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Um þrettán þúsund
í útlöndum um jólin
Sala jólaferða hefur aukist mikið. Allt að þrettán þúsund manns fara út í heim
yfir jólin. Stórfjölskyldan sækir í auknum mæli í að halda heilög jól með hangikjöti á sólarströnd. Enginn snjór er í Evrópu fyrir skíðaferðalanga.
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&%2¨!,®' Íslendingar sækja í
auknum mæli í sólina yfir hátíðirnar og að vera frekar heima á
Íslandi yfir sumartímann. Stórir
hópar ættmenna ferðast saman.
„Þetta er allt annað munstur en
áður var, fólk er að panta ferðir í
október fyrir afa og ömmu og alla
fjölskylduna. Þetta eru allt að tuttugu manns saman sem fara með
hangikjöt, malt og appelsín, ORAbaunir og jafnvel laufabrauð,“
segir Laufey Jóhannesdóttir hjá
Plúsferðum, en hún telur að styttra
sumarfrí skólabarna spili þarna
inn í, og að fólk vilji nýta allt það
frí sem það hefur.
Plúsferðir eru í samvinnu við
Úrval-Útsýn og Sumarferðir. Með
þessum þremur ferðaskrifstofum
ferðast um átján hundruð manns
til útlanda um jólin og er það mikil
fjölgun milli ára.

Þetta er allt annað
munstur en áður var,
fólk er að panta ferðir í október
fyrir afa og ömmu og alla fjölskylduna.
,!5&%9 *«(!..3$«44)2

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

land Express. Talsmenn beggja
félaga tóku fram að erfitt væri að
henda reiður á nákvæma tölu.
Samtals má því gróflega ætla
að milli tíu og þrettán þúsund
manns fljúgi í sólina um jólin með
þessum ferðaþjónustufyrirtækjum.
En ekki sækja allir í strendur
og sand. Skíðaferðir til Evrópu
eru einnig vinsælar. Í ár er sá
bransi í talsverðu uppnámi vegna
mikils hita í Evrópu. Á þessum
tíma árs mun ekki hafa verið heitara þar svo öldum skiptir og viðurkenna sölumenn að þetta sé
„dálítið erfitt“. Ekki er skíðaferðamönnum endurgreitt, þótt enginn
sé snjórinn, frekar en sóldýrkendum sem lenda í rigningu. Ekki er
spáð snjókomu næstu daga, en
sölumenn segjast þó ekki örvænta.
KLEMENS FRETTABLADIDIS
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%LDUR Å VERKSMIÈJU Å %YJUM

Lögregluna
grunar íkveikju
"25.) Mikill eldur kviknaði í þró
við fiskimjölsverksmiðju
Ísfélagsins í Vestmannaeyjum
um klukkan átta í gærkvöldi. Allt
tiltækt slökkvilið og björgunarsveitir börðust við eldinn sem
náðu tökum á eldinum á rúmri
klukkustund. Átta manna lið frá
slökkviliði höfuðborgarsvæðisins
var sent með eiturefnabúnað með
þyrlu Landhelgisgæslunnar til
Vestmannaeyja, vegna ediksýru
sem runnið hafði niður. Var um
varúðarráðstöfun að ræða.
Samkvæmt upplýsingum
lögreglunnar í Vestmannaeyjum er íkveikja líklegasta
ástæða eldsvoðans, en engar
raflagnir eru í þrónni. Tjónið er
líklega ekki mikið að sögn
lögreglu en mikil mildi þykir að
eldurinn náði ekki í sjálft
verksmiðjuhúsið.
SH¹

5PPLÕSINGAR UM HLERANIR

Þjóðskjalavörður svarar ASÍ
(,%2!.!-, Ólafur Ásgeirsson
þjóðskjalavörður hefur veitt
Alþýðusambandi Íslands umbeðnar upplýsingar um hvort og þá
hvenær símar ASÍ hafi verið
hleraðir á tímabilinu 1949 til 1976.
Í svari þjóðskjalavarðar kemur
fram að heimild til hlerunar var
veitt einu sinni árið 1961, en þá
var Hannibal Valdimarsson
forseti sambandsins. Á vefsíðu
ASÍ kemur fram að bréf þjóðskjalavarðar veki fleiri spurningar en það svarar. Grétar Þorsteinsson, forseti ASÍ, vekur
athygli á að enn sé óupplýst
hversu lengi þessar hleranir stóðu
yfir en í dómsúrskurði segir að
hlerunarleyfið sé veitt „fyrst um
sinn“. Sambandið mun því
fylgjast vel með framvindu
hleranamálsins.
SH¹
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*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Capacent í nóvember 2006.

Fimm hundruð manns á skíðum
",&*®,, Skíðasvæðið í Bláfjöllum var opið almenningi í gær í fyrsta skipti í vetur. Ekki var allt svæðið
opið heldur einungis ein lyfta í Suðurgili. Lyftan,
sem kölluð er Gosinn, var opin milli eitt og fjögur og
var aðgangur ókeypis.
Um 200 manns lögðu leið sína upp í Bláfjöll en ef
með eru taldir þeir sem mættu á æfingar skíðadeilda um morguninn voru á milli 400 og 500 manns
í brekkunum í dag. Flestir voru sammála um að þótt
lítið væri af snjó væri færið gott.

Samkvæmt Grétari Þórissyni, forstöðumanni
skíðasvæðisins í Bláfjöllum, vantar lítið upp á að
hægt verði að opna fleiri lyftur. „10 til 15 sentímetrar af jafnföllnum snjó ættu að duga svo hægt verði
að opna í Kóngsgili,“ segir Grétar.
Vonir standa til að hægt verði að hafa Gosann
opinn um eftirmiðdaginn í dag en Grétar biður fólk
að hringja á undan sér eða athuga hvort opið sé á
heimasíðunni www.blafjoll.is áður en lagt er af stað.
TG
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¶RJ¹TÅU MANNS HAFA L¹TIST Å SLYSUM Å UMFERÈINNI HÁR ¹ LANDI ÖAÈ SEM AF ER ¹RINU

Karlmaður lést í bílveltu
"!.!3,93 Karlmaður á þrítugs-

Jón, er þetta ekki orðið gott?
.EI NEI (REYFING ENDURNÕJAR SIG
MEÈ HVERRI KYNSLËÈ (ÒN ER ÖVÅ ALLTAF
AÈ BYRJA LÅKA
&RAMSËKNARMENN FÎGNUÈU ÖEIM
TÅMAMËTUM Å G¾R AÈ NÅUTÅU ¹R VORU LIÈIN
FR¹ STOFNUN FLOKKSINS *ËN 3IGURÈSSON
ER ÖRETT¹NDI FRAMSËKNARMAÈURINN SEM
GEGNIR FORMANNSEMB¾TTINU &YLGI FLOKKS
INS HEFUR SJALDAN M¾LST MINNA

aldri lést í bílveltu á Álftanesvegi
við Selskarð á fyrsta tímanum
aðfaranótt laugardagsins. Hann
var á leið út á Álftanes þegar bíll
hans lenti utan vegar við Selskarð
og valt. Maðurinn var einn í bílnum.
Lögreglan í Hafnarfirði fékk
tilkynningu um slysið um klukkan
tuttugu mínútur í eitt. Þegar lögreglan kom á slysstað var bifreið
mannsins á hvolfi utan vegar og
var ökumaðurinn látinn.
Tildrög slyssins eru óljós en
lögreglan í Hafnarfirði vinnur að
rannsókn málsins. Ekki er hægt að
greina frá nafni hins látna að svo

 "!.!3,93 ¥ 5-&%2¨)..)  2).5

stöddu.
Þrjátíu manns hafa látist í
umferðinni það sem af er árinu.
Það er umtalsverð fjölgun frá því í

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

-AÈUR SVIPTUR ¹ 3¾BRAUTINNI

Tekinn á 150
km hraða
,®'2%',5-, Nítján ára ökumaður

var tekinn á 150 km hraða á
Sæbrautinni um eitt leytið aðfaranótt laugardagsins. Auk þess að
vera langt yfir löglegum hámarkshraða voru fimm farþegar í bíl
mannsins. Maðurinn var sviptur
ökuleyfi á staðnum.
Lögreglan í Reykjavík
yfirheyrði manninn á laugardag.
Hann mun fá langa sviptingu og
háa fjársekt fyrir brotið.
Auk þess stöðvaði lögreglan í
Reykjavík hundrað og fimmtíu
bíla við eftirlit á Sæbrautinni
aðfaranótt laugardagsins. Einn
þeirra sem var stöðvaður hafði
ekki ökuréttindi.
IFV

'EIR HITTI RNA *OHNSEN

-ORÈIÈ ¹ ,ITVINENKO

Vilja ekki staðfesta fundinn

Drepinn vegna
leyniskýrslu

34*«2.-, Geir H. Haarde forsætisráðherra og Árni Johnsen,
fyrrverandi alþingismaður, hittust á óformlegum fundi á föstudag samkvæmt
heimildum
Fréttablaðsins.
Árni Johnsen
vildi aðspurður
ekki staðfesta
að fundurinn
hafi farið fram.
Hann vildi heldur ekki tjá sig
um hvort einhverjar breytingar hefðu
2.) */(.3%.
orðið á fyrirætlunum hans um að bjóða sig fram á
lista Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi fyrir alþingiskosningarnar í vor. Aðspurð um fundinn
sagði Ragnheiður E. Árnadóttir,
aðstoðarmaður forsætisráðherra,
að Geir hitti fjölmarga einstaklinga á degi hverjum og að hann
vildi ekkert tjá sig um slík fundarhöld.
SH¹

"2%4,!.$ !0 Yuri Shvets, fyrrver-

3KËF EKKI BÅLRÒÈURNAR

Keyrði yfir
umferðareyju
Tæplega tvítugur
maður keyrði yfir umferðareyju
á gatnamótum Dalvegs og Digranesvegar í Kópavogi um klukkan
ellefu á laugardagsmorgun. Maðurinn keyrði yfir umferðarskilti
sem er á umferðareyjunni og
hafnaði á akstursrein hringtorgs
sem er við hana.
Ökumaðurinn var í bílbelti og
blés loftpúði bifreiðarinnar út við
höggið. Manninn sakaði ekki en
bíllinn er mikið skemmdur.
Að sögn lögreglunnar í Kópavogi skóf maðurinn ekki rúðurnar á bílnum áður en hann settist
undir stýri og varnaði það honum
sýn við aksturinn.
IFV
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Forseti Palestínu
boðar til kosninga
Mahmoud Abbas, forseti Palestínu, hefur boðað til þing- og forsetakosninga, en
tilraunir til myndun þjóðstjórnar hafa mistekist. Tæpt ár er liðið frá kosningum.
0!,%34¥.!

!0 Forseti Palestínu,

Mahmoud Abbas, tilkynnti í gær
að hann muni boða til forseta- og
þingkosninga við fyrsta tækifæri,
mögulega í mars á næsta ári. Ríkisstjórn Hamas-samtakanna sagði
ákvörðunina vera valdarán gagnvart palestínskum almenningi, en
samtökin komust til valda í kosningum í janúar síðastliðnum. Í kjölfarið hefur Palestína verið beitt
alþjóðlegum efnahagsþvingunum.
Leiðtogar Hamas hvöttu Abbas
til að segja af sér og segjast munu
mótmæla ákvörðuninni með friðsömum hætti.
Abbas hefur hvatt til myndunar
þjóðstjórnar með Hamas og hans
eigin flokki, Fatah, en samningaviðræður hafa ekki skilað árangri.

„Kraftaverk þarf ef samningar um
þjóðstjórn eiga að nást, eftir það
sem Abbas hefur sagt í dag,“ sagði
aðstoðarmaður forsætisráðherrans og Hamas-liðans Ismail Haniyeh. Hamas-samtökin telja ólögmætt að boða til kosninga. Ef
samtökin ákveða að sniðganga
kosningarnar mun það draga lögmæti þeirra í efa.
Abbas hefur sjálfur lýst því
yfir að hann muni ekki sækjast
eftir endurkjöri, en skortur á
frambjóðanda hefur verið vandamál innan Fatah-hreyfingarinnar.
Svo geti farið að hreyfingin tapi
kosningunum og Hamas styrki
stöðu sína enn frekar.
Tilkynning forsetans hlaut
mikið lof hundruða stuðnings-

manna í höfuðstöðvum hans á Vesturbakkanum. „Snúum okkur til
fólksins, heyrum hvað það hefur
að segja og leyfum því að dæma,“
sagði Abbas í ræðu sinni.
Tony Blair, forsætisráðherra
Bretlands, sagðist styðja ákvörðun
Abbas, en hann var staddur í
Egyptalandi á ferð sinni um MiðAusturlönd. „Abbas hefur lagt hart
að sér að mynda þjóðstjórn, þar
sem allir, þar á meðal Hamas, hafa
fulltrúa,“ sagði Blair. „En hann er
einnig að sýna að hann getur haldið áfram án þeirra, ef þeir vilja
ekki taka þátt.“
Næstu kosningar áttu að fara
fram árið 2009, en skoðanakannanir sýna að Fatah og Hamas hafa
svipað fylgi.
STEINDOR FRETTABLADIDIS

andi KGB njósnari, segir rússneska
njósnarann Alexander Litvinenko,
hafa verið myrtan vegna upplýsinga sem hann bjó yfir um háttsettan rússneskan stjórnmálamann.
Shvets segir að skýrslu Litvinenkos hafi verið lekið til þessa
ónefnda stjórnmálamanns. Í kjölfarið hafi verið eitrað fyrir honum
með pólon-210 eitri, sem dró hann
að lokum til dauða.
Breskt útgáfufyrirtæki hefur
tilkynnt að það muni gefa út bók
sem Litvinenko skrifaði, en í henni
er rússneska leyniþjónustan sökuð
um innlend hryðjuverk, sem voru
helsta ástæða árásar Rússlandshers á Tsjetsjeníu.
SGJ
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AÈALGÎTUNNI Å 'ÅBRALTAR EN FLUGBRAUTIN
LIGGUR ÖVERT ¹ HANA ./2$)#0(/4/'%449 )-!'%3

3AMSKIPTI 'ÅBRALTAR OG 3P¹NAR

Flogið í fyrsta
sinn í 27 ár
'¥"2!,4!2 Í gær fór fram fyrsta
áætlunarflug milli Spánar og
Gíbraltar í 27 ár. Hingað til hafa
spænsk stjórnvöld lokað fyrir
flugumferð milli landanna og hafa
flugvélar á leið til Gíbraltar þurft
að krækja fyrir spænska flughelgi.
Um borð í fyrsta fluginu voru
meðal annarra spænskir diplómatar sem gerðu ferðina að fyrstu
opinberu heimsókn Spánverja til
Gíbraltar í nær fimmtíu ár.
Spánverjar og Bretar hafa lengi
deilt um yfirráð yfir Gíbraltar en
íbúar svæðisins höfnuðu auknum áhrifum Spánverja í atkvæðagreiðslu árið 2002.
TG

%LDRI BORGARAR HYGGJA ¹ FRAMBOÈ TIL ALÖINGISKOSNINGANNA 

aktu enga áhættu!

ieldu KEA í jólamatinn

.Õ STJËRNM¹LASAMTÎK STOFNUÈ
34*«2.-, Haldinn verður
stofnfundur nýrra stjórnmálasamtaka, sem munu bjóða fram til
alþingiskosninganna í vor, á Hótel
Borg í dag. Markmiðið með
stofnun samtakanna er að ná fram,
með þingsetu, verulegum bótum á
kjörum aldraðra með því að semja
við önnur þingöfl af heilbrigðri
skynsemi um landsmál, eins og
segir í tilkynningu undir nafninu
„Framboð heldri borgara.“
Framboðið er ekki undir merkjum
félaga eldri borgara eða Landssambands eldri borgara þar sem
slíkt framboð samrýmist ekki
lögum félaganna.
Almennt skulu þeir studdir til
framboðs sem ekki hafa lengur
styrk til vinnu, hvort heldur er
vegna aldurs eða örorku. Sveinn
Guðmundsson verkfræðingur er
hvatamaður að stofnfundinum.

Hann segist meta stöðuna svo að
framboðið sé raunhæft. Þörfin sé
til staðar og málstaður eldra fólks
þurfi sterkari málsvara. Um
hverjir hugsanlega munu skipa
listann segist Sveinn ekkert geta
sagt, málið sé of stutt á veg komið.
Undir þetta tekur Baldur Ágústsson, fyrrverandi forstjóri, sem
stóð fyrir fundi á dögunum þar
sem tillaga hans að framboði
félagsmanna í félögum eldri
borgara var samþykkt með
miklum meirihluta.
Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins hefur fjársterkur
aðili lýst áhuga á því að styrkja
framboðið. Helgi Vilhjálmsson,
kenndur við Góu, svaraði, spurður
um hvort hann væri sá aðili, að
það gæti vel verið. „Ég vil
endilega styrkja svona lagað og
vona að þessu fólki gangi vel.“ SH¹

²2 ¶).'3®,5- .ÕTT STJËRNM¹LAAFL G¾TI

SETT SVIP SINN ¹ STÎRF ÖINGSINS N¾STU
FJÎGUR ¹RIN
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-
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Jólaskemmtun
í Kringlunni!
Opið til 22 öll kvöld til jóla

Fjölskylduskemmtun í dag kl. 14–16.30
Sviðið á blómatorginu, 1. hæð
Kl. 14.00
Lalli töframaður
Jólasveinar
Kl. 15.30
Jónsi
Birgitta Haukdal
Ronja ræningjadóttir
Jólasveinar

Nýtt kortatímabil
www.kringlan.is / upplýsingasími 588 7788 / skrifstofa 568 9200
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&ORSETAKOSNINGAR 

John Edwards
fer í framboð
"!.$!2¥+). !0 John Edwards,
fyrrverandi öldungadeildarþingmaður frá Iowa, mun sækjast eftir
því að verða forsetaframbjóðandi
Demókrataflokksins í bandarísku
forsetakosningunum árið 2008.
Þetta mun hann tilkynna seinna í
mánuðinum, samkvæmt heimildarmönnum í Demókrataflokknum.
Edwards var varaforsetaefni
demókrata í kosningunum árið
2004, þegar John Kerry tapaði
fyrir sitjandi forseta, George W.
Bush. Aðrir sem hafa verið
orðaðir við framboð eru öldungadeildarþingmennirnir Hillary
Clinton frá New York og Barack
Obama frá Illinois.
SGJ

&EGRUNARAÈGERÈIR

Danskar borga
fyrir fegurðina
$!.-®2+ Fimmta hver dönsk kona

eldri en sautján ára íhugar
fegrunaraðgerð, kemur fram í
nýrri danskri könnun sem fjallað er
um á fréttavef Berlingske Tidende.
Í könnuninni, sem Gallup gerði
fyrir dagblaðið, kom fram að um
320.000 danskar konur eldri en
sautján ára hafa farið í brjóstastækkun eða farið í aðra útlitsbreytingu sem ætlað er að fegra
þær, eða átta prósent af öllum
fullorðnum Dönum. Þrír af
hverjum fjórum Dönum sjá lítið
sem ekkert athugavert við
fegrunaraðgerðir, og á það við um
karlmenn jafnt sem konur.
SMK

(ALDA ALLIR FRAM SAKLEYSI SÅNU
!&'!.)34!. !0 Sjö afganskir karlmenn sneru í gær aftur til heimalands síns eftir margra ára fangelsun í Guantanamo-fangelsinu
alræmda á Kúbu. Allir hafa þeir
haldið fram sakleysi sínu, en segjast ekki hafa hlotið slæma meðferð í bandarísku fangabúðunum.
„Ég átti engan pening til að
borga talíbönunum, svo að ég
neyddist til að ganga til liðs við
þá,“ sagði Abdul Rahman, einn
fanganna. Rahman segir talíbanana hafa krafið sig um rúmar fjögur hundruð þúsund íslenskar krónur, annars yrði hann seldur til
Bandaríkjamannanna. Hann segir
þá svo hafa keypt sig fyrir 1,3

milljónir og sent til Guantanamo.
Þetta er áttundi hópurinn sem
hefur verið sleppt úr fangelsinu,
en alls hafa 47 Afganar fengið að
yfirgefa það, síðan sjálfstæð
stofnun var sett á fót árið 2004 til
að hafa yfirumsjón með ferlinu.
Nefndin segir sjötíu Afgana enn
vera í haldi í fangelsinu.
Alaf Mohammad, 62 ára, var
einnig í haldi í fimm ár, að hans
sögn fyrir það eitt að vera múslimi.
„Ég var bara bóndi í Helmandhéraðinu,“ sagði hann. „Ég er saklaus, þið getið spurt hvern sem er
í þorpinu mínu, þeir þekkja mig.
Eini glæpurinn minn var að lesa
hið heilaga orð.“

!&'!.!2.)2 &ANGARNIR FYRRVERANDI VORU REIÈIR OG ÖREYTTIR EFTIR VISTINA

Að sögn hans létust átján manns
þegar bandaríski herinn réðst inn

&2¡44!",!¨)¨!0

í hérað hans, þar á meðal frændi
hans.
SGJ

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

uðu níutíu ára afmæli Framsóknarflokksins um land allt í gær.
Flokkurinn var stofnaður í
Alþingishúsinu við Austurvöll 16.
desember 1916 og í því sama húsi
kom stjórn flokksins saman í gær
og minntist tímamótanna. Um leið
var nýtt merki flokksins kynnt.
Jón Sigurðsson formaður segir
flokkinn hafa elst vel enda hafi
hann styrkst með hverri nýrri
kynslóð. „Það hafa auðvitað skipst
á skin og skúrir en við höfum séð
dekkri ský en við sjáum núna. Það
hefur alltaf birt upp vegna þess að
flokkurinn á sér sterkar og djúpar
rætur í þjóðinni.“
Jón segir verkefni Framsóknarflokksins nú að vinna úr þeim
árangri sem hefur náðst á undanförnum árum. „Við þurfum að
skila arðinum af vextinum til allrar þjóðarinnar. Til þeirra sem
minnst hafa og til allra byggða í
landinu. Það er viðfangsefnið sem
er framundan.“
Guðni Ágústsson varaformaður segir Framsóknarflokkinn enn
hlaðinn æskuhugsjónum sínum.
Hann hafi verið stofnaður til
breytinga af menntamönnum og
bændum. Menntun hafi verið í forgangi í upphafi og sé enn. „Allt
snýst þetta um að efla Ísland og að
hjálpa fólki sem á erfiðara en
aðrir,“ segir Guðni.
Spurðir hvað standi upp úr í
langri sögu flokksins nefna þeir
báðir héraðsskólana og þátt framsóknarmanna í að uppfræða þjóðina. „Menntun alþýðunnar er einhver áhrifamesta og stórbrotnasta
breyting sem varð á Íslandi í
fátækt þess og kom henni til bjargálna,“ segir Guðni. Báðir nefna

",3)¨  +%24). 'UÈNI GÒSTSSON *ËN 3IGURÈSSON OG 3¾UNN 3TEF¹NSDËTTIR SLÎKKTU Å SAMEININGU ¹ NÅU KERTUM ¹ GR¾NNI AFM¾LIS

TERTUNNI Å G¾R

þjóðinni og hefur sett framsækin
líka baráttuna fyrir útfærslu landog nútímaleg mál á oddinn,“ segir
helginnar á sínum tíma.
hún og nefnir lög um fæðingarorSæunn Stefánsdóttir ritari
lof og níutíu
segir
að
prósenta
þótt flokkhúsnæðisurinn byggi
lán.
„Við
á gamalli
höfum þróhefð
og
.µ44 -%2+) &2!-3«+.!2&,/++3).3
ast en byggjsterkum
um samt á
rótum
sé
rótum samvinnu- og ungmennaféhann þó fyrst og fremst fólkið sem
lagshreyfingarinnar og það er
í honum er. „Flokkurinn hefur
brýnt á þessum tímamótum að
verið óhræddur við að þróast með

&2¡44!",!¨)¨34%&.

minna á rætur okkar.“
Guðni, Jón og Sæunn blésu
saman á kerti á afmælistertu í
gær og gekk það vel. Við það tækifæri óskaði Guðni flokknum
styrks. „Ég held að það sé pólitíkinni og þjóðfélaginu mikilvægt að
Framsóknarflokkurinn eflist á
þessum tímamótum. Ég hygg
nefnilega að hér gæti orðið erfitt
pólitískt ástand ef styrkur okkar
veikist,“ sagði Guðni.
BJORN FRETTABLADIDIS
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,ÅKAMS¹R¹S Å 3TAPANUM

Lágtekjufólk dregst aftur úr

Maður skallaður í andlitið

3!-&¡,!'3-, Ójöfnuður í tekju-

Hefurðu dottið í hálkunni nú?
*
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Hefur þú farið til læknis á
árinu?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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skiptingu Íslendinga síðasta áratuginn hefur aukist. Lágtekjufólk
hefur dregist aftur úr með minni
hækkun heildartekna fyrir skatta
og bætur. Skattastefna stjórnvalda
á síðasta áratug og rýrnun barnaog vaxtabótagreiðslna varð til
þess að magna upp ójöfnuð enn
frekar og framkalla aukið bil milli
allra þrepa tekjustigans. Hátekjufólk naut meiri hækkunar sinna
tekna umfram aðra í samfélaginu
á sama tímabili, einkum í formi
fjármagnstekna. Þetta eru niðurstöður Stefáns Ólafssonar, prófessors við félagsvísindadeild
Háskóla Íslands, í nýrri rannsókn

aráhrif skatta við slíksem byggir á fjölþættar aðstæður.
um gögnum frá Hag„Ef skattleysismörk
stofu Íslands, ríkismunu
ekki
fylgja
skattstjóra,
launavísitölu á næstu
Þjóðhagsstofnun
og
árum má að öðru
Hagfræðistofnun
óbreyttu búast við að
Háskóla Íslands, auk
enn lengra verði gengerlendra samanburðarið í átt til aukins ójafngagna.
aðar á Íslandi. Nær öll
Stefán segir einnig í
vestræn ríki sem við
grein sinni að skattleysberum okkur saman
ismörkin séu sá þáttur
við hafa aukið jöfnunskattkerfisins sem helst 34%&. «,!&33/.
aráhrif skatt- og veljafnar
tekjuskipting- 02«&%33/2
ferðarkerfa sinna til
una, þegar aðeins er eitt
að milda þessi auknu ójafnaðaráþrep í álagningunni, eins og nú er
hrif. Stefnan á Íslandi var öndverð
á Íslandi. Því hærri sem skattleysþessu“, segir Stefán.
ismörkin eru því meiri eru jöfnunSH¹

,®'2%',5-, Karlmaður á

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

&JÎGURRA M¹NAÈA FANGELSI

Dæmd fyrir
margvísleg brot
$«-3-, Kona á þrítugsaldri var
í gær dæmd í Héraðsdómi
Reykjavíkur í fjögurra mánaða
fangelsi fyrir margvísleg brot.
Hún var meðal annars ákærð
fyrir misstóra bensínstuldi,
þjófnað úr verslunum, þar sem
hún hafði meðal annars tekið
blómvönd, matvæli og fatnað
ófrjálsri hendi. Jafnframt að hafa
farið inn í íbúðarhúsnæði og tekið
þar skartgripi og snyrtivörur að
andvirði nær milljón króna. Loks
var konunni gefið að sök að hafa
sparkað tvívegis í aðra konu svo
að hin síðarnefnda féll í gólfið og
hlaut nokkra áverka.
Auk fangelsisvistar dæmdi
héraðsdómur konuna til að greiða
bætur og skaðabætur, auk
málskostnaðar samtals að
upphæð rúmar 600 þúsund
krónur.
JSS

,®'2%',5&2¡44)2
"ÅLVELTA ¹ 6ESTURLANDSVEGI
"ÅLVELTA VARÈ ¹ 6ESTURLANDSVEGI ¹
+JALARNESI AÈFARANËTT LAUGARDAGSINS
+ARL OG KONA VORU Å BÅLNUM OG HLUTU
ÖAU SKR¹MUR Å VELTUNNI ®KUMAÈURINN
GISTI FANGAGEYMSLUR VEGNA GRUNS UM
ÎLVUNARAKSTUR

®LVAÈUR VIÈ UMFERÈARSTJËRN
+ARLMAÈUR ¹ FERTUGSALDRI TËK AÈ SÁR
UMFERÈARSTJËRN Å !USTURSTR¾TI FYRIR
HELGI ,ÎGREGLAN M¾TTI ¹ SV¾ÈIÈ OG
HANDTËK MANNINN !È SÎGN LÎGREGL
UNNAR VAR MAÈURINN ANSI VEL VIÈ SK¹L

