar áttu sér stað löngu áður en 
áfallahjálp kom til sögunnar en 
fólki er sem betur fer eðlislægt að 
þjappa sér saman í hörmungum og 
í raun veitti hópurinn, bæði þau 
sem voru um borð og hin sem upp-
lifðu skelfinguna á jörðu niðri, sér 

áfallahjálp með því að sýna sam-
stöðu og hlýhug. 

Óttar fer einnig yfir rannsókn á 
tildrögum slyssins sem var á köfl-
um býsna reyfaraleg enda ljóst að 
yfirvöld á Srí Lanka seildust langt 
til þess að gera sinn hlut sem best-
an. Þessi hluti er, líkt og flest 
annað, afgreiddur í beinum ræðum 
þeirra Íslendinga sem tóku þátt í 
rannsókninni en hér hefði að 
ósekju mátt kafa dýpra.

Óttar er gamalreyndur blaðamað-
ur og það sést langar leiðir á frá-
sögn hans og er einn helsti ókostur 
hennar. Bókin minnir í raun helst 
á risavaxna blaðagrein þar sem 
innihaldi segulbands blaðamanns-
ins er veitt beint inn á síður bókar-
innar innan gæsalappa. 

Megingallinn við þessa aðferð 
er að þó að fólkið hafi upplifað 
slysið hvert á sinn hátt hefur það 
um margt svipaða sögu að segja 
þannig að mikið er um endurtekn-
ingar og nánast orðréttar lýsingar 
á ákveðnum aðstæðum koma 
ítrekað fyrir.

Frásögnin hefði því tvímæla-

laust orðið þéttari og öðlast meiri 
dýpt og áhrifamátt hefði höfund-
urinn unnið meira upp úr viðtölum 
sínum, fléttað þau inni í heildstæð-
ari texta og skrifað meira frá eigin 
brjósti upp úr þeim góða efnivið 
sem viðtölin vissulega eru.

Þessir atburðir eru vitaskuld 
löngu liðnir og því fylgir að höf-
undur þyrfti að leggja í mikla 
heimildarvinnu áður en hann 
getur reynt að fanga andrúmsloft-
ið í kringum hörmungarnar með 
eigin orðum en slíkt væri þó snjöll-
um penna síður en svo ofviða.

Það má þó hiklaust virða það 
við Óttar að hann hefur fyrir löngu 
fundið sína fjöl og frásagnarmáti 
hans hefur síður en svo fælt fólk 
frá bókum hans þó þar geti spilað 
inn í að atburðirnir sem hann lýsir 
eru svo stórir og magnþrungnir að 
frásagnarháttur hans verður hálf-
gert aukaatriði. 

Það breytir svo aftur engu um það 
að með viðtölum sínum við eftir-
lifendur slyssins hefur hann safn-
að saman mikilvægum heimildum 
um þetta hörmulega slys og það 
eitt og sér er virðingarvert. Óttar 
hefur því skilað af sér ágætri sam-
antekt og dýrmætum vitnisburði 
fólks sem var í hringiðu atburð-
anna á bók en með annarri nálgun 
hefði Leifur Eiríksson brotlendir 
getað orðið sterkari heild og eftir-
minnilegri bók.

Blaðamenn eru fyrst og fremst 
skrásetjarar og þó reynsla blaða-
mannsins sé dýrmæt við gerð 
bókar sem þessarar þá mætti tví-
mælalasut gefa honum smá frí og 
leyfa sögunni að flæða með skáld-
legri stílbrögðum og persónulegri 
nálgun en tíðkast í dagblöðum sem 
er hvort eð er ekki ætlaður lengri 
líftími en tæpur sólarhringur.

Hörmungarsögur af segulbandi



Ef gátan um eðli mannsins er hin 
sama og gátan um eðli ljóðsins, 
leysir Sigurður Pálsson hana í 
Ljóðorkusviði, amk úr læðingi. 
Gátuna og orku ljóðsins. 

Á „staðfastri en síbreytilegri“ 
íslenskri skáldatungu sem með 
galdri orðsins umbreytist jafnóð-
um í auga sem málar, heggur höf-
undur lesanda sínum leið að brunni 
skáldskaparins, þar sem orðið 
sprettur í upphafi, leið að skáldinu 
sem skapara, skáldinu að skapa – 
„engu háður nema frelsinu að leita 
fegurðar“, spinnur lesandanum 
„leiðarþráð“ að sjálfri uppsprettu 
ljóðsins – þangað sem enginn ratar 
án þess að villast því þráðurinn 
fléttast lífsleiðinni. 

Á þeirri leið minnir skáldið 
okkur á unaðslega ótakmark-
að frelsi mannsins og „við-
bjóðslega takmarkað hlut-
skipti“ í svo óbærilega 
hverfulu lífi að „fagna“ ber 
sjálfu „lífsundrinu“ í sér-
hverjum andardrætti og dá-
sama lífsgleðina „alltaf akkúrat 
núna“ ... og þá opnast okkur 
„nýtt skynsvið“ flæðandi 

ljóðorku sem orkar á takmörkin og 
óbærilegt fallveltið og ýfir „ofsann 
að lifa“ og ofsann að krefjast frels-
is gegn alræði og óréttlæti og öllum 
sem heimta að skrifa fyrir mann 
lífið (vitnað án samhengis í texta 
skáldsins). 

Einmitt það sem ekki má: mylja 
texta „í smækkandi útskýringar, 
úrdrætti og frásagnir“ að smá-
djöflasið (100). En öllum kóðum 
skal steypt, bætum því um betur 
og þokum okkur nær uppsprett-
unni: Skáldið uppgötvar aðra rödd 
en þá sem það þekkir fyrir, hina 
röddina, „þessa sem er innra með 
mér og kemst þess vegna út fyrir 
mig“ (94), sú fyrrnefnda er í til-
verunni en hin tilheyrir veru sem 

er „raunveruleg vera mín“ 
(skáldsins) (30) – eða svo má 
ætla. Ljóðið er báðar radd-
irnar.

Metafýsísk spurning: 
hittast þær/þeir? Kannski 
sama spurning og: hvernig 

frjóvgast ljóð? hvernig 
„verður hugsun til á 

meðan þú skrif-
ar“ (60)? hvern-

ig kemst rödd-
in „út fyrir“ 
skáldið? Hver 
er ráðning 
gátunnar? 
Maður verð-

ur að leita „og ef þú finnur, halda 
áfram að leita, leita til þess að leita, 
burt frá því sem finnst, og ef þú 
finnur ... þá er kominn tími til að 
reyna að villast /.../ læra að rata en 
einkum þó læra að villast /.../ villast 
þangað sem óvæntar ljómanir bíða, 
einmitt eftir þér, eingöngu og ekki 
neinum öðrum en þér“ (60-62). 
Leysa gátu úr læðingi, höggva sér 
leið (9), viðra hugsanahundinn (69), 
skoða hug sinn (41), skrifa líf sitt 
(57), síðustu skilaboðin enn og aftur 
(19), ekkert er hvít örk (12). Halda 
áfram að leita, uns óvæntar ljóm-
anir bíða, í lífi og ljóði. 

Og um hvað fjallar þá bókin, 
sjálfa sig? Hví ekki, af nógu er að 
taka: fegurð og dýrð lífsins (98), 
hvorki meira né minna. Og ofboðs-
lega vel ort í þokkabót: fegurð og 
dýrð ljóðsins (fer oftast saman). 
Ekkert oflof, einlægt mat, og öll 
lögin góð, einsog á bestu bítlaplötu, 
öll 49, og hvert ljóð með 49 lögum, 
bara að grínast. Ekkert normal-
brauð (70). 

Ónafngreind móðir sagði um son 
sinn norður í Þingeyjarsýslu: hann 
er svo vel gefinn að allt sem hann 
segir hefur maður aldrei heyrt áður 
en oft þaðan í frá. Kannski skyldur 
karlinum Thors sem hafði ekki 
fótavist fyrir gáfum. Yndislegir 
síbreytilegir tunglvitleysingar (85) 
en koma bókinni ekkert við. Ég spái 

henni langlífi og áhrifum.

Ljóði síðar flæðir sól



Jack Black segir að leyndarmálið 
bakvið óvanalegan kynþokka sinn 
sé að vera myndarlegur í meðal-
lagi og fyndinn. Jack segir að ólíkt 
öðrum leikurum í Hollywood sé 
hann ekki myndarlegri en kven-
fólkið sjálft. „Ég held að kynþokki 
minn byggist mikið upp á því að 
konum finnst eins og þær eigi 
möguleika í mig. Ég er ekki eins 
og Brad Pitt eða Tom Cruise, sem 
konur þora ekki einu sinni að tala 
við. Svo kemur fyndnin manni 
langt með konum,“ segir Jack 
Black, en hann hefur fengið aukna 
athygli frá hinu kyninu eftir að 
rómantíska gamanmyndin The 
Holiday var frumsýnd, en þar fer 
Black með eitt af aðalhlutverkun-
um.

Black fær 
aukna athygli

Ný gerð af fatahönnuðum 
er komin í tískuheiminn. 
Það er fræga fólkið sem er 
að gera innrás sína inn á 
þetta svið. Stærstu tísku-
húsin keppast nú um að fá 
fræg andlit til að ganga til 
liðs við sig og setja nafn 
þeirra við hönnunina sína. 
Leikkonur, fyrirsætur 
eða söngvarar eru farin 
að hanna fatnað og virðist 
þessi bóla vera að tröllríða 
tískuheiminum.