Átta milljarða miðbær
Klasi hf. byggir nýjan miðbæ umhverfis Garðatorg í Garðabæ. Þar verða bæði
íbúðir og verslanir og þjónustufyrirtæki. Áætlaður kostnaður er sjö til átta milljarðar króna. Hagkaupshúsið verður rifið og verslunin flutt að Hafnarfjarðarvegi.
3+)05,!'3-, „Þetta er eitt stærsta

verkefni sem við höfum farið í,
fyrr og síðar,“ segir Gunnar Einarsson, bæjarstjóri í Garðabæ, um
samning við Klasa hf. um uppbyggingu á nýjum miðbæ við
Garðatorg.
Klasi kaupir Hagkaupshúsið af
Karli Steingrímssyni og nálæga
bensínstöð Shell auk þess sem
Klasi fær frá bænum lóð við Hafnarfjarðarveg. Alls er áætlað að
fyrir þetta greiði Klasi samtals
ríflega 1.200 milljónir króna.
Alls verða
byggðir um 31
þúsund
fermetrar í kringum Garðatorg
og að Hafnarfjarðarvegi.
Þar af verða
.µ2 -)¨"2 (UGMYND BRESKU ARKITEKTANNA .EILS -ORRIS
um 20 þúsund
OG "RENTS +ATZIN UM NÕTT 'ARÈATORG
-9.$-/22)3 /' +!4:).
fermetrar í um
200 íbúðum en
svo risin á fyrri hluta árs 2010.
myndir síðafgangurinn
„Klasi mun í samvinnu við þá
ustu tuttugu
verslunar- og
.µ (!'+!5036%23,5. .ÒVERANDI (AGKAUPS
sem fyrir eru og nýja aðila raða
mánuði í sátt
þjónustuhúsVERSLUN ¹ 'ARÈATORGI VERÈUR RIFIN OG VERSLUNIN
inn í verslunarrýmið á sem hagog samlyndi
næði. Heildar- FLUTT Å NÕJA BYGGINGU ÒT VIÈ (AFNARFJARÈARVEG
kvæmastan hátt til þess að verslvið íbúa og
kostnaður er
-9.$-/22)3 /' +!4:).
un og þjónusta gangi hér upp. Það
hagsmunaaðáætlaður sjö
er snilldin í þessu því Klasi kann
ila. Það er mikilvægt fyrir okkur
til átta milljarðar króna.
að setja saman það sem gengur
að skapa hér hlýlegan og notaleg„Þarna erum við að skapa nýjan
upp,“ segir Gunnar og vísar þar til
an miðbæ.“
miðbæ frá a til ö. Þarna verða
aðkomu Klasa að skipulagi
Að sögn Gunnars verða bensínengar skyndilausnir eða bráðaKringlunnar meðal annars.
stöðin og byggingin sem nú hýsir
birgðalausnir,“ segir Gunnar. „Við
Hagkaup og fleiri fyrirtæki rifin
höfum verið að þróa þessar hugGAR FRETTABLADIDIS
til að rýma fyrir uppbyggingunni
umhverfis torgið. En áður verði
byggt nýtt hús fyrir Hagkaup út
við Hafnarfjarðarveg.
Undir torginu verður bílakjallari sem bærinn mun eiga en Klasi
mun eiga verslunarhúsin og sjá
um rekstur þeirra. „Einu útgjöld
bæjarins verða um 350 milljónir
króna í bílakjallarann. Við borgum
það upp með fasteignagjöldunum
á um tíu árum,“ segir Gunnar.
Að sögn bæjarstjórans er gert
'5..!2 %).!233/. "¾JARSTJËRINN
ráð fyrir því að Hagkaup verði
Å 'ARÈAB¾ SEGIR MIKILV¾GT AÈ SKAPA
flutt í nýja húsið á miðju ári 2008.
HLÕLEGAN OG NOTALEGAN MIÈB¾
Byggðin í kringum torgið verði
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!
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*«,!,%34). *ËLAVEINARNIR Å *ËLALESTINNI
G¹FU BÎRNUM ¹ ,AUGAVEGINUM NAMMI Å
TILEFNI JËLANNA

'¹FU BÎRNUNUM NAMMIGOTT

Laugaveginum
lokað um tíma
&«,+ Laugaveginum var lokað á

þriðja tímanum í gær vegna Jólalestar fyrirtækisins Víkurverks
sem rúntaði niður götuna. Í Jólalestinni voru fimm hjólhýsi sem
var pakkað inn í gjafapappír í tilefni jólanna og inn í þeim voru
jólasveinar sem gengu um og
gáfu börnum sælgæti.
Lögreglan í Reykjavík aðstoðaði Víkurverk við uppátækið og
stöðvaði umferð niður Laugaveginn í fimm mínútur á meðan
jólaveinarnir gáfu börnunum
nammigottið fyrir utan Bónus í
Kjörgarði. Að sögn Kristínar Jónsdóttur sölustjóra Víkuverks sýndu
vegfarendur mikla þolinmæði og
segir hún jólastemninguna hafa
verið í algleymingi.
IFV

&¹SKRÒÈSFJARÈARGÎNG

Bíllinn ónýtur
eftir óhappið
,®'2%',5-, Breyttur pallbíll

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

¥SLENSKT FYRIRT¾KI BYGGIR TÅU SKËLA OG ÅÖRËTTAMIÈSTÎÈ Å 3KOTLANDI

.ÕSIR GERIR  MILLJARÈA SAMNING
6)¨3+)04) Íslenska fyrirtækið Nýsir hf., hefur hreppt

[^ccjggiiVgjeeah^c\Vgjb ZccVc
]aji{`d``V#^h VghZb \Zijgh`dV
d\`Znei_aV\_V[^gcVggd\c²^#
I`jbk^ecijcjbi^a&.#YZhZbWZg#
aVj\VkZ\^),!de^b{c#"aVj#&%"''!hjc#&("''lll#`d``V#^h`d``V5`d``V#^h

fimmtán milljarða króna samning um að byggja tíu
skóla og eina íþróttamiðstöð í Aberdeen í Skotlandi.
Nýsir mun einnig reka mannvirkin í 30 ár en þetta er
í fyrsta skipti sem Nýsir sigrar í samkeppni um verkefni erlendis.
Verkefnið felst í að byggja sjö nýja grunnskóla,
endurbyggja einn grunnskóla, byggja tvo nýja framhaldsskóla og endurbyggja eina íþróttamiðstöð. Áætlaður stofnkostnaður verkefnisins er um 15 milljarðar íslenskra króna. Skólarnir verða byggðir á árunum
2007-2009 og leigðir Aberdeenborg í 30 ár.
Sigfús Jónsson, framkvæmdastjóri Nýsis, segir að
ákveðið hafi verið að leita verkefna erlendis sökum
þess að fá verkefni hafi verið framundan á Íslandi.
„Fyrirtækið hefur boðið í tvö önnur verkefni í Skotlandi að undanförnu en nú var tilboði fyrirtækisins
loks tekið. Þetta verkefni er afar mikilvægt fyrir
rekstur Nýsis og tekjurnar verði á bilinu einn til tveir
milljarðar króna á ári eftir að uppbyggingunni lýkur.“

6.4!.,%'4 ²4,)4 .ÕSIR HEFUR TRYGGT SÁR UPPBYGGINGU SKËLA
MANNVIRKJA Å 3KOTLANDI FYRIR  MILLJARÈA

Rekstur bygginganna verður í höndum fasteignastjórnunarfyrirtækisins Operon, sem er í meirihlutaeigu Nysir UK Limited, dótturfyrirtækis Nýsis hf.
Skólarnir eru teiknaðir af VA Arkitektum og Á stofunni.
SH¹
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FYRSTIR Í KÍNA
Glitnir opnaði nýverið
skrifstofu í Shanghai í
Kína og er fyrstur íslenskra
banka til þess að hefja
starfsemi þar í landi.
Meginhlutverk skrifstofunnar
er að veita almenna fjármálaþjónustu á áherslusviðum
bankans á alþjóðlegum mörkuðum.
Íslensk fyrirtæki sem erlend
njóta nú góðs af traustum
samstarfsaðila í verkefnum
sínum í Kína.

FJÁRHAGSLEG VELGENGNI ÞÍN
ER OKKAR VERKEFNI

www.glitnir.cn

6%)345 36!2)¨

 Hvað starfa margir íslenskir
læknar erlendis?

 Hvað fær Víkin - Sjóminjasafnið í Reykjavík háan styrk
frá ríkinu?
 Hvað heitir forsætisráðherra
Spánar?
36®2  ",!¨3¥¨5 

!TVINNULEYSI

1,1 prósent í
nóvember
6)..5-!2+!¨52 Atvinnuleysi

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

2%9+*!6¥+
6ILJA LÅKAMSR¾KTART¾KI
(VERFISR¹È ,AUGARDALS SEGIST HAFA
FENGIÈ UPPLÕSINGAR FR¹ ÅÖRËTTA OG
TËMSTUNDAR¹ÈI BORGARINNAR UM ÖAÈ
AÈ R¹ÈIÈ HAFI ANNAST UPPSETNINGU OG
VIÈHALD LÅKAMSR¾KTART¾KJA ¹ +LAMBRA
TÒNI OG VILL AÈ R¹ÈIÈ SJ¹I LÅKA UM UPP
SETNINGU SLÅKRA T¾KJA Å ,AUGARDAL
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2ANNSËKN LÎGREGLUNNAR ¹ ¥SAFIRÈI ¹ DREIFINGU EITURLYFJA ¹ 6ESTFJÎRÈUM

(EILBRIGÈISM¹L

Tveir teknir vegna fíkniefna

Konum í læknastétt fjölgar

,®'2%',5-, Tveir menn voru
handteknir í vikunni, annar á Ísafirði og hinn í Reykjavík, vegna
rannsóknar lögreglunnar á Ísafirði á ætlaðri fíkniefnadreifingu
á norðanverðum Vestfjörðum undanfarnar vikur og mánuði.
Á miðvikudag lagði lögreglan á
Ísafirði hald á fimmtíu grömm af
hassi hjá rúmlega tvítugum manni
í bænum. Sá maður var í haldi í
sólarhring vegna gruns um fíkniefnamisferli, sem var til rannsóknar hjá lögreglunni á Ísafirði.
Maðurinn er grunaður um að hafa
sótt fíkniefni, nokkuð meira magn
en lagt var hald á, til Reykjavíkur
nýlega og flutt þau til Ísafjarðar í

þeim tilgangi að selja þau þar og í
nágrenni. Lögreglan á Ísafirði
naut aðstoðar lögreglunnar í
Reykjavík, en þar var annar karlmaður handtekinn og yfirheyrður
vegna sama máls. Sá maður er
grunaður um að hafa komið að
efnisöfluninni.
Maðurinn, sem lögreglan á Ísafirði var með í haldi, hefur ekki
áður komið við sögu vegna fíkniefnamála. Honum var sleppt lausum í fyrrakvöld. Hins vegar hefur
maðurinn, sem lögreglan í Reykjavík yfirheyrði, áður komið við
sögu vegna fíkniefnamála. Honum
var sleppt í fyrradag. Málið telst
vera upplýst.
JSS

¥3!&*®2¨52 ,ÎGREGLAN ¹ ¥SAFIRÈI NAUT

AÈSTOÈAR 2EYKJAVÅKURLÎGREGLU VIÈ RANN
SËKN M¹LSINS

(%),"2)'¨)3-, Hlutur kvenna í
læknastétt hefur farið vaxandi
undanfarin ár. Á aldursbilinu 4070 ára eru rétt tæp 80 prósent
stéttarinnar karlmenn. Á yngra
aldursbilinu, 26-39 ára, hefur
hlutfall karlmanna lækkað niður í
tæp 60 prósent á móti rúmlega 40
prósentum kvenna. Þetta er
meðal þess sem fram kemur í
skýrslu um vinnuafl í heilbrigðiskerfinu. Ef kynjaskipting
námsmanna í læknisfræði,
sjúkraþjálfun og hjúkrunarfræði
er borin saman kemur í ljós að
hlutur karla í hjúkrunarnámi er 3
prósent, 23 prósent í sjúkraþjálfun en 42 prósent í læknisfræði. HS

"RESK RANNSËKN UM HEILSU ELDRI KARLMANNA

Hættumerki að
skreppa saman
(%),3! !0 Ný bresk rannsókn á
eldri karlmönnum hefur sýnt
fram á að þeir sem skreppa
saman um 2,5 sentimetra eða
meira á tuttugu ára tímabili eru
líklegri til að deyja fyrr en hinir.
Þeim er jafnframt hættara við að
fá hjartasjúkdóma.
Tengsl minnkandi hæðar og
heilsu hafa lítið verið könnuð
hingað til, en þau gæti „vel verið
annað merki um versnandi heilsu
eldra fólks,“ sagði Goya Wannamethee, faraldsfræðingur við
Royal Free & University College
læknaháskólann í London, en hún
var ein þeirra sem stóð að rannsókninni.
Flestir karlmenn sem lækka
með aldrinum, þjást einnig af
öðrum merkjum hrörnunar, svo

sem
minnkaðri
hreyfigetu,
þyngdarmissi, andnauð og öðrum
kvillum, til dæmis gigt. Vísindamennirnir ráðleggja miðaldra
körlum að stunda líkamsrækt til
að viðhalda vöðvunum sem nauðsynlegir eru til að standa uppréttir. Önnur rannsókn hefur
sýnt fram á að jóga geti hjálpað
konum að vinna gegn hæðarmissi
og má draga þá ályktun að hið
sama eigi við um karlmenn.
Rúmlega 4000 breskir karlmenn tóku þátt í rannsókninni.
Þeir voru fyrst mældir seint á
áttunda áratugnum, þegar þeir
voru á aldrinum 40 og 59 ára, og
svo aftur tveimur áratugum
síðar. Þá höfðu um 15 prósent
karlanna styst um þrjá sentimetra eða meira.
SMK

6!2!2 6)¨ !&,%)¨).'5- ,ECH +ACZYNSKI FORSETI 0ËLLANDS ¹ BLAÈAMANNAFUNDI Å
"RUSSEL ¹ FÎSTUDAG (ANN SEGIR KRÎFUGERÈ ÖÕSKU SAMTAKANNA bHRINDA AF STAÈ MJÎG
H¾TTULEGRI ATBURÈAR¹Sm
&2¡44!",!¨)¨!0

Kröfugerð
Þjóðverja
æsir Pólverja
Fámenn samtök Þjóðverja sem áttu eignir á landsvæðum sem gefin voru Póllandi eftir stríð hafa skotið kröfugerð sinni til Mannréttindadómtóls Evrópu.
Kröfugerðin veldur Pólverjum miklu hugarangri.
"%2,¥. !0 Samtök sem kalla sig
„Prússneska umboðsnefndin“ og
segjast gæta hagsmuna Þjóðverja
sem flæmdir voru burt af landarog fasteignum sínum á landsvæðum sem gefin voru Póllandi eftir
síðari heimsstyrjöld, hafa skotið
kröfugerð sinni til Mannréttindadómstól Evrópu, á þeim grundvelli
að eignasviptingin og brottreksturinn hafi verið brot á Mannréttindasáttmála Evrópu. Farið er
fram á að eignunum verði skilað
eða skaðabætur greiddar fyrir
þær, að því er talsmaður samtakanna, Gerwald Stanko, tjáði AP á
föstudag.
Þótt samtökin séu alger jaðarhópur og hafi ekki umboð til að tala
fyrir munn nema mjög lítils hluta
þeirra milljóna Þjóðverja sem
þurftu að flýja heimkynni sín í því
sem áður voru austurhéruð Þýskalands – en aðeins um eitt þúsund
manns standa að baki „Prússnesku
umboðsnefndinni“ – þá veldur
kröfugerð hennar gríðarlegum
hugaræsingi meðal Pólverja, enda
hafa pólskir fjölmiðlar verir
ósparir á fréttaflutning af málinu.
Hinn þjóðernissinnaði forseti Póllands, Lech Kaczynski, sagði að

b02²33.%3+! 5-"/¨3.%&.$).m $YRA
BJALLA HINS UMDEILDA FÁLAGS Å $ÔSSELDORF
&2¡44!",!¨)¨!0

kröfugerðin myndi „hrinda af stað
mjög hættulegri atburðarás“.
Þýsk stjórnvöld hafa gefið mjög
skýrt til kynna að þau styðji ekki
kröfur samtakanna og sameiginleg
lögfræðinganefnd beggja ríkisstjórna komst að þeirri niðurstöðu
að ekki væru lagalegar forsendur
fyrir kröfum um slík eignaskil. Þá
hafa
regnhlífarsamtök
brottflæmdra í Þýskalandi, Bund der
Vertriebenen (BdV), ítrekað lýst
því yfir að þau hafi ekkert með
athafnir „Prússnesku umboðsnefndarinnar“ að gera. „Við höfum
lýst vanþóknun okkar á þessu ótal
sinnum,“ sagði Erika Steinbach,
forseti BdV, en hún á einnig sæti á
þýska Sambandsþinginu.
AA

TINDRANDI JÓL MEÐ
HELENA RUBINSTEIN
GÆÐI OG GLÆSILEIKI Í FYRIRRÚMI

Life Pearl Cellular 50 ml krem fyrir þroskaðar
konur. Tækniundur í perluformi sem endurnýjar
frumustarfsemi húðarinnar. Hámarksnæring.
Þéttari húð. Vinnur á brúnum blettum. Í HR
„Beauty-boxi” ásamt mini Wanted Rouge varalit
og Prodigy hreinsi 5 ml.

Verð: 20.600

kr. – verðmæti 24.000 kr.

Prodigy krem 50 ml lífsins elixir, alhliða orka gegn
öldrun, ásamt Prodigy hreinsi 30 ml og augnkremi
5 ml í HR „Beauty-boxi” Með þessu verðlaunakremi verður húðin mýkri, þéttari, húðlitur jafnari
og ljómandi og húðin rakafyllt.

Öll verð eru viðmiðunarverð. Ath. að Helena Rubistein útsölustaðir geta boðið önnur verð.

Verð: 12.800

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

4.600 kr. – verðmæti: 5.850 kr.

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

Verð: 3.980

kr. – verðmæti: 9.600 kr.

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

Verð:

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

Verð:

6.700 kr. – verðmæti: 11.800 kr.

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

4.960 kr. – verðmæti: 8.570 kr.

kr. – verðmæti: 17.480

3.460 kr. – verðmæti: 6.500 kr.

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

Verð: 7.120

kr. – verðmæti 11.760 kr.

Útsölustaðir:
Ársól Efstalandi 26 Grímsbæ – Snyrtivöruverslunin Glæsibæ – Hagkaup Kringlunni – Hygea Kringlunni – Lyf & heilsa Kringlunni – Lyf & heilsa Melhaga
Mist Spönginni 23 - Andorra Strandgötu 31 Hafnarfirði – Debenhams Smáralind Kópavogi – Hygea Smáralind Kópavogi - Bjarg Stillholti 14 Akranesi
GK snyrtistofa Þverholti 2 Mosfellsbæ – Hilma Garðarsbraut 26 Húsavík – Jara Hafnarstræti 104 Akureyri – Konur & Menn Hafnarstræti 9 Ísafirði
Miðbær Miðstræti 14 Vestmannaeyjum – Myrra Austurvegi 4 Selfossi
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VEL AF MATNUM

&ÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA BORÈAÈI JËLAMAT MEÈ STARFSFËLKI -ÒLALUNDAR

Hagnaður í góðum mannauði
3!-&¡,!'3-, Árlegur jólahádegisverður var snæddur á Múlalundi
nú í fyrradag. Á boðstólum var
dýrindis hangikjöt með tilheyrandi meðlæti. Starfsmenn og gestir renndu kræsingunum niður með
malti og appelsíni og allir voru í
jólaskapi. Búið var að skreyta
borðsalinn og sumir mættu í skárri
fötunum í tilefni jólamáltíðarinnar. Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra heiðraði starfsmenn
Múlalundar með nærveru sinni
ásamt Ragnheiði Arnljótsdóttur
ráðuneytisstjóra.
Á Múlalundi starfar fólk sem á
við ýmiss konar fötlun að stríða og
þar starfa um 34 einstaklingar í
fimmtíu stöðugildum. Múlalundur
framleiðir meðal annars bréfabindi, plastmöppur og dagbækur
og er hann einn stærsti og elsti

&¡,!'!2.)2 %).!2 -!44(¥!33/. /'
).'¶«2 (2!&.+%,33/.

verndaði vinnustaður landsins.
Helgi Kristófersson, framkvæmdastjóri Múlalundar, segir
peningalegan hagnað ekki vera
meginmarkmið rekstrarins heldur að skapa sem flestum vinnu
sem ekki gangi heilir til skógar.
„Hagnaðurinn felst í því að skila
sem flestum út á vinnumarkaðinn
og á þessu ári hefur Múlalundur
skilað fimmtán manns í vinnu eða
skóla. Þarna er um milljóna hagnað að ræða en það vantar bara
gjaldeyri til að meta það.“
Helgi segir nokkra bið eftir að
komast að á Múlalundi og að færri
komist að en vilja. „Mikil endurhæfing er fólgin í því að geta
stundað vinnu við sitt hæfi og
besta jólagjöfin sem hægt er að
gefa fötluðum er að kaupa framleiðsluvörur Múlalundar.“ Nú fer
sá tími í hönd að fyrirtæki og
stofnanir fara að huga að dagbókum fyrir starfsfólk sitt og skiptir
miklu fyrir Múlalund að fá til sín
sem flesta viðskiptavini.
Ingibjörg Sæmundsdóttir er
starfsmaður í eldhúsi Múlalundar
og hefur hún starfað þar í rúm
tuttugu ár. „Mér líkar vel í vinnunni og ætla að vera hér áfram,“
segir Ingibjörg en bætir við að
það verði gott að komast í jólafrí.

Einar Matthíasson hefur starfað hjá Múlalundi síðan árið 1988.
„Að vinna hér hefur mikið félagslegt gildi fyrir mig og starfið er
tengiliður við það sem hægt er að
kalla eðlilegt líf.“ Einar segir Múlalund góðan kost fyrir fólk sem á
erfitt með að vinna á almennum
vinnumarkaði. „Hér eru gamlir og
nýir starfsmenn í bland og mórallinn er góður. Einar var ánægður
með jólamatinn og sagði ákveðna
stemningu felast í þessari máltíð.
Einar er farinn að hlakka til jólanna
og segist ætla að nota hátíðarnar til
að lesa og hvíla sig.
HS
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2ASISMINN ER EKKI VANDI ÖEIRRA LITUÈU OG AÈFLUTTU
(ANN ER VANDI OKKAR SJ¹LFRA

Yfirburðir hvíta
kynstofnsins
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H

ópur ungra karlmanna fer um og áreitir jafnaldra sína
á almannafæri þangað til þolinmæði þeirra brestur og
orðaskipti leiðast í handalögmál og ofbeldis. Orsökin er
óljós, segir lögregla. Eineltisbragurinn á átökunum blasir við. En við bætist að deiluaðilar eru af tveimur kynþáttum, tala tungumál svæðisins með ólíkum hreim.
Deilan á sér djúpstæðan grunn í kynþáttahatri – rasisma.
Óvild í garð útlendinga er landlæg í Evrópu. Þegar héraðsbönd hins
staða og forna landbúnaðarsamfélags bresta og íbúar fara á flakk um
löndin vex hún hratt ef jarðvegur er frjór: samfélagið hefur um langa
hríð gengist upp í eigin ágæti og sérstöðu fyrir atbeina og orðræðu
þjóðrembumanna og lýðskrumara. Ef hallar á einhvern hóp samfélagsins eykst hættan á að upp spretti aðgangsharðar klíkur sem eiga
það eitt haldreipi í lífinu að þeim séu ein örlög búin í ljósi litarháttar,
lífshátta, menntunarleysis.
Að undanförnu hafa borist hingað upp fréttir af íslenskum karlmönnum sem lenda í átökum við danska jafnaldra sína. Stundum rata
slíkar fréttir í fjölmiðla, stundum ekki. Danskt samfélag býr við þær
aðstæður nú að rasismi veður þar uppi. Sömu sögu er að segja í Þýskalandi, Frakklandi, Póllandi og víðar um Evrópu. Andúðin beinist að
nánast hverjum þeim sem er aðkominn í þessum löndum, jafnvel þó
hann hafi alið þar allan sinn aldur og sé af innflytjendum í þriðja lið.
Landnemaþjóð eins og Íslendingar fer ekkert varhluta af þessu,
jafnvel þó hún reki upphaf sitt til fólksflótta úr þéttbýlum löndum
og eigi bæði keltneskan og norrænan uppruna. Jafnvel þótt hingað
hafi frá alda öðli drifið fólk víða að: Englendinga, Frakka, Hollendinga, Norðmenn, Færeyinga, Þjóðverja og gyðinga. Allt það fólk hefur
gengið inn í íslenskt samfélag og auðgað okkar rann. Sumt hefur haldið áfram leit sinni að heimahögum, annað horfið inn í þjóðarbrotin
sem hér settust að í upphafi.
Og á síðari tímum hafa komið hingað menn frá Suðaustur-Asíu,
Serbar, fólk af persneskum stofni og arabískum. Jafnvel þeldökkir
menn, þó rasisminn íslenski standi svo djúpum rótum að rétt hálf
öld sé liðin frá því blökkumönnum var bannaður aðgangur að veitingastöðum í Reykjavík og stjórnvöld óskuðu sérstaklega eftir því
við ameríska herinn, að hér væru ekki þeldökkir menn – og jafnvel
hinir hefðu ekki nema takmarkaðan aðgang um landið sem þeir áttu
að verja.
Fyrir rúmum tveimur áratugum þegar rasistar í Bretlandi svöluðu
lund sinni með því að hella bensíni inn um bréfalúgur fólks sem átti
ættir að rekja til Indíalanda og bera eld að, sagði Salmon Rushdie sem
þá var óþekktur höfundur í heiminum, að vandinn væri ekki þeirra
lituðu: rasisminn væri vandi okkar, þeirra hvítu, heimamanna gömlu
Evrópu. Og enginn gæti leyst þann vanda okkar nema við sjálf.
Og næstu dægrin þegar við höfum hátt um kristið innræti okkar
er þess hollt að minnast að í jólaguðspjallinu er greint frá fæðingu
barns sem er af heimilislausu flóttafólki komið, fólki sem bjó í hersetnu landi þar sem ríkur rasismi skildi að kynþætti.
Sjálf verðum við að þreifa í vitund okkar eftir þeim hugmyndum
sem ala af sér andúð á öðrum kynþáttum, andúð á öðrum, skilja hvernig við mismunum fólki eftir litarhætti og svokölluðu þjóðerni.
Það er okkur hollt svo við skiljum betur hvernig við mismunum
hvort öðru eftir kyni, aldri og félagslegri stöðu.
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Fátækt barna
Þ

að er ekki oft sem ég sé
ástæðu til að hrósa þingmönnum Samfylkingarinnar, en það er
sjálfsagt að gera það þegar það á
við. Beiðni þeirra um skýrslu um
fátækt barna var góð, því
auðvitað eiga að liggja fyrir
töluleg gögn um þetta mikilvæga
mál. Stjórnvöld verða að reyna að
meta með reglulegum hætti
hversu mörg börn búa við fátækt,
hvaða þjóðfélagshópar þurfa á
mestri aðstoð að halda og hvernig
best er að veita aðstoð til þeirra
sem á henni þurfa að halda. Í
skýrslu forsætisráðherra um
fátækt barna og hag þeirra
kemur fram að gagnasöfnunin og
úrvinnsla gagna hafi verið mjög
tímafrek vegna þess að um var að
ræða frumvinnslu. Það má vænta
þess að framvegis verði um
reglubundna mælingu að ræða og
þannig fengið mat á það hvernig
okkur gengur að berjast gegn
fátækt í landinu, einkum fátækt
barna.
Vandi er að mæla fátækt,
þannig að hægt sé að nota
slíka
mælingu að gagni. Ýmsir mælikvarðar eru til og enginn einn er
algildur. Það er hægt að rífast
endalaust um slíka mælikvarða,
gagnsemi þeirra og nákvæmni. En
það er ekki hægt að deila um það
að það er til fátækt í okkar samfélagi rétt eins og í öðrum. Það er
hvorki hægt að reikna fólk til
fátæktar né frá henni og fátækt er
sár fyrir þá sem við hana búa,
hvað sem öllum opinberum mælikvörðum líður. Það má vissulega
finna ýmislegt að aðferðinni sem
beitt er til að mæla fátækt barna í
skýrslu forsætisráðherra en það
breytir ekki því að samkvæmt
henni má ætla að 6,3% íslenskra
barna hafi verið innan fátæktarmarka árið 2004. Full ástæða er til
þess að taka þá niðurstöðu alvar-
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lega. En það er jafnframt ástæða
til að skoða hvað hefur verið gert
til að lækka þetta hlutfall frá árinu
2004 og eins er nauðsynlegt að
hafa í huga aðrar niðurstöður sem
finna má í skýrslunni.
Í fyrsta lagi kemur það fram í
skýrslunni að ef ekki kæmu til
aðgerðir í skatta – og bótamálum
myndi fátækt barna mælast yfir
12%. Barnabætur leika stórt hlutverk í því að ná þessu hlutfalli
niður um helming. Það skiptir því
miklu máli að frá árinu 2004 hafa
barnabætur verið hækkaðar mjög
mikið sem og tekjuskerðingarmörk
barnabótanna.
Þessar
aðgerðir skiptir miklu máli og
þegar hún verður öll kominn til
framkvæmda þá er ekki vafi á því
að hlutfall barna sem býr við
fátækt mun lækka verulega.
Í öðru lagi er sú staðreynd leidd
fram í skýrslunni að aukinn kaupmáttur allrar þjóðarinnar á árunum 1994 til 2004 hefur leitt til þess
að reiknuð fátæktarmörk hafa
hækkað um allt að 50% á þessu
tímabili. Árið 1994 bjuggu 6%
barna við fátækt samkvæmt þessari mæliaðferð. Tíu árum síðar er
hlutfallið óbreytt en hagur þeirra
sem minnst eiga hefur batnað
umtalsvert. Fyrir þá sem hafa úr
minnstu að spila er þetta kannski
mikilvægast. Hvort sem fátækt er
mæld með þessari aðferðinni eða
hinni þá hlýtur það að skipta mestu

máli að þeir sem eru fátækir hafi
nú úr meiru að spila en fyrir 10
árum síðan. Þessi staðreynd dregur hins vegar ekkert úr mikilvægi
þess verkefnis að berjast áfram
gegn fátækt, en það er mikilvægt
að átta sig á þessu. Mæliaðferðin
sem stuðst er við felur í sér þá
skekkju ef svo má að orði komast
að þó allri þjóðinni vegni vel, þó
tekjur allra hækki verulega á
ákveðnu tímabili, þá mælast jafn
margir fátækir áfram. Þetta
skekkir til dæmis allan alþjóðlegan samanburð.
Í þriðja lagi var jákvætt að sjá í
þessari skýrslu að samfélagið
okkar virðist hafa þann mikla kost
að barnafjölskyldur festast ekki í
fátækt. Hópurinn sem mældist
fátækur árið 2000 var skoðaður
sérstaklega og síðan kannað
hversu margar fjölskyldur sem
voru í þeim hópi það ár voru það
ekki árið 2004. Í ljós koma að ¾
þeirra fjölskyldna sem töldust
fátækar árið 2000 voru það ekki
lengur árið 2004. Hörmulegt hefði
verið ef það væri svo í okkar samfélagi að fátækar barnafjölskyldur ættu engan möguleika á því að
vinna sig út úr fátækt.
Skýrslan varpar ljósi á hvaða
hópar barnafólks það eru sem líklegastir eru til að búa við fátækt á
hverjum tíma, hún er því gagnlegt
innlegg í baráttunni gegn fátækt í
landinu. Í þeirri baráttu skiptir
miklu að beina aðstoð hins opinbera í rétta farvegi þannig að
skattfé nýtist sem best. En mestu
skiptir að efnahagslífið sé öflugt,
atvinnuleysi lágt og að laun og
kaupmáttur vaxi jafn og þétt. Það
ásamt öflugu menntakerfi eru
bestu leiðirnar sem við höfum til
að búa til samfélag þar sem öll
börn hafa jöfn tækifæri í lífinu,
óháð efnahag foreldra þeirra. Að
því marki eigum við að stefna.