Jennifer Lopez var ákveðinn 
brautryðjandi á þessu sviði þegar 
hún frumsýndi fatalínu sína undir 
eigin nafni á tískuvikunni í New 
York vorið 2005. Nú hefur hún 
aukið við fatamerkið sitt með 
bæði barnafötum og hundafötum 
þannig að það virðist vera að 
ganga mjög vel hjá henni í þess-
um bransa vestanhafs þótt fatnað-
urinn hafi ekki náð að berast hing-
að. 

Söngkonan Gwen Stefani hefur 

einnig verið í dágóðan tíma með 
merkið sitt L.A.M.B við miklar og 
góðar undirtektir. Fatnaðurinn er 
mjög í anda hennar eigin fata-
smekks og sjálf segir hún að slag-
orð merkins sé „Ghetto fabul-
ous“.

Nú hefur leikkonan og tísku-
mógúllinn Sienna Miller bæst í 
þennan hóp en hún mun koma með 
fatalínu í vor undir heitinu „twent-
y8twelve“ sem er fjármagnað af 
Pepe Jeans. Þetta gerir hún í sam-
ráði við systur sína sem er lærður 
fatahönnuður.

Tískuheimurinn titraði þegar 
fréttir af því að ein þekktasta fyr-
irsæta í heimi, Kate Moss, væri 
byrjuð að hanna föt. Það var ein 
stærsta tískuverslanakeðja í 
heimi, Topshop, sem tókst að næla 
í stúlkuna en hún er ein best 
klædda kona í heimi samkvæmt 
mörgum skoðanakönnunum. Nafn 
hennar á fatnaðinn er því nóg til 
að hann seljist í bílförmum en 
fatnaðurinn kemur í búðir næsta 
vor. Nú er unnusti hennar, Pete 
Doherty, einnig að feta í hennar 
fótspor og hefur sett nafn sitt 

herrafatamerkið Gio-goi og geta 
því rokkaranir sem vilja líkast 
Doherty keypt fatnað í í hans anda 
í Selfrigdes í Lundúnum.

Sænska verslanakeðjan Henn-
es & Mauritz var ein af þeim 
fyrstu til að fá frægt fólk til að 
hanna fyrir sig og nú síðast var 
það söngkonan Madonna sem lán-
aði þeim nafn sitt og krafta til að 
hanna línu sem kom í verslanir 
þeirra í haust. Samstarf H&M og 
Madonnu er ekki hætt og mun 
önnur fatalína eftir söngkonuna 
koma út í vor sem ber nafnið „M 
by Madonna“. 

Íþróttavörumerkin eru engir 
eftirbátar á þessu sviði og nú síð-
ast gerði Reebok samning um að 
fegurðardísin og leikkonan Scarl-
ett Johansson myndi hanna fyrir 
þá heila kvenfatalínu sem kemur 
út í vor. Það hlýtur að vera svar 
Reebok við Stellu McCartney og 
íþróttafatnaðarlínu Adidas. 

Victoria Beckham hefur verið 
að hanna gallabuxur fyrir banda-
ríska merkið Rock and Republic 
síðan í fyrra við góðar undirtektir 
og má eiginlega segja að hún hafi 
komið merkinu á kortið.

Þessi þróun í tískuheiminum 

hefur bæði sínar slæmu og góðu 
hliðar. Ofangreint fólk hefur enga 
menntun á sviði fatahönnunar á 
meðan fólkið með menntunina og 
hæfileikana verður að lúta í lægra 
haldi fyrir fræga fólkinu. Hvað 
verður um fatahönnuðastéttina? 
Fræga fólkið selur, það er löngum 
vitað mál en hæfileikar fræga 
fólksins eru byrjaðir að teygja sig 
yfir á ansi mörg svið og starfsstétt-
ir. Eru þau að hanna í alvörunni eða 
bara að setja nafnið sitt á annarra 
manna hönnun?

Frægir í fatahönnun



Heather Mills hyggst sjálf tala sínu 
máli fyrir dómstólum, alltént að 
hluta til, þegar skilnaður hennar og 
Pauls McCartney verður tekinn 
fyrir. Þetta varð ljóst þegar Mills 
flutti ræðu í dómsal þegar fyrirsæt-
an fyrrverandi krafðist þess að 
McCartney yrði gert skylt að halda 
sig fjarri húsi hennar en hún fengi 
aðgang að húsi hans þar sem hjónin 
fyrrverandi héldu heimili. Skilnað-
ur Mills og McCartneys var mikið í 
fréttum fyrir nokkru þegar Mills 
sakaði bítilinn fyrrverandi um að 
hafa beitt sig ofbeldi og notað eitur-
lyf meðan á hjónabandinu stóð. Þá 
meinuðu öryggisverðir henni inn-
komu í hús McCartneys við Hove í 
Austur-Sussex og var það mál tekið 
fyrir á miðvikudaginn.

Samkvæmt erlendum frétta-
miðlum er talið líklegt að Mills vilji 
með þessu spara sér nokkrar krón-
ur enda sé lögfræðikostnaður henn-
ar þegar kominn yfir eina milljón 
punda eða rúmlega 135 milljónir 
íslenskra króna. Lögfræðifyrirtæk-

ið Mischon De Reya rekur málið 
fyrir Mills og sérstakur ráðgjafi 
hennar er Anthony Julius sem var 
lögfræðingur Díönu prinsessu 
þegar hún skildi við Karl Breta-
prins.

Náinn vinur Mills sagði í gær við 
fjölmiðla að Mills væri vel meðvit-
uð um kostnaðinn við réttarhöldin 
og vildi þess vegna sleppa við flutn-
ingsmann í dómsal. „Hún hefur 
unnið náið með lögfræðifyrirtæki 
sínu og telur sig vera vel undir-
búna.“

Mills talar sínu máli

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Samkvæmt The Sun er Mel B nú 
sögð vera tilbúin til að ganga frá 
fyrrum unnusta sínum, gaman-
leikaranum Eddie Murphy. Til 
hennar sást í Los Angeles þar sem 
söngkonan fyrrverandi sat á lok-
uðum fundum með öllum helstu 
lögfræðingum Hollywood-afþrey-
ingariðnaðarins og mun hún í kjöl-
farið ákveða hver þeirra sé hæf-
astur til að reka mál hennar gegn 
Murphy. 

Samkvæmt vefútgáfu blaðsins 
er Mel B nú ekki lengur sögð í 
sárum heldur sé hún einfaldlega 
reið og sjái hreinlega rautt. Krydd-
pían hefur lýst því yfir í vina-
hópi sínum að hún ætli sér að 
ná sínu fram og það verði ekki 
ókeypis fyrir Eddie. „Ég er 
harðákveðin í að ná mér niður 
á honum. Ef hann hélt að ég 
tæki þessu möglunarlaust 
þá skjátlaðist honum 
hrapalega,“ sagði Mel.

Murphy lýsti því í 
hollenskum
skemmtiþætti að 
hann væri ekki 
lengur með Mel B 
eftir að parið hafði 
verið saman í sex 
mánuði. Í ofanálag 
birtist Murphy með 
nýrri konu þegar 

kvikmyndin Dreamgirls var frum-
sýnd en það er kvikmyndafram-
leiðandinn Tracey Edmonds og er 
talið að þau hafi verið saman í 
nokkrar vikur. Til að bæta gráu 
ofan á svart hefur leikarinn kraf-
ist þess að Mel B gangist undir 
DNA-próf til að ganga úr skugga 
um að Murphy eigi örugglega 
barnið sem söngkonan gengur 
með undir belti. „Murphy er lyg-
ari, svikari og faðir barnsins, það 
veit hann vel,“ sagði Mel. Haft er 
eftir blaðamönnum sem þekkja 
vel til Mel B að Eddie Murphy hafi 
gert alvarleg mistök, það hafi ekki 

verið af ástæðulausu að hún 
hafi verið kölluð „hættulega 
kryddið“ á sínum tíma. „Að 
hætta með konu þegar hún 
er ófrísk er slæmt en að 
efast síðan um faðerni 

barnsins er algjörlega 
ófyrirgefanlegt,“
skrifar blaðamaður 
The Sun.

Mel B hyggur á 
hefndir gegn Eddie

Ákveðið hefur verið að 
Jay Leno hætti með The 
Tonight Show árið 2009. 
Við starfi hans tekur Conan 
O‘Brian sem þykir hafa 
fengið uppreisn æru eftir að 
hann var nær afskrifaður í 
upphafi ferils síns.

Bandaríski spjallþáttastjórnand-
inn Johnny Carson er goðsögn í 
bransanum. Hann stjórnaði þætt-
inum Tonight Show á sjónvarps-
stöðinni NBC í 30 ár eða allt fram 
til ársins 1992, en þá tilkynnti 
hann óvænt að hann hygðist setj-
ast í helgan stein. Grínistinn Jay 
Leno var fenginn til að koma í 
hans stað, en Jay hafði þá verið 
fastur gestur í þætti Carsons um 
hríð. Ekki voru allir á eitt sáttir 
um ráðningu Jay, enda var hann 
ungur og óreyndur. Annar grínisti, 
David Letterman, hafði stjórnað 
þættinum Late Night sem var 
sýndur beint á eftir Carson í ellefu 
ár, þegar Carson hætti. Vildu 
margir meina að Letterman væri 
betri í starfið og að illa hefði verið 
farið með hann að líta svona fram 
hjá honum. Málið var að þáttur 
Lettermans hafði náð slíkum vin-
sældum að forsprökkum NBC 
þótti hagkvæmara að fá inn nýjan 
Carson og halda Letterman á 
sínum stað.

David Letterman var bæði leiður 
og sár að fá ekki að fylla skarð 
Carsons en þeir voru miklir vinir 
og segir Letterman að Carson hafi 
verið sá sem kom undir sig fótun-
um í skemmtanaiðnaðinum. Lett-
erman sagði fljótlega skilið við 
NBC en sagt er að Carson hafi ráð-
lagt honum það. Í kjölfarið fékk 
hann annan spjallþátt, The Late 
Show, á stöðinni CBS, en sá var og 
er sýndur á sama tíma og Jay Leno 
og því í beinni samkeppni. Nú 
þurfti einhvern til 

þess að fylgja 
í fótspor Lett-
ermans á 
NBC og var 

það Har-
vard-

útskrifaði grínskríbentinn Conan 
O’Brian sem var valinn. Sá 
hafði getið sér gott orð 
fyrir að skrifa fyrir sjón-
varpsþættina The 
Simpsons og Saturday 
Night Live. Conan náði 
engan veginn að halda 
vinsældum Letter-
mans, og eftir tæp-
lega þrjú ár í 
loftinu var 

ákveðið að taka þáttinn af dag-
skrá. En þegar NBC-mönnum var 
ljóst að ekki væri til neitt efni til 
þess að fylla skarð Conans leyfðu 
þeir þættinum að halda áfram til 
skamms tíma. Það var þá sem vin-
sældir Conans fóru að aukast og í 
kjölfarið tóku gagnrýnendur við 

sér og hömpuðu þættinum í gríð 
og erg. Árið 1997 voru vinsældir 
Conans orðnar ásættanlegar og 
síðan þá hefur þátturinn vaxið og 
dafnað vel. 

Nú hefur NBC stjónvarpsstöðin 
tilkynnt að árið 2009 muni Jay 
Leno láta af störfum sem stjórn-
andi The Tonight Show og að 
Conan O’Brian muni taka sér sæti 
bak við skrifborðið í Burbank. 
Margir héldu að David Letterman 
myndi taka fréttunum illa, en 
þvert í móti óskaði hann Conan til 
hamingju í eigin þætti. Árið 2002 
komst orðrómur á kreik um að 
Letterman myndi hætta hjá CBS 
og að grínistinn Jon Stewart sem 
sá um kynningar á síðustu óskars-
verðlaunum tæki við starfinu. Allt 
kom fyrir ekki og Letterman hélt 
áfram en nú á dögunum fram-

lengdi hann  samning sinn við 
CBS til ársins 2010. Nýlega 

var Jon Stewart spurður 
hvort það væri í mynd-
inni að taka við af Letter-
man, en hann sagði að 

forsvarsmenn CBS væru 
ekki tilbúnir til þess að gefa 

honum nægilegt frelsi í sköp-
un sinni. Enn hefur ekki verið 
tilkynnt um hver verður eftir-

maður Conans O’Brian. 

Rapparinn Jay Z gaf út diskinn 
Kingdome Come fyrir stuttu þrátt 
fyrir að hafa opinberlega sagt 
skilið við rappið. Nýjasta lag 
disksins til að hljóta spilun í 
útvarpi er lagið Lost One, þar sem 
Jay Z talar á einlægan hátt til heit-
konu sinnar Beyoncé Knowles. 
Parið hefur neitað að tjá sig um 
einkalíf sitt í fjölmiðlum, en ef 
lesa má í texta lagsins, eru þau 
hætt saman.  „I don’t think it’s 
meant to be / For she loves the 
work more than she does me / And, 
honestly, at 23, I would probably 

love my work more than I did she 
/ So we ain’t we, it’s me and her / 
That’s what she prefers,“ segir 
Jay Z í laginu og er erfitt að túlka 
línurnar á annan hátt en þann að 
Beyonce hafi valið söngferil sinn 
fram yfir rapparann. Í lok lagsins 
segir Jay síðan að hann ætli að 
gefa henni allan þann tíma sem 
hún þurfi og að vonandi komist 
hlutirnir aftur í samt horf.

Jay Z og Beyoncé hætt saman?
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9. HVER
VINNUR!

SENDU SMS SKEYTIÐ JA DAF

Á NÚMERIÐ 1900 OG ÞÚ GÆTIR

UNNIÐ MIÐA FYRIR TVO.

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR FYRIR TVO,

DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR OG MARGT FLEIRA!
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Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

80þúsund gestir

MEÐ ÍSLENSKU TALIMEÐ ÍSLENSKU TALI

5 edduverðlaun

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

FORSALA AÐGÖNGUMIÐA ER HAFIN Á MIDI.IS - ATH: EINNIG ER HÆGT AÐ VERSLA MIÐA Í FÖRSÖLU Í KVIKMYNDAHÚSUM

Jólamyndin 2006

Frábær jólamynd fyrir alla fjölskylduna!

40þúsund gestir

DAVID EDWARDS, DAILY MIRROR

AUBRAY DAY, TOTAL FILM
“SIGUR”

“MÖGNUÐ”

“FRÁBÆR”
DEBORAH ROSS, THE SPECTATOR

“STÓRFENGLEG”
CHARLES GANT, HEAT

JONATHAN ROSS, FILM 2006

ZOO

MARK ADAMS SUNDAY MIRROR

MATTHEW BOND, THE MAIL ON SUNDAY

CASINO ROYALE     kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 6
HÁTÍÐ Í BÆ     kl. 5.50, 8, 10.10
THE NATIVITY STORY       kl. 8 B.I. 7 ÁRA
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES     kl. 6 og 10.10 B.I. 12 ÁRA
BORAT      kl. 8 og 10

THE HOLIDAY    kl. 5.10, 8 og 10.45
CASINO ROYALE    kl. 5, 8 og 10.50 B.I. 14 ÁRA

SÝND Í LÚXUS      kl. 5, 8 og 10.50
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 3.40
HÁTÍÐ Í BÆ    kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL    kl. 3.40
BORAT     kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA

MÝRIN     kl. 5.40 og 8 B.I. 12 ÁRA

THE HOLIDAY      kl. 8 og 10.30
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 6
HÁTÍÐ Í BÆ      kl. 6
SAW III        kl. 8 og 10.15

W.ENGLISH SUBTITLES

IN REGNBOGINN

Stefán Hilmarsson og Eyjólfur 
Kristjánsson eru meðal ástsæl-
ustu söngvara landsins en eftir þá 
liggja margar af vinsælustu dæg-
urperlum landans, Stefán með Sál-
inni en Eyjólfur með hljómsveit-
um á borð við Bítlavinafélagið og 
sem sóló-listamaður. Þegar þessir 
tveir tónlistarmenn leggjast á eitt 
skyldu margir ætla að útkoman 
yrði skemmtileg dægurlagaplata 
með ófáum smellum en þeim verð-
ur því miður ekki kápan úr því 
klæðinu nema að einhverju leyti. 

Á plötunni Nokkrar notalegar 
ábreiður eru félagarnir afslappað-
ir og hafa augljóslega haft gaman 
af því að vinna saman. Taka bara 
lög eftir erlenda lagahöfunda, 
smella íslenskum texta við, setja á 
plötu og leyfa aðdáendum sínum 
að njóta. Besta dæmið um þá létt-
úð sem svífur yfir plötunni er 
frýnilegt gerviskegg sem Eyjólf-
ur skartar á umslaginu og lagið 
um Björgvin Halldórsson, Hinn 
eini sanni Bó. 

Stefán Hilmarsson er án nokk-
urs vafa einhver besti poppsöngv-
ari okkar fyrr eða síðar og hefur 
lítið fyrir því að koma sínu til 
skila, fer langt með að hífa plöt-
una yfir meðalmennskuna þótt 
það sé ekki meira en það. Eyjólfur 
sýnir líka ágætis takta á köflum 
þótt hann standi vini sínum eilítið 

að baki. Útsetningarnar eru frek-
ar „eurovision-legar“ enda hafa 
þeir félagar ágætis reynslu af 
þeirri keppni. 

Nokkrar notalegar ábreiður er 
ekki plata fyrir hvern sem er, er 
safngripur fyrir einlæga aðdáend-
ur tónlistarmannanna tveggja en 
aðrir skyldu beina peningum 
sínum eitthvað annað. 

Sæmilegar ábreiður

Herrafataverslun Kormáks 
og Skjaldar hefur verið opn-
uð að nýju. Fyrsti viðskipta-
vinurinn var þúsundþjala-
smiðurinn Bjarni massi.

„Loksins, loksins get ég verið 
aftur fínn og huggulegur þegar ég 
fer út á meðal fólks svona hvers-
dags,“ segir Bjarni massi þúsund-
þjalasmiður. Tilefnið er að Herra-
fataverslun Kormáks og Skjaldar 
er risin úr öskustónni í nýju hús-
næði í Kjörgarði að Laugavegi 59. 

Endurkoma verslunarinnar 
byggir á því að þeir ágætu herra-
menn Kormákur Geirharðsson og 
Skjöldur Sigurjónsson festu í upp-
hafi ársins kaup á lager og öllum 
innanstokksmunum herrafata-
verslunarinnar Woosters sem 
hafði verið starfrækt í Lundúnum 
um áraraðir. Bjarni hefur verið á 
meðal fjölmargra dyggra við-
skiptavina þeirra félaga nánast 
frá upphafi og segir að það sé mik-
ill léttir að þurfa nú ekki lengur að 
leita út fyrir landsteinana til þess 
að finna á kroppinn huggulegan 
hversdagsfatnað sem og glæsileg-
ar spariflíkur. 