Lausnarorðið er frelsi
Einstaklingar á hinum frjálsa markaði
finna lausnir sem virka með því að prófa
sig áfram í samkeppni við aðra, og á endanum verða þær hagkvæmustu og bestu
ofan á. Undantekningalaust uppfylla slíkargir halda að þeir sem berjast fyrir
ar lausnir kröfur neytenda enda væri
minnkandi ríkisafskiptum og lægri
enginn rekstrargrundvöllur fyrir þeim
sköttum séu að bjóða upp á einhverjar
öðruvísi. Þeir sem uppfylla ekki kröfur
„lausnir“. Þetta er misskilningur sem er
neytenda fara á hausinn.
þveröfugur við hitt sem rétt er. FrjálsÞessu er þveröfugt farið þegar rekstur
hyggjumenn boða engar lausnir. Þeir vilja
er í höndum hins opinbera. Opinber fyrirbara samfélag þar sem þeir sem hafa
tæki fara ekki á hausinn á meðan ríkislausnirnar fá frelsi til að prófa þær. Slík '%)2 '²3433/.
valdið hefur vald til að innheimta skatta.
er ekki raunin þegar stjórnmálamenn,
Illa rekin ríkisfyrirtæki og -stofnanir þrífast eingöngu
með sköttum og lögum, neyða alla til að samþykkja
í umhverfi sem hið opinbera heldur hlífiskildi yfir.
sínar lausnir.
Þótt dæmi séu um vel rekin ríkisfyrirtæki þá eru þau
Þetta má útskýra með dæmi: Frjálshyggjumenn
undantekningar frá reglunni. Vel rekin ríkisfyrirtæki
vilja að rekstri skóla verði komið á hinn frjálsa markeiga að einkavæðast og fá frelsi til að sanna sig á
að (og að skattar lækki og hamlandi skilyrðum og reglhinum frjálsa markaði. Þau eiga að fá að vera laus
um á rekstri skóla fækki). Þetta þýðir samt ekki að
undan endalausri afskiptasemi stjórnmálamanna sem
frjálshyggjumenn sem lýsa þessari skoðun sinni hafi
hafa engra persónulegra hagsmuna að gæta í rekstri
nokkuð vit á rekstri skóla eða menntun nemenda yfirþeirra. Illa rekin fyrirtæki, hvort sem þau eru í eigu
leitt. Frjálshyggjumenn vilja einfaldlega að skólakerfríkis eða einkaaðila, eða að fá að fara á hausinn. Neytinu sé komið í hendur þeirra einstaklinga sem kunna
endum öllum væri gerður stór greiði með því.
að bjóða upp á góða menntun á hagstæðum kjörum, og
Frjálshyggjumenn segja gjarnan að lausnarorðið
að foreldrar komist í stöðu kröfuharða neytandans
sé frelsi. Sjálfar lausnirnar hafa þeir hins vegar ekki.
sem getur beint viðskiptum sínum þangað sem þeim
Þær finnast af fólki sem dýfir hönd í kalt vatn og prófer mætt.
ar hæfileika sína og hugmyndir á hinum frjálsa markAllt tal um „lausnir“ frjálshyggjumanna er þess
aði.
vegna tómt tal. Þótt frjálshyggjumenn, eins og aðrir,
hafi oft ákveðnar hugmyndir um hvernig á að gera hitt
Höfundur er stjórnarmaður í Frjálshyggjufélaginu
og þetta þá er ekkert heilagt við uppástungur þeirra.
og starfar sem verkfræðingur í Danmörku
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Skipta utanríkismál einhverju máli?
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Ríkisstjórnir Bandaríkjanna
og Rússa, auk Evrópusambandsins (Dana og Grænlendinga),
ætla sér mikinn hlut í þeim auðæfum, sem flestir eru sannfærðir um að búi á botni Íshafsins og
heimskautasvæðanna. Til eru
framsýnir stjórnmálamenn hér á
landi, sem telja að við eigum að
koma að því gnægtaborði. Ætli
það verði ekki erfiðara, þegar við
treystum á að Norðmenn sjái um
varnir okkar? Hvernig ætli að
verði að semja um síldveiðar?

Það hefur gefist okkur sérlega
vel að vera fylgiþjóð Bandaríkjanna í sextíu ár. Ef menn
vilja heldur kalla það aftaníossa eða taglhnýtinga, mega
þeir það mín vegna.
Það þótti sjálfsagt að NATO
ríkin tækju að sér að senda eftirlitsflugvélar að landamærum
Eystrasaltsríkjanna við Rússland
og Hvíta-Rússland. Þau eru fátæk
og í hópi hinna „nýfrjálsu ríkja“,
sem okkur þykir öllum sjálfsagt
að styðja. Það er líka stutt að fara
frá Danmörku, Noregi, Belgíu,
Hollandi og Bretlandi, sem hafa
aðallega séð um þá gæslu, með
fjórum flugvélum í senn.
Nú segja sumir að NATO eigi
líka að sjá um varnir Íslands. Þó
að það séu ekki nema sextíu ár
frá því að við hlutum sjálfstæði
erum við ekki „nýfrjáls“. Eins og
við þreytumst aldrei á að sannfæra okkur sjálfa um, erum við
ein af ríkustu þjóðum heims, en
því miður aðeins miðað við fólksfjölda. Það dettur engum í hug að
verja okkur ókeypis, hér úti í

miðju Atlantshafi.
Það gleymist að NATO er ekki
stofnun, sem hefur her manna,
tilbúin til að senda hann hvert á
land sem er. Stofnunin er ekkert
annað en vilji ríkisstjórna aðildarríkjanna á hverjum tíma og
getur ekkert gert annað en þær
vilja. Við sjáum hvernig gengur
að fá ríkin til að senda hermenn
til Afganistan. NATO samræmir
aðgerðir, en framkvæmir þær
ekki.
Það er heldur ekki ódýrt að
verja Ísland, ef við viljum gera
það með þotum. Hver F-16 þota,
eins og Norðmenn eiga, kostar
álíka mikið og Boeing 737 farþegaflugvél og er samt ein sú
ódýrasta. Fyrir hvern tíma sem
hún flýgur þarf hún viðhald í 35
tíma samkvæmt bókum Bandaríkjahers, en raunverulega nær
sjötíu tíma. Hvað margar ferðir
frá Noregi erum við tilbúnir að
kosta á ári? Fjórar á dag? Fjórar
í mánuði? Það er alveg sama hvað
við höfum margar norskar þotur,
þær gera ekki sama gagn og ein
bandarísk. Það fylgir stór skuggi
þeirri bandarísku.
Við þurfum að ná upp sextíu
ára slaka og skilgreina sjálf
okkar öryggismál og hagsmuni.
Við þurfum að fá til þess besta
fólk, að kenna stjórnmálamönnum
og
stjórnarerindrekum,
hvernig á að fara með utanríkismál. Við viljum öll viðhalda þeim
lífskjörum, sem við erum orðin
vön. Reynslan hefur sýnt að smáþjóðum vegnar oftast betur en
stórum, en við þurfum að læra að
skilgreina hagsmuni okkar og
gæta þeirra sjálf, ein á báti.
Höfundur er fyrrverandi varafréttastjóri erlendra frétta hjá
Sjónvarpinu.
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ú er hafin mikil umræða um
öryggis- og varnarmál, en
slík umræða er Íslendingum
framandi. Undanfarin 50 ár hefur
engin raunveruleg umræða átt
sér stað um þau mál, vegna þess
að hvenær sem reynt var að ræða
þau, braust út rifrildi um varnarliðið og aðild að Atlantshafsbandalaginu.
Stjórnmálamenn
hafa því leitt þessa umræðu hjá
sér og standa nú uppi reynslulitlir á því sviði.
Það var auðvelt að gera grín
að fjórum þotum og með réttu
mátti halda því fram að þær gætu
ekki varið Ísland. Fjórar þotur
gátu ekki varið Ísland, ef rússneski flotinn, sem lá við Langanes í fyrra, hefði viljað taka Þórshöfn. Fjórar þotur geta ekki varið
Höfn í Hornafirði, Kópavog, Ísafjörð eða hvaða stað sem er á
landinu, ef einhvern óvin langar
að taka hann herskildi.
Hvers vegna eigum við þá að
semja við Norðmenn um einhverjar þotur, sem komi til
Íslands, hvort sem þær væru
fjórar eða færri. Ástæða til þess
er harla lítil, því að norskar þotur
gera ekki sama gagn og bandarískar.
Þegar stjórnmálamenn hafa
talað um sjáanlegar varnir hefur
hnussað í mörgum. Þeir hafa
kosið að skilja ekki að áhrif af
fjórum þotum eru huglæg og það
skiptir öllu máli hver á þær. Hollendingar eiga hundrað þotur, en
það er ekki af því að þeir telji
loftorrustur við nágranna sína
vofa yfir. Þær eru huglægar
varnir fyrir þá.
Staða okkar Íslendinga er
mikið breytt meðal þjóða, eftir að

laust. Fyrir nokkrum
Bandaríkjamenn hafa
dögum neituðu þriðja
svo rækilega hafnað
til fimmta stigs skrifokkur.
Þegar
við
finnar í Hafrannmættum á fundi í
sókna- og loftslagserlendum stofnunum,
stofnun
sáust útlínur bandaviðskiptaráðuneytis
ríska risans yfir öxlBandaríkjanna
að
ina á okkar mönnum.
eiga orðastað við
Hver ætli sé skýringsjávarútvegsráðin á því að Flugleiðir
herra Íslands. Þetta
hafa tvöfalt fleiri
hefði ekki gerst ef
lendingarleyfi
í
stóri skugginn hefði
Bandaríkjunum
en
verið við öxlina.
SAS, sem er í eigu «,!&52 3)'52¨33/.
Alison Bayles, formilljónaþjóða? Risinn
stjóri SIPRI, rannsóknarstofnunkinkaði kolli.
ar í alþjóðamálum í Stokkhólmi,
Þegar við þurftum að semja
sagði nýlega á fundi hér, að það
um alþjóðlegar fiskveiðar í
væru minnst tólf málaflokkar,
NEAFC og NAFO var skuggi rissem flokkuðust undir utanríkisans fyrir aftan okkar menn.
mál. Varnarmál væru aðeins einn
Þegar Íslendingar mæta í Mataf þeim. Við eigum eftir að læra
vælastofnuninni í Róm eða
að standa ein og átta okkur á að
Alþjóða heilbrigðisstofnuninni,
það eru ekki til neinar vinaþjóðir.
er skuggi risans ekki lengur með.
Erlend stjórnvöld hjala stundum
Þegar við þurfum að semja við
blíðlega, sérstaklega ef þú hefur
Norðmenn og Evrópusambandið
stóran skugga á bak við þig.
um fiskveiðar er risinn horfinn.
Sumir
stjórnmálamenn
trúa
Þegar við þurfum að verja flugskálaræðum.
stjórnarsvæðið okkar hjá Alþjóða
Utanríkismál snúast um skýrt
flugmálastofnuninni, sem skapar
skilgreinda hagsmuni og fáum er
okkur miklar tekjur, er risinn
það betur ljóst en Norðmönnum.
ekki lengur á bak við okkur.
Mikilvægur þáttur í utanríkisÞað hefur gefist okkur sérlega
stefnu Norðmanna snýst um að
vel að vera fylgiþjóð Bandaríkjauka yfirráð þeirra yfir norðuranna í sextíu ár. Ef menn vilja
höfum, með öllum tiltækum
heldur kalla það aftaníossa eða
ráðum. Hæstiréttur þeirra er
taglhnýtinga, mega þeir það mín
nýbúinn að kveða upp dóm, sem
vegna. En nú eigum við ekki kost
staðfestir að þeir hafi mátt stofna
á því. Eitt af því sem hendir smáefnahagslögsögu umhverfis Svalþjóðir er kallað „shunning“. Það
barða og ráða henni einir. Menn
er dregið af enska orðinu „shun“,
kunna að segja að það sé einhliða
sem þýðir að forðast, leiða hjá
ákvörðun, en hver hefur kært til
sér eða hafa að engu. Smáþjóðir,
Haag? Norðmenn eigna sér efnaeða örþjóðir eins og við, gleymhagslögsögu
umhverfis
Jan
ast oft viljandi eða óviljandi,
Mayen, með þeim rétti einum, að
þegar þeir stóru ræða alvarleg
þeir hafa þar veðurathugunarmál.
menn. Norðmenn skilja sína
Það kemur á óvart hversu
hagsmuni og vinna að þeim af
afleiðingar hinnar nýju einangrmikilli staðfestu.
unar birtast fljótt og afdráttar-

Framkvæmdu
snjallt markaðsátak
Microsoft Dynamics CRM gerir sölu- og markaðsfólki kleift
að beina sérsniðnum skilaboðum til núverandi og væntanlegra viðskiptavina, stytta söluferlið og auka söluna.
• Styrktu tengslin við viðskiptavinina
• Framkvæmdu snjallara markaðsátak
• Haltu betur utan um verkefnin
• Breyttu ábendingum um sölu í tækifæri
• Breyttu upplýsingum í mikilvæg markaðsgögn
TM Software er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í 11 löndum
og um 450 starfsmenn. Fyrirtækið þjónar yfir 1.800 viðskiptavinum í rúmlega
20 löndum í fjórum heimsálfum. TM Software hefur ítrekað verið heiðrað
sem eitt af framsæknustu fyrirtækjum Evrópu á „Europe´s 500” listanum.
Hafið samband við söludeild í síma 545 3200 eða á netfangið
sala@maritiech.is til að fá nánari upplýsingar.

www.tm-software.com

Egils malt og appelsín
í bland við jólaskapið

kaupauki
Jóla DVD mynd fylgir
með Coca Cola 4x2l. kippu

989,-

198,-stk.

Baci jólakúla 200gr.

Ajax uppþvottalögur 500ml. 3teg.

177,125,-

Jóla rúlluterta 370gr.
Jóla romm trufflur

689,verð áður: 868,-

1989,-

Emmess ískaka 1l.

verð áður: 2587,-

kaupauki

Quality Street 1.6kg.
After Eight 200gr. fylgir
með Quality Street dós

1442,-kg.

1998,Rækjur 2.5kg.

merkt verð: 1890,-kg.

Fjarðarkostur birkireykt úrb. frampartur

1348,-kg.
merkt verð: 1798,-kg.

Ali hunangsskinka

1974,-kg.
merkt verð: 2595,-kg.

Fjarðarkostur birkireykt úrb. læri

1199,-kg.
merkt verð: 1599,-kg.

Kjúklingastrimlar frá matfugli
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„Tónlist á að koma af stað báli
í hjörtum karla og kalla fram
tár í augum kvenna.“
¶ÕSKI SNILLINGURINN F¾DDIST ÖENNAN DAG
FYRIR  ¹RUM (ANN LÁST ¹RIÈ 

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Dæmdur í tvöfalt lífstíðarfangelsi

 &RAKKAR STAÈFESTA SJ¹LFST¾ÈI

¶ENNAN DAG ¹RIÈ  VAR
HÒSVÎRÈURINN FYRRVERANDI
)AN (UNTLEY FUNDINN SEKUR
UM AÈ HAFA MYRT SKËLA
STÒLKURNAR (OLLY 7ELLS OG
*ESSICU #HAPMAN &ÁKK
HANN TVO LÅFSTÅÈARDËMA FYRIR
GL¾PINN
3TÒLKURNAR SEM VORU
TÅU ¹RA OG BESTU VINKONUR
HURFU SPORLAUST FR¹ HEIMILI
(OLLY Å 3OHAM ¹ %NGLANDI
HINN  ¹GÒST ¹RIÈ 
&UNDUST LÅK ÖEIRRA Å SKURÈI
TVEIMUR VIKUM SÅÈAR EFTIR
EINA UMFANGSMESTU LÎG
REGLURANNSËKN "RETLANDS
(/,,9 /' *%33)#! (ÒSVÎRÈURINN FYRRVERANDI
VAR D¾MDUR Å TVÎFALT LÅFSTÅÈARFANGELSI FYRIR AÈ
FYRR OG SÅÈAR 6AKTI M¹LIÈ
HAFA MYRT (OLLY 7ELLS OG *ESSICU #HAPMAN
ËHUG MEÈ FËLKI UM HEIM
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3
ALLAN

"ANDARÅKJANNA

(UNTLEY HAFÈI ¹ÈUR VERIÈ
SAKAÈUR UM AÈ HAFA MIS
NOTAÈ STÒLKUR KYNFERÈISLEGA
EN ALLTAF SLOPPIÈ VIÈ DËMA
+¾RASTA HANS -AXINE #ARR
VAR D¾MD Å ÖRIGGJA OG H¹LFS
¹RS FANGELSI FYRIR AÈ HAFA
HYLMT YFIR MEÈ (UNTLEY
b¶Ò MYRTIR Ö¾R B¹ÈAR ¶Ò ERT
EINA MANNESKJAN SEM VEIST
HVERNIG ÖÒ MYRTIR Ö¾R OG ERT
EINA MANNESKJAN SEM VEIST
ÒT AF HVERJU m SAGÈI DËMAR
INN Å M¹LINU ÖEGAR HANN LAS
UPP DËMSÒRSKURÈINN "¾TTI
HANN ÖVÅ VIÈ AÈ (UNTLEY
HEFÈI VALDIÈ FJÎLSKYLDU STÒLK
ANNA ENN MEIRI SORG MEÈ
ÖVÅ AÈ ÖYKJAST HJ¹LPA TIL VIÈ
LEITINA AÈ ÖEIM

 &YRSTA EINSTEFNUGATAN ER

TEKIN Å NOTKUN Å .EW 9ORK
 3IMON "OLIVAR DEYR Å

+ËLUMBÅU
 !RABÅSKIR HRYÈJUVERKAMENN

DREPA  FARÖEGA Å ÖÕSKRI
FLUGVÁL ¹ FLUGVELLINUM Å
2ËM
 /0%# RÅKIN ¹KVEÈA AÈ
H¾KKA OLÅUVERÈ UM
  Å LOK N¾STA ¹RS
 2AUÈI KROSSINN KALLAR
ALLA STARFSMENN SÅNA
HEIM FR¹ 4ÁTÁNÅU EFTIR AÈ
BYSSUMAÈUR DRAP SEX
HJ¹LPARSTARFSMENN
 5MDEILT FRUMVARP UM
GAGNAGRUNN ¹ HEILBRIGÈ
ISSVIÈI ER SAMÖYKKT ¹
!LÖINGI MEÈ  ATKV¾È
UM GEGN 

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

Magðalenu Ólafsdóttur
Austurgerði 8, Reykjavík.

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

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Axelma Jónsdóttir

'5¨"*®2. -!'.²33/. 'UÈBJÎRN -AGNÒSSON GAF ¹ DÎGUNUM BLËÈ Å  SKIPTIÈ

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Hrafnistu Reykjavík,

verður jarðsungin frá Bústaðakirkju mánudaginn
18. desember kl. 15.00.
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Fanney Júlíusdóttir Erlendur Magnússon
Júlíus Örn Júlíusson Anna María Hjartardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

¶ETTA ER MÅN JËLAGJÎF

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

Guðmundar Kristins
Jónssonar
Skriðustekk 22, Reykjavík.

Þökkum einnig fyrir öll fallegu blómin, kransana,
minningarkortin, hlýju kveðjurnar og bænirnar
ykkar. Sérstakar þakkir til alls starfsfólks líknardeildar Landakotsspítala fyrir kærleiksríka og líknandi
umönnun við elskulegan eiginmann minn og föður
okkar. Einnig þökkum við kærlega fyrir hlýhug ykkar
við okkur aðstandendur hans.
Sesselja Guðmunda Sigurðardóttir
Helgi Sigurður Guðmundsson Sigrún Sjöfn Helgadóttir
Stefanía Guðríður Guðmundsdóttir
Kristín Helga Guðmundsdóttir Vilhjálmur Geir Siggeirsson
Sigríður Guðmundsdóttir
barnabörn, langafabörn og aðrir aðstandendur.

LEGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
Í MIKLU ÚRVALI

Rafeindavirkinn Guðbjörn Magnússon
gaf á dögunum blóð í 150. skiptið á
ævinni, sem er oftar en nokkur annar
Íslendingur hefur gert.
Guðbjörn, sem er 62 ára, segist
fyrst hafa gefið blóð þegar hann stundaði nám í Loftskeytaskólanum árið
1967. „Þá var verið að biðja þá sem
voru í Stýrimanna- og Vélskólanum að
gefa blóð og þá fylgdum við með,“
segir Guðbjörn. „Ég fór síðan öðru
hvoru og af einhverjum ástæðum hélt
ég þessu áfram. Þær fóru að hringja í
mig stelpurnar í Blóðbankanum vegna
þess að ég var í þessum O mínus flokki
og var með efni í blóðinu sem lítið er
af. Það var notað til að gefa kornabörnum sem enginn vissi í hvaða flokki
lenda,“ segir hann en tekur fram að
búið sé að finna lausn á þessu vandamáli. Þær mæður sem eru í röngum
flokki fá nú meðöl við því en áður fyrr
þurfti að skipta um blóð í börnunum til

að koma þeim yfir fyrsta hjallann.
Bætir Guðbjörn því við að eitt sinn
hafi kona nokkur hringt í sig eftir að
hann var kjörin Hvunndagshetjan í
Fréttablaðinu og þakkað honum fyrir.
„Hún sagði að ég hefði trúlega hjálpað
hennar barni í gegnum þessa erfiðleika,“ segir hann.
Upphaflega vandi Guðbjörn komu
sína í Blóðbankann á föstudögum til að
ferskt blóð væri til fyrir helgina. Síðan
hefur hann haldið áfram að koma þangað án þess að spáð eitthvað mikið í það.
„Þetta er ósköp notalegt umhverfi og
þægilegt. Ef þær væru einhverjir fýlupúkar myndi ég ekkert koma,“ segir
hann um konurnar í Blóðbankanum
sem hann hefur miklar mætur á. „Þetta
er eiginlega mín jólagjöf. Það er
skemmtilegt að þetta skuli hitta svona
á rétt fyrir jólin að ég sé búinn að fara
í þessi 150 skipti. Það er notaleg tilfinning að hafa náð þessum áfanga.

Þetta er ekki vara sem þú kaupir úti í
búð eða getur búið til. Þess vegna er
það svo mikið atriði að geta náð í nýjan
og nýjan flokk.“
Guðbjörn mælir með því við fólk
sem vill gefa blóð að tengja blóðgjöfina við mánuðinn sem það á afmæli og
í framhaldinu geti það farið á hálfs árs
fresti. Það skipti strax sköpum fyrir
Blóðbankann sem hefur auglýst mikið
eftir blóði undanfarið. Segir hann blóðgjöfina sjálfa vera ekkert mál, það sé
eins og að vera klipinn og maður finni
ekkert fyrir því.
Guðbjörn segist ætla að halda áfram
að gefa blóð á meðan hann má. „Það
verður kannski ekki eins þétt ef maður
skyldi ferðast um svæði þar sem
maður þarf að passa sig eins og í SuðurAmeríku eða Afríku. Ég er kominn á
þann aldur að mig langar að ferðast og
það getur komið að því að maður geri
meira af því.“
FREYR FRETTABLADIDIS

Fótboltaæfing í frímó
„Krakkarnir eru bara svo
rosalega hrein, bein og
skemmtileg að mér dettur
ekki í hug að hætta þessu,”
segir Matthías Sigvaldason.
Hann er einn margra knattspyrnumanna sem hafa
starfað sem skólaliðar við
Ísaksskóla á liðnum árum.
Matthías er búinn að vera í
þessu starfi frá 1995 en með
smá hléum þó inn á milli.
„Þetta er mjög gefandi
starf og við leggjum okkur
fram um að nýta fótboltann
til þess kenna krökkunum
að vinna saman og þroskast
félagslega. Ég hef svo verið

að starfa við þjálfun samhliða þessu á liðnum árum.
Var þjálfari meistaraflokks
kvenna hjá Fjölni en er
hættur því í bili þar sem ég
er búsettur á Selfossi. Það
segir eflaust sitt um hversu
skemmtilegt starfið er. En
það er mikilvægt að taka
fram að það eru fleiri fótboltakallar hér en ég og svo
eru líka frábærar stelpur að
vinna hérna með góðan bakgrunn úr íþróttum.”
Matthías spilaði með
Leiftri Ólafsfirði í efstu
deild á sínum tíma einn
fárra heimamanna og það

&«4"/,4) ¥ &2¥-¥.²45.5- -ATTHÅAS 3IGVALDASON SKËLALIÈI Å ÅSAKSSKËLA
¹SAMT HRESSUM FËTBOLTAKRÎKKUM

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

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

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

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

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

3.490

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

Litla rauð

50%

afsláttur

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

50%

50%

afsláttur

2.495 kr/stk. áður 4.990 kr/stk.

2.495 kr/stk. áður 4.990 kr/stk.

1.299 kr/stk.

1.299 kr/stk.

Horfðu til himins

1.275 kr/stk. áður 2.550 kr/stk.

afsláttur

afsláttur

Að opna dyr

50%

afsláttur

50%

50%

Skáldalíf

Rikki

50%

afsláttur

2.990 kr/stk. áður 5.980 kr/stk.

2.995 kr/stk. áður 5.990 kr/stk.

afsláttur

afsláttur

Nonnikonni og kúlurnar

afsláttur

afsláttur

50%

1.245 kr/stk. áður 2.490 kr/stk.

50%

50%

50%

afsláttur

Íslensk knattspyrna 2006

Helgi Rafn

1.299

kr/stk.
Jóhann Friðgeir og vinir

1.299

kr/stk.
Frostrósir - Bestu lögin

allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 17. desember eða á meðan birgðir endast
www.netto.is

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

V

atnið kveikir líf, allt
í kringum sig. Vatnið vekur von, allra
sem þyrstir. Vatnið
er alls staðar, í lofti
láði, legi. Vatnið
börn sín baðar, í móðurkviðsins
legi. Það rignir á góðum degi.
(Björn Jörundur Friðbjörnsson).
Anna M. Þ. Ólafsdóttir, fræðsluog upplýsingafulltrúi Hjálparstarfsins, hefur séð með eigin
augum hve miklu framlög Íslendinga til aðstoðar við bágstadda í
Afríku hafa áorkað. Fjölmargir
vatnsbrunnar hafa verið grafnir
fyrir gjafafé frá Íslandi, dælum
komið upp og fólki kennt að veita
vatni á akra auk þess að fá leiðbeiningar um mikilvægi hreinlætis.
Fyrir síðustu jól gáfu Íslendingar 32 milljónir króna til vatnsverkefna á vegum Hjálparstarfsins í Malaví, Mósambík og Úganda.
Fyrir tilstuðlan þeirra peninga
býr fjöldi fólks við önnur og betri
kjör en áður og það sem er mest
um vert; fólkið lifir.
Starfið þarf að halda áfram því
í Afríku búa margir við örbirgð.
„Vandinn er mikill og margþættur,“ segir Anna sem treystir á

gjafmildi Íslendinga svo fleiri geti
notið lífs í heiminum.