„Þetta er mikið fagnaðarefni og 

ég er þess fullviss að nú muni bæj-
arbragurinn í Reykjavík breytast 
til hins betra. Það hefur verið erf-
itt að nálgast föt í þessum klassa 
hér í Reykjavík og þar af leiðandi 
finnst mér að ég hafi alls ekki 
verið fínn nema á tyllidögum. 
Maður hefur jafnvel verið að rölta 
á barinn að kvöldi dags í gallabux-
um sem mér finnst ekki sæmandi 
manni á mínum aldri.“ 

Herrafataverslun Kormáks og 
Skjaldar hefur líka löngum verið 
rómuð fyrir skemmtilega stemn-
ingu og Bjarni segist þess fullviss 
að hún verði til staðar á nýja staðn-
um. „Ég er viss um stemningin 
verður jafnvel betri en nokkru 
sinni á nýja staðnum. Auk þess er 
staðsetningin einkar hentug fyrir 
nútímalega herramenn því nú er 
hægt að koma við í Bónus á hæð-
inni fyrir ofan í heimleiðinni og ná 
sér í kaffipakka og svínakjöt á 
rýmingarsölu.“

Nú breytist bæjarbragurinn

HEIMSFRUMSÝND 15. DESEMBER

Vinningar eru

miðar fyrir tvo, 

Eragon bókin,

Eldest bókin,
Eragon

tölvuleikurinn,

DVD myndir

tölvuleikir og 

margt fleira!
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Bandaríski tónlistarmaðurinn Ray 
LaMontagne er að undirbúa sína 
þriðju plötu, aðeins þremur mánuð-
um eftir að önnur plata hans kom 
út.

LaMontagne vakti mikla athygli 
árið 2004 þegar hann gaf út sína 
fyrstu plötu, Trouble. Fylgdi hann 
henni eftir á þessu ári með Till the 

Sun Turns Black, sem hefur einnig 
fengið góðar viðtökur.

„Ég er farinn að hugsa um hana 
og er að vinna að nýjum lögum. Ég 
er mjög spenntur fyrir næstu plötu. 
Ég hef nokkuð skýra hugmynd um 
hvernig hún eigi eftir að hljóma,“ 
sagði LaMontagne, sem er á tón-
leikaferð um þessar mundir.

Undirbýr nýja plötu

Ofurtala



Leiðin til 
Betlehem

( (HINIR

RÁFÖLLNUF

BNA GEGN JOHN LENNON

HAGATORGI • S. 530 1919

/ ÁLFABAKKA / KRINGLUNNI / KEFLAVÍK / AKUREYRI
SANTA CLAUSE 3 kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

THE GRUDGE 2 kl. 5:50 - 10:30 B.i. 16

FLY BOYS kl. 8 B.i. 12

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 3:40 Leyfð

DEAD OR ALIVE kl. 4 - 6 - 8 - 9 - 10:10 B.i.12

DEAD OR ALIVE VIP  kl. 5 - 8 - 10:10 

SAW 3 kl. 8 - 10:20 B.i.16

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

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal. kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 Leyfð

THE HOLIDAY kl. 5:30 - 8 - 10:30   B.i.7

DEAD OR ALIVE kl. 6 - 8 - 10 B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

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

THE HOLIDAY kl. 8 - 10:30 Leyfðð

SANTA CLAUSE 3 kl. 8 Leyfð

THE GRUDGE 2 kl. 10 B.i. 16

THE NATIVITY STORY kl. 6 Leyfð

DEAD OR ALIVE kl. 8 - 10 B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal kl. 8 Leyfð

THE LAST KISS kl  10 B.i.12

Martin ShortTim AllenS.V. -MBL

Frá framleiðendum og

NATIVITY STORY kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i.7

MÝRIN kl. 6 - 8 - 10:10 B.i. 12

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

byggÐ Á tÖlvuleiknum vinsÆla dead or alive

í bíó1fyrir2 * kæru gestir vinsamlegast athugið að tilboð þetta

FORSTJÓRI HEILA KLABBSINS

„Óborganleg
grínmynd
eftir Lars 
Von Trier 

um árekstra 
Íslendinga
og Dana, 
þar sem 

Friðrik Þór 
og Benedikt 
Erlings stela 

senunni.“

í bíó1fyrir2 *

JÓLAMYNDIN Í ÁR

kæru gestir vinsamlegast athugið að tilboð þetta

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

THE US VS. JOHN.. kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i.12

SANTA CLAUSE 3 kl.  5:50 - 8 Leyfð

BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN.

JÓLASVEININN 3

TÓNLISTARMAÐUR - 
MANNÚÐARVINUR - ÞJÓÐARÓGN 

ÞrjÁr Á toppnum

Þessi skoska sveit selur óvænt bíl-
farma af frumraun sinni í Bret-
landi. Fyrir sex mánuðum höfðu 
ekki margir heyrt þessarar sveit-
ar getið, en með ótrúlegum dugn-
aði og sæmilegustu rokkplötu er 
The Fratellis allt í einu orðin ein 
af þessum sveitum sem ómögu-
legt er að láta fram hjá sér fara. 
Veggspjöld með nafni sveitarinn-
ar og þessu frábæra plötuumslagi 
hanga um gjörvalla London.

Þetta er þó bara enn ein gítar-
rokksveitin. Þeir eru í hressari 
kantinum, eins og Supergrass var 
á sinni fyrstu plötu. Það væri held-
ur engin lygi að segja að þeir 
minntu örlítið á Kings of Leon. 
The Fratellis semja lög sem inni-
halda mikið af „la la la“, „barab-
babb-arara“ og öðrum slíkum leik-
skólalínum sem festast í höfðinu á 
hlustendum. Vegna þessa getur 
platan virkað svolítið pirrandi í 
fyrstu, eins og sonur vinar þíns 

sem getur ekki hætt að grenja 
þegar þú kemur í heimsókn, en 
svo fer maður að sjá gildi og feg-
urð barnaskapsins. Svipaður 
sjarmi og einkenndi Botnleðju á 
fyrstu tveimur plötunum þeirra.

Þetta er rokk sem er hannað 
fyrir ítrekaða útvarpsspilun, og 
satt best að segja líklegast betra 
en 80 prósent af því sem er hleypt 
í loftið í dag. Ég spái því að við 
eigum eftir að heyra töluvert 
meira frá The Fratellis í nánustu 
framtíð. Það er nefnilega ekki 
mikið hérna sem hægt er að setja 
út á. Lögin eru mörg merkilega 
grípandi, stutt og laggóð. Þau hafa 
hvert og eitt sinn eigin karakter 
og renna vel niður við fyrstu hlust-
un. Sem sagt öruggt og vingjarn-
legt rokk sem krefst lítils af hlust-
andanum annað en bara að raula 
með. Myndi ekki einu sinni móðga 
ömmu ykkar á aðfangadag.

Öruggt og vingjarnlegt

Bandaríska slúðurblaðið InTouch 
hefur sett saman lista yfir tíu dug-
legustu partídýrin í Hollywood. 
Samkvæmt listanum góða er Matt-
hew McConaughey ókrýndur 
partíkóngur þotuliðsins og skýtur 
hann þar með sjálfri Paris Hilton 
ref fyrir rass, en dömunni þeirri 
var úthlutað annað sætið. Þetta 
gætu þótt nokkur tíðindi, þar sem 
Paris virðist hingað til að minnsta 
kosti hafa drottnað yfir dálksentí-
metrum slúðurblaðanna og ekki 
hafa slegið slöku við í næturlífinu 
í mörg ár. Ef blaðamenn InTouch 
hafa eitthvað fyrir sér í þessum 
efnum ættu fréttir af skandölum 
McConaughey væntanlega að fara 
að berast til landsins. 

Aðrar stjörnur á listanum eru 
til dæmis Michelle Rodriguez úr 
Lost-þáttunum, Carmen Electra 

fyrrum Baywatchbomba og Kevin 
Federline, en partístandið á þeim 
síðastnefnda hefur vart farið fram 
hjá neinum og er almennt talið 
hafa átt stóran þátt í því að það 
slitnaði upp úr hjónabandi hans 
við Britney Spears.

McConaughey partí-
kóngur Hollywood

Hin 25 ára gamla Paris Hilton hefur 
á undanförnum árum sett það í 
vana sinn að láta ljósmynda sig, 
klædda stuttu pilsi og engum nær-
buxum í ankannalegum kringum-
stæðum. Klippikonan Cindy Bars-
hop, eigandi snyrtistofunnar 
Completely Bare Salon í New York, 
segir að Paris þori að bera sitt allra 
heilagasta vegna þess hve vel snyrt 
hún sé. „Paris er viðskiptavinur 
okkar, en við sjáum um að snyrta 
bíkínilínuna hennar og fleira,“ 
segir Cindy en neitar því að Britn-
ey Spears sé í hóp kúnna sinna, en 
ljósmyndir af henni í svipuðum 
aðstæðum hafa vakið mikla athygli 
undanfarið. „Konur eru kynæsandi 
þegar þær eru snyrtar þarna niðri, 
og ef ske kynni að ljósmynd yrði 
smellt af á röngum tíma og röngum 
stað, þá hefur maður ekkert að 
skammast sín fyrir.“

Snyrtir 
skapahárin

David Beckham er væntanlega 
ekki einn um að eiga sér tvífara, en 
það vill ekki betur til en svo að tví-
fari Beckhams er nektarfyrirsæta í 
dagatali sem selt er á netsíðu fyrir 
samkynhneigða karlmenn. Daga-
talið hefur fyrirsögnina „Celebrity 
Hunks Around the House 2007“, og 
er því beinlínis gert út á hversu 
líkur tvífarinn er Beckham. Sam-
kvæmt Daily Star óttast fótbolta-
hetjan að sonum sínum verði strítt 
vegna myndarinnar og að vinir 
þeirra muni ekki átta sig á að það 
er ekki Beckham sjálfur sem stillir 
sér nakinn upp fyrir framan mynda-
vélina. Talsmaður Beckham-hjón-
anna neitar því hins vegar alfarið 
að kappinn hafi áhyggjur af uppá-
tækinu, og segir hann hafa meira 
skopskyn en svo.

Tvífari Beck-
hams fækk-
ar fötum

Poppprinsessan Britney 
Spears hefur beðið aðdá-
endur sína afsökunar á 
framferði sínu. Hún segist 
þó bara hafa verið að fagna 
frelsinu en það hafi reynst 
henni erfitt að höndla það.

Fjölmiðlar vestra hafa beint kast-
ljósi sínu að Britney Spears og 
fjölmargir spurt sig þeirrar 
spurningar hvort Britney eigi 
nokkurn tímann afturkvæmt á 
toppinn. Næsta afurð hennar 
þurfi að vera öllum fremri og 
Spears megi varla misstíga sig í 
framtíðinni. Framferði hennar á 
undanförnum dögum samræmist 
ekki ímynd hennar og  því sé nú 
komið svo að foreldrar barnungra 
stelpna séu hreinlega hræddir við 
að leyfa stúlkum að hafa slíka 
fyrirmynd. Eftir að söngkonan 
skildi við Kevin Federline hefur 
hún verið nánast óþreytandi við 
skemmtanahald með nýju 
vinkonunum sínum, þeim 
Paris Hilton og Lindsay 
Lohan, sem báðar eru 
þekktar fyrir allt annað en 
siðsamlegt líferni.

Spears tjáði sig á heima-
síðu sinni eftir að 
myndir af henni, 
brókarlausri, birt-
ust alls staðar á net-

inu. Baðst stórstjarnan afsök-
unar á athæfi sínu og lofaði að 
þetta kæmi aldrei fyrir aftur. 

Söngkonan hafði hins vegar 
afsakanir á hverju strái 

og lét þær óspart í 
ljós. „Það er einfald-
lega svo langt um 
liðið síðan ég fór síð-
ast út á lífið,“ skrif-
aði Britney á mið-
vikudaginn. „Tvö ár 
eru liðin síðan ég 
hélt upp á afmælið 

mitt og hvert skref sem ég tek er 
gert að stórmáli. Hins vegar skal 
ég vera fyrst til að viðurkenna að 
ég hef tekið þessu nýfengna frelsi 
of kæruleysislega,“ bætti hún 
við.

Bæði Spears og Federline 
sækjast eftir fullu forræði yfir 
strákunum þeirra tveimur, þeim 
Sean Preston og Jayden James, 
en Federline er jafnframt talinn 
ætla að gera kröfu um háar fjár-
hæðir frá fyrrum eiginkonu 
sinni. 



Ekki til þeir íslensku leikmenn sem mig vantar

 Alfred Dunhill-mótinu í golfi 
lauk í gær þar sem Spánverjinn 
Alvaro Quiros fór með sigur af 
hólmi. Suður-Afríkumaðurinn 
Charl Schwartzel var með tveggja 
högga forystu fyrir lokadaginn en 
náði ekki að halda út og varð að 
láta sér annað sætið nægja að 
þessu sinni.

Quiros lék á 74 höggum fyrsta 
daginn og var ekki líklegur til 
afreka þá en með góðu spili þrjá 
síðustu dagana náði hann að 
tryggja sér frækinn sigur. Hann 
lék annan hringinn á 66 höggum, 
þriðja hringinn á 68 höggum í 
gær lék hann á 67 höggum. 
Quiros var því á 13 höggum undir 
pari samanlagt sem dugði honum 
til sigurs.

Schwartzel var á 12 höggum 
undir pari fyrir síðustu holuna í 
gær en á 18. holu skaut hann í 
vatn og það reyndist honum 
dýrkeypt. Hann lék síðustu 
holuna á pari og varð því að sætta 
sig við annað sætið á mótinu. 

Quiros fór með 
sigur af hólmi

Don Nelson náði þeim merka 
áfanga í fyrrinótt að vinna sinn 
1.200 leik sem þjálfari í NBA-
deildinni í körfubolta þegar lið 
hans, Golden State Warriors, bar 
sigurorð af New Orleans Hornets, 
101-80. Nelson er næstsigursæl-
asti þjálfari NBA. Lenny Wilkins 
er sigursælasti þjálfari NBA en 
hann vann 1.332 leiki á sínum 
þjálfaraferli.

Leikmenn Golden State 
Warriors flykktust að þjálfara 
sínum eftir leikinn og eftir að 
hafa mistekist að ná þessum 
áfanga í síðustu fjórum leikjum 
var Nelson létt eftir leikinn í 
fyrrinótt. „Pressan var farin að 
segja til sín en það er gott að 
þetta er ekki að plaga mig 
lengur,“ sagði kátur Don Nelson 
að leik loknum. 

Nelson með 
1.200 sigurleiki 

 Örn Arnarson úr Sundfélagi 
Hafnarfjarðar gerði sér lítið fyrir 
og vann til bronsverðlauna í 50 
metra flugsundi á Evrópumótinu í 
25 metra laug í gær. Örn synti 
vegalengdina á 23,55 sekúndum 
og bætti Íslandsmet sitt sem hann 
setti fyrr um daginn.

Króatinn Alexei Puninski fór 
með sigur af hólmi í sundinu og 
synti á tímanum 23,21 sekúndum 
og Þjóðverjinn Thomas Rupprath 
varð annar á tímanum 23,34 sek-
úndum.

Örn synti á 23,77 sekúndum í 
undanrásum og setti Íslandsmet. Í 
undanúrslitum bætti hann Íslands-
metið aftur þegar hann synti á 
23,60 sekúndum. Örn bætti því 
Íslandsmetið þrisvar á einum 
degi.

Örn keppti einnig til úrslita í 

100 metra fjórsundi en náði sér 
ekki á strik þar, synti á 55,04 sek-
úndum og endaði í sjöunda sæti.

Ragnheiður Ragnarsdóttir 
keppti í 50 metra skriðsundi í gær 
en hún varð í 16. sæti í undanúr-
slitum þegar hún synti á tímanum 
25,71 sekúndu.

Jóhanna Gerða Gústafsdóttir 
varð að láta sér lynda 24. sætið í 
400 metra fjórsundi þegar hún 
synti á 5:02,54 og Anja Ríkey Jak-
obsdóttir varð einnig í 24. sæti í 
200 metra baksundi á 2:19,19. 

Örn vann bronsverðlaun í flugsundi

 „Ég er mjög óánægður, 
bæði með vörnina og sóknina. Við 
spiluðum bara ekki nægilega vel 
til þess að vinna þennan leik. Við 
vorum mjög lengi í gang í þessum 
leik, þetta var bara afspyrnuslappt 
hjá okkur og ég vil ekkert segja 
neitt meira um þetta,“ var það 
eina sem Guðmundur Guðmunds-
son, þjálfari Fram, hafði að segja 
eftir tap liðsins gegn HK í Safa-
mýrinni í gær þar sem HK-menn 
spiluðu af miklum krafti og unnu 
sanngjarnan sigur, 32-29.

Valdimar Þórsson, leikmaður 
HK, var að mæta sínum gömlu 
félögum í Fram og honum leiddist 
ekkert að sigra þá í gær. „Þetta 
var rosalega sætt, ég er ekki mik-
ill Framari. Þannig að þetta var 
bara algjör snilld. Þetta var ótrú-
lega mikilvægur sigur, sennilega 
mikilvægasti sigurinn í deildinni 
hingað til. Við erum búnir að vera 
í tómu rugli undanfarið en núna 
sýndum við hvað við getum,“ sagði 
kátur Valdimar Þórsson.

Það var alveg ljóst í byrjun 
leiksins í gær að HK-menn voru 
ekki komnir í Safamýrina til að 
sýna Íslandsmeisturunum neina 
linkind. HK byrjaði leikinn mun 
betur og náðu strax undirtökum í 
leiknum. Um miðjan fyrri hálfleik 
var staðan orðin 5-10 gestunum í 
vil og allt í tómu tjóni hjá Fram.

Framarar tóku sig þó saman í 
andlitinu undir lok fyrri hálfleiks 
og náðu að minnka muninn niður í 
eitt mark en staðan í hálfleik var 
14-15 fyrir HK. Egidijus Petkevic-
ius, markvörður HK, reyndist 
sínum fyrrum félögum erfiður 
ljár í þúfu í fyrri hálfleiknum en 
hann varði 13 skot fyrir leikhlé.

HK-menn náðu aftur undirtök-
unum í byrjun síðari hálfleiks og 
juku forskot sitt. Mótlætið virtist 
fara mikið í taugarnar á Íslands-
meisturunum og það fór mikil 
orka hjá þeim í að rífast, bæði við 
dómara leiksins og innan liðsins. 
Illa gekk hjá Fram að ná gestun-

um sem leiddu allt til leiksloka og 
unnu að lokum öruggan sigur, 32-
29.

Það er alveg ljóst að lykilmenn 
Fram eins og Sigfús Sigfússon og 
Jóhann Einarsson verða að eiga 
betri leik ef Fram á að sigra eins 
sterkt lið og HK. Tomas Eitutis og 
Valdimar Þórsson áttu góðan leik 
hjá HK og skoruðu tíu mörk hvor 
og einnig átti Egidijus Petkevicius 
stórleik í markinu og varði 22 
skot.