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

selur. Stelpan þvoði þvott, strákarnir sópuðu í kringum húsið, sá
elsti fór í sendiferð fyrir kaupmanninn og fyrr en varði var
komið myrkur.“

!LLAR BJARGIR BANNAÈAR
Þetta var hefðbundinn helgardagur í lífi systkinanna en á virkum
dögum fara yngri börnin í skóla
þar sem þau læra að lesa og reikna.
Kennslugögn eru fábrotin; aðeins
gömul krítartafla.
Ef börn missa foreldra sína á
þessum slóðum þurfa þau að sjá
um sig sjálf. „Þegar foreldrarnir
dóu kom frændfólk úr nærliggjandi þorpi og dvaldi hjá börnunum
í tvo til þrjá daga en fór svo. Fólk
á nóg með sjálft sig. Fátæktin er
svo mikil.“
Anna segir marga velta fyrir
sér hvers vegna fólk fari ekki til
borganna og reyni að hefja nýtt og
betra líf og kann svar við slíkum
vangaveltum: „Fólk á ekki fyrir
farinu en þeir sem komast, slást í
hóp allra hinna sem flýja eymdina
og hún er í raun jafn mikil í
fátækrahverfum borganna. Því
eru í raun allar bjargir bannaðar.
Ómenntað fólk hefur ekki að neinu
að hverfa.“
Hjálparstarf kirkjunnar leitar

!..! - ¶ «,!&3$«44)2 b¡G VELTI SJ¹LF FYRIR MÁR HVERJU ÁG TÅMI Å ÖAÈ OG ÖAÈ SKIPTIÈ
OG STUNDUM FINNST MÁR ÁG NÅSK ÖË AÈ ÁG VITI SVO VEL HVERJU ÖETTA BREYTIRm
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

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

®LLUM VEITT AÈSTOÈ
Þótt Hjálparstarf kirkjunnar sé
stofnað af þjóðkirkjunni og byggi
á grunni kristinnar trúar er lútherstrú síður en svo forsenda þess
að fólk njóti starfsins. „Trú hefur
ekkert að segja um hvort við veitum aðstoð. Hjálparstarfið er stofnað út frá kristnum gildum en við
störfum eins og hver önnur mannúðarsamtök og veitum öllum
aðstoð. Annað væri í ósammræmi
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við boðskapinn,“ segir Anna. Og
fólkið setur það ekki fyrir sig enda
sama hvaðan gott kemur. Meirihluti íbúa Úganda og Malaví er þó
kristinn en í Mósambík eru önnur
trúarbrögð ríkjandi.
Anna velkist ekki í vafa um að
kristin trú geti gert mörgum lífið
bærilegra. „Fólk á þessum slóðum
er oft undir ægivaldi anda forfeðranna sem heldur samfélaginu í
heljargreip.“ Hún segir kristniboða hafa upplifað það að bjarga
börnum í Eþíópíu þar sem því er
trúað að ef tennur barns vaxa fyrst

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

inu, það er yfirgnæfandi tilfinning
eftir heimsóknir til þessara
landa.“
Anna hefur unnið hjá Hjálparstarfinu í tíu ár en áður þekkti hún
lítið til þróunarmála. „Þetta er
mjög áhugavert starf og þó ég hafi
unnið við þetta í tíu ár verð ég alltaf spennt að segja frá því. Stundum hefur mér þó leiðst í smá stund
og ég man að einu sinni var auglýst starf upplýsingafulltrúa í
álveri. Ég pældi aðeins í því en
hugsaði svo – hvað get ég verið
lengi spennt fyrir áli?!“ segir hún
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¥SLENDINGUR NOTAR  
LÅTRA AF VATNI ¹ DAG

L   MILLJARÈAR MANNA
HAFA EKKI AÈGANG AÈ HREIN
L¾TISAÈSTÎÈU

L 6ÅÈAST Å ÖRËUNARLÎND
UNUM SKAPAR ËHREINT VATN
MIKLU MEIRI H¾TTU FYRIR FËLK
EN OFBELDIS¹TÎK

L  LÅTRAR ¹ MANN ¹ DAG
TIL DRYKKJAR MATARGERÈAR
OG ÖVOTTA ER L¹GMARK (VER

L   MILLJËNIR BARNA DEYJA
AF VÎLDUM NIÈURGANGS ¹ ¹RI
¶AÈ ERU  BÎRN ¹ DAG

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

(AMINGJAN ER FJARRI
Það hjómar nöturlega en meðal
fátækra í Afríku er stéttaskipting
og þar er litið niður á þá sem eru
allra verst settir. Munaðarlaus
börn sem hafa búið við sára
örbirgð hafa mátt þola að nágrannarnir líti niður á þau. Anna segist
hafa séð að eftir að þau hafa fengið aðstoð og betri föt sé þeim betur
tekið. „Það er heilmikill munur á
börnum fyrir og eftir aðstoð og við
sjáum mikinn árangur af starfinu.“
Anna sá fræga útlenska konu
segja nýverið í sjónvarpi að fátækt
fólk í þróunarlöndunum væri hamingjusamt af því það brosti svo
mikið. Reynsla Önnu er önnur.
„Þetta er della því þegar maður
talar við fólkið þá er það fjarri
hamingju. En það er brosmilt sem
er allt annað. Mér finnst fólk í Afríku vera opið, einlægt, hjálpsamt
og broshýrt en það er ekki hamingjusamt. Um leið og maður sest

L &IMM SINNUM FLEIRI
BÎRN DEYJA AF NIÈURGANGI
VEGNA ËHREINS VATNS EN ÒR
ALN¾MI

L &ËLK MEÈ SJÒKDËMA
VEGNA ËHREINS VATNS FYLLIR
HELMING ALLRA SJÒKRARÒMA Å
ÖRËUNARLÎNDUNUM

L ¶AR SEM (J¹LPARSTARF
KIRKJUNNAR STARFAR Å ²GANDA
HEFUR AÈGANGUR AÈ HREINU
VATNI L¾KKAÈ D¹NARTÅÈNI
UNGBARNA UM  PRËSENT

L (ELMINGUR ÅBÒA ÖRËUN
ARLANDA ¹ HVERJUM TÅMA ER
VEIKUR VEGNA SKORTS ¹ VATNI
OG HREINL¾TISAÈSTÎÈU

niður og fer að spyrja þá er mjög
stutt í tárin og hryllinginn sem
fólkið býr við.“
Sveitasamfélögin í Afríku eru
borin uppi af konum. Karlarnir
gera næsta lítið. „Þær bera ábyrgð
á ræktuninni en mega samt ekki
eiga landið, þær bera ábyrgð á að
sækja vatn og eldivið og halda
heimilið og ala upp börnin.“ Anna
vonar að þetta breytist en viðurkennir að það sé til mikils ætlast
að koma á jafnrétti kynjanna í Afríku. „En við styrkjum m.a. leiðtoganámskeið fyrir konur, einhvers staðar þarf að byrja og það
hefur sýnt sig að aðstoð sem konur
fá skilar sér miklu betur til samfélagsins og fjölskyldunnar heldur
en aðstoð sem karlar fá.“

3TUNDUM ÖYRMIR YFIR MIG
Það reynir á að fara úr allsnægtunum á Íslandi til snauðustu héraða heims. Þótt heimsóknirnar
vari jafnan stutt. Anna segist ekki
geta sett sig í spor fólksins sem
hún hittir í ferðum sínum. „Ég get
ekki ímyndað mér hvernig það er
að vera tólf ára og enginn pabbi og
mamma, ekkert frændfólk, það
hafa svo margir dáið eða kiknað
undan þessu og bara farið. Börnin
eru hrædd í svörtu næturmyrkri
og maður getur aldrei upplifað
neitt í líkingu við það sem þetta
fólk býr við,“ segir Anna og viðurkennir að stundum þyrmi yfir
hana. „En á móti kemur að maður
sér svo mikinn árangur af starf-

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

2ÅKASTA FËLK Å HEIMI
Þótt Önnu finnist sjálfsagt að
Íslendingar leggi fram peninga til
hjálparstarfs í þróunarríkjunum
veit hún sem er að mörgum er annt
um krónurnar sínar. „Ég velti sjálf
fyrir mér hverju ég tími í það og
það skiptið og stundum finnst mér
ég nísk þó að ég viti svo vel hverju
þetta breytir.“ Hún segir að við
störf sín hafi henni lærst að meta
betur gildi hlutanna og þótt hana
langi í fjölmargt sem hún geti ekki
veitt sér viti hún að hún tilheyri
ríkasta fólki í heimi.
Og Anna rifjar upp sögu af
sjálfri sér. „Þegar ég var rúmlega
tvítug bjó ég við Miklubraut og
var í Kennaraháskólanum sem er
við Stakkahlíð. Ég labbaði í skólann en hugsaði með mér á morgnana hve gott væri að eiga bíl. Ég
tók mér hlé frá námi og dvaldi á
Indlandi og eftir að ég kom heim
var ég í raun ánægð með að geta
yfirhöfuð gengið í skólann. En svo
helltist það yfir mig aftur að ég
þyrfti að eiga bíl. Núna þegar mig
langar í eitthvað sem ég hef ekki
ráð á minni ég mig á að ég er samt
með ríkasta fólki í heimi.“ N
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Markaðssetning kristninnar
Jólin eru fram undan með tilheyrandi hátíðarhöldum, siðum og venjum. En hvaðan er þetta
komið allt saman? Af hverju höldum við jól einmitt á þessum árstíma? Og hvaðan kemur jólatréð
og jólasveinninn svo ekki sé minnst á jólapakkana? Sigurður Þór Salvarsson rýndi í sögu jóla-

Þ

ó svo meginástæða
þess að við höldum
jólin hátíðleg í lok
desember, sé skýrð
með fæðingu Krists,
þá er staðreyndin sú
að enginn veit með vissu hvort
Kristur fæddist einmitt á þessum
tíma.
Það hentaði hins vegar boðberum kristinnar trúar á sínum tíma,
að miða við þennan árstíma því
frá fornu fari höfðu menn haldið
sólrisuhátíðir um þetta leyti til að
fagna hækkandi sól.
Með því að staðsetja fæðingu
Krists á sama tíma og sólrisuhátíðina var léttara að snúa mönnum
til kristni; þeir þurftu ekki að láta
alla gamla siði lönd og leið, heldur
gátu viðhaldið þeim og þróað undir
nýjum formerkjum.

3NJÎLL MARKAÈSSETNING
Þessi snjalla markaðssetning
kristninnar sést ekki hvað best á
því að það var ekki fyrr en árið
354 sem Gregoríus páfi lýsti því
opinberlega yfir að 25. desember
væri fæðingardagur Krists.
Og reyndar verður fæðing hans
ekki opinber hluti af jólahaldi
almennt fyrr en eftir 1224. Þá bað
heilagur Frans af Assisi um sérstakt leyfi páfa til að gera hana
hluta af helgihaldinu og hefur svo
verið síðan.
*ËLATRÁ HEIÈINN SIÈUR
Jólatréð sem er ómissandi hluti af
jólahaldi nútímans á sér líka sögu
sem ekki tengist kristinni trú sérstaklega. Hluti af helgihaldi heiðinna manna fyrr á öldum í NorðurEvrópu fyrst og fremst, fólst í
tilbeiðslu guða á borð við Óðin,
Þór, Freyju og Frey svo einhverjir
séu nefndir.
Þannig var eikartréð hluti af
tilbeiðslunni á Þór og þaðan er
talið að tréð sé komið inn í jólahaldið. Hugsanlega með svipuðum
hætti og jólahaldið sjálft; leyfa
fólki að viðhalda gömlum siðum
en yfirfæra þá á nýja trú.
Jólatré einsog við þekkjum þau
í dag eru hins vegar tiltölulega
nýr hluti af helgihaldi fólks; til
dæmis voru jólatré ekki þekkt að
ráði í Bretlandi fyrr en eftir 1841,
en þá setti Albert, eiginmaður
Viktoríu drottningar, upp jólatré
fyrir konu sína og börn. En þá ber
líka að geta þess að Albert var einmitt þýskur og þekkti því til þessa
siðar frá heimalandi sínu.
*ËLAMATURINN FËRNARLAMB
Alsiða er að menn geri vel við sig
og sína í mat og drykk á jólum. Og
í sjálfu sér ekki óeðlilegt að menn
geri sér slíkan dagamun á hátíðum. Jólamaturinn á sér hins vegar
ævagamla forsögu, sem tengist
miðsvetrarblótum fornmanna.
Fórnir til guðanna eru þekkt
fyrirbæri í öllum trúarbrögðum
og meðal þess sem fórnað var voru
skepnur af ýmsu tagi, samanber
orðið fórnarlamb. Jólamaturinn er
því óbeint fórn okkar til guðs og
sem dæmi um tiltölulega bein
tengsl í þessum efnum, að þá er
enn algengur siður í Bretlandi og
víðar að hafa svínshöfuð á borðum
um jólin. Og stundum er svínið
með epli í munninum.
Þessi siður er talinn ættaður
beint frá fornum blótum norrænna
manna sem höfðu fyrir sið að færa
guðnum Frey svín að fórnargjöf.
*ËLASVEINNINN ER DÕRLINGUR
Jólasveinninn er aftur á móti

+24 "!2. (%&52
-®2' .®&.
(EILAGUR .IKUL¹S SEM Å TÅMANS R¹S
HEFUR BREYST ÒR DÕRLINGI Å JËLASVEIN
¹ SÁR MÎRG MISMUNANDI NÎFN (ÁR
ERU NOKKUR D¾MI UM NAFN HANS Å
ÕMSUM LÎNDUM
!FGANISTAN p "ABA #HAGHALOO
!LBANÅA p "ABADIMRI
!RMENÅA p 'AGHANT "ABA
"ANDARÅKIN p 3ANTA #LAUS
"RASILÅA p 0APAI .OEL
"ÒLGARÅA p $YADO +OLEDA
#HILE p 6IEJO 0ASCUERO
$ANMÎRK p *ULEMANDEN
%NGLAND p &ATHER #HRISTMAS
&INNLAND p *OULUPUKKI
&RAKKLAND p ,E 0ÀRE .OÃL
'RIKKLAND p !YOS 6ASÅLIS
¥RLAND p $AIDÅ NA .OLLAIG
¥SLAND p *ËLASVEINNINN
¥TALÅA p "ABBO .ATALE
,ITH¹EN p +ALÀDU 3ENELIS
.OREGUR p *ULENISSEN
0ËLLAND p 3WIETY -IKOãAJ
0ORTÒGAL p 0AI .ATAL
2ÒMENÅA p -OS #RACIUN
2ÒSSLAND p $ED -OROZ
3ERBÅA p $EDA -RAZ
3P¹NN p 0AP¹ .OEL EÈA 3AN
.ICOL¹S
3VÅÖJËÈ p *ULTOMTEN
4YRKLAND p .OEL "ABA
5NGVERJALAND p -IKUL¹S
¶ÕSKALAND p 7EIHNACHTSMANN
EÈA .IKOLAUS

rammkristið fyrirbæri, ef frá eru
taldir þeir íslensku sem eiga rætur
sínar í heiðnum sið og gamalli
þjóðtrú um tröll og huldufólk.
Fyrirmyndin að sveininum
gjafmilda er heilagur Nikulás,
biskup sem uppi var á 3. og 4. öld
eftir Krist á því svæði þar sem nú
er Tyrkland. Hann var af efnafólki
kominn en gaf allt sitt ríkidæmi til
fátækra og þá sérstaklega barna.
Dánardagur Nikulásar er 6.
desember og er sá dagur tileinkaður honum og upp á hann haldið í
kaþólskum sið. Eftir lát Nikulásar
fóru menn að tengja nafn hans við
hin ýmsu kraftaverk og var hann
gerður að dýrlingi í kjölfarið. Varð
hann brátt mjög vinsæll sem slíkur, þannig að einungis guðsmóðir
skákaði honum í vinsældum.
Þess má geta að Nikulás var
mjög vinsæll hér á Íslandi í kaþólskum sið sem og annars staðar.
Þannig voru um 33 kirkjur tileinkaðar honum hérlendis þegar best
lét.

*ËLAGJAFIRNAR FR¹ .IKUL¹SI
Dýrkun á heilögum Nikulási jókst
svo enn frekar eftir að ítalskir
kaupmenn rændu líkamsleifum
hans 1087; fluttu til Bari á Ítalíu

þar sem þeir reistu honum dómkirkju.
Fljótlega eftir það var farið að
tengja nafn hans jólahaldinu og þá
sérstaklega gjöfunum.
Er það talið koma frá helgisögn
um að Nikulás hafi eitt sinn bjargað þremur fátækum stúlkum frá
því að lenda í vændi. Og það á
hann að hafa gert með því að gefa
þeim gull.
Varð víða siður að gefa börnum gjafir á messudegi Nikulásar
6. desember en smám saman

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

.IKUL¹S VERÈUR 3ANTA #LAUS
Síðan hefur mikið vatn runnið til
sjávar og Nikulás kallinn tekið
ýmsum breytingum. Mestu munar
þar um áhrif bandarískra kaupa-

/RÈIÈ JËL ÒR HEIÈNUM SIÈ
(VERS VEGNA SKYLDU NORR¾NIR MENN KALLA
ÖESSA MIKLU KRISTNU H¹TÅÈ SEM FRAMUNDAN ER
JËL (VAÈAN ER ÖAÈ ORÈ KOMIÈ OG HVAÈ ÖÕÈIR
ÖAÈ %FTIRFARANDI SVAR ER AÈ FINNA ¹ 6ÅSINDAVEF
(¹SKËLA ¥SLANDS
L /RÈIÈ JËL KEMUR ÖEGAR FYRIR Å HEIÈNUM SIÈ OG
VAR Ö¹ NOTAÈ UM MIÈSVETRARBLËT SËLHVARFAH¹TÅÈ
3ÅÈAR ÖEGAR KRISTNI BARST TIL .ORÈURLANDA OG F¾È
INGAR +RISTS VAR MINNST ¹ SVIPUÈUM TÅMA F¾RÈIST
HEITIÈ ¹ HEIÈNU H¹TÅÈINNI YFIR ¹ Ö¹ KRISTNU
L ¥ F¾REYSKU ER NOTAÈ JËL Å DÎNSKU NORSKU OG
S¾NSKU JUL ¥ NORSKU ER JOL UPPRUNALEGRA EN JUL
ER TEKIÈ AÈ L¹NI ÒR DÎNSKU /RÈIÈ JUHLA kH¹TÅÈl ER FORNT TÎKUORÈ Å FINNSKU ÒR
NORR¾NU OG SÕNIR H¹AN ALDUR ORÈSINS
5PPRUNI ORÈSINS ER UMDEILDUR %LSTU GERMANSKAR LEIFAR ERU Å FORNENSKU OG
GOTNESKU ¥ FORNENSKU ERU TIL MYNDIRNAR OL Å HVORUGKYNI OG OLA Å KARLKYNI TIL
D¾MIS RRA OLA kFYRSTI JËLAM¹NUÈURINNl ÖAÈ ER kDESEMBERl OG FTERRA OLA kEFTIR
JËLAM¹NUÈINNl ÖAÈ ER kJANÒARl %INNIG ER ÖAR TIL MYNDIN ILI SEM NOTUÈ VAR UM
DESEMBER OG JANÒAR
L ¥ GOTNESKU ÎÈRU FORNGERMÎNSKU M¹LI KEMUR FYRIR ¹ DAGATALI FRUMA JIULEIS
NOTAÈ UM kNËVEMBERl ÖAÈ ER kFYRIR JIULEIS FYRIR DESEMBERl 3KYLT ÖESSUM
ORÈUM ER ÅSLENSKA ORÈIÈ ÕLIR NOTAÈ UM ANNAN M¹NUÈ VETRAR SEM AÈ FORNU
MISSERATALI HËFST   NËVEMBER
L 3UMIR VILJA TENGJA ÖESSAR ORÈMYNDIR INDËEVRËPSKUM STOFNI SEM MERKIR
kHJËLl OG AÈ ¹TT SÁ VIÈ ¹RSHRINGINN !ÈRIR GISKA ¹ TENGSL VIÈ TIL D¾MIS FORNIND
VERSKU YCATI kBIÈUR ¹KAFTl OG AÈ UPPHAFLEG MERKING HAFI Ö¹ VERIÈ kB¾NAH¹TIÈl
(VORT TVEGGJA ER ËVÅST

héðna en siðir og sögur um Nikulás bárust til nýja heimsins á sínum
tíma með hollenskum innflytjendum.
Kölluðu þeir hann Sinter Klaas
uppá hollensku sem breyttist síðan
í Santa Claus einsog hann heitir
upp á amerísku í dag.
Fóru menn að teikna af honum
myndir þar sem hann var gjarnan
hafður í síðri kápu, yfirleitt purpuralitri; rauði liturinn var enn ekki
orðinn sérstakur einkennislitur
jólanna þegar hér var komið sögu.

#OCA #OLA NÒTÅMAV¾DDI .IKUL¹S
Mesta byltingin á útliti og kannski
innræti Nikulásar varð hins vegar
þegar gosdrykkjarisinn Coca-Cola
ákvað að nota hann í auglýsingaherferð fyrirtækisins árið 1931.
Kókmenn vildu auðvitað hafa
sveinka eftir sínu höfði og létu
endurhanna útlit hans í því augnamiði. Hugsanlega var það gert til
að færa hann nær almenningi og
frá tengingunni við kirkjuna um
leið og hann var gerður nútímalegri. Og sá sem fullkomnaði verkið var teiknarinn Haddon Sundblom.
Í stað höfuðfatsins sem Nikulás hafði haft lengi, embættishöfuðfat biskups, var sett á hann
rauð skotthúfa, kápan hans var
stytt í rauðan jakka og hann
klæddur í rauðar buxur og svört
stígvél. Allt var svo bryddað með
hvítum loðkanti og sveinki sjálfur skartaði feiknamiklu skjannahvítu skeggi.
Og í þessari múnderingu hefur
hann orðið almenningseign og sést
um allan heim á jólunum, hvort
heldur er uppi á ísa köldu landi
eða á sólríkum baðströndum suðurhafa. N

SKÓLAVÖRÐUSTIG • KRINGLUNNI • SMÁRALIND
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Þingvellir í klakaböndum
Að sögn ljósmyndarans Gunnars V. Andréssonar er sama hvenær komið er á Þingvöll – alltaf er fegurðin ólýsanlega mikil. Gunnar fór þangað og reyndi að fanga
hluta af henni. Fréttablaðið býður upp á ljósmyndasýningu reyndasta ljósmyndara
síns nú á aðventu.

É

g var þarna á dögunum. Skrapp til Þingvalla í veðursældinni.
Nú þegar stystur sólargangur er. Og varð
vitni að ægifegurð
þjóðgarðsins. Þarna eru fossar og
flúðir í klakaböndum. Vatnið sjálft
ófrosið og lítill snjór,“ segir Gunnar V. Andrésson, ljósmyndari
Fréttablaðsins.
Gunnar reyndi að fanga þá ægifegurð sem staðurinn býr yfir.
Hann segir þar alltaf fallegt. „Það
er bara þannig. Mér finnst ég alltaf koma með einhvern feng mynda
þegar ég fer þangað.“
Gjárnar, Öxará og gamla kirkjan urðu Gunnari myndefni. „Kirkj-

an er nú komin í umsjá ríkisins.
Margra ára deilur hafa staðið um
þetta litla en fallega hús,“ segir
ljósmyndarinn og hlær. Hann
bætir því reyndar við að það sé
náttúrulega ekki síður jörðin sjálf
sem verið hefur bitbein ríkis og
kirkju. „En það er ólýsanlega fallegt þarna. Enda á heimsminjaskrá. Allar þessar gjár og hrikalegheit. Veisla fyrir augað.“
Og Gunnar ætti að vita það.
Lengi hefur hann rýnt í gegnum
linsuna. Í mars hélt hann upp á 40
ára starfsafmæli sitt með veglegri
sýningu í Gerðarsafni. En hvaða
blaður er þetta? Hvað segir ekki
klisjan? Ein mynd segir meira en
þúsund orð.
JAKOB FRETTABLADIDIS
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3KRIFSTOFUSTARF

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR, SJÚKRAÞJÁLFARAR OG
IÐJUÞJÁLFAR

)NNÚUTNINGS OG ÖJËNUSTUFYRIRT¾KI Å +ËPAVOGI ËSKAR
EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN Å FJÎLBREYTT SKRIFSTOFUSTARF
3TARÙÈ FELUR Å SÁR REIKNINGAGERÈ INNHEIMTU OG ALMENN
SKRIFSTOFUSTÎRF 'ËÈ TÎLVUKUNN¹TTA NAUÈSYNLEG 5M ER AÈ
R¾ÈA  STARF 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ GETA HAÙÈ STÎRF
SEM FYRST 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  JANÒAR NK
5MSËKNIR SENDIST TIL AFGREIÈSLU &RÁTTABLAÈSINS EÈA ¹
BOX FRETTIS MERKT 3, 

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

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

3ÁRFR¾ÈINGUR VIÈ &ERÈAM¹LA
SETUR OG (¹SKËLANN ¹ (ËLUM

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

3TARF SÁRFR¾ÈINGS VIÈ &ERÈAM¹LASETUR ¥SLANDS
OG (¹SKËLANN ¹ (ËLUM ER LAUST TIL UMSËKNAR
5MS¾KJANDA ER ¾TLAÈ AÈ STARFA AÈ (ËLUM
OG STUNDA RANNSËKNIR OG KENNSLU ¹ SVIÈUM
FERÈAM¹LAFR¾ÈI 3TAÈAN SKIPTIST TIL HELMINGA
MILLI &ERÈAM¹LASETURS OG (¹SKËLANS ¹ (ËLUM
+ENNSLUSKYLDA ER GAGNVART ÖEIM SÅÈARNEFNDA
EN RANNSËKNARSKYLDA GAGNVART &ERÈAM¹LASETRI

Við leitum að einstaklingum sem eru faglega framúrskarandi, sjálfstæðir, sveigjanlegir og með góða
samskiptahæfileika. Á móti bjóðum við fjölbreytt verkefni og skemmtilegt samstarf.
Upplýsingar eru veittar í síma 533 6300 og með fyrirspurnum á netföngin:
maria@lidsinni.is og svava.jonsdottir@inpro.is

5M R¹ÈNINGU TIL ÖRIGGJA ¹RA ER AÈ R¾ÈA MEÈ MÎGU
LEIKA ¹ FASTR¹ÈNINGU MEÈ ÖEIM FYRIRVARA ÖË AÈ FYRSTU
SEX M¹NUÈIR SKOÈAST SEM GAGNKV¾MUR REYNSLUTÅMI

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

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

%FTIRFARANDI SKILYRÈI ERU HÎFÈ TIL HLIÈSJËNAR VIÈ R¹ÈN
INGU Å STÎÈUNA

KFC
KÓPAVOGI

o !È UMS¾KJANDI BÒI YÙR SÁRÖEKKINGU ¹ EINHVERJU
EFTIRTALINNA SVIÈA 5MHVERÙSFR¾ÈI N¹TTÒRUFR¾ÈI
MENNINGARFR¾ÈI EÈA AFÖREYINGARFR¾ÈI
o !È UMS¾KJANDI BÒI YÙR REYNSLU AF OG ÖEKKINGU ¹
FERÈAÖJËNUSTU ¹ NORÈURSLËÈUM
o 5M H¾Ù UMS¾KJENDA FER EFTIR ¹KV¾ÈUM LAGA UM
(¹SKËLANN ¹ (ËLUM

60927

   
   
    
 
  
     

®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ OG UMS¾KJENDUM
TILKYNNT UM R¹ÈSTÎFUM STARFSINS ÖEGAR ¹KVÎRÈUN LIGGUR
FYRIR
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA FORSTÎÈUMAÈUR &ERÈAM¹LA
SETURS $R %DWARD ( (UIJBENS EDWARD UNAKIS OG
DEILDARSTJËRI &ERÈAM¹LADEILDAR (¹SKËLANS ¹ (ËLUM
'UÈRÒN ¶ËRA 'UNNARSDËTTIR GGUNN HOLARIS

• Matsveinn óskast til starfa í mötuneyti
leikskólans Álfatúns í Kópavogi.
Um er að ræða fullt starf. Vinnutími getur
verið sveigjanlegur.
Í leikskólanum er lögð áhersla á hollt og
fjölbreytt fæði.
Í eldhúsi leikskólans eru eldaðar tvær
máltíðir á dag auk síðdegishressingar.

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

,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI "(- VIÈ (¹SKËL
ANN ¹ (ËLUM
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  JANÒAR  OG SKAL
UMSËKNUM OG UMSËKNARGÎGNUM SKILAÈ Å ÖREMUR
EINTÎKUM TIL &ERÈAM¹LASETURS ¥SLANDS "ORGUM VIÈ
.ORÈURSLËÈ  !KUREYRI

Leikskólinn Álfatún

Leikskólinn
er
þátttakandi
í
SokratesComeniusáætlun Evrópusambandsins og er í
samstarfi við fjóra skóla í Evrópu.



SÍA


PI PAR

5MS¾KJENDUR SKULU L¹TA FYLGJA UMSËKN SINNI R¾KILEGA
SKÕRSLU UM VÅSINDASTÎRF SEM ÖEIR HAFA UNNIÈ RITSMÅÈ
AR OG RANNSËKNIR SVO OG VOTTORÈ UM N¹MSFERIL SINN
OG STÎRF -EÈ UMSËKNINNI SKULU SEND ÖRJÒ EINTÎK AF
VÅSINDALEGUM RITUM OG RITGERÈUM BIRTUM OG ËBIRT
UM SEM UMS¾KJANDI ËSKAR EFTIR AÈ METIN VERÈI ¹
RAFR¾NU FORMI Å ÖREMUR EINTÎKUM  !È AUKI M¹ SENDA
UMSAGNIR TVEGGJA EÈA ÖRIGGJA DËMB¾RRA MANNA ¹
VÅSINDASVIÈI UMS¾KJANDA %INNIG ER NAUÈSYNLEGT AÈ Å
UMSËKN KOMI FRAM HVAÈA VERKEFNUM UMS¾KJENDUR
HAFA UNNIÈ AÈ HVERJU ÖEIR VINNA AÈ NÒNA OG ÅTARLEG
LÕSING ¹ FYRIRHUGUÈUM RANNSËKNUM ÖEIRRA EF AF R¹ÈN
INGU YRÈI

   
    
   ! 

KÓPAVOGSBÆR

Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja
um starfið.

KÓPAVOGI

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

www.kopavogur.is - www.job.is

 DESEMBER  35..5$!'52



!46)..!

The European Patent Ofﬁce is currently recruiting

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

The European Patent Ofﬁce –
the patent granting authority in Europe
– is a self-ﬁnancing intergovernmental
organisaton with over 6000 staff at four
different locations.
It currently has 31 member states and
operates the fastest-growing regional
patent system worldwide.
Working for the EPO means supporting
innovation, competitiveness and
economic growth for the beneﬁt of
European citizens.

Your proﬁle:

Our offer:

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

• Long-term employment
in an international
environment at the
forefront of technology
• Intensive initial training
in all aspects of patent
examination, follow-up
courses
• Attractive salary, social
security package and
working conditions
generally

Your job will be to examine patent applications in the three ofﬁcial languages and take decisions on the granting of patents valid in up to 36 European countries.
For more details (including the technical ﬁelds in which we have vacancies) and to apply online, please visit
our web site:

www.epo.org/epo/patexam.htm

GEIMURINN BÍÐUR
CCP

LEI TAR

AÐ

STAR FSFÓL K I

CCP er leiðandi fyrirtæki í framleiðslu og áskriftarsölu á stafrænni afþreyingu gegnum Internetið. CCP var stofnsett 1997 og
fyrsta vara fyrirtækisins er leikurinn EVE-Online. CCP óskar eftir starfsfólki í eftirtalin störf:

AÐSTOÐARMAÐUR FJÁRMÁLASTJÓRA – CCP

TEKJUSTJÓRI - CCP

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

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

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

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

Hæfniskröfur:
•
•
•
•

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

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

KERFISSTJÓRI – CCP

HAGFRÆÐINGUR – CCP

CCP óskar að ráða kerfisstjóra til starfa.

CCP óskar eftir hagfræðingi.