„Þetta var rosalega mikilvægt. 
Við vorum á góðu róli fyrr í vetur 

en fengum aldeilis magalendingu í 
siðasta leik á móti Stjörnunni. Svo 
kemur þetta og við erum bara að 
fara í úrslitaleik við Val um næstu 
helgi um toppsætið í deildinni,“ 
sagði Sigurgeir Árni Ægisson eftir 
leikinn og hann sagði að þetta góða 
gengi HK-liðsins þyrfti ekki að 
koma neinum á óvart.

„Við erum með góðan mann-
skap og mikla breidd. Það er samt 
svoleiðis að allir leikir eru mikil-
vægir, það er svo stutt á milli liða,“ 
bætti Sigurgeir Árni við. 

HK vann gríðarlega mikilvægan sigur á Fram á útivelli í gær, 32-29, þar sem Egi-
dijus Petkevicius varði 22 skot gegn sínum gömlu félögum og tryggði HK sigur.

Fylkir vann þriggja 
marka sigur á botnliði ÍR í DHL-
deild karla í handbolta í gær, 37-
34. Liðin sátu í tveimur neðstu 
sætum deildarinnar og leikurinn 
því mjög þýðingarmikill fyrir 
bæði lið. Fylkir hafði yfirhöndina 
allan leikinn og ÍR náði mest að 
minnka muninn í eitt mark.

Erlendur Ísfeld, þjálfari ÍR, 
var að vonum óánægður eftir 
leikinn. „Maður hélt að þetta væri 
að koma hjá okkur eftir tvo 
sigurleiki í röð en það virtist ekki 
duga til. Menn langaði ekki nógu 
mikið að vinna þennan leik í dag, 
það vantaði eitthvað upp á. Það 
háir okkur líka að við höfum 
verið að spila þetta tímabil á sjö 
markvörðum og við erum ekki að 
fá nægilega góða markvörslu, það 
verður bara að segjast eins og er. 
Þessi markverðir sem komu inn 
eftir að hinir meiddust eru ekki í 
mikilli æfingu, það tekur lengri 
tíma að koma svona hlunkum í 
form en einhverjar tvær eða 
þrjár vikur,“ sagði Erlendur.

Botnbaráttusig-
ur hjá Fylki





DHL-deild karla:

Enska úrvalsdeildin:

Iceland Express deild kvk:

Lýsingabikar karla:

Lýsingabikar kvenna:

Hollenska úrvalsdeildin:

Skandinavíudeildin:

 Leikur Akureyrar og 
Hauka var spennuþrunginn frá 
upphafi til enda í KA-heimilinu á 
Akureyri í gær. Liðin skiptust á að 
halda forystu en undir lokin voru 
Haukar klaufar að fara ekki með 
bæði stigin í farteskinu suður í 
Hafnarfjörð.

Haukar voru skrefinu á undan í 
fyrri hálfleik en jafnt var á flest-
um tölum. Sóknarleikur Hauka 
var þó ekkert til að hrópa húrra 
fyrir, sér í lagi voru skot þeirra 
slök og rötuðu mörg hver beint á 
markmenn Akureyrar sem stóðu 
vaktina með prýði í leiknum en 
Haukar leiddu með einu marki í 
hálfleik, 13-14.

Akureyringar bitu í skjaldar-
rendur í síðari hálfleik og náðu 
tveggja marka forystu en tókst 
ekki að slíta Hauka frá sér. Hafn-
firðingar svöruðu um hæl, jöfn-
uðu og komust svo tveimur mörk-
um yfir þegar skammt var til 
leiksloka. Dramatíkin undir lokin 
var mikil. Akureyringar gátu jafn-
að leikinn þegar ein og hálf mín-

úta var eftir en þeir brenndu af 
vítakasti. Haukar náðu ekki að 
skora og Akureyringar fengu svo 
aftur víti sem þeir nýttu og jöfn-
uðu leikinn í 27-27 og spennan í 
hámarki.

Þegar 22 sekúndur lifðu leiks 
tóku Haukar leikhlé, misstu svo 
boltann í sókninni en voru æfir 
yfir því að fá ekki aukakast. Akur-
eyri geystist í sókn en á ögur-
stundu gripu leikmennirnir ekki 
boltann í hraðaupphlaupi og leik-
urinn fjaraði út. Jafntefli því nið-
urstaðan í æsispennandi leik á 
Akureyri en Páll Ólafsson, þjálf-
ari Hauka, var ekki par sáttur 
eftir leikinn.

„Nei ég er alls ekki sáttur með 
eitt stig. Við komum hingað til að 
taka þau bæði og ég er hundfúll 
yfir því að það tókst ekki. Mér 
fannst við vera miklu betri í þess-
um leik og eiga meira skilið. Því 
miður datt þetta ekki með okkur 
undir lokin, við vorum með tveggja 
marka forystu en misstum þetta 
niður sem við áttu auðvitað ekki 

Spennuþrungið jafntefli á Akureyri

 „Þetta var það lélegasta 
sem ég hef séð frá okkur í langan 
tíma, þetta var bara hrein hörm-
ung,“ sagði Óskar Bjarni Óskars-
son, þjálfari Vals, eftir viðureign-
ina við Stjörnuna í gær. Stjarnan 
hafði yfir allan leikinn og vann á 
endanum 33-26 á heimavelli sínum. 
Fyrir leikinn voru Valsmenn í 
efsta sæti DHL-deildarinnar en 
HK-ingar komust á toppinn með 
sigri sínum á Fram.

„Það gekk bara einfaldlega 
ekkert upp hjá okkur og þeir voru 
mun betri. Við þurfum að fá inn 
meiri skynsemi á móti svona 
liðum, við vorum eiginlega yfir-
spenntir og gerðum mikið af mis-
tökum. Í seinni hálfleik var þetta 
síðan orðið ansi erfitt og þetta var 
bara einn af þessum dögum. Við 
erum alvöru íþróttamenn, vitum 
upp á okkur skömmina og lítum í 
eigin barm. Við þurfum bara að 
koma til baka og læra af þessu 
fyrir næsta leik sem er gegn HK,“ 
sagði Óskar Bjarni.

Stjörnumenn komu mjög 
ákveðnir til leiks og skoruðu 
fyrstu fjögur mörk leiksins. Þeir 
höfðu örugga forystu út hálfleik-
inn en staðan var 16-10 þegar 
menn héldu til búningsherbergja. 
Eins og tölurnar gefa til kynna var 
varnarleikur Stjörnunnar feyki-
lega sterkur og mistök Valsmanna 
voru of mörg. Yfirburðir heima-
manna héldu áfram í seinni hálf-
leiknum og náðu þeir mest þrettán 
marka forskoti, 28-15. Þeir gjör-
samlega keyrðu yfir gesti sína og 
unnu á endanum sjö marka sigur.

„Svona á þetta að vera, við 
ákváðum að berjast til hins ítrasta 
og gáfum ekkert eftir. Ég lagði 
síðan áherslu á að leikmenn mínir 

héldu áfram í seinni hálfleik en 
væru ekkert horfa á klukkuna eins 
og oft vill verða. Tite kom sterkur 
inn, vörnin var góð og þetta var 
sigur liðsheildarinnar. Ég er sátt-
ur við allt í leiknum nema þegar 
ég tók leikhlé undir lokin, það var 
óíþróttamannslegt gagnvart Vals-
mönnum. Ég er ekki sáttur við mig 
þar og biðst afsökunar. Annars 
vorum við mun betri í þessum leik 
en við megum ekki fagna of lengi, 
það er leikur á laugardaginn gegn 
ÍR á útivelli og þeir eru erfiðir 
heim að sækja,“ sagði Kristján 
Halldórsson, þjálfari Stjörnunnar, 
sem virðist loks komin á beinu 
brautina.

Mikill hiti var í leikmönnum og 

baráttan mikil, litlu mátti muna að 
upp úr syði í fyrri hálfleiknum. 
Roland Valur Eradze átti góðan 
leik í markinu eins og oft áður en 
hann varði alls tuttugu skot. Elías 
Már Halldórsson var öflugur og 
þá sérstaklega í fyrri hálfleiknum 
en hann skoraði sex mörk í leikn-
um. Besti maður leiksins var þó án 
efa Tite Kalandadze sem skoraði 
alls ellefu mörk. Búist var við því 
að Patrekur Jóhannesson yrði með 
Stjörnunni í leiknum en hann 
hefur enn ekki jafnað sig af 
meiðslum. Valsmenn voru langt 
frá sínu besta í leiknum og vilja 
örugglega gleyma frammistöðu 
sinni sem fyrst.

Valsmenn sáu aldrei til sólar í Garðabænum í gær þegar þeir heimsóttu Stjörn-
una. Heimamenn voru einfaldlega betri á öllum sviðum handboltans og unnu 
á endanum sjö marka sigur sem hefði getað orðið stærri.

 Liðsmenn Arsenal geta 
talist heppnir að hafa sloppið með 
stig frá Stamford Bridge í gær en 
heimamenn í Chelsea áttu tvö skot 
í tréverkið í uppbótartíma. Leik-
urinn endaði með jafntefli 1-1 þar 
sem Michael Essien skoraði frá-
bært jöfnunarmark á 84. mínútu. 
Ashley Cole, bakvörður Chelsea, 
var í sviðsljósinu en hann var að 
leika gegn sínum gömlu félögum 
og fékk gula spjaldið í fyrri hálf-
leik. Frank Lampard átti stangar-
skot í nokkuð líflegum fyrri hálf-
leik en staðan var markalaus í 
leikhlénu.

Það var gegn gangi leiksins 
sem Arsenal náði forystu á 78. 

mínútu en þá skoraði Mathieu Fla-
mini. Henrique Hilario, markvörð-
ur Chelsea, var í boltanum en tókst 
ekki að koma í veg fyrir mark. Sex 
mínútum síðar jafnaði Essien með 
stórglæsilegu þrumuskoti af löngu 
færi. Í uppbótartíma voru gestirn-
ir stálheppnir en Essien átti slá-
arskot. Þá fékk Lampard dauða-
færi eftir mistök frá Jens Lehmann 
en skot hans hafnaði í stönginni. 
Chelsea var betra liðið í leiknum 
og Arsenal getur þakkað fyrir 
stigið.

„Ég er mjög stoltur af mínum 
mönnum eftir þennan leik. Það 
var samt óneitanlega svekkjandi 
að fá þetta jöfnunarmark á okkur 

en það var augljóst brot í undir-
búningi fyrir það,“ sagði Arsene 
Wenger, knattspyrnustjóri Arsen-
al, en Cole braut augljóslega á 
Alexander Hleb rétt áður en Essi-
en skoraði jöfnunarmarkið. Ars-
enal lék án margra lykilmanna í 
leiknum.

„Við sköpuðum okkur fullt af 
færum og hefðum átt að ná öllum 
stigunum. Það fór ekki á milli 
mála hvort liðið spilaði til sigurs, 
það leit ekki út fyrir að Arsenal sé 
með nokkurn vilja til að vinna 
þessa deild. Sir Alex Ferguson 
hlýtur að fagna þessum árangri en 
ef hann heldur að þetta sé búið 
núna þá mun hann lenda í vand-

ræðum,“ sagði Jose Mourinho, 
stjóri Chelsea.

Essien með frábært jöfnunarmark

 Ólafur Örn Bjarnason 
skoraði fyrir norska liðið Brann 
sem gerði 2-2 jafntefli við 
Helsingborg á útivelli í Skandin-
avíudeildinni, Royal-League, í 
gær. Ólafur spilaði allan leikinn 
fyrir Brann en hann kom liðinu í 
2-1 með marki úr vítaspyrnu áður 
en Henrik Larsson jafnaði fyrir 
sænska liðið og þar við sat.

Hannes Þ. Sigurðsson var í 
byrjunarliði danska liðsins 
Bröndby sem gerði 1-1 jafntefli 
við Lilleström frá Noregi á 
heimavelli sínum en náði ekki að 
skora. Viktor Bjarki Arnarson 
kom inn sem varamaður í liði 
gestanna þegar tæpar tíu mínútur 
voru til leiksloka.

Önnur úrslit í gær voru á þá 
leið að Rosenberg tapaði fyrir OB 
0-1, Viborg tapaði 1-2 fyrir AIK 
frá Stokkhólmi og Valeranga sótti 
sigur til Svíþjóðar með því að 
leggja Elfsborg 3-2.

Ólafur skoraði 
fyrir Brann
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Jólin eru að koma!
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Sendum í póstkröfu samdægurs
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færðu eitt
mesta úrval
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fótboltavörum

 Cristiano Ronaldo, leik-
maður Manchester United, er í 
sjöunda himni með lífið á Old 
Trafford þessa dagana og segist 
ætla sér að verða besti knatt-
spyrnumaður í heimi. Ronaldo 
leikur í hinni frægu treyju númer 
7 hjá Manchester United en leik-
menn eins og George Best, Bryan 
Robson, David Beckham og Eric 
Cantona hafa leikið í henni gegn-
um tíðina.

Ronaldo telur sig vel eiga heima 
í þessum hópi og segist jafnvel 
vera betri en Cantona. „Draumur 
minn er að verða besti leikmaður í 
heimi. Frá því að ég var krakki þá 
hef ég reynt að verða besti kant-

maður í heimi. Það er enn langur 
vegur fram undan en möguleikinn 
er til staðar og ég er að reyna. Á 
eftir mér þá er besta sjöan sem ég 
hef séð Eric Cantona en ég er 
aðeins 21 árs og langar að ná miklu 
lengra en ég hef gert hingað til.“

Ronaldo hefur verið gagnrýnd-
ur mikið að undanförnu og sakað-
ur um leikaraskap. „Ég tek ekkert 
eftir þessari gagnrýni og hún 
hefur engin áhrif á mig. Kannski 
eru gagnrýnendurnir öfundsjúkir. 
Ég þarf ekkert að breytast og er 
sami strákurinn og ég var þegar 
ég kom fyrst til Englands, hungr-
aður í árangur.“

Ronaldo segist vera betri en Eric Cantona

 Jermain Taylor bar sigurorð 
af Kassim Ouma í fyrrinótt og 
náði þar með að verja WBO og 
WBC titlana sína í millivigt. 
Bardaginn fór fram í Arkansas 
þar sem Taylor var á heimavelli.

Þrátt fyrir að hafa áhorfendur 
á bak við sig náði Taylor ekki að 
slá Ouma út af laginu og því 
þurftu dómararnir að skera úr 
um hvor væri sigurvegari. Það 
var hins vegar engin spurning 
hver hafði unnið því allir dæmdu 
þeir Taylor í vil.

„Ég ætlaði mér að rota hann í 
fyrstu lotunum. Ég var svo 
ákveðinn í því að ég sló eiginlega 
sjálfan mig út, en ég er í það góðu 
formi núna að það kom ekki að 
sök. Ouma kom hingað til að 
berjast. Hann má eiga það að 
þrátt fyrir að vera lítill, þá er 
hann harður af sér,“ sagði Taylor 
eftir bardagann. 

Taylor tókst að 
verja beltin sín

Sir Alex Ferguson, stjóri 
Manchester United, hefur stað-
fest að hann muni skoða leik-
mannamarkaðinn í janúar en 
bætir þó við að koma Ole 
Gunnars Solkjær og Henriks 
Larsson í hópinn muni bæta 
leikmannahópinn. Ferguson fær 
Larsson til liðs við Manchester 
United í janúar með það fyrir 
augum að geta hvílt þá Louis Saha 
og Wayne Rooney.

„Solskjær er að verða klár í 
slaginn að nýju, Ji-sung Park er 
allur að koma til, Alan Smith er 
að verða betri, Henrik Larsson er 
á leið til okkar og þetta eru allt 
leikmenn sem munu hjálpa 
okkur,“ sagði Ferguson á Sky 
Sports News en bætti við að hann 
væri að skoða leikmannamarkað-
inn.

„Við erum að horfa í kringum 
okkur en við erum himinlifandi 
með að fá Henrik.“

Mörgum þykir Ferguson fara 
undarlegar leiðir en fyrr á 
þessari leiktíð var hann tilbúinn 
að láta Alan Smith fara á láni auk 
þess sem Ítalinn Giuseppe Rossi 
er í láni hjá Newcastle.

Ánægður 
með hópinn



Glæny linuysa 890 KR Kryddsíld og marineruð síld
saltfiskur 1180 kr

Gellur og kinnfiskur Túnfiskur, hörpuskel,
þorskhnakkar risarækjur, laxafl ök

humarsupa 1080 kr litrinn
kæst skata að vestan Glæsilegt urval fiskretta
jolahumarinn er komin

Stærsta og flottasta
fiskborð landsins

Fóstur fer á kostum



fullkomnasta svefnkerfiðStuðningur sem þú treystir, þægindi sem þú elskar

Einkaleyfin 4 frá Sealy:

15%
afsláttur

Af mjúku vörunni, gjafavörunni og 
völdum rúmum og hvíldarstólum.

Opið virka daga: 10-18, laug.: 11-16 og sun.: 13-16
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„Þetta var dýrt verkefni en við 
erum að ræða þessi mál,“ segir 
Hilmar Björnsson, sjónvarpsstjóri 
Sýnar, en á fimmtudagskvöldið 
var lokaþáttur sjónvarpsþáttarins 
KF Nörd sýndur. Engum dylst að 
þátturinn sló rækilega í gegn enda 
mættu yfir sjö þúsund áhorfendur 
til að sjá þessi ólíkindatól keppa 
við Íslandsmeistara FH. Sögu-
sagnir um að framhald verði á 
þættinum  hafa verið á kreiki en 
Hilmar sagðist ekki geta staðfest 
eitt eða neitt í þeim efnum.

Sjónvarpsstjórinn sagði hins 
vegar erfitt að horfa fram 
hjá vinsældum Nördanna. 

„Tilnefningin til Eddu-verðlaun-
anna og þessi gríðarlega mikla 
aðsókn á leikinn eru allt hlutir sem 
vega þungt,“ segir Hilmar. „Við 
reiknum með að ákvörðunin um 
framhaldið verði tekin á næstu 
vikum,“ bætir sjónvarpsstjórinn 
við.

KF Nörd er gerður að erlendri 
fyrirmynd en sambærilegir 

þættir hafa notið mikilla vin-
sælda á hinum Norðurlönd-
unum. Alls voru sextán 
strákar, sem aldrei höfðu 
snert fótbolta áður, fengnir 

til að æfa íþróttina undir 
dyggri stjórn Loga 
Ólafssonar, fyrrver-
andi landsliðsþjálf-
ara.

Óljóst um framtíð Nördaliðs

„Við erum að semja lög og syngja 
saman,“ segir Daníel Ágúst Har-
aldsson en hann hefur tekið hönd-
um saman við Krumma úr Mínus 
og nota þeir félagar nú hvert tæki-
færi sem gefst til að vinna saman. 
„Allt varðandi framkvæmdina á 
útgáfu er óstaðfest en það er ekk-
ert leyndarmál að okkur dreymir 
um að fara til Nashville og taka 
þar upp í fæðingarbæ amerískrar 
sveitatónlistar,“ bætir hann við en 
segir þá hins vegar ekki ætla að 
búa til harðkjarna kúrekatónlist 
þótt Daníel útiloki ekki að félag-
arnir setji upp kúrekahatt í fram-
tíðinni.