Starfssvið:

Starfssvið:

•
•
•
•

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

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

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

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

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

Í boði eru spennandi störf hjá alþjóðlegu fyrirtæki en CCP er með um 170.000 áskrifendur í 90 löndum.
Fyrirtækið starfar í þremur heimsálfum og hefur starfsmannafjöldi þess aukist úr 62 í 166 á þessu ári.
Umsjón með störfunum hafa Hilmar G. Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) og Hildur Sif Arnardóttir
(hildur.arnardottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 2. janúar n.k.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is
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6ÁLSTJËRI Å LANDI
(AMRAFELL EHF ËSKAR EFTIR ÖVÅ AÈ R¹ÈA VÁLSTJËRA TIL
ÖESS AÈ SINNA VIÈHALDI OG VIÈGERÈUM *AFNFRAMT
MUN STARÙÈ FELAST Å AÈ SJ¹ UM VIÈHALD SKIPS
FYRIRT¾KISINS Å LANDLEGUM

PRENTSMIÜJUSTJîRI îSKAST

!TVINNA
3KRIFSTOFUSTARF
,AUST ER TIL UMSËKNAR STARF ¹ SKRIFSTOFU 3VEITARFÁLAGSINS
6OGA 5M ER AÈ R¾ÈA   STARF VIÈ AFGREIÈSLU
ALMENN SKRIFSTOFUSTÎRF OG VERKEFNI TENGD BËKHALDI
(¾FNISKRÎFUR
o 6ERSLUNAR EÈA STÒDENTSPRËF OGEÈA REYNSLA AF
SKRIFSTOFUSTÎRFUM
o 4ÎLVUKUNN¹TTA ER ¹SKILIN
o 2EYNSLA OG ÖEKKING ¹ SKJALAVÎRSLU OG BËKHALDI ER KOSTUR
o &RUMKV¾ÈI OG SJ¹LST¾ÈI Å STARÙ
o (¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  DESEMBER NK
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ F¹ST ¹ SKRIFSTOFU B¾JARINS
%INNIG ER H¾GT AÈ N¹LGAST UMSËKNAREYÈUBLÎÈ OG UPPLÕSINGAR
UM 3VEITARFÁLAGIÈ 6OGA ¹ HEIMASÅÈUNNI WWWVOGARIS
5MSËKNUM ¹SAMT UPPLÕSINGUM UM MENNTUN OG FERILSKR¹
SKAL SKILA ¹ SKRIFSTOFU 3VEITARFÁLAGSINS 6OGA MERKT
3KRIFSTOFUSTARFn
,AUN ERU GREIDD SAMKV¾MT KJARASAMNINGI ,AUNANEFNDAR
SVEITARFÁLAGA OG 3TARFSMANNAFÁLAGS 3UÈURNESJABYGGÈA
.¹NARI UPPLÕSINGAR ERU VEITIR !NNA (ULDA &RIÈRIKSDËTTIR
SKRIFSTOFUSTJËRI Å SÅMA  

Prentmet Vesturlands, HeiÝargerÝi 22 Akranesi, skar eftir
aÝ rÝa prentsmiÝjustjra. Mjg spennandi starf er  boÝi
fyrir rttan aÝila.
StarfiÝ er aÝallega flgiÝ :
¥ Mttku viÝskiptavina og ßjnustu viÝ ß.
¥ Slu, prentrÝgjf og tilboÝagerÝ.
¥ Umbroti/uppsetningu prentgripa.
¥ FramleiÝslustàringu.
¥ Starfsmannastjrnun.
¥ Tengslum viÝ mÝurfyrirt¾kiÝ, Prentmet  Reykjavk,
og aÝ vinna og stàra eftir stefnu ßess.
H¾fniskrfur:
¥ PrentsmiÝur eÝa samb¾rileg menntun.
¥ Reynsla og ßekking  stjrnun.
¥ GÝ tlvußekking
ViÝ leitum aÝ aÝila sem er byrgÝarfullur, duglegur, heiÝarlegur, traustur og gÝur  samvinnu, sànir frumkv¾Ýi, og
ßjnustulund og eflir heildina. GÝ laun  boÝi fyrir rttan
aÝila.
ViÝ mat  umsknum verÝur tekiÝ srstakt tillit til reynslu og
ßekkingar ums¾kjenda.
Prentmet bàÝur upp  hg¾Ýa prentun ßar sem hraÝi, g¾Ýi
og persnuleg ßjnusta fara vel saman  framleiÝslunni.
LgÝ er rk hersla  aÝ starfsflki lÝi vel  vinnustaÝ.
Atvinnuumskn er  heimasÝunni www.prentmet.is
Umsknarfrestur er til 22. desember 2006.
Nnari upplàsingar um starfiÝ eru hj starfsmannastjra 
sma 8560604.

5PPLÕS ¥ SÅMA   OG ¹
(AMRAFELL HAMRAFELLIS

(ORNSTRANDIR 2¹ÈSTEFNA UM
SKIPULAGSM¹L   JANÒAR 
2¹ÈSTEFNA UM SKIPULAGSM¹L Å FYRRUM 3LÁTTU 'RUNNAVÅKUR
OG 3N¾FJALLAHREPPUM VERÈUR HALDIN   JANÒAR 
Å (ÎMRUM ¹ ¥SAÙRÈI 2¹ÈSTEFNAN ER HLUTI AF VINNU VIÈ
!ÈALSKIPULAG ¥SAFJARÈARB¾JAR  
4IL UMFJÎLLUNAR VERÈUR LANDNÕTING OG FRAMTÅÈAR SKIPULAG
SV¾ÈISINS (AGSMUNAAÈILAR OG SÁRFR¾ÈINGAR MUNU R¾ÈA
UM VERND SV¾ÈISINS FERÈAÖJËNUSTU OG NÕTINGU LANDEIGENDA
¹ SV¾ÈINU OG ¹ ÎÈRUM SAMB¾RILEGUM SV¾ÈUM
2¹ÈSTEFNAN ER ÎLLUM OPIN OG EKKERT Ö¹TTTÎKUGJALD
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM (ORNSTRANDIR M¹ ÙNNA ¹ VEF
5MHVERÙSSTOFNUNAR
HTTPWWWUSTIS&RODLEIKUR&RIDLYSTSVAEDINR

Prentmet er frams¾kin prentsmiÝja meÝ hfuÝstÝvar aÝ
Lynghlsi 1  Reykjavk og tib  Akranesi og Selfossi

$AGSKR¹ R¹ÈSTEFNUNNAR ER AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU
¥SAFJARÈARB¾JAR WWWISAFJORDURIS

3V¾ÈISSKRIFSTOFA M¹LEFNA FATLAÈRA ¹
6ESTURLANDI AUGLÕSIR EFTIR

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

&ORSTÎÈUMANNI SKAMMTÅMAVISTANA
FYRIR FÎTLUÈ BÎRN ¹ 6ESTURLANDI
Öflugt fyrirtæki í forystuhlutverki
Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. er framsækið

Starfssvið:

og leiðandi fyrirtæki á sviði drykkjarvöru.

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

Markmið fyrirtækisins er að vera besta markaðsog sölufyrirtæki landsins.
Hlutverk Ölgerðarinnar er að bjóða upp á heildarlausnir á drykkjarvörumarkaði með hágæða vöru
og þjónustu. Fyrirtækið er eitt elsta fyriræki

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

landsins með sterka gæðaímynd og hefur m.a.
unnið Íslensku ánægjuvogina 5 ár í röð.

Pepsi, Pepsi Max, Kristal, Smirnoff, Rosemount,
Penfolds, Masi, Cato Negro, Grand Marnier,
Fríski, Doritos, Lays og Gatorade. Ölgerðin leggur
ennfremur mikla áherslu á öfluga vöruþróun.

3KAMMTÅMAVISTANIRNAR ERU FYRST OG FREMST STARFANDI UM HELGAR
EN EINNIG ER ÖJËNUSTA Å MIÈRI VIKU !UK FORSTÎÈUMANNSSTARFSINS
MUN VIÈKOMANDI SINNA ÎÈRUM VERKEFNUM ¹ VEGUM 3V¾ÈISSKRIF
STOFUNNAR

víðtæka þekkingu, menntun og reynslu sem
sameiginlega hafa skapað metnaðarfullt og

5M ER AÈ R¾ÈA FULLT STARF

jákvætt vinnuumhverfi.

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  DESEMBER NK
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR -AGNÒS ¶ORGRÅMSSON FRAMKV¾MDA
STJËRI Å SÅMA   NETFANG MAGNUS SFVESTURLANDIS ,AUN
SKV GILDANDI KJARASAMNINGUM

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

3KRIÚEGAR UMSËKNIR SENDIST TIL 3V¾ÈISSKRIFSTOFU 6ESTURLANDS
"JARNARBRAUT   "ORGARNES

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

@k^`bncYV[ng^gi¨`^ÂEZ\VhjhVj\aÅh^gaVjhii^ajbh`cVg
hiVg[Ä_cjhij[jaaigVi¨`_VaZ^\j#

.AUÈSYNLEGT ER AÈ UMS¾KJENDUR HAÙ GËÈA SAMSTARFSH¾ÙLEIKA
OG VIRÈI AÈRA ¹ JAFNRÁTTISGRUNDVELLI

Gordons, Egils Gull, Egils Lite, Tuborg, Frissi

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Ã?ÓCJHIJ;JAAIGÖ>
I¡@?6A:><J

&ORSTÎÈUMAÈURINN ER Ö¹TTTAKANDI Å ÖVERFAGLEGRI ÖJËNUSTU SV¾È
ISSKRIFSTOFUNNAR ,ÎGÈ ER STÁRSTÎK ¹HERSLA ¹ GOTT SAMSTARF VIÈ FJÎL
SKYLDUR BARNANNA OG STARFSFËLK VIÈ UPPBYGGINGU OG FRAMKV¾MD
ÖJËNUSTUNNAR HERSLA ER LÎGÈ ¹ AÈ BYGGJA UPP FÁLAGSLEG TENGSL
BARNANNA OG VIRÈINGU FYRIR SÁRSTÎÈU HVERS EINSTAKLINGS

Á meðal vörumerkja má nefna Appelsín og Malt,

Hjá fyrirtækinu starfa um 140 starfsmenn með

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

3V¾ÈISSKRIFSTOFA 6ESTURLANDS ËSKAR EFTIR ÖROSKAÖJ¹LFA
EÈA FËLKI MEÈ AÈRA MENNTUN ¹ SVIÈI UPPELDIS OG
FÁLAGSVÅSINDA Å STARF FORSTÎÈUMANNS SKAMMTÅMAVIST
ANA FYRIR FÎTLUÈ BÎRN SEM ER Å (OLTI VIÈ "ORGARNES OG ¹
'UFUSK¹LUM 3N¾FELLSB¾

ÏhiVg[^cj[Zahijbh_cd\iaZ^\V{`k^`bncYVWcVÂ^d\
hVbh`^ei^k^Â^ccaZcYVd\ZgaZcYV`k^`bncYV\ZgÂVgbZcc#
¡h`^aZ\iZgVÂjbh¨`_VcY^W^n[^gb_\\Âg^Zch`j`jcc{iij!
Ä_cjhija^ejgÂVj`WgZccVcY^{]j\V{`k^`bncYV\ZgÂ#

C{cVg^jeeaÅh^c\VgjbhiVg[^ÂkZ^i^gHcdgg^Ãg^hhdc
Jbh`cVg[gZhijggZccjgi'.#YZhZbWZg#
Jbh`c^gh`VhihZcYVg{cZi[Vc\^Âhcdgg^5eZ\Vhjh#^h
ZÂVbZÂehi^bZg`i/

Ã_cjhij[jaaig^
EZ\Vhjh
Haic')
&%*GZn`_Vk`
Hb^)&)'%%%
lll#eZ\Vhjh#^h
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#
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Fjöldi starfa í boði

www.radning.is

Persónuleg og fagleg þjónusta
Krókháls 5a • 110 Reykjavík • Sími: 588 7700

ISO 9001
ISO 14001

Suðurlandsbraut 4A
108 Reykjavík
www.lh.is

Sími: 585 1500
Fax: 585 1501
lh@lh.is
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,ANGAR ÖIG AÈ VINNA HJ¹ VINALEGUSTU HËTELKEÈJU ¥SLANDS
,AUST ER STARF Å GESTAMËTTÎKUNNI ¹ &OSSHËTEL ,IND
(¾FNISKRÎFUR
o 2EYNSLA AF SVIPUÈU STARÙ ¾SKILEG
o 3AMSKIPTAH¾ÙLEIKAR ¹ AÈ MINNSTA KOSTI  TUNGUM¹LUM
o ¶JËNUSTULUND OG GESTRISNI
o 4ÎLVU BËKALDS OG SKIPULAGSF¾RNI
o 6INGJARNLEIKI
o  ¹RA L¹GMARKSALDUR FYRIR DAGVAKT
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹ N¹LGAST ¹ WWWFOSSHOTELIS 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  DESEMBER  .¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
,¹RA 3IGRÅÈUR (ARALDSDËTTIR HËTELSTJËRI Å SÅMA   EÈA Å GEGNUM TÎLVUPËSTFANGIÈ LARA FOSSHOTELIS

Sölustarf
Áhugavert sölustarf hjá Jóhanni Ólafssyni & Co ehf.
Vegna fjölda fyrirliggjandi verkefna leitum vi› a› sölumanni til framtí›arstarfa.
Starfssvi›
Starfi› sn‡st um sölu á lausnum til fyrirtækja og stofnana me›
tilheyrandi heimsóknum, samningager› og eftirfylgni.
Menntun og hæfniskröfur
Reynsla af sölumennsku nau›synleg
Haldbær ﬂekking á tölvum og hugbúna›i
Gó› íslensku- og enskukunnátta
Hæfni í mannlegum samskiptum
Metna›ur í starfi

b5MHVERFIÈ HÁR Å -OSFELLSDAL ER ALLTAF FALLEGT OG SÅBREYTILEGT m SEGIR 'UÈNÕ
$ËRA 'ESTSDËTTIR FRAMKV¾MDASTJËRI 'LJÒFRASTEINS
&2¡44!",!¨)¨'6!

Alla daga í
húsi skáldsins
Guðný Dóra Gestsdóttir
er framkvæmdastjóri
Gljúfrasteins segir hús
skáldsins veglegan
vinnustað.
„Starf mitt felur í sér að
halda utan um starfsemina
hér í Gljúfrasteini sem var
heimili og vinnustaður Halldórs Kiljan og Auðar konu
hans, en er orðið safn sem
er opið almenningi alla daga
nema mánudaga,“ segir
Guðný Dóra beðin að lýsa
daglegum viðfangsefnum.
„Partur af mínu starfi er að
taka á móti gestum og við
erum fleiri í því enda koma
margir að Gljúfrasteini,
einstaklingar, fjölskyldur
og hópar. Til dæmis er mikið
um hópa skólafólks og
erlendra ferðamanna og oft
þurfum við að stjórna
umferðinni þannig að við
myndum hálfgerða halarófu
gegnum húsið. Þá setjum
við inn hóp og eftir fimm
mínútur kemur næsti og
þannig koll af kolli.“
Nú fyrir jólin hafa upplestrar úr bókum verið fastur verið liður á sunnudögum að sögn Guðnýjar Dóru.
„Það skapast alltaf sérstök

og heimilisleg stemning
þegar fólk kemur hér
saman,“ segir hún og getur
þess að síðastliðið sumar
hafi stofutónleikar verið á
dagskrá á sunnudögum.
„Þannig var það oft í gamla
daga þegar skáldið var og
hét og þetta heppnaðist vel í
sumar. Hingað komu allskonar
listamenn,
bæði
þekktir og minna þekktir og
það var mjög skemmtilegt.“
Guðný Dóra lítur líka
lengra fram á veginn í sínu
starfi og rýnir í framtíðina.
„Hugmyndirnar snúast um
að byggja frekar upp í
kringum
Gljúfrastein,“
segir hún. „Ekki við húsið
sjálft heldur einhversstaðar
í nágrenninu þar sem hægt
er að taka á móti stærri
hópum, þó ekki sé nema
vegna þess að flesta langar í
kaffisopa eða einhverja
hressingu.“
Varla þarf að taka fram
að Guðný Dóra kveðst
kunna ljómandi vel við starf
sitt og vinnustað og segir
Mosfellsdalinn
heillandi
heim. „Kaldakvísl er núna í
klakaböndum. Þannig er
umhverfið hér alltaf fallegt
og síbreytilegt.“
GUN FRETTABLADIDIS

+ONUR Å STJËRNUNARSTÎÈUM
.-334%&.! 5- +/.52 /' 34*«2.5. &92)24+*! 6%2¨52
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b-ARKMIÈIÈ MEÈ N¹MSSTEFNUNNI
ER AÈ KONUR AUKI ÖEKKINGU SÅNA ¹
STJËRNARSETU OG STJËRNUNARSTÎÈUM
OG EFLI TENGSL SÅN ¹ MILLI (UG
MYNDIN ER SÒ AÈ HÎFÈA TIL BREIÈS
HËPS m SEGIR -ARGRÁT +RISTMANNS
DËTTIR FORMAÈUR &ÁLAGS KVENNA
Å ATVINNUREKSTRI SEM STENDUR AÈ
N¹MSSTEFNUNNI ¹SAMT IÈNAÈ
AR OG VIÈSKIPTAR¹ÈUNEYTINU OG
3AMTÎKUM ATVINNULÅFSINS 3ÅÈAN
LÕSIR HÒN DAGSKR¹NNI Å STUTTU M¹LI
-ARGRÁT +RISTMANNSDËTTIR FRAM
b¶AÈ ER BYRJAÈ ¹ MORGUNVERÈI
KV¾MDASTJËRI 0FAFF ER FORMAÈUR &
KLUKKAN  OG SVO OPNAR 3VAFA
'RÎNFELDT N¹MSSTEFNUNA MEÈ FYR ÁLAGS KVENNA Å ATVINNUREKSTRI
IRLESTRI UM FRUMKVÎÈLAFR¾ÈI EN SÅÈAN SKIPTAST ¹ PALLBORÈSUMR¾ÈUR
OG FR¾ÈSLUERINDI &YRRI PANELLIN ER SKIPAÈUR KONUM Å STJËRNUNAR
STÎÈUM OG FYRIR Ö¾R VERÈA LAGÈAR SPURNINGAR UM HVAÈ ÖURFI AÈ
GERA TIL AÈ KOMAST Å STÎÈUR 3EINNI PANELLINN ER SKIPAÈUR KÎRLUM
OG SÎMU SPURNINGAR VERÈA LAGÈAR FYRIR Ö¹ .¹MSSTEFNUSTJËRAR VERÈA
¶ËR 3IGFÒSSON FORSTJËRI 3JËV¹ OG ¶ËRANNA *ËNSDËTTIR FRAMKV¾MDA
STJËRI VIÈSKIPTAÖRËUNAR HJ¹ 6ISTORm
GG

www.olafsson.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
23. desember 2006.
Númer starfs er 6155.
Uppl‡singar veita
ﬁórir ﬁorvar›arson og
Elísabet Sverrisdóttir.
Netföng: thorir@hagvangur.is
elisabet@hagvangur.is

- vi› rá›um

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is
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,AUS STÎRF Å LEIKSKËLUM
$EILDARSTJËRI
 &ELLABORG 6ÎLVUFELLI  SÅMI  
 'R¾NABORG %IRÅKSGÎTU  SÅMI  
 6INAGERÈI ,ANGAGERÈI  SÅMI  

,EIKSKËLAKENNARILEIÈBEINANDI










SBORG $YNGJUVEGI  SÅMI  
'ULLBORG 2EKAGRANDA  SÅMI  
(EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
(ULDUHEIMAR 6¾TTABORGUM  SÅMI  
2AUÈABORG 6IÈAR¹SI  SÅMI  
3ËLBORG 6ESTURHLÅÈ  SÅMI  
6INAGERÈI ,ANGAGERÈI  SÅMI  
6ÎLVUBORG 6ÎLVUFELLI  SÅMI  
GISBORG GISÅÈU  SÅMI  

3ÁRKENNSLA
 6INAGERÈI ,ANGAGERÈI  SÅMI  

9FIRMAÈUR Å ELDHÒSI
 (ULDUHEIMAR 6¾TTABORGUM  SÅMI  

!ÈSTOÈ Å ELDHÒSI
 'R¾NABORG %IRÅKSGÎTU  SÅMI  
 (EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
 (ULDUHEIMAR 6¾TTABORGUM  SÅMI  

3KILASTAÈAHLUTASTARF
 (EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  

,AUS STÎRF Å GRUNNSKËLUM
!USTURB¾JARSKËLI SÅMI  
 .¹MS OG STARFSR¹ÈGJAFI
"ORGASKËLI SÅMI  
 3KËLALIÈI
%NGJASKËLI SÅMI  
 3KËLALIÈI
&OLDASKËLI SÅMI  
 .¹MS OG STARFSR¹ÈGJAFI
(¹TEIGSSKËLI SÅMI  
 +ENNARI Å MËTTÎKUDEILD OG SÁRKENNSLU
 5MSJËNARKENNARI ¹ MIÈSTIGI
 3TUÈNINGSFULLTRÒAR
 3KËLALIÈAR
+LÁBERGSSKËLI SÅMI  
 ¥ÖRËTTAKENNARI  STARF
,ANGHOLTSSKËLI SÅMI  
 +ENNARI Å  BEKK OG N¹TTÒRUFR¾ÈI ¹ UNGLINGASTIGI FR¹
¹RAMËTUM
 3TUÈNINGSFULLTRÒAR
 3KËLALIÈAR
,AUGARNESSKËLI SÅMI  
 3TARFSMAÈUR Å ELDHÒS
3ELJASKËLI SÅMI  
 +ENNARI ËSKAST VEGNA FORFALLA
 3KËLALIÈI
&REKARI UPPLÕSINGAR UM HVERJA STÎÈU OG UMSËKNARFRESTI ER
AÈ FINNA ¹ HEIMASÅÈU -ENNTASVIÈS WWWMENNTASVIDIS
5PPLÕSINGAR VEITA SKËLASTJËRAR OG AÈSTOÈARSKËLASTJËRAR Å VIÈKOM
ANDI SKËLUM ,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR
VIÈ VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLÎG

®LL LAUS STÎRF Å LEIK OG GRUNNSKËLUM ERU AUGLÕST ¹
WWWMENNTASVIDIS
6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA Å STÎRFUM HJ¹ BORGINNI
!TVINNUAUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA ¹ HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIKISSTORF
(J¹ SÅMAVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR     F¾RÈ ÖÒ ALLAR UPPLÕSINGAR
UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SAMBAND VIÈ Ö¹ STARFSMENN SEM ÖÒ ÖARFT AÈ N¹ Å
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3MIÈUR EÈA LAGHENTUR MAÈUR ËSKAST
TIL STARFA Å 06# GLUGGAVERKSMIÈJU
5M ER AÈ R¾ÈA SPENNANDI STARF Å ÎRT VAXANDI
FYRIRT¾KI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
5MS¾KJANDI ÖARF AÈ VERA DUGLEGUR SKIPULAGÈUR
OG HAFA GËÈA SAMKIPTAH¾ÙLEIKA
2EYNSLA ÒR BYGGINGAIÈNAÈINUM ER NAUÈSYNLEG
'ËÈ LAUN ERU Å BOÈI FYRIR GËÈAN STARFSKRAFT
5MSËKNIR SENDIST ¹ PGV PGVIS

"9'').'!6%2+&2¨).'52 
4+.)&2¨).'52

Foldaskóli

6ERKFR¾ÈISTOFAN (AMRABORG SF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
BYGGINGAVERKFR¾ÈING EÈA BYGGINGAT¾KNIFR¾ÈING TIL
STARFA SEM FYRST Å BURÈARÖOLSVERKEFNI

.¹MSR¹ÈGJAFAR

'ËÈ ÖEKKING ¹ BURÈARÖOLSFR¾ÈI OG ÖEKKING ¹
AUTOCAD ¾SKILEG

3TAÈA N¹MS OG STARFSR¹ÈGJAFA Å &OLDASKËLA ER LAUS
TIL UMSËKNAR 5M ER AÈ R¾ÈA  FR¹ OG MEÈ
 MARS  EÈA EFTIR N¹NARA SAMKOMULAGI
5MSËKNARFRESTUR TIL  FEBRÒAR 

.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR 3¾VAR 'EIRSSON Å SÅMA 
 5MSËKNIR SENDIST MEÈ TÎLVUPËSTI
SAEVAR HAMRABORGIS

KÓPAVOGSBÆR

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR SKËLASTJËRI
+RISTINN "REIÈFJÎRÈ Å SÅMA  

LAUS STÖRF
Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgr./baðvarsla kvenna 70%
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Aðstoð við heimilisstörf

&''9-&."79*' *"

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
• Dönskukennari 40%
• Umsjónarkennari á yngsta stig
Kársnesskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%

    

<+$+,,"% &+$")

Kópavogsskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%
Salaskóli:
• Íþróttakennari v/foreldraorlofs

  

Smáraskóli :
• Stuðningsfulltrúi 70%
• Matráður 100% jan. og febrúar
• Íþróttakennari v/foreldraorlofs

,4$"+&?7-*."7+$"),."'-&+;'-&-))9

=*0

%!%"7 %-,'"'  (  ,'  6#<'-+,- !.*,
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Vatnsendaskóli:
• Kennari í árgangateymi í 3. - 6. bekk
• Kennari í árgangateymi í 7. – 8. bekk
• Heimilisfræðikennsla v/forfalla
• Smíðakennsla v/forfalla frá áramótum
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stuðningsfulltrúi 50-80%
LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún: 564 6266
• Leikskólak. /leiðbeinandi
• Deildarstjóri
• Matsveinn
Dalur: 554 5740
• Deildarstjóri 50%
• Leikskólakennari 100%
Efstihjalli: 554 6150
• Leikskólakennari
• Sérkennsla
Fagrabrekka: 554 2560
• Leikskólakennari

&+$") ! *- =*, ./'" %-,'"' 0*"*
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Fífusalir: 570 4200
• Matráður

%%*'9'*"-))%?+"' *;+;&

Marbakki: 564 1112
• Leikskólakennarar til lengri eða
skemmri tíma

,*>'7*&9%

Núpur: 554 7020
• Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
Smárahvammur: 564 4300
• Leikskólakennari f.hádegi
• Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is
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"++,#<*".","*

8%%-&-&+<$'-&.*7-*+.*7( *"7&764*+&

 DESEMBER  35..5$!'52



!46)..!

6ELFERÈARSVIÈ

$ROPLAUGARSTAÈIR
HJÒKRUNARHEIMILI
Matreiðslumaður
¶ESSIR VIRÈAST VEL ÒTHVÅLDIR EN MARGIR F¹ EKKI LÎGBUNDINN HVÅLDARTÅMA YFIR
H¹TÅÈIRNAR (ANN M¹ ALDREI VERA STYTTRI EN  TÅMAR
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Næg hvíld í
jólavertíðinni
Samkvæmt samningi
Samtaka atvinnulífsins
og Starfsgreinasambands
Íslands er lögbundinn
hvíldartími 11 klukkustundir. Hann má þó
skerða í 8 klukkustundir
við sérstakar aðstæður.
Jólin eru mikill álagstími í
mörgum atvinnugreinum,
unnið er myrkanna á milli
og hvíldartími verður aukaatriði. Auglýsingar um lögbundinn hvíldartíma hafa
vakið mikla athygli en þar á
starfsmaður á kassa í matvörubúð erfitt með að kúpla
sig úr vinnunni. Hún sést
renna jólasteikinni gegnum
geislann og furðar sig á því
að ekkert verð komi upp en
hún áttar sig svo á að hún
situr við matarborðið á
aðfangadagskvöldi.
Hvíldartími er hinsvegar
lögbundinn og í kjarasamningum Samtaka atvinnulífsins og Starfsgreinasambands Íslands er hann 11
klukkustundir. Í tilvikum

þar sem bjarga þarf verðmætum má lengja vinnudag
úr 13 tímum í 16 og veita þá
8 tíma í hvíld. Hvíldartíminn má hinsvegar aldrei
verða styttri en 8 samfelldir
tímar. Þetta á við um fasta
vinnu en ekki vaktavinnu.
Ef hvíldartími skerðist á
starfsmaður rétt á einum og
hálfum tíma í hvíld fyrir
hvern klukkutíma sem fellur niður. Heimild er fyrir
því að að borga þennan hálftíma en aðeins ef starfsmaður óskar þess. Ef hvíldartími er skertur fyrir frídag
skal fara með það á sama
hátt og ef um vinnudag væri
að ræða.
Starfsmaður á enn fremur lögbundinn rétt á einum
frídegi á viku, miðað við að
vika byrji á mánudegi.
Heimilt er að gera kjarasamning um frestun frídagsins en það er samningsatriði milli starfsmanns og
atvinnurekanda.
Kjarasamninga sem innihalda nánari upplýsingar
um hvíldartíma má finna á
www.sgs.is

$ROPLAUGARSTAÈIR HJÒKRUNARHEIMILI ER Å MIÈB¾ 2EYKJA
VÅKUR ¥ OKTËBER  VAR TEKIN Å NOTKUN NÕ DEILD
%INNIG ER LOKIÈ BREYTINGUM ¹ ELDRI DEILDUM HEIMILISINS
,ITLIR KJARNAR HEIMILISLEGT UMHVERÙ !LLIR BÒA Å EINBÕLI
%INNIG HEFUR VERIÈ UNNIÈ AÈ BREYTTUM ¹HERSLUM Å
SKIPULAGNINGU OG VIÈ UMÎNNUN ÅBÒA HEIMILISINS
+OMIÈ ER TIL MËTS VIÈ ÖARÙR STARFSMANNA UM SVEIGJAN
LEGA VINNUTÅMA MEÈ 4IME #ARE TÅMASTJËRNUNAR KERÙNU

(JÒKRUNARFR¾ÈINGARHJÒKRUNARNEMAR
(JÒKRUNARFR¾ÈINGAR MEÈ ¹HUGA ¹ VINNU MEÈ ÎLDRUÈUM
ËSKAST ¹ TIL STARFA ¹ KVÎLD OG HELGARVAKTIR ¹ ALLAR DEILDIR
HEIMILISINS
6INNUHLUTFALL OG VINNUFYRIRKOMULAG SAMKOMULAGSATRIÈI
(¾FNISKRÎFUR (JÒKRUNARFR¾ÈINGUR MEÈ ÅSLENSKT STARFS
LEYÙ 2EYNSLA Å ÎLDRUNARHJÒKRUN ¾SKILEG &RUMKV¾ÈI Å
STARÙ ÖOLINM¾ÈI OG J¹KV¾TT VIÈHORF

3TARFSMENN Å AÈHLYNNINGU
3TARFSMENN SEM ¹HUGA HAFA ¹ VINNA MEÈ ÎLDRUÈUM
ËSKAST TIL STARFA ¹ DEILDIR HEIMILISINS SEM FYRST EÈA EFTIR
N¹NARA SAMKOMULAGI 5M VAKTAVINNU ER AÈ R¾ÈA
(¾FNISKRÎFUR 'ËÈ ALMENN MENNTUN ¾SKILEG REYNSLA
AF UMÎNNUN ALDRAÈRA
&RUMKV¾ÈI Å STARÙ ÖOLINM¾ÈI OG J¹KV¾TT VIÈHORF

!ÈSTOÈARMAÈUR MATREIÈSLUMANNS
!ÈSTOÈARMAÈUR MATREIÈSLUMANNS ËSKAST TIL STARFA VIÈ
ELDHÒS $ROPLAUGARSTAÈA 5NNIÈ ER ¹ VÎKTUM OG AÈRA
HVERJA HELGI  $ROPLAUGARSTÎÈUM ER ELDAÈUR MATUR
FYRIR  ÅBÒA OG STARFSMENN HEIMILISINS %INNIG SJ¹
STARFSMENN ELDHÒSS UM BAKSTUR OG ANNAÈ SEM TIL FELLUR
VEGNA FRAMLEIÈSLU HEILSUSAMLEGS F¾ÈIS
(¾FNISKRÎFUR 'ËÈ ALMENN MENNTUN REYNSLA AF STARÙ
Å FRAMLEIÈSLUELDHÒSI NAUÈSYNLEG &RUMKV¾ÈI Å STARÙ
ÖOLINM¾ÈI OG J¹KV¾TT VIÈHORF

$ROPLAUGARSTAÈIR &OLDAB¾R
3TARFSMAÈUR ËSKAST Å   VINNU ¹ LÅTINN OG HEIM
ILISLEGAN VINNUSTAÈ ÖAR SEM AÈ GËÈUR STARFSANDI RÅKIR FR¹
 EÈA EFTIR SAMKOMULAGI 5M VAKTAVINNU ER
AÈ R¾ÈA UNNIÈ AÈRA HVERJA HELGI EKKI N¾TURVAKTIR
(¾FNISKRÎFUR 'ËÈ ALMENN MENNTUN ¾SKILEG REYNSLA
AF UMÎNNUN ALDRAÈRA
&RUMKV¾ÈI Å STARÙ ÖOLINM¾ÈI OG J¹KV¾TT VIÈHORF
&OLDAB¾R ER HEIMILI FYRIR  ÅBÒA MEÈ MINNISSJÒK
DËM &OLDAB¾R ER DEILD FR¹ $ROPLAUGARSTÎÈUM
HJÒKRUNARHEIMILI STAÈSETT Å 'RAFARVOGI

.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR )NGIBJÎRG ¶ËRISDËTTIR $EILDARSTJËRI STARFSMANNA OG G¾ÈAM¹LA
3ÅMI  EÈA ¹ STAÈNUM .ETFANG INGIBJORGHALLATHORISDOTTIR REYKJAVÅKIS
*ËHANN "RAGASON YÙRMATREIÈSLUMEISTARI 3ÅMI  .ETFANG JOHANNBRAGASON REYKJAVIKIS
-ARGRÁT ,ILJA %INARSDËTTIR DEILDARSTJËRI &OLDAB¾ Å SÅMA  
%INNIG ER MÎGULEIKI ¹ AÈ SENDA INN UMSËKN FR¹ HEIMASÅÈU HEIMILISINS WWWDROPLAUGARSTADIRIS
 HEIMASÅÈUNNI ER EINNIG AÈ ÙNNA ÕMSAR UPPLÕSINGAR UM HEIMILIÈ OG STARFSEMI ÖESS
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni.
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar:
www.reykjavik.is/storf
Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11, færð þú allar upplýsingar um þjónustu
og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

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

TRYGGVI FRETTABLADIDIS

Vodafone leitar að kraftmiklum
starfsmanni í eignaumsýslu

(6%2.)' 6%2¨52 -!¨52
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Verksvið
Við óskum eftir að ráða traustan starfsmann til að hafa umsjón með
bifreiðum, húsnæði og öryggiskerfi Vodafone ásamt öðrum tilfallandi
verkefnum. Í starfinu felst einnig undirbúningur og eftirlit með
framkvæmdum, kostnaðaráætlun og tilboðsöflun.
Starfið heyrir undir deildarstjóra eignaumsýslu Vodafone.

.¹M TIL DÕRAL¾KNINGA TEKUR FIMM OG H¹LFT TIL SJÎ ¹R OG Å SUMUM SKËLUM
ER KRAFIST GËÈS STÒDENTSPRËFS ÒR RAUNGREINADEILDUM &2¡44!",!¨)¨2«"%24

Hæfniskröfur

Eingöngu kennt í
erlendum skólum

5M N¹MIÈ
Nám í dýralæknisfræði er
háskólanám sem tekur 5 1/2
til 7 ár eftir stúdentspróf. Í
sumum dýralæknaháskólum er krafist stúdentsprófs
úr raungreinadeildum og
víða er aðgangur það tak-

markaður að krafist er góðs
stúdentsprófs. Dýralæknisnám er hægt að stunda í
ýmsum löndum erlendis,
en ekki er hægt að taka
neinn hluta af náminu hér á
landi. Íslenskir dýralæknar
hafa lokið námi frá Danmörku, Noregi Þýskalandi,
Svíþjóð, Skotlandi og Austurríki.

(ELSTU N¹MSGREINAR
Námið er bóklegt og verklegt og tekur til læknisfræðilegra greina, fóðurfræði og búfjárrræktar
og greina varðandi matvæla- og heilbrigðiseftirlit. Til þess að fá endanlegt
dýralækningaleyfi
hér á landi þarf að sækja
stutt námskeið á vegum
Yfirdýralæknisembættisins þar sem tekin eru fyrir
íslensk lög og reglur og
sérstakar aðstæður hér á
landi.
WWWIDANIS

Umsóknir óskast útfylltar á www.hagvangur.is
fyrir 29. desember 2006.
Nánari upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir hjá Hagvangi,
kristin@hagvangur, sími 520 4700.

Við sem störfum undir nýju merki Vodafone ætlum
okkur að gera viðskiptavinum kleift að nýta tímann
til hins ýtrasta, því hvert augnablik er dýrmætt.
Gríptu augnablikið og lifðu núna.
F í t o n / S Í A

3TARFIÈ
Um það 70 dýralæknar
starfa hér á landi og um 30
erlendis.
Dýralæknar
greina dýrasjúkdóma og
veita læknismeðferð. Þeir
geta sérhæft sig í einstökum sjúkdómaflokkum eða
dýrategundum.
Héraðsdýralæknar starfa við
opinbert
eftirlit
með
búfjarhaldi og matvælaframleiðslu. Dýralæknar
starfa sem heilbrigðisfulltrúar við opinbert heilbrigðiseftirlit. Dýralæknar
starfa
við
innra
heilbrigðis- og gæðaeftirlit í fisk-, kjöt- og mjólkurvinnslufyrirtækjum.

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

L
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STJARNAN

STJARNAN

Verð: 45,500,000

Karfavogur 28
104 Reykjavík
Opið hús Sunnud. 17. des kl:15-16

Stærð: 193,4
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 26,770,000
Bílskúr: já

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

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

STJARNAN

Njarðarbraut 1
Reykjanesbær

Verð: 15.8-18.9m
Stærð: 150-180
Byggingarár: 2007

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

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Haukur
Sölufulltrúi

Verð: 42,000,000

Kaplahraun 14
220 Hafnarfjörður

Stærð: 288,4
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 18.350.000

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

866 9954

haukur@remax.is

STJARNAN

Verð: 6.000.000

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

STJARNAN

Verð: 16.800.000

Austurgata 2
Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Haukur
Sölufulltrúi

245 Sandgerði

Stærð: 260.5
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 17.400.000

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

250 Garður

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

www.remax.is

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954

haukur@remax.is

haukur@remax.is

Verð: 19,500,000
Stærð: 101
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 17.400.000

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

866 9954

D
L

STJARNAN

Ártún 1

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954

haukur@remax.is

Framnesvegur 23

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

E
S

Ártún 3
Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Haukur
Sölufulltrúi

Garður

STJARNAN

Verð: 12,500,000

Stærð: 90,3
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

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

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954

866 9954

haukur@remax.is

haukur@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Fossvegur 2
800 Selfoss
Bókaðu skoðun í síma 865 4039

Verð: 18.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 95
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 17,8

822 3702

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

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Fífumói 1-3
800 Selfoss
Bókaðu skoðun í síma 865 4039

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039

Verð: 19.300.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 94,8
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 15,8

822 3702

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

vignir@remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Holtsbúð 3
210 Garðabær
Bókaðu skoðun í síma 865 4039

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 166
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 22,4
Bílskúr: 18,3

822 3702

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

gv@remax.is

Helluvað 1-5
110 Reykjavík
Bókaðu skoðun í síma 865 4039

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039

Verð: 22.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 84,6
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 15,3

822 3702

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

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Bragavellir 13
230 Keflavík
Fallegt einbýli á einni hæð.

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702

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

gv@remax.is

Eyjavellir 8
230 Keflavík
Bókaðu skoðun í síma 699 4407

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407

Verð: 29.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 139,8
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 22,5
Bílskúr: 43

822 3702

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

LIND

109 Reykjavík
Bókaðu skoðun í síma 892 3330

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 108,8
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 15,8
Bílskúr: Bílgeymsla

822 3702

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

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Rauðalækur 31
105 Reykjavík
Bókaðu skoðun í síma 694 2324

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 19.900.000

gv@remax.is

snorri@remax.is

snorri@remax.is

Engjasel 81

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039

LIND

LIND

Stærð: 175,8
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 22.750.000
Bílskúr: 49,8

gv@remax.is

vignir@remax.is

vignir@remax.is

Verð: 34.900.000

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

LIND

Verð: 37.900.000

gv@remax.is

Verð: 20.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 87,4
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 11,4

822 3702

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

gv@remax.is

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

www.remax.is

SENTER

Árskógar
109 Reykjavík
Góð eign á góðum stað

Verð: Tilboð
Stærð: 94,8
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 13,4

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

Háholt
Hafnarfirði
MJÖG GÓÐ KAUP

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

Lyngholt
Álftanesi
FALLEG OG RÚMGÓÐ HÚS

Álftanesi
GÓÐ EIGN - GOTT VERÐ

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811

Stærð: 286-322 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Bílskúr: tvöfaldur

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

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811

SENTER

SENTER

Klapparstígur
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811

101 Reykjavík
LAUS STRAX

Verð: 32,2
Stærð: 89,1
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

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

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811

gardar@remax.is

gardar@remax.is

SENTER

SENTER

Naustabryggja
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811

Reykjavík
LAUS TIL AFHENDINGAR

Verð: 29,8-37,2
Stærð: 120-153
Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 2006

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

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811

gardar@remax.is

gardar@remax.is

SENTER

SENTER

Straumsalir
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

www.remax.is

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

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

gardar@remax.is

Verð: 42,9
Stærð: 201
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 26,4
Bílskúr: tvöfaldur

200 Kópavogur
HRINGDU NÚNA OG PANTAÐU SKOÐUN

Verð: 17,5
Stærð: 78
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1963
Brunabótamat: 10,6

gardar@remax.is

Verð: frá 54 m.

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

Norðurtún

Auðbrekka

Verð: 22,9
Stærð: 129
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 17

SENTER

201 Kópavogur
OPIN OG BJÖRT ÍBÚÐ

Verð: 31,5
Stærð: 120
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

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

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

MJÓDD

Lækjarás 6
210 Garðabær
Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00

Verð: 55.000.000
Stærð: 241,4
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 30.430.000
Bílskúr: já

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

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Verð: 23,9 M

112 Reykjavík
Opið hús mánudag kl. 18:30-19:00

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00

Stærð: 105fm
Fjöldi herbergja: 4ja
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 15,8M

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

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali
asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi
hafdis@remax.is

MJÓDD

Verð: 17,4 M

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Kólguvað 1
110 Reykjavík
Opið hús mánudag kl 18:30-19:00

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

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107

Verð: 36,9
Stærð: 127,5
Fjöldi herbergja: 4ra
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0

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

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

MJÓDD

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

Baugholt 13
230 Keflavík
Ýmis skipti koma til greina

Verð: Tilboð
Stærð: 398.3 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 47,8 M
Bílskúr: Já

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

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is

HEIMILI&JARÐIR

Grænaörk 2
Selfoss
Íbúð fyrir eldriborgara

HEIMILI&JARÐIR

Verð: 18.800.000

Ljónastígur 8

Stærð: 72,1m2
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 14.450.000
Bílskúr: nei

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

845 Flúðir
EKKI MISSA AF ÞESSU ! !

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027

Verð: 41.900.000
Stærð: 341,6
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1986
Brunabótamat: 43.890.000
Bílskúr: 140,4

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

snorrisig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

HEIMILI OG SKIP

HEIMILI OG SKIP

Anna Linda
Bjarnadóttir hdl.
lögg. fasteignasali

Heiðarendi 6
Reykjanesbær

Verð: 15.700.000

Sigurður
Sölufulltrúi

Stærð: 87
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 12.900.000
Bílskúr: nei

693 2080

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

siggi@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

844 0040
gbb@remax.is

HEIMILI OG SKIP

Lómatjörn
Reykjanesbær

Verð: 28.6-30.5
Stærð: 156
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 25.730.000
Bílskúr: já

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

Anna Linda
Bjarnadóttir hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi

844 0040
gbb@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

www.remax.is

Melavegur 1b
Ytri Njarðvík
BÓKAÐU SKOÐUN NÚNA Í 864 0001

Verð: 29.900.000
Stærð: 148,9
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 22.560.000
Bílskúr: 30,5 fm

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

Anna Linda
Bjarnadóttir hdl.
lögg. fasteignasali

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

SENTER

Góð kaup fyrir jólin

Hátún 6
105 Reykjavík

Verð: Frá 22.4
Stærð: Frá 62,9
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

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

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493

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

nanna@remax.is

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is

BORG

Blesugróf 27
108, Fossvogur
Opið hús í dag kl. 17:30-18:30

BORG

Verð: 85.000.000

Blikaás 17

Stærð: 499
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 62.100.000
Bílskúr: Já

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

221 Hafnafirði
Opið hús Í dag kl. 16.00 - 16.30

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Verð: 28.700.000
Stærð: 119
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 19.800.000

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

Vernharð
Sölufulltrúi

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi

699 7372

899 7869

venni@remax.is

bjossi@remax.is

BORG

BORG

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Flétturimi 38
Grafarvogur
Opið hús Í dag kl 18:00-18:30

Verð: 21.900.000
Stærð: 97,9
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 15.700.000
Bílskúr: Nei

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

Vallarbraut 1
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813

Akranes
HRINGDU TIL AÐ BÓKA SKOÐU

Verð: 14.900.000

Brynjar
Sölufulltrúi

Stærð: 93.1
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 14.250.000

823 1990

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

baldur@remax.is

STJARNAN

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

220 Hafnarfjörður
Opið hús Í dag kl:14:00-14:30

Verð: 22,5 millj

Ingibjörg
Sölufulltrúi

Stærð: 113 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 14,5 millj
Bílskúr: 24 fm.

699 4420

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

ingibjorg@remax.is

895 6406
karl@remax.is

www.remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Grýluhraun-Dvergahraun
Grímsnes-Grafnigshreppur
Opið hús í dag kl. 13:00-16:00

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

661 9261
gunnsteinn@remax.is

STJARNAN

Álfaskeið 84

brynjar@remax.is

Verð: Tilboð
Stærð: 70 fm.
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2006

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

Ingibjörg
Sölufulltrúi

699 4420
ingibjorg@remax.is

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406
karl@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Verð: 48,9

Birkihlíð 42

Stærð: 184,4
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 27,0
Bílskúr: Já

Reykjavík
Opið hús 15,00-15,30

BÚI

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

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

BÚI

BÚI

D
L

E
S

Dverghamrar 2
Reykjavík

Hraunbær 140
Árbær
Opið hús 17,00-17,30

Verð: 13,9
Stærð: 54,1
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 7,9

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

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

BÚI

Verð: 25,9
Stærð: 120,7
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 14,5
Bílskúr: Já

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

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Mjóstræti 3
Grjótaþorpið
Opið hús 14,00-14,30

Verð: 19,9
Stærð: 81,1
Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1885
Brunabótamat: 10,3

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

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

www.remax.is

STJARNAN

BÚI

Lækjarvað 15-25
Norðlingaholt
Opið hús frá kl.13:30-14:00

Verð: 27-35 mill
Stærð: 124-174 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Bílskúr: m.e. hæð

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

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

844 8611
hrafnhildurs@remax.is

MJÓDD

Goðheimar 4
104 Reykjavík
Opið hús OPIÐ HÚS í dag kl 14 - 15

Stærð: 157,6fm
Fjöldi herbergja: 4ra herb.
Byggingarár: 1960
Bílskúr: 34,8fm

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

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

Langholtsvegur 22
104 Reykjavík
Hringdu núna og bókaðu skoðun

Verð: 52.000.000
Stærð: 188 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1944
Bílskúr: Já

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

SENTER

Logafold 152
112 Reykjavík
Opið hús mánudaginn kl 18:00-18:30

Verð: 65,0
Stærð: 296 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 34
Bílskúr: 70fm

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

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

112 Reykjavík
Opið hús mánudaginn kl 19:30-20:00

Verð: 18,6
Stærð: 74,3
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 14,2
Bílskúr: Bílageymsl

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

Reykjavík
Opið hús í dag kl 14:00-14:30

Verð: 21.500.000
Stærð: 95,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 15.050.000
Bílskúr: Nei

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

Kristín Ásta
Sölufulltrúi

822 5755
kristinasta@remax.is

www.remax.is

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525

SENTER

Krókabyggð 11
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

kalli@remax.is

SENTER

Barðastaðir 13

699 5613

jonas@remax.is

SENTER

Berjarimi 26
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali

Mosfellsbær
Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Verð: 25.900.000
Stærð: 97,2
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 15.300.000
Bílskúr: Nei

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

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Kristín Ásta
Sölufulltrúi

822 5755
kristinasta@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

FASTEIGNIR

FASTEIGNIR

Grettisgata 86
101 Rvk
BÓKIÐ SKOÐUN - 899 0800

Verð: 18.9
Stærð: 71,2
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 8.530.000

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

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

FASTEIGNIR

Bjarkarás 1 - 29
Ásahverfi Garðabær
GLÆSILEGAR EIGNIR

Verð: Frá 35 m
Stærð: 116 - 168
Fjöldi herbergja: 3ja - 4ra
Byggingarár: 2006

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

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

FASTEIGNIR

Tröllaborgir
Reykjavík
Góð eign með glæsilegu útsyni

Verð: 47.800.000
Stærð: 205 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 30,3 mill
Bílskúr: 45 fm

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

Laugalækur 62
Reykjavík
HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

Verð: 55.000.000
Stærð: 239 fm
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 29,9 mill

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

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

FASTEIGNIR

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

FASTEIGNIR

Hverfisgata 105
101 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 15.00 - 16.00

Kleppsvegur 44
LAUGARNESHVERFI
LAUS - TILBOÐ ÓSKAST

Verð: TILBOÐ
Stærð: 99
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1963

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

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Verð: 25.000.000
Stærð: 74,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 8.760.000
Bílskúr: Nei

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

Bóas
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

www.remax.is
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-ENNTASVIÈ

!ÈSTOÈARLEIKSKËLASTJËRI
,AUS ER STAÈA AÈSTOÈARLEIKSKËLASTJËRA Å LEIKSKËLANUM
+LÎMBRUM (¹TEIGSVEGI  ,EIKSKËLINN ER FJÎGURRA DEILDA
ÖAR SEM DVELJA  BÎRN ¥ STARÙ LEIKSKËLANS ER LÎGÈ ¹HERSLA
¹ OPINN EFNIVIÈ J¹KV¾ÈNI SKAPANDI OG GAGNRÕNA HUGSUN
-ENNTUNAR OG F¾RNIKRÎFUR
o ,EIKSKËLAKENNARAMENNTUN ¹SKILIN
o -ENNTUN EÈA REYNSLA Å STJËRNUN ¾SKILEG
o ¶EKKING ¹ TÎLVU OG UPPLÕSINGAT¾KNI
o &¾RNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o 3KIPULAGSH¾ÙLEIKAR FRUMKV¾ÈI ¹HUGI OG METNAÈUR Å STARÙ

3TAÈAN ER LAUS SKV SAMKOMULAGI .¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA
)NGIBJÎRG +RISTLEIFSDËTTIR LEIKSKËLASTJËRI Å SÅMA  
  OG !UÈUR *ËNSDËTTIR MANNAUÈSR¹ÈGJAÙ Å
SÅMA  
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  JANÒAR 
5MSËKNUM FYLGI YÙRLIT YÙR N¹M OG STÎRF 5MSËKNIR SENDIST
-ENNTASVIÈI 2EYKJAVÅKUR &RÅKIRKJUVEGI 
(EIMASÅÈA WWWKLAMBRARIS

6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA Å STÎRFUM HJ¹ BORGINNI
!TVINNUAUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA ¹ HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIKISSTORF
(J¹ SÅMAVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR     F¾RÈ ÖÒ ALLAR UPPLÕSINGAR
UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SAMBAND VIÈ Ö¹ STARFSMENN SEM ÖÒ ÖARFT AÈ N¹ Å

KÓPAVOGSBÆR
Frá Smáraskóla
Starfsmenn vantar í eftirtalin
störf frá áramótum
• Stuðningsfulltrúi í 70% stöðu.
• Matráður í 100% stöðu í janúar og
febrúar.
• Íþróttakennari v/foreldraorlofs
Nánari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 515
5900.
Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Hvetjum konur jafnt
sem karla til að sækja
um störfin.

www.kopavogur.is - www.job.is

&H -ENNINGAR OG FERÈAM¹LASVIÈS
2EYKJAVÅKURBORGAR
«SKAÈ ER EFTIR ¹HUGASÎMUM AÈILA TIL AÈ TAKA
AÈ SÁR B¾ÈI VEITINGAREKSTUR Å 6IÈEY OG FERJU
SAMGÎNGUR TIL OG FR¹ 6IÈEY m%%3n
'ÎGN VERÈA SELD ¹ KR  FR¹ KL  ÖANN  DESEM
BER  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU 2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  JANÒAR  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR 
.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD
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FENGIS OG TËBAKSVERSLUN RÅKISINS ËSKAR
EFTIR AÈ TAKA ¹ LEIGU UM  M HÒSN¾ÈI
¹ !KUREYRI VEGNA VÅNBÒÈAR
(ÒSN¾ÈIÈ ÖARF AÈ FULLN¾GJA EFTIRFARANDI KRÎFUM
 6ERA MIÈSV¾ÈIS OG ¹ JARÈH¾È
 'ËÈ AÈKOMA FYRIR VIÈSKIPTAVINI OG N¾G BÅLAST¾ÈI FYRIR Ö¹
 'ËÈ AÈKOMA FYRIR ÚUTNINGABÅLA MEÈ VÎRUR OG VÎRULYFTARA
 (ÒSN¾ÈIÈ VERÈUR AÈ FULLN¾GJA ÎLLUM KRÎFUM SEM OPINBERAR EFTIRLITSSTOFNANIR OG UMSAGNARAÈILAR GERA TIL SLÅKS OG SAMÖYKKT AF ÖEIM
 3ÁRSTAKLEGA ER LÎGÈ ¹HERSLA ¹ MEÈAL ANNARS GOTT AÈGENGI HREYÙHAMLAÈA BIRTULÕSINGU   LUX OG HLJËÈDEMPUN Å VERSLUN
¹SAMT GËÈRI AÈSTÎÈU STARFSFËLKS
 6ERA ¹ SKILGREINDU VERSLUNARSV¾ÈI Å SKIPULAGI
HUGASAMIR SENDA ÎLL GÎGN UM ÖAÈ HÒSN¾ÈI SEM ÖEIR HYGGJAST BJËÈA Å LOKUÈU UMSLAGI TIL SKRIFSTOFU 462
3TUÈLAH¹LSI   2EYKJAVÅK FYRIR  JANÒAR  MERKT *ËHANNI 3TEINSSYNI
'ÎGN ÖURFA MEÈAL ANNARS AÈ INNIHALDA EFTIRFARANDI

3TAÈSETNING

4EIKNINGAR AF HÒSN¾ÈI

!FHENDINGARTÅMI

STAND HÒSN¾ÈIS VIÈ AFHENDINGU

,EIGUVERÈ OG LEIGUTÅMI ¥ LEIGUVERÈI SKAL VERA TILGREINDUR ALLUR KOSTNAÈUR SEM TIL FELLUR
2EYKJAVÅK  DESEMBER 
FENGIS OG TËBAKSVERSLUN RÅKISINS

 DESEMBER  35..5$!'52
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KÓPAVOGSBÆR
Langabrekka 13, 1. hæð - 200 Kóp

Leikskólinn Álfatún

¹RGERÈËSKAST
 VSTUNDIR
SKEMMDA EFTIR
4ILBOÈ
Å MUNISKEMMDA
EFTIRVELTU
TJËN
3JËNVARP K¾LISK¹PAR BORÈ 7%)$%2 ¾ÙNGARSTÎÈ TROMMUSETT OG Ú
INN¹
HEIMASÅÈU 4RYGGINGAMIÈSTÎÈVARINNAR
HF HF
4ILBOÈ4ILBOÈ
SKILISTSKILIST
INN¹
HEIMASÅÈU
4RYGGINGAMIÈSTÎÈVARINNAR
ÒTBOÈ TJËNABÅLA
LAGI KLERU

AÈ MORGNI
 UPPLÕSINGAR
DESEMBER 
ÒTBOÈ
TJËNABÅLAÅ SÅÈASTA
EN ÖAR
EINNIG
FREKARI
UM
(LUTIRNIR ERU TIL SÕNIS AÈ (AMARSHÎFÈA   2EYKJAVÅK ¹ OPNUNARTÅMA
VÁLINA Å SÅÈASTA LAGI
KL  AÈ MORGNI  OKTOBER 
FR¹  TIL  VIRKA DAGA

Leikskólinn
er
þátttakandi
í
SokratesComeniusáætlun Evrópusambandsins og er í
samstarfi við fjóra skóla í Evrópu.

21.900.000

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

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

Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja
um starfið.

www.kopavogur.is - www.job.is

Furugrund
200 Kóp.

4ra herbergja
2. hæð

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

Verð 21,6 millj.
Guðrún Hulda Ólafsdóttir hdl. og lögg. fast.sali

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

Bolholt 4
Reykjavík
(áður Ísleifur Jónsson ehf.)
Næsta hús á milli Kauphallar Íslands og
Laugavegs 180

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

4ILBOÈ ËSKAST Å /+ 2(  BELTAGRÎFU

Opið hús í dag kl. 14:00 - 15:00

Frum

• Matsveinn óskast til starfa í mötuneyti
leikskólans Álfatúns í Kópavogi.
Um er að ræða fullt starf. Vinnutími getur
verið sveigjanlegur.
Í leikskólanum er lögð áhersla á hollt og
fjölbreytt fæði.
Í eldhúsi leikskólans eru eldaðar tvær
máltíðir á dag auk síðdegishressingar.