Daníel hlær hátt þegar hann er 
inntur eftir því hvernig þetta 
samstarf bar að sem mörgum 
þykir vafalítið æði sérstakt og 
óvænt. „Við höfum hist nokkrum 
sinnum af einskærri tilviljun og 
talað um tónlist og hvað okkur 
þætti gaman að vinna saman,“ 
bætir söngvarinn við. „Við erum 
báðir mjög hrifnir af lágstemmdri 
gítartónlist og erum ekkert það 
einhlítir í tónlistarsmekk að við 
þurfum að halda okkur við eina 

stefnu,“ segir Daníel. „og 
svo má ekki gleyma því að 
okkur þykir báðum mjög 
vænt um sveitatónlist,“ 
útskýrir Daníel sem vill 
sem minnst um málið segja 
enda sé samstarfið 
þannig séð mjög 
skammt á veg 
komið „Þetta er 
svona gælu-
verkefni með 
ófyrirsjáan-
legum afleið-
ingum,“ 
bætir hann 
við og hlær.

Bæði 
Krummi og 
Daníel eru önnum 
kafnir menn og 
reyna að klára sín 
höfuðverk áður en 
samstarfið fer á 
fullt að nýju. Dan-
íel vinnur nú 
hörðum höndum 
að því að klára 
sína aðra sóló-
plötu en Krummi 

er staddur í Los Angeles 
þar sem Mínus er að taka 
upp nýtt efni. Daníel var 
einmitt staddur í hljóð-
veri bandsins Flís í Graf-

arholti þegar Fréttablaðið 
náði tali af honum en þá 

var hann í miðju 
hléi. „Þetta hefur 
gengið ágæt-
lega, verður 
rokkað ról,“ 
segir Daníel 
sem vildi ekki 

gefa upp 
útgáfudag, 
platan 
kæmi bara 

út þegar hún 
væri tilbúin. 

„Vonandi bara sem 
fyrst,“ segir Daníel. 

...fær tónlistarmaðurinn 
Sigurður Laufdal, sem lætur 
ætterni sitt ekki hamla sér og 
túlkar sögur Biblíunnar með 
beinskeyttum og kómískum 
hætti í lagatextum sínum.

Eins og greint var frá í Frétta-
blaðinu fékk Jón Ásgeir Jóhannes-
son nafna sinn Ólafsson til að búa 
til undirspil við lagið She‘s a Lady
og voru líkur leiddar að því að Jón 
Ásgeir væri á leiðinni í X Factor: 
Celebrity. Eftir að því var vísað 
frá velta menn nú til hvers lagið 
sé. Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins eru stjórnendur Stöðvar
2 alvarlega að íhuga að koma á fót 
svona X Factor-útúrdúr en vilja 
ekki fara af stað nema það séu 
„alvöru“ frægir sem taki þátt. 
Hins vegar er ekki vitað 
hvort Jóni Ásgeiri 
hefur verið boðin 
þátttaka og því ligg-
ur enn á huldu hvað 
hafi orðið um undir-
spilið við She‘s a 
Lady. - 

„Þetta varð til síðasta sumar á 
Bláu könnunni fyrir norðan, þar 
sátum við og teiknuðum spilið upp 
með Trausta Hafsteins-

syni,“ útskýrir Logi 
Bergmann Eiðs-

son sem tók 
höndum saman 
með konu sinni, 

Svanhildi Hólm, og bjuggu til 
borðspilið byggt á sjónvarpsþætt-
inum Meistaranum ásamt fleiri 
góðum. „Við erum bæði tvö miklir 
spurninganirðir þannig að þetta 
passaði mjög vel saman,“ bætir 
Logi við og hlær en getur ómögu-
lega tjáð sig um hvor þeirra sé 
betri í spilum þegar hjónakornin 
keppa við hvort annað. „Við erum 
í raun best sem lið,“ segir hann af 
mikilli hógværð.

Logi segir þau nota mikið af 
sínum frístundum í hverskyns 
spurningaleiki og nefnir þá sér-
staklega Playstation-leikinn Buzz 
þar sem keppendur giska á þekkt 
popplög. „Þá fengum við nýlega 
leikinn Spot the Intro þar sem fólk 
reynir að þekkja fræg stef á innan 

við tíu sekúndum,“ bætir Logi við 
og segir þau oft eyða jólunum í 
spilamennsku, annaðhvort eru það 
ný spil eða nýjar bækur sem haldi 
fyrir þeim vöku um jólin.

Logi segist ákaflega sáttur við 
spilið enda þótt sjónvarpsþáttur-
inn hafi verið hannaður fyrir 
spurningakeppnisnirði þá sé spilið 
hugsað fyrir „áhugamenn“. Spilið 
er ekki laust við þá óvæntu fram-
vindu sem einkenndi þættina og 
að einhverju leyti í ætt við slöngu-
spilið viðfræga. „Við vildum láta 
smáfólkið fá eitthvað  fyrir sinn 
snúð og því eru í kringum þrjú 
hundruð barnaspurningar fyrir 
minnstu keppendurna,“ segir Logi 
sem telur sjálfur að spil séu besta 
möndlugjöfin. „Fólk á bara að 

sleppa því að lesa leiðbeiningarn-
ar og henda sér út í djúpu laug-
ina.“

Spilaglöð sjónvarpshjón hanna borðspil

Alla þriðjudaga 
til laugardaga





Ekki missa af endurgreiðslunni!

Fjölskyldan hjá SPRON

Skráðu fjölskylduna á spron.is fyrir áramót 
og þú gætir tryggt þér og þínum endurgreiðslu þessa árs.
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Fjölskyldan hjá SPRON er þjónustuleið sem er án endurgjalds 
og stuðlar að fjárhagslegum ávinningi fjölskyldunnar, bæði í formi endurgreiðslu og fríðinda.

Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON, í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is
* Hjá Verði Íslandstryggingu.

Ávinningur sem munar verulega um! 
• 50% endurgreiðsla af öllum debetkortaárgjöldum fjölskyldunnar

• Endurgreiðsla á hluta af greiddum vöxtum vegna skuldabréfa, íbúðarlána, yfirdráttar eða víxla.

• Árleg 5% endurgreiðsla á tryggingaiðgjöldum auk sérkjara á kaskótryggingum bifreiða.*

• Tómstundastyrkir, vegleg inngöngugjöf við skráningu og fleira.

Þótt ég ætti þúsund milljarða 
yrði koddinn minn ekki mýkri 

né draumarnir sætari, maturinn 
mundi ekki bragðast mér betur, ég 
yrði ekki ónæmur fyrir sjúkdóm-
um, skammdegið væri mér jafn-
langt, vetrarfrostið jafnkalt, svell-
in jafnhál og aukakílóin jafnþung.

öfunda enga manneskju af því 
að eiga meiri peninga en ég á. Það 
stafar ekki af því að ég sé lítilþæg-
ur heldur af því að ég hef nóg fyrir 
mig að leggja; börnin mín, barna-
börnin og ég, við búum við sama 
menntakerfi og ríka fólkið og börn 
þess, sömu heilbrigðisþjónustu, 
sömu lög, sömu mannréttindi. Með 
öðrum orðum sagt þá bý ég við 
jöfnuð. Munurinn á mér og hinum 
ríku er sá að ég á nóg en þeir ríku 
eiga meira en nóg. Bitamunur en 
ekki fjár. 

maður kreppir hnefann 
virðast allir fingurnir sem snerta 
lófann vera jafnlangir. Samt er 
litlifingur styttri en langatöng. 
Krepptur hnefi er tákn um jöfnuð. 
Allir fingurnir tilheyra sömu 
hendinni, þeir vinna saman, 
smjúga í sama hanska, nærast af 
sömu blóðrás.

hnefi er ekki aðeins 
tákn – heldur einnig krafa um 
jöfnuð, jöfnuð sem felst í að allir 
eigi aðgang að sömu tækifærum. 
Jöfnuður er það lím sem heldur 
þjóðfélagi okkar saman. Í þjóðfé-
lagi þar sem allir eiga nóg er engin 
ástæða til að öfunda þá sem sækj-
ast eftir því að eiga meira en nóg. 
Jöfnuður er mældur frá iljum en 
ekki hvirfli og byggist á því að 
enginn sé skilinn útundan; að við 
séum samferðafólk og enginn sé 
skilinn eftir.

þjóðfélagi þar sem jöfnuður ríkir 
er þess vandlega gætt að allir eigi 
nóg af þeim grundvallarlífsgæð-
um og tækifærum sem þjóðfélag-
ið hefur skapað. Auðsæld er sönn-
un þess að þjóðfélagið búi yfir 
gæðum og tækifærum. Fátækt er 
hins vegar sjúkdómseinkenni sem 
sýnir að ekki búa allir þjóðfélags-
þegnar við jöfnuð.

íslensk börn búa við fátækt, 
samkvæmt skýrslu sem forsætis-
ráðherra lagði fram á nýafstöðnu 
haustþingi. Þetta eru 6,6% allra 
íslenskra barna. Er þetta það sem 
við viljum? Nei. Hvað væri ásætt-
anleg tala? 3.000 börn? 1.500? 100? 
Nei. Fátækt er verri en einelti. 
Fátækt í allsnægtaþjóðfélagi er 
siðblinda. Tökum okkur á. 
Kreppum hnefann!

Kreppum
hnefann!