1. Verslunarhúsnæði á 1. hæð austur
sem er: 245,4 fm
2. Skrifstofu- eða iðnaðarhúsnæði
á 2. hæð austur: 219,5 fm
3. Skrifstofu- eða iðnaðarhúsnæði
á 2. hæð vestur: 170,5 fm
4. Vöruskemma á baklóð,
óupphituð: ca: 250,0 fm
Leigist í ofangreindum hlutum eða saman
eftir nánara samkomulagi.
Innangengt er á milli hluta eins og er.
Allar upplýsingar gefur:
Ragnar Aðalsteinsson
f.h. Grensás ehf. - netfang: grensas@isl.is
Sími: 893 8166.
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- " 3PRINTER ¹RG k EK  ÖÒS
-ILLILAGUR H¹ÖEKJA 6ERÈ  ÖÒS MEÈ
VSK 3  

  ÖÒS

6ÎRUBÅLAR
.ISSAN !LMERA l EK AÈEINS 
ÖÒS -JÎG GOTT EINTAK LFELGUR NÕ VETR
ARD SUMARD SK k SMURBËK 6ERÈ
 ÖÒS HV  ÖÒS AFB  Ö 5PPL
Å S  
&ORD &OCUS 4REND STATION ¹RG 
EK ÖÒSKM 6ERÈ  ÖÒSKR
¹HV ÖÒSKR

 BÅLAR EHF
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA   OG
LAUGARDAGA  
WWWBILARIS

 Ö PR M¹NUÈ FYRIR FAL
LEGAN 3TATION 

&ORD &OCUS ¹RG k EK  Ö  GÅRA SK
k !BS F¾ST ¹  L¹NI  Ö  Ö
PR M¹N  

  MILLJËNIR

-!. 4'!  ¹RG k SJ¹LFSK EK 
ÖÒS VAGN 6ERÈ  ÖÒS VSK 3
 

&JËRHJËL
'OTT VERÈ

2ENAULT +ANGOO k EKINN  ÖÒS
4OPPLÒGA OG HLIÈARHURÈ "ÅLLINN ER REYK
LAUS OG MJÎG VEL MEÈ FARINN SETT
VERÈ  ÖÒS  ÖÒS STGR 5PPL Å S
 
/PEL ¹RG k MEÈ BILAÈ RAFKERFI &¾ST
FYRIR  Ö 5PPL Å S  

4IL SÎLU GL¾SILEGUR #HRYSLER 04 #RUSER
  %KINN  !TH SK ËDÕR
ARI 5PPL (ÎFÈAHÎLLINN SÅMI  

&ORD %XPLORER 8,4  %K Ö KM
SSK  MANNA RAFMAGN Å S¾TUM %30
STIGBRETTI ÖAKBOGAR #$ MAGASÅN ÖJËFA
VÎRN FILMUR AKSTURSTÎLVA HRAÈAST
'L¾SILEGUR BÅLL Å ALLA STAÈI OG VEL MEÈ
FARINN !TH VERÈ AÈEINS  ÖÒS
5PPL Å S  

67 'OLF ¹RG k %K Ö 3SK 3UMAR
OG VETRARDEKK FYLGJA -JÎG VEL MEÈ
FARINN BÅLL 6ERÈ  Ö 5PPL Å S 


  ÖÒS

4OYOTA !VENSIS NÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA RAUÈUR EKINN 
Ö 6ERÈ 

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

4)L SÎLU ER .ISSAN !LMERA  SLX b 
DYRA BEINSKIPT EKINN  ÖÒS ,ISTAVERÈ
 ÖÒS &¾ST ¹  ÖÒS STGR VEGNA
GALLA Å LAKKI ¹ HÒDDI 3UMAR VETRARDEKK
UPPL I S  

0UMA CC ¹RG k .Õ AFTURDEKK OG
DEMPARI 3ÅMI  

6ÁLSLEÈAR
«SKUM EFTIR TVEGGJA SLEÈA KERRU MEÈ
BREMSUBÒNAÈI 3ÅMAR    

4IL SÎLU 9AMAHA 328 ¹RG k .Õ
UPPTEKINN MËTOR OG KÒPLING «SKA EFTIR
VERÈTILBOÈI 5PPL Å S  

.ISSAN !LMERA k EK  ÖÒSKM SSK
VETRAR OG SUMARDEKK ¹LFELGUR OG SPOILER
6ERÈ  ÖÒS¹HVÅLANDI  ÖÒS
5PPL Å  

$ODGE #ARAVAN    VÁL VERÈ
 SKIPTI ¹ ËDÕRARI 5PPL Å S
 

4OYOTA ,AND #RUISER  'X  EKINN
 m BREYTING KRËMFELGUR KRËKUR
OG FILMUR LITUR SVARTUR 6ERÈ 
5PPL Å SÅMA  

6INNUVÁLAR

«TRÒLEGA SPARNEYTINN OG
LIPUR  L¹N

3UZUKI *IMNY *,8 ¹RG k EK  Ö SK
k #D ¹SETT  Ö &¾ST ¹ YFIR
TÎKU  S  

"ÅLAR TIL SÎLU
!LGJÎR 'ULLMOLI 

3UZUKI 3IDEKICK k EK  ÖÒS KM
.ÕSKl m BREYTTUR ER ¹ m #$
ÖAKB KRËKUR ¹LF 'LERTOPPL SMURB 6
 ÖÒS 3TGR 3  
'RAND #HEROKEE   ¹RG k %K Ö
&R¹B¾R BÅLL ¹ GL¾NÕJUM VETRARDEKKJUM
HV Ö 4ILBOÈ  Ö 5PPL Å S
 

 DYRA 3UNNY ¹RG k TIL SÎLU VEGNA
BROTTFLUTNINGS 3UMAR VETRARD 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  
4IL SÎLU 2ENAULT  k MEÈ BILAÈA VÁL
5PPL Å S  

.ISSAN -ICRA ¹RG k EK  Ö  GÅRA
!BS #D SK k SETT  Ö  L¹N
 Ö  
4IL SÎLU 67 "ORA #OMFORTLINE ¹RG k
NÕ VETRARDEKK OG SUMARDEKK ¹ FELGUM
¹LFELGUR EK  ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS
¹HV L¹N CA  ÖÒS  ÖÒS ¹ M¹N
5PPL Å S   4ILBOÈ ËSKAST

(RAUN "4
3ÅMI  
WWW(RAUN"4IS

4IL SÎLU ,AND #RUISER  DÅSEL ¹RG k
m DEKK HVÅTUR 5PPL Å S  

WWWSNJOKEDJURIS

 MILLJËNIR

²TSALA .ISSAN !LMERA k .Õ VÁL OG
KÒPL NÕSK 6  Ö ,ANCER k GËÈUR
6  Ö 3  

¶ENNAN ER GOTT AÈ EIGA
ALLT ¹RIÈ 

$ÅSEL 

.ÕR $ODGE 2AM   #UMMINC  DYRA
SJ¹LFSK LEÈUR RAFMAGNSR CRUISE CTRL
AC DR¹TTARK PLAST Å PALLI 5PPL Å S
 

&ORNBÅLAR
0ONTIAC ,E-ANS ¹RG k 4ILBOÈ ËSKAST
5PPL Å S  

0ALLBÅLAR

  ÖÒS

4IL SÎLU ER '-# %MVOY ¹RG k %KINN
 ÖÒS &¾ST ¹ GËÈU VERÈI 5PPL Å S
 

"ÅLAR ËSKAST
9:&  LÅTIÈ NOTAÈ 8'8 KÅTTI 72# FAT
BAR OFL  Ö ÒT OG YFIRTAKA ¹ L¹NI HV
 5PPLÕSINGAR Å S  

/PEL :AFIRA ¹RG k EK  Ö 
SK k NÕ 4ÅMAREIM  EIGANDI 
L¹N  Ö  

,EXUS )3  k TOPPEINTAK EK 
ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 3  
«SKAR

 RÒMLESTA SKIPSTJËRN
ARN¹M

«SKA EFTIR BÅL ¹   ÖÒS %KKI ELDRI
EN k M¹ ÖARFNAST VIÈGERÈAR 5PPL Å
S  

(JËLBARÈAR
4IL SÎLU &ORD 2ANGER X 6 
3UBERCAB ¹RG  EINS OG NÕR INN
FLUTTUR FYRIR RÒMU ¹RI 6ERÈ  ÖÒS
(RANNAR S  

3ENDIBÅLAR

*EPPAR

.ÕR *EEP 'RAND #HEROKEE 324 (RAÈASTI
JEPPINN ¹ MARKAÈINUM Å DAG   , VÁL
 SEC Å  KM b"REMBOm BREMSUR
m ¹LFELGUR SPORTS¾TI SPORT FJÎÈRUN
OG PÒST 3VARTUR TIL ¹ LAGER 6ERÈ AÈEINS
 ÖÒS

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

"¹TAR

&JARN¹M VIÈ &RAMHALDSSKËLANN Å
!USTUR 3KAFTAFELLSSÕSLU 3KR¹NING ¹
VEFNUM WWWFASIS 3ÅMI 
5MSËKNAFRESTUR TIL  JANÒAR

3UBARU ,EGACY ¹RG k EK  Ö 
GÅRA !BS #D SK k ¹LFELGUR &¾ST ¹ L¹NI
 Ö  

 L¹N FYRIR  -ANNA
:AFIRU

-IKIÈ ÒRVAL FYRIR VINNUVÁLAR OG VÎRUBÅLA
WWWSNJOKEDJURIS 3KM EHF 5PPL Å S
 

4OYOTA !VENSIS  ¹RG 
BEINSK EK  ÖÒS SK k NAGLADEKK
NÕTT LAKK HV L¹N  ÖÒS  ÖÒS ¹
M¹N 6ERÈ ¹ÈUR  ÖÒS 6ERÈ NÒ 
ÖÒS 5PPL Å S  

--# 0AJERO   TURBO INTERCOOLER DIESEL
k EK  ÖÒS ,ISTAVERÈ  Ö 6ERÈ
 Ö STGR 3  

4IL SÎLU )SUZU .02 , ¹RG k -EÈ
  TONNA LYFTU OG K¾LI SEM H¾GT ER AÈ
TENGJA VIÈ  WOLT 3K k "ÅLL Å GËÈU
VIÈHALDI 6ERÈ  ÖÒS VSK 5PPL Å
S  

4IL SÎLU N¹NAST ËNOTAÈIR m -UDDERAR
NEGLDIR OG SKORNIR ¹ m NÕJUM POLYHÒÈ
UÈUM FELGUM 5PPL Å S  

6ARAHLUTIR

35..5$!'52  DESEMBER 
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"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA
OG $AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI
Å FLEIRI TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
NIÈURRIFS

"ÅLAPARTAR EHF 3 

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL
  WWWBILAPARTARIS BILAPART
AR BILAPARTARIS
0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

4IL SÎLU FALLEG AUSTURLENSK GËLFTEPPI
SKRIFBORÈ TÎLVA KJËLFÎT OG SMËKINGUR
5PPL Å SÅMA  

6ERSLUN

(REINGERNINGAR

6EL MEÈ FARIÈ NÕL BORÈSTOFUBORÈ OG 
STËLAR ¹SAMT SKENK 6ERÈ  Ö 3 
   

¶JËNUSTUSÅMI .ÕJU "ÅLAHALLARINNAR ER  

 (  3ÎLUM
  )NGIMAR
    o ,ALLI o 3TEFANÅA
     o RNI
'

3KÅÈAGÎNGUVÁL

4IL SÎLU JA ¹RA 3    


(LJËÈF¾RI
"ËKHALD
"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  
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"YRJENDAGÅTARSETT FR¹  WWW
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&J¹RHAGSÎRÈULEIKAR VANT
AR ÖIG AÈSTOÈ
+ÅKTU ¹ WWWKAFLASKIPTIIS
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HENNAR EYÈILEGGST OG ÖVÅ LOSNAR
UM SKINNIÈ OG ÎLL LIÈAMËT
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VARÈ  ¹RA OG  DAGA ÖANN
 JÒNÅ 
 AÈ 3UÈUR !FRÅKUMAÈURINN
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Nafnið mitt Regína Ósk
Regína pegína ekki alveg að virka
„Ég er skírð í höfuðið á tveimur
konum. Ömmu minni Regínu og
hins vegar frænku minni sem hét
Ósk. Óskarnafnið er sem sagt ekki
bara út í bláinn eins og oft er í dag
með þessi stuttu og hnitmiðuðu
nöfn,“ segir Regína Ósk Óskarsdóttir um nafn sitt.
Að sögn Regínu þýðir nafn hennar drottning. „Réttnefni,“ segir
Regína sem telur sig standa undir
því. Auðvitað. Samkvæmt Þjóðskrá
eru 143 sem bera nafnið Regína
sem fyrsta eiginnafn en 36 sem
annað eiginnafn. Ósk er talsvert
algengara en 150 bera nafnið sem
fyrsta eiginnafn og hvorki fleiri né

höfuðið á mér. Lítinn bulldog. Mér
finnst það geðveikt fyndið. Sá hundur er meira að segja með heimasíðu
og allt. Mér finnst það bara sætt.
Hún er voða sæt tíkin.“
Nöfn manna hafa áhrif á sjálfsmyndina. Sú er í það minnsta skoðun Regínu sem telur nafnið mikinn
part af sér. „Og ég get vel ímyndað
mér að menn sem bera sérstök nöfn
fái örlítið meiri athygli en Guðrún
og Jón. Í það minnsta er svo með
marga listamenn úti í hinum stóra
heimi. Að þeir breyta nafni sínu
með þetta fyrir augum.“
Regína segist alla tíð hafa verið
afskaplega sátt við sitt nafn. Og

færri en 2860 sem annað eiginnafn.
Regína var ekki algengt nafn
hér áður fyrr en þó hefur færst í
aukana að það sé notað. Þannig
segir okkar Regína frá því að hún
hafi oft farið í símaskrá þegar hún
var yngri og talið nöfnin þar og
voru þau yfirleitt um sextán.
Regína Ósk segist hafa hitt nöfnur sínar og föður einnar alnöfnu
sinnar sem er yngri. Sú fylgist með
ferli söngkonunnar og hyggur
meira að segja sjálf á söngnám.
Regína segir að hún muni líklega
kenna nöfnu sinni söng á næstunni.
„Já, svo er búið að nefna hund í

Vinsælustu
gæludýrin

aldrei orðið fyrir því til dæmis
að vera uppnefnd. Enda erfitt
að finna eitthvað sem rímar
við það. Regína pegína?
„Nei, er ekki alveg að
virka. Gína fína? Ekkert að
því. Amma var alltaf
kölluð Gína. Foreldrar mínir vildu
einhverra hluta
vegna ekki að
ég yrði kölluð
það og liður í
því var að setja
Ósk við Regínunafnið. Ég er bara ánægð
með foreldra mína að hafa

gefið mér þetta nafn.“
Ekki verður hjá því komist að
nefna hinna frægu Regínu, fréttaritarann þjóðþekkta, sem
nú er fallin frá. „Jú, jú,
og ekki síður samnefnt
lag Sykurmola. Ekki
ónýtt að eiga um sig
lag. Nei, nei, ég vissi
svo sem alveg um hvern
það var. Þó ég væri bara
átta eða níu þegar það kom
fram.“
2%'¥.! «3+ «3+!23$«44)2

3EGIR FR¹ ÖVÅ AÈ NÒ ER BÒIÈ AÈ
SKÅRA LITLA BULLDOG TÅK Å HÎFUÈIÈ
¹ HENNI 6OÈA S¾TA

BÆJARLIND 12 - S: 544 4420
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Að sögn Elvars Jósteinssonar í
gæludýrabúðinni Trítlu þá var
jólatíminn „high season“ á árum
áður. En nú er jafnari sala í gæludýrum. Elvar, sem hefur verið í
gæludýrabransanum í kvartöld og
veit um hvað hann er að tala, telur
það vera vegna þess að Íslendingar eru orðnir meira evrópskir á
því. Ekki verið að draga börnin á
því að eignast gæludýr eins og
var. En fráleitt er þó að gæludýrin
rati ekki í jólapakkana sem fyrr.
Heldur betur. Og það eru tískusveiflur í þessum geira sem
öðrum.

Borðstofuborð 200x100
Verð áður: 69.000, (!-342!2
Vinsælustu gæludýrin í jólapakkann þetta árið. Miklar sveiflur eru
í því hversu vinsæl gæludýr
hamstrarnir eru en nú virðast þeir
margir hverjir lenda í því að fá
slaufu um hálsinn og birtast einhverju barninu í jólapakka.

Tilboðsverð:

51.750,-

Borðstofuborð 180x100
og 6 Richmond leðurstólar
Verð áður: 158.000,Tiboðsverð:

127.800,-

Aðventutilboð 25% afsláttur
af dökkum eikarborðum

Milano leðursófasett
3+1+1
Verð:

 &5',!2
Halda alltaf sínu. Hafa verið vinsælli. En vera má að miklu meira
úrval fugla hér á landi, og þá dýrari og stærri fuglar, hafi orðið til
að finkurnar og selskapspáfagaukarnir eru ekki efstir á lista
eins og oft áður.

 &)3+!2
Fiskarnir taka stundum kipp í sölu
að sögn Elvars. Og virðist ómögulegt að ráða í hvað veldur að þeir
eru svona misvinsælir. En það vill
verða meira um að þeir seljist
milli jóla og nýárs. „Þá horfir fólk
kannski á hálftóm búr og áttar sig
á að það þarf meira líf í þau.“

3+2

249.000,-

Verð:

220.000,-

Cube leðurstóll

19.800,-

Verð:
Einnig fáanlegur í svörtu leðri

Verð:

19.500,-

Verð:

5.900,-

Verð:

14.500,-

Verð:

3.700,-

Verð:

3.700,-

Capri leðursófasett
3+1+1
Verð:

196.000,-

3+2
Verð:

Sófaborð 120x65

182.000,-

Verð:

35.000,-

Op n un a rt ímar : mán -f ös 1 0 :0 0 -1 9 :0 0 - lau 1 0 :0 0 -1 8 :0 0 - sun 13:00- 18:00 - w w w. e g o d e k o r. i s
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Þ

egar
leikstjórinn
Tony Scott gerir
kvikmyndir þá má
bóka að mikið sé lagt
í spennu og hasar.
Vanalega
springa
nokkur farartæki og stundum
jafnvel byggingar eða þá manneskjur. Hann er þekktastur fyrir
myndirnar Enemy of the State,
True Romance, Top Gun og Man
on Fire sem skartaði Denzel Washinton í aðalhlutverkinu. Þeir félagar leiða saman hesta sína á nýjan
leik í myndinni Dejà Vu. Myndin
fjallar um rannsóknarlögreglumann, leikinn af Denzel, sem rannsakar sprengingu í ferju í New
Orleans. Auðvitað er um hryðjuverk að ræða en hetjuna grunar að
málið tengist öðru dauðsfalli sem
átti sér stað um klukkutíma fyrir
sprenginuna. Vegna yfirburðagetu
sinnar í starfi fær FBI hann í lið
með sér að finna sökudólginn.
Honum til mikillar undrunar býr
FBI yfir leynilegri tækni sem
gefur rannsóknarlögreglumönnum fært að skoða atburði nákvæmlega fjóra daga aftur í tímann.
Hægt og rólega fylgjast þeir með
því hvernig atburðir fortíðarinnar
leiddu til sprengingar ferjunnar.

(RYÈJUVERK Å .EW /RLEANS
Myndin er sú fyrsta sem er tekin í
New Orleans eftir að fellibylurinn
hörmungar, Katarina, skall á borginni á síðasta ári. Koma tökuliðsins frá Hollywood hjálpaði víst til
við að reisa við efnahaginn í borginni en yfirvöld þar standa enn í
mikilli uppbyggingu eftir hvirfilbylinn og flóðin sem fylgdu í kjölfarið.
„Við vorum virkilega þakklátir
borgaryfirvöldum að gefa okkur
leyfi til þess að fara þangað,“ segir
Jerry Bruckheimer, framleiðandi
myndarinnar. „Þau geta hins vegar
þakkað Denzel fyrir stuðninginn,
því hann átti hugmyndina að því
að gera þetta í New Orleans.“
Í myndinni er lykilatriði þegar
ferja springur í loft upp á Mississippi ánni í New Orleans. Þetta
var framkvæmt í alvörunni þrátt
fyrir að hæglega hefði verið hægt
að gera atriðið frá upphafi til enda
á tölvu. Leikstjórinn Tony Scott er
af gamla skólanum og er mikill
sprengjusérfræðingur. Hann er á
þeirri skoðun að tölvuteiknaðar
sprengingar hafi aldrei sömu áhrif
á kvikmyndagesti og raunverulegar. Það var heilmikið mál að
sprengja upp ferju og það vakti
mikla athygli í borginni.
„Þetta var alveg magnað,“
hrópar leikstjórinn nánast upp
yfir sig. „Þrátt fyrir að við hefðum
tilkynnt í öllum fjölmiðlum þar að
það myndi verða sprenging á ánni,
þá bárust lögreglunni samt hundruð símhringinga frá fólki að tilkynna um hryðjuverk. Það er líka
svolítið skrítið að vinna svona
mikla undirbúningsvinnu fyrir
sprengingu, sem tekur svo bara
mínútu að framkvæma.“
Þrátt fyrir að myndin heiti Dejà
Vu kemur það fyrirbrigði aldrei
fyrir í myndinni. Þetta er vísindaskáldsaga og spennutryllir sem
fjallar um tímaflakk. Er titillinn
kannski örlítið villandi?

$%.:%, 7!3().'4/. 0!5,! 0!44/. 4/.9 3#/44 /' *%229 "25#+(%)-%2 &ËLKIÈ ¹ BAK VIÈ $EJ¸ 6U GERÈI GËÈA FERÈ TIL .EW /RLEANS SPRENGDI UPP SNEKKJU OG SKEMMTI SÁR

VEL VIÈ GERÈ MYNDARINNAR

Örlögin ráða ekki öllu
Denzel Washington reynir að breyta fortíðinni í spennumyndinni Dejà Vu. Birgir Örn Steinarsson
hitti leikarann, leikstjórann Tony Scott og ofurframleiðandann Jerry Bruckheimer og komst að því að
sjálfur vill Denzel engu breyta í sinni fortíð.
„Ég skoðaði orðabók til þess að
fá útskýringu á því hvað dejà vu
þýðir,“ segir Tony Scott. „Þar stóð
að þetta lýsi óþægilegri tilfinningu um að hafa verið á sama stað
á sama tíma áður. Þannig líður
persónunum í myndinni þegar
þær eru að fylgjast með atburðum
fortíðarinnar í gegnum tæki sín.“

,OFTHR¾DDA HASARHETJAN
Óskarsverðlaunaleikarinn Denzel
Washington er nú orðinn 52 ára
gamall. Maður hefði kannski haldið að framleiðendur myndarinnar
hefðu því leyft honum að taka því
nokkuð rólega, en raunin er önnur.
Í myndinni er hann í hverju hasaratriðinu á fætur öðru sem hefur
án efa reynt mikið á leikarann.
Var eitthvað við gerð þessarar
myndar sem þig langaði alls ekki
að framkvæma?
„Ég er mjög lofthræddur,“ viðurkennir hann. „Það er atriði í
myndinni þar sem ég hangi fram
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af brún brúar til þess að teygja
mig í sönnunargögn undir brúnni.
Ég lét engan vita af lofthræðslu
minni en þegar kom að því að
skjóta atriðið spurði leikstjórinn
mig hvort ég vildi setjast aðeins
niður fyrst og tala um ótta nn. Ég
þvertók fyrir það og vildi bara
ljúka þessu af sem fyrst! Við
getum talað þegar við erum búnir
að taka upp. Fram að þessum degi
þurfti ég að keyra yfir þessa brú á
hverjum morgni. Í eitt skiptið
stöðvaði ég bílinn og kíkti yfir
brúnina, saup hveljur og blótaði
leikstjóranum.“
Þessi mynd fjallar um tímaflakk, og tilraun aðalpersónunnar
til þess að breyta hlutum sem
þegar hafa átt sér stað. Trúir þú á
örlög? Voru það þín örlög að njóta
svona mikillar velgengni?
„Biblían segir að trú án vinnu
sé einskis virði. Örlögin eru frábær og trúin er frábær en maður
verður að leggja sitt af mörkum.

Ég er bara eins og allir, að gera
mitt og fylgjast með því hvað gerist í kringum mig. Ég er mjög
ánægður með hvernig hefur gengið hjá mér hingað til.“
Hvað er það við tímaflakk sem
bíógestum þykir svo heillandi?
„Ætli það sé ekki tilhugsunin að
um að ná að stjórna einhverju sem
við eigum ekki möguleika á í raunveruleikanum.“
Ef þú gætir farið aftur í tímann, hvaða ráð myndir þú veita
yngri útgáfunni af sjálfum þér?
„Ég veit það ekki. Ég myndi
aldrei fara til baka, og ég myndi
aldrei breyta neinu. Ég held að
myndin gefi það í skyn, að það sé
ekkert sérstaklega skynsamlegt.
Ef maður breytir einhverju, þá
verður maður að lifa með útkomunni. Það myndi ég líklega segja
við sjálfan mig.“

%NDURTEKNIR DRAUMAR
Hefur þú einhvern tímann upp-

lifað dejà vu?
„Nokkrum sinnum. Ég veit
ekki hvort það er dejà vu eða
eitthvað annað en lengi dreymdi
mig sama drauminn um að vera
ferðast til hliðar í lyftu. Svo
þegar ég fór í Eiffelturninn í
París lenti ég í lyftu sem ferðaðist til hliðar. Þá fannst mér eins
og ég hafði verið þar áður. Mig
dreymdi líka reglulega sama
drauminn um stað, úthverfi í
borg. Svo einn daginn þegar við
vorum að skjóta The Siege
Brooklyn áttaði ég mig á því að
hverfið sem við vorum í, var
sami staðurinn og ég hafði séð í
draumum
mínum.
Kannski
heimsótti ég þennan stað þegar
ég var ungur, og hafði gleymt
því. Það er svo erfitt að segja
hvað deja vu er. Svörin eru jafn
mörg og þær hugmyndir sem
fólk hefur um það,“ segir Denzel að lokum.N
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Ef maður
breytir einhverju, þá
verður maður að lifa
með útkomunni. Það
myndi ég
líklega segja
við sjálfan
mig.

$/5' #!2,). 7ASHINGTON LEIKUR MANN SEM HEFUR MÎGULEIKA ¹ ÖVÅ AÈ BREYTA HINU LIÈNA EN SJ¹LFUR
SEGIST LEIKARINN EKKI GETA HUGSAÈ SÁR AÈ BREYTA NOKKRU Å EIGIN LÅFI ST¾ÈI HONUM ÖAÈ TIL BOÈA

Hátíðlegar og nýtilegar jólagjafir af öllum stærðum

Karfa 1
Kr. 1.980.-

Karfa 2
Kr. 2.690.-

Karfa 3
Kr. 3.690.-

Karfa 4
Kr. 4.990.-

Karfa 5
Kr. 7.890.-

Karfa 6
Kr. 5.990.-

Karfa 7
Kr. 9.590.-

Vertu í sambandi og settu saman þína eigin sælkerakörfu
Osta- og Sælkeraborðinu Hagkaupum í Kringlunni og Smáralindd

Hringdu og fáðu upplýsingar í síma 511-4466
eða sendu tölvupóst á kokkarnir@kokkarnir.is

www.kokkarnir.is

Hönnun: Spör - Ragnheiður Ágústsdóttir

KOKKARNIR Veisluþjónusta stílar inn á að
vera alltaf með það nýjasta og ferskasta
hverju sinni ásamt hinu hefðbundna.
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Fyndnar fjölskyldu(ó)myndir
Allar hamingjusamar fjölskyldur eru eins, en allar óhamingjusamar fjölskyldur eru óhamingjusamar á sinn einstaka hátt. Eitthvað
á þessa leið hefur Tolstoy söguna af Önnu Kareninu. Nú fyrir jól hefur komið út slæðingur af DVD-seríum þar sem fjallað er um
mis misheppnaðar fjölskyldur, svo sem Griffin-, Hickley-, Hill-, Bluth- og Simpsons-slektirnar. Valur Gunnarsson dembir sér í flóðið.

F

lestar
bandarískar
sjónvarpsfjölskyldur
eiga nokkra hluti sameiginlega. Þær eiga
tvö til þrjú börn, móðirin er heimavinnandi,
faðirinn er þroskaheftur en þó
fyrirvinnan, og hún býr í úthverfi
í húsi sem fjölskylda á þeirra launum ætti tæplega efni á.
Vinsælust allra er Simpsonsfjölskyldan, en nú er áttunda sería
komin út. Er hún frá vetrinum
1996-97, en þættirnir um Simpsons risu einmitt sem hæst um
miðjan 10. áratug og er áttunda
sería því síðgullaldarefni. Framan
af var reynt að halda í einhvers
konar sósíalrealisma þrátt fyrir
stigmagnandi heimsku Hómers,
en þegar hér er komið við sögu fer
raunsæið óðum að láta undan. Sést
hin nýja ævintýramennska strax í
öðrum þætti þegar Hómer fer að
vinna fyrir Bond-skúrkinn Scorpio sem hyggur á heimsyfirráð.

(ÒSMËÈIRINN GËÈA OG VÅNIÈ
Á hinu nýja fyrirmyndarheimili
sem þau flytja í sér húsið um að
þrífa sig sjálft. Fer húsmóðirinni

því fljótt að leiðast, enda hefur
hún ekkert fyrir stafni ef ekkert
er að skúra, og hallar sér að flöskunni. Hér hefur stílbreytingin yfir
sér ferskan blæ, en það verður
erfitt að snúa til baka seinna meir
þegar persónusköpunin týnist í
kvikmyndatilvitnunum.
Það sem hugsanlega útskýrir
vinsældir Simpsons, fyrir utan
hárbeittan og meinfyndinn húmorinn, er persónusköpunin. Faðirinn er vanræktur af yfirmanni
sínum, börnin eru vanrækt af
skólakerfinu og eiginkonan sætir
stöðugri gagnrýni systra sinna.
Þrátt fyrir það þykir öllum fjölskyldumeðlimum þegar öllu er á
botninn hvolft vænt um hina, og
eru yfirleitt velmeinandi þó að
útkoman sé misjöfn.

úr viðjum heimilisins, en hún slæst
við þá með hnefunum og segir það
sitt val að vera heimavinnandi. Af
einhverjum ástæðum hefur hún
yfirgefið auðlegð fjölskyldu sinnar til að búa með durtinum Peter,
og virðist sjaldnast efast um þá
ákvörðun. Sonurinn er einnig
þroskaheftur, enda með karlmannsgen, dóttirin er nörd og
ungabarnið vill helst af öllu drepa
mömmu sína, sem hættir fljótt að
vera fyndið. Eina gáfumennið á
heimilinu er hundurinn Brian. Það
eru þó ekki einungis samskipti
fjölskyldunnar sem ekki rista
djúpt, heldur húmorinn sjálfur
sem er ávallt vísun í aðra sjónvarpsþætti, ólíkt meinbeittri þjóðfélagsádeilu Simpsons sem vísar
oftar en ekki í raunveruleikan.

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

0RËPANGAS OG ¹HÎLD
Þriðja teiknimyndafjölskyldan er
Hill-fjölskyldan, sem býr í smábæ
í Texas, en fyrsta sería King of the
Hill frá 1997 er nú kominn út á
DVD. Faðirinn Hank Hill er ekki
með greindarskerðingu á jafn háu
stigi og þeir Hómer og Peter, þó
seint teljist hann mikil mannvitsbrekka, og er hjónaband hans og
Peggyar nokkuð vel heppnað.
Hann selur própangas og gasáhöld, hún er einnig útivinnandi og
er besti varakennari bæjarins. Í
húsinu býr einnig frænkan Luanne
sem stundar snyrtifræðinám og er
flúin úr hjólhýsi foreldra sinna, og
sonurinn Bobby, sem virðist misþroska. Þættirnir eru skapaðir af
Mike Judge sem einnig gerði hina
meinfyndnu Beavis og Butthead.
King of the Hill þættirnir eru um
margt raunsærri og lúmskari en
aðrir gamanþættir. Það tekur tíma
að komast inn í fjölskyldulífið þar
sem persónur eru ekki jafn einhliða og gengur og gerist, en þetta
er stórskemmtilegt þegar maður
er búinn að kynnast öllum persónum. Fyrir aðdáendur sveitatónlistar má svo nefna að að Willie Nelson leikur gestahlutverk í King of
the Hill, en Johnny Cash leikur
meskalínref í áttundu seríu Simpsons.
2ANGFEÈRUÈ FJÎLSKYLDA
Vanstilltasta fjölskyldan er þó ef
til vill Hickey-fjölskyldan, en
fyrsta sería frá árinu 2005 er
komin út. Þau Earl og Joy Hickey

"LUTH OG (ICKEY
FJÎLSKYLDURNAR
,EIKNU FJÎLSKYLDURNAR ERU EKKI
MINNA VANSTILLTAR EN HINAR TEIKNUÈU
(ICKEY FJÎLSKYLDAN ER Å NEÈSTU LÎGUM
ÖJËÈFÁLAGSINS EN "LUTH Å ÖEIM EFSTU
%KKI VIRÈAST ÖË PENINGAR SKAPA HAM

giftast og skilja strax í fyrsta
þætti. Hún fær forræði yfir börnunum tveimur, enda ólétt eftir
annan mann þegar þau giftast og
eignast svo barn með enn öðrum
meðan á hjónabandi stendur. Á
sófanum sefur bróðir Earl, hinn
þroskahefti Randy, og flytja þeir
tveir bræður saman eftir skilnað.
Earl vinnur 100.000 dollara í
lotteríi og ákveður að snúa lífi sínu
til betri vegar þar sem hann öðlast
trú á karma. Boðskapurinn er afar
amerískur en eigi að síður fallegur, góðir hlutir koma fyrir gott
fólk og vondir hlutir fyrir vont
fólk. Ef maður hagar sér vel fær
maður verðlaunin í þessu lífi, og í
framhaldi af því hlýtur maður að
álykta að þeir hljóti að hafa gert
eitthvað af sér sem vegnar illa. Í
einum þætti veltir Earl því reynd-

'2)&&). &*®,3+9,$!.  DÕNU MEÈ DURTI

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

'UÈFÎÈUR LITLA SKJ¹SINS
Skemmtilegasta
sjónvarpsfjölskylda síðustu ára er vafalaust
Bluth-fjölskyldan úr Arrested
Development, en önnur sería kom
út hér í sumar. Bluth-arnir minna
örlítið á aðra vanstillta fjölskyldu,
Corleone-ættina úr myndunum um
Guðföðurinn. Nema að auðlegð
fjölskyldunnar er byggð á standi
sem selur súkkulaðihúðaða banana frekar en fíkniefni. Elsti son-
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urinn Gob er, líkt og Sonny Corleone, töffari sem hugsar með
hnefunum, og rétt eins og Sonny
var skotinn 52 sinnum af keppinautum sínum í mafíunni er hér
Alþjóðasamband sjónhverfingamanna á eftir honum. Buster er í
hlutverki Fredos, hálfvitabarnið
sem aldrei verður stórt og systirin
Lindsay er, líkt og Connie Corleone,
gift aula sem aldrei tekst að njóta
virðingar fjölskyldunnar.
Eini hæfileikaríki afkomandinn, í báðum tilfellum nefndur
Michael, reynir að vernda auðæfi
fjölskyldunnar án þess að samþykkja uppruna þeirra, en verður
æ líkari föður sínum sem er flæktur í spillingarmál fyrir vikið.

&YNDIÈ VEGNA ÖESS AÈ ÖAÈ ER SATT
Snilld þáttanna er þó fólgin í því
að þó að uppbyggingin sé byggð á
minnum úr einni þekktustu kvikmynd sögunnar eru brandararnir
síður en svo fengnir að láni. Þættirnir eru, eins og öll góð list, spegill samtíma síns. Í heimi þar sem
olíufjölskylda erfir valdamesta
embætti heims og hefur vanhugsað stríð með blöndu af heimsku og
hroka, þar sem eitt öflugasta fyrirtæki heims, Enron, var einungis
til á pappír, er Bluth-fjölskyldan
nokkurs konar táknmynd fyrsta
áratugar 21. aldar.
Þessir tveir bestu sjónvarpsþættir síðustu áratuga, Simpsons
og Arrested Development, sýna
þó fyrst og fremst að á þessum
tíma svokallaðs raunveruleikasjónvarps er fátt sjónvarpsefni
sem endurspeglar raunveruleikann betur en vel skrifaðir þættir.
Og þeir eru einmitt fyndnir vegna
þess að þeir eru sannir. N
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Altaristaflan sem afkristnaði Dunu

.JÎRÈUR 0 .JARÈVÅK SKRIFAR
UM ÅSLENSKT M¹L
(RAUSTLEGT MYNDM¹L
Ólafur Hannibalsson tekur hraustlega til orða í Fréttablaðinu 29.
nóv og sækir myndmál til
Mjallhvítar: „Íraksmálið hefur
setið fast í koki Framsóknar
nærfellt heilt kjörtímabil, eins og
eitraða eplið í hálsi Mjallhvítar
blessaðrar, þar til nýr formaður
reyndi að hósta því upp á miðstjórnarfundi flokksins fyrir
helgina. Það sem nú er deilt um,
er hvort allur eplisbitinn hafi
(sic!) komið upp með nýrri
kokhreysti formannsins eða hvort
eitrið sitji (sic!) eftir.“ Þetta er
skemmtilegt myndmál, sem
spillist þó eilítið með viðtengingarhætti á eftir hvort í nútíð. Þarna
á framsöguháttur heima.
(VORT OG EF ÖAÈ SÁ VIÈTENGINGAR
H¹TTUR
Viðtengingarháttur lætur einkum í
ljós eitthvað skilyrðisbundið,
hugsanlegt, mögulegt, ósk eða
bæn. Í flestum evrópskum
tungumálum er viðtengingarháttur víkjandi og víða horfinn með
öllu úr samhengi þar sem hann
þótti áður sjálfsagður. Því er
undarleg sú árátta í málfari
margra Íslendinga að troða honum
inn þar sem hann á ekki heima.
Einkum á það við á eftir tveimur
samtengingum, skilyrðistengingunni ef og spurnartengingunni
hvort í nútíð. Það vill nefnilega
svo einkennilega til að ekki er
sama hvort um er (ekki sé) að
ræða nútíð eða þátíð. Í nútíð er
viðtengingarháttur ekki notaður á
eftir ef og sjaldan á eftir hvort.
Það er því málfræðilega rangt
sem stendur í Blaðinu 15. sept.:
„Óvíst er hvort DV verði (rétt:
verður) gefið út áfram.“ Og

fullorðna konu heyrði ég segja:
„Hvað geri ég ef hann sé (rétt er)
ekki heima?“ Í leiðara Fréttablaðsins 30. sept. stendur: „Hvernig
tekið er á málum og hvort birt séu
(rétt eru) nöfn og ljósmyndir....“
Takið eftir muninum: Ég kæmi
(hér er viðtengingarháttur þegar
kominn) ef ég gæti. Og: Ég kem
ef ég get. Ég spurði hvort hann
vildi fara. Og: Hann fer hvort sem
þér líkar betur eða verr.
En því miður er málið ekki
alveg svona einfalt, enda tungumálið oft ólíkindatól.
Þannig segjum við t.d. Ég veit
ekki hvort þetta er rétt, en ég
spyr hvort þetta sé rétt. Því er
vissara að gæta sín á ef og hvort.

!È S¾TTA SJËNARMIÈ
Oddur Báruson sendir mér
kvörtun vegna notkunar so. sætta.
Að sætta sjónarmið, ágreining eða
deilur. „Er þetta ekki kolröng
notkun á sögninni að sætta? spyr
hann. Ég hélt að maður sætti fólk,
ekki hluti. Ég meina, ef það tækist
nú að sætta þessi sjónarmið –
yrðu sjónarmiðin þá sátt hvort við
annað?“ Þetta er skarplega
ályktað, enda sætta menn hvorki
deilur né ágreining, heldur þá
sem deila eða greinir á.

„Já, ég veit um eitt málverk sem ég
get nefnt. Sem er altaristafla sem er
í Gljúfrasteini sem pabbi [Halldór
Laxness] keypti fyrir löngu,“ segir
Guðný Halldórsdóttir kvikmyndaleikstjóri. Sem gegnir nafninu Duna.
Hún velur málverk vikunnar að
þessu sinni. Og segir svo frá:
„Þarna eru Jesús litli og Jóhannes
skírari. Þetta er eftir Kjarval og ég
held að ég hafi hreinlega afkristnast
við þessa altaristöflu. Enda vildu
þeir ekkert með hana hafa í Skagafirði þar sem hún var upphaflega.
Hún fór í ferðalag til Danmerkur til
viðgerðar. Var þar lengi. Þegar Kjarval sá hana aftur að Gljúfrasteini þá
þótti honum eitthvað vanta. Og bætti
við skeggi á Jóhannes. Sem er með
allt annarri áferð en það sem fyrir
var,“ segir Duna.
Þessi altaristafla á sér merka
sögu. Til dæmis týndist hún en fannst
með fulltingi miðils. Áhugasamir eru
hvattir til að kynna sér meira um
hana á gljufrasteinn.is. Málverkið
átti að vera altaristafla í Rípurkirkju
í Hólaprestakalli í Skagafjarðarprófastsdæmi og er málað 1925. Altaristaflan var hins vegar aldrei sett upp
því hún þótti klúr og ljót, ekki nógu
biblíuleg. Olía á striga, sem er sérstakt því altaristöflur eru jafnan
málaðar á tré, og stærðin er 125x88.
En hvað varð til að afkristna Dunu?
„Já, það er þetta með hversu

6EGSUMMERKI p VERKSUMMERKI
„Vegsummerki eftir ránstilraun,“
segir í Fréttablaðinu 30. nóv. Ekki
er það beinlínis rangt, en betur
færi hér verksummerki, enda
ummerki eftir verknað.

$5.! 3EGIR EINK
UM HINN FRJ¹LSLEGA
AFTURENDA *ESÒ
HAFA ORÈIÈ TIL
AÈ KOMA SÁR ¹
!,4!2)34!&,! +*!26!,3  SÁR MERKA OG MAGNAÈA SÎGU TTI AÈ VERA ALTARISTAFLA Å
JÎRÈINA MEÈ SÅNA 2ÅPURKIRKJU EN ÖËTTI KLÒR OG LJËT
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!
BARNATRÒ

"RAGHENDA
Allir munu einhvern tíma eiga að
svara
ekki dugir af því bara
eða standa líkt og þvara.

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

6ILJI MENN SENDA MÁR BRAGHENDU EÈA GËÈFÒSLEGAR ¹BENDINGAR NPN VORTEXIS

einu horninu er íslenskt landslag.
Eins og verið sé að skíra Jesús á Flötunum. En þetta er frábært málverk
og þegar ég hef verið lengi í útlöndum fer ég að hugsa til þessarar
myndar.”
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Ég vaknaði hress í
morgun, eins og alla
aðra morgna. Ég er
nefnilega
algjör
hani, morgunhani
og ég mana gáskafulla lesendur í að
þýða
setninguna
yfir á ensku. Ég vakna, bursta,
pissa, klæði mig, fæ mér djús, kyssi
alla á heimilinu bless, keyri í vinnuna og svo er standandi partístuð á
mér fram á kvöld, en þá verð ég
sybbinn og fer að sofa, alveg eins og
það á að vera. Án þess að vera að
monta mig verður líka að taka fram
að ég hef aðeins tvisvar sinnum
sofið yfir mig á ævinni og aldrei í
meira en 20 mínútur. Í bæði skiptin
vaknaði ég í öllum fötunum og í því

_aVaZ^`7N@D

&*%

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

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

N 0ONDUS

ÄhjcY
`gcV

^
CVic

^ccZ^\c

%FTIR &RODE °VERLI

Blessaður, Já fann þessi aftast
Þannig að
bara Mikka í skápnum, hef ekki &YRIR þetta er
Mús eyru í notað þau síðan
lukkugripur!
dag?
Disneylandsmótið
með
FC Kólakork fór
ÈU
,EGG
- 97!
ÖIG1 OG
LÁTTU ÖIG

Heyrðu
já þú
meinar!

3KYNDI
LAUSNIR
EHF

Ja, sko, já
reyndar.

Haha, Klikk!
Þú ert alveg
klikk!
Já við tveir Ekki einu sinni
erum ekkert
nálægt því
venjulegir!
félagi!
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Hvað með
Keyrirðu enn með
þig félagi, þú VIKUR ¹Neeii...
b,EGÈU ÖIG lukkubuxurnar
3KRÕTIÈ  ERTU AÈ
ert
nú
frekar
Já, hahaha
OG LÁTTU ÖIGm ÁG ER þínar
SEGJAbundnar
AÈ SUMIR
hjátrúarfullur
allir verða
ÖESSARA
SKYNDIKÒRA
mittið
á þér
sjálfur þarna ALVEG JAFN ÖUNG um
að hafa sína klikkhausinn þinn!!
þegarVIRKI
þú EKKI
keyrir
sérvisku!
næturrútuna?

%FTIR

Er það kannski Þær vilja það
þess vegna sem alveg. Þær
engin kona
vilja! þær
vill vera með
bara
þora
okkur?
ekki.

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

Þær vita að við
erum ekkert
venjulegir
menn!

Jamm ekkert
venjulegir.

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

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

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

Bakkaðu svo hææægt og
snúðu stýrinu eins langt til
hægri og þú getur.

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

Allir þessir gluggar í
bílnum gera manni það
mjög auðvelt að leggja í
hliðarstæði.
Og ekki spillir
það fyrir að
það er hvorki
vél né hjól í
þessum bíl.

HELGARTILBOÐ
CD+DVD

3.499

2.499

áritar

Orð
Í svörtum fötum

Áritar í dag kl: 14:00
í Smáralind og
16:00 í Kringlunni

Jól og Blíða
Baggalútur

2.199

1.999

1.999

áritar

Please Don’t Hate Me
Lay Low

2.199

2.199

Áritar í dag kl:14:00
í Kringlunni og
15:00 í Smáralind

1.999

1.999

Bó og Sinfó
Björgvin Halldórs

Góð jól
Brooklyn Fæv

2.199

2.199

2.199

1.999

áritar

1.999
Nylon
Nylon

Söknuður
Jóhann Helgason

Áritar í dag kl: 15:00
í Kringlunni og
16:00 í Smáralind

DVD
D
CD+DV

2.599

2.399
Love
The Beatles

2.199

1.999
Majónesjól
Bogomil Font

ÚRVALIÐ ER Í SKÍFUNNI

2.499

2.999

1.999

1.999

Poppskífan í 30 ár
Ýmsir

S K Í FA N

06.06.06
Bubbi
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Ofmetin og vanmetin rit
„Við þekkjum öll dæmi þess að
sársauki á borð við tannverk á
til að hverfa er athyglin beinist
nógu eindregið að einhverju
öðru, jafnvel þótt meinsemdin
sem sársaukanum olli sé söm
við sig.“

¶ORSTEINN 'YLFASON TTI S¹LARFR¾ÈI AÈ VERA TIL 3¹L OG
M¹L

MENNING FRETTABLADIDIS

.Ò ER S¹ TÅMI ÖEGAR SKRÅBENTAR OG
FLEIRI STËRSKOTALIÈUM OG SÎGÈU
¹HUGASAMIR BËKAUNNENDUR VÅÈA UM
SK¹LDSÎGUNA 3ATURDAY EFTIR
)AN -C%WAN TILGERÈARLEGA
HEIM TAKA SAMAN LISTA YFIR BESTU
B¾KUR ¹RSINS 3EM FYRR SÕNIST SITT
FYRSTA BINDI SJ¹LFS¾VISÎGU
HVERJUM Å ÖEIM EFNUM EN LISTAR ÖESSIR
"OBS $YLAN ÖVAÈRANDI BULL OG
GETA ÖË VERIÈ BÕSNA FORVITNILEGIR ¥ JAN
SK¹LDSÎGU .ËBELSVERÈLAUNA
ÒARHEFTI BRESKA TÅMARITSINS 0ROSPECT
HAFANS /RHANS 0AMUK 3NOW
HUNDLEIÈINLEGA
-AGAZINE ERU BIRTAR TILNEFNINGAR
¹LITSGJAFA BLAÈSINS YFIR OFMETNUSTU OG
 TOPPLISTANUM YFIR VAN
VANMETNUSTU B¾KUR ¹RSINS OG KENNIR
METNUSTU B¾KURNAR VORU BËK
ÖAR ÕMISSA GRASA SUMAR BËKANNA
/PHELIU "ENSON OG *EREMY
3TANGROOM 7HY 4RUTH -ATTERS
VAR TIL AÈ MYNDA AÈ FINNA ¹ B¹ÈUM
LISTUNUM
SK¹LDSAGAN !LENTEJO "LUE EFTIR
METSÎLUHÎFUNDINN -ONICU !LI
¶¾R ÖRJ¹R B¾KUR SEM FLESTIR TÎLDU
OFMETNAR VORU 4HE 'OD $ELUSION
OG HEIMSPEKIRIT LEIKSK¹LDSINS
METSÎLURIT TRÒLEYSINGJANS 2ICHARDS
-ICHAEL &RAYN 4HE (UMAN
$AWINKS 4HE "LUNKETT 4APES END
5-$%),$52 -ARGIR ¹LITSGJAFANNA 4OUCH
,ISTANN Å HEILD SINNI M¹
URMINNINGAR BRESKA ÖINGMANNSINS NEFNDU SÎGU 0HILIPS 2OTH %VERYM
AN SEM D¾MI UM OFMETNUSTU BËK FINNA ¹ SÅÈUNNI WWWPROS
$AVIDS "LUNKETT OG NËVELLA RITHÎF
¹RSINS
UNDARINS 0HILIPS 2OTH %VERYMAN
PECT MAGAZINECOUK
LITSGJAFARNIR HÎFÈU VANÖËKNUN ¹

(!,,$«2 '5¨-5.$33/.
3KRIFAR UM BËKMENNTIR

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

3IGURFÎR
Norrænar bókmenntir hafa nú farið sigurför á
bókamarkaði heimsins í þrettán ár. Það var
sumarið 1993 sem bækurnar Veröld Soffíu eftir
Jostein Gaarder og Lesið í snjóinn eftir Peter
Høeg unnu óvænta sigra á erlendum markaði.
Síðarnefnda bókin hefur síðan komið út á 34 tungumálum og selst í meira en 20 milljónum eintaka.
Veröld Soffíu hefur verið gefin út á rösklega 50
tungumálum og selst í 40 milljónum eintaka og var
mest selda bók í heimi árið 1995. Þessi árangur
kom erlendum bókaútgefendum í opna skjöldu og (%..).' -!.+%,,
þeir beindu sjónum sínum að norðrinu: Hvað skyldi leynast þar sem
hentaði til útgáfu sunnar í heimi? Margir af helstu
höfundum okkar hafa notið góðs af þessum áhuga
og verk þeirra verið þýdd á fjölda tungumála. Það
nægir að fara tuttugu ár aftur í tímann til að sjá
hvílík grundvallarbreyting hefur orðið á aðstæðum
íslenskra nútímabókmennta.
Undanfarin ár hafa spennusögur
verið í forystu í hinni norrænu
sókn. Þar hefur Henning
Mankell farið fremstur, en
!2.!,$52
bækur hans hafa komið út á 35
).$2)¨!3/.
tungumálum og selst í meira
en 25 milljónum eintaka. Fast á hæla honum fylgja
núna konur einsog Liza Marklund og Karin
Fossum sem tekið hafa forystu í spennusagnaskrifum í Skandinavíu, en Arnaldur Indriðason
er ekki langt undan enda náð frábærum árangi
á erlendum markaði (sbr. nýlega grein í
,):! -!2+,5.$
tímaritinu Nordisk litteratur).
(¾TTUMERKI
Áhuginn á norrænum bókmenntum á sér öðru fremur markaðslegar
rætur, einsog ljóst verður þegar hugsað er um þessa gerólíku höfunda;
það eru ekki auðfundin sameiginleg einkenni á bókum þeirra.
Útgefendur eru hjarðdýr, sem kunnugt er. Þeir fundu sér beitarlönd á
níunda áratugnum á auðugum gresjum suður-amerískra bókmennta, í
hálfan annan áratug hafa þeir leitað norður til okkar. Þetta getur
auðveldlega breyst, áhuginn beinst annað – til dæmis til Japan og
Kína, einsog margt bendir til núna. Það bætir heldur ekki úr skák að
of mikið hefur verið um lukkuriddara á markaðnum sem hafa reynt að
ná sem hæstum fjárhæðum útúr útgefendum fyrir eitt verk, jafnvel
ólesið, en huga ekki að uppbyggingu höfundarferils. Slíkt getur
auðveldlega hefnt sín þegar fókusinn fer annað.
3OFANDAH¹TTUR
Íslenskir útgefendur hafa staðið sig mjög vel á sumum sviðum í þessu,
en margt er líka óunnið. Bandaríski markaðurinn hefur að mestu verið
lokaður íslenskum höfundum, að Halldóri Laxness og Ólafi Jóhanni
undanskildum (og hver veit nema Arnaldur slái í gegn þar líka), og
það er heldur ekki hægt að ætlast til þess að einkaaðilar hafi heildarhagsmuni íslenskra bókmennta að leiðarljósi. Þess vegna hafa öll hin
Norðurlöndin farið þá leið að styðja myndarlega við útflutning á
sínum bókmenntum með öflugum kynningarskrifstofum sem kostaðar
hafa verið af opinberu fé. Þar er unnið kynningarefni, þýðendum sýnd
ræktarsemi, bókmenntum komið á framfæri við erlenda útgefendur –
líka þeim sem ekki koma út hjá stóru forlögunum og njóta kynningarstarfs þeirra. Þýðingar eru styrktar svo um munar, en til þess horfa
erlendu forlögin mjög, enda telja þau töluvert umstang því samfara að
ráða góðan þýðanda úr þessum sérkennilegum málum sem töluð eru í
norðrinu.
Fullkominn sofandaháttur er eina orðalagið sem hægt er að hafa
um hina opinberu afstöðu hérlendis til útflutnings á bókmenntum.
Bókmenntakynningarsjóður hefur að vísu verið starfræktur hér um
nokkurt skeið og hefur sannarlega gert sitt besta, en fjárveiting til
hans er svo lítil að svarar hér um bil til þýðingar- og útgáfukostnaðar
3-4 bóka á ári í hóflegu upplagi. Þegar markaðsáhuginn breytist aftur,
einsog óhjákvæmilegt er, er hætt við að mörg Norðurlöndin hafi fest
sína helstu höfunda varanlega í sessi á erlendum mörkuðum, meðan
Íslendingar hafa misst af þessu einstæða tækifæri til að styrkja stöðu
þeirrar listgreinar sem aflað hefur þeim mestrar frægðar úti í heimi.

"ËK DAGSINS
¹ AÈVENTUNNI ER VERT AÈ RIFJA
UPP *¹TNINGAR GÒSTÅNUSAR
SEM NÕLEGA KOMU ÒT Å ,¾R
DËMSRITARÎÈ (INS ÅSLENZKA
BËKMENNTAFÁLAGS

5M JËLIN OG TORTRYGGNINA
Kristín Ómarsdóttir rithöfundur segir að mögulega
séu jólin tími nostalgíunnar
enda sé þá tími upprifjunar því árið sé brátt á enda.
Kristín gefur út bókina
Jólaljóð í minningu ömmu
sinnar.
Sjálf segir Kristín að það fari
eftir árferði hversu mikil jólastelpa hún er. „Það eru ákveðin
atriði sem ég held í heiðri: taka
til, þvo þvott, kaupa jólatré og
skreyta það, eiga góðan mat,
hrein náttföt og sængurver. Sjá
til þess að allt sé hreint, eða
þannig – það er auðvitað aldrei
allt hreint,“ segir hún. Hugmyndina að bókinnni rekur hún til tónlistarfólksins sem gerir jólaplötur og jólalög. „Ég er bara að
herma eftir tónlistarfólkinu,“
segir hún og kímir, „en ég geri
þetta ekki í ágúst eða júlí. Þetta
er skrifað á stund og stað.“ Flest
ljóðanna voru skrifuð á jólunum í
fyrra og í bókinni bera þau titla á
borð við „Jólakjóllinn“, „Hakkavél“ og „Hreindýr“.

,EITAÈ AÈ SAMHENGI
„Þetta eru ekkert sérstaklega
persónuleg ljóð, ég myndi halda
að þau væru algjörlega fyrir utan
mína persónu,“ segir skáldið og
áréttar að þarna séu ekki neinar
minningar eða persónuleg endurlit á ferð. „Það getur þó verið að
ég noti nostalgíuna sem ákveðinn
stíl. Á þessum tíma, í lok ársins
fer maður að rifja upp og hugsa,
reyna að sjá eitthvað samhengi –
sem ég held reyndar að sé ekki
til.“
%).) +/3452).. %2 !¨ 42%934! 6%2! '«¨52 /' %++) (2$$52 6)¨ «'.).!
Auk jólalegra ljóða eru þarna
+RISTÅN «MARSDËTTIR RITHÎFUNDUR R¾ÈI UM NÕJU LJËÈABËKINA SÅNA OG TORTRYGGNINA SEM
vetrarleg ljóð og hátíðleg, kankVEX MEÈ ¹RUNUM
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52
vís og brellin en líka stuttir leik&LEIRA FËLK OG MÎGULEIKAR
þættir sem Kristín kennmenntafélagið
ir við „karókíleikhús“.
Drápuhlíð.
Þó Kristín segist ekki geta unnið
„Mig hefur alltaf langað
Hún vill þó eigna
með öðrum elskar hún samt
til að gera leikþætti sem
sér sem minnstan heiðmannmergð og kveðst hafa gaman
fólk getur flutt í heimaur af því merka riti
af þessum annasama tíma á
húsum. Það þarf ekkert
enda segist hún alveg
aðventunni. „Ég er dálítið fyrir
marga, hugsanlega bara
vita ómöguleg í sammúgæsingu og lifi mig inn í hana,“
eina manneskju, bara
starfi. „Þess vegna
segir hún og brosir. „Við þurfum
leikendur. Kannski er
vinn ég ein. Það hefur
líka fleira fólk. Þess vegna vil ég
þetta rosaleg stjórnsemi
bara sýnt sig að það
opna landið alveg því íslenskan
en þetta er ákveðið form
gengur ekki að vinna
þarf á því að halda að fleiri tali
sem ég hef verið að vinna
með mér,“ segir hún og
hana en þrjúhundruð þúsund
með og mun líklega halda
kveðst vera ráðrík,
manns, að fleiri noti tungumálið,
áfram að gera,“ segir
óþolimóð og skapstygg.
teygi það og togi. Mér finnst að
Kristín.
„Ég er líka dramatísk
við ættum að stefna á milljónina
(4¥¨,%' /' "2%,,).
Hún vinnur jöfnum
og frek, misskil fólk og
sem fyrst ef hægt er að útvega
,*«¨ 3JÎTTA LJËÈABËK
höndum með sögur og HÎFUNDARINS ER MEÈ
á erfitt með að segja
öllum atvinnu og veita þeim
leikrit en kveðst alltaf AFBRIGÈUM JËLALEG
hug minn. Það vandar
ókeypis íslenskukennslu.“ Hún
fást við ljóðin inn á milli.
málið enn meira og ef
áréttar að allir hafi þörf fyrir fólk
„Stundum hef ég gleymt þeim of
ég segði hug minn þá yrði þetta
þó hún sé mismikil. „Nunnurnar
lengi en ég hef hug á því að einjafnvel enn flóknara. Ég finn heldhafa líka sagt að það sé svo mikill
beita mér aðeins að þeim núna og
ur engan milliveg, því miður,“ segir
einmanaleiki hérna á Íslandi. Það
gefa út fleiri ljóðabækur innan
Kristín sem aukinheldur viðurer kannski vegna þess að við
skamms.“ Í bígerð er einnig
kennir að vera nokkuð dómhörð.
erum svo fá. Það eru fleiri möguóbeint framhald skáldsögunnar
„Ég á ekki von á því að stunda mikið
leikar á að eignast vini eða kynnHér sem kom út árið 2004 en þar
samstarf í framtíðinni. Ég treysti
ast einhverjum sem hugsar eins
endurnýjar höfundurinn kynni
engum en samt treysti ég fólki. Ég
og maður sjálfur ef það er fleira
sín við eina af aðalpersónum bóker orðin svo tortryggin, ég er torfólk.“ Að lokum bendir hún á að
arinnar.
tryggin í ljósi heimsviðburða en
þetta sé einnig sérstakt hagsum leið er maður farin að skilja að
munamál fyrir rithöfunda því les%RFIÈ Å SAMSTARFI
eini kosturinn er að treysta, vera
endum fjölgi jú ef fleiri tala
góður og ekki hræddur við ógntungumálið. „Ég held að þeir eygi
Kristín er einnig í ritnefnd hins
ina.“
von um að þá seljist fleiri bækur.
nýstofnaða
bókmenntatímarits
Hún ber samstarfsmönnum
Ég held að öll skáld langi til þess
Stínu ásamt rithöfundunum Guðsínum á ritinu Stínu þó afar vel sögað fleiri lesi bækurnar þeirra.“
bergi Bergssyni og Kormáki Bragauna og segir þá mikla friðarsinna.
syni en útgefandi þess er BókKRISTRUN FRETTABLADIDIS
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Listamenn heimsóttir
+AMMERSVEITIN °SAFOLD ÉSAMT (ULDU "JÚRK 'ARARSDØTTUR SØPRAN OG £GÞSTI LAFSSYNI BARÓTØN
FLYTJA VERK EFTIR -AHLER (LJØMSVEITARSTJØRI $ANÓEL "JARNASON
 JANÞAR KL  Ó $553 HÞSUM Ó +EFLAVÓK
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WWWOPERAIS
OPERA OPERAIS
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3ÓMASALA KL   RIJUDAGA FÚSTUDAGA -IASALA É .ETINU ALLAN SØLARHRINGINN

Fæst nú á geisladiski í miðasölu
Þjóðleikhússins og Hagkaupum.
Stóra sviðið kl. 20:00

STÓRFENGLEG! eftir Peter Quilter

Í húsi listamanns er safn viðtala
sem birtust í Morgunblaðinu á
árunum 1980 til 1982 og 1998. Í
viðtölunum heimsækir höfundur
íslenska listamenn sem flestir eru
gengnir og bregður upp svipmyndum af þeim. Í flestum tilfellum
setur höfundur sig í stellingar
áhorfandans, fylgist með viðkomandi listamanni á heimilinu eða á
vinnustofunni og ritar athugasemdir sem frá þeim falla um lífið,
listina, samfélagið.
Þegar viðtölin eru tekin eru
flestir listamannanna komnir
nokkuð við aldur og talsvert um
svartagallsraus í þeim. Helmingur viðmælendanna er myndlistarmenn og það sem kemur á óvart er
hinn nokkuð ríkjandi neikvæði
tónn og beiskja þeirra út í hlutskipti sitt og samfélagið. Af þeim
tuttugu og fjórum listamönnum
sem talað er við, eru þeir sáttastir
og glaðastir með sitt sem hafa
unnið fullt starf meðfram listsköpun sinni, til dæmis Gísli J.
Ástþórsson, Helgi Sæmundsson,
Steinþór Sigurðsson og Sveinn
Björnsson. Sumir hinna eru líka
nokkuð hlutlausir. En á þeim tíma
sem viðtölin eru tekin eru flestir
hættir að skrifa, hættir að mála,
hættir að sýna, hafa sagt allt sem
þeir hafa að segja. Vinnubrögð
blaðamannsins eru oft ágæt og
nálgunin athyglisverð – einkum í
viðtalinu við Sigurjón Ólafsson og
Kristmann Guðmundsson – en
útkoman er ekki alltaf áhugaverð.
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!THYGLISVERÈ N¹LGUN EN NOKKUÈ
EINTËNA VIÈTÎL VIÈ ÅSLENSKA LISTAMENN
ÖAR SEM SKORTIR SAMHENGI OG FREKARI
SKÕRINGAR FYRIR SAMTÅMALESENDUR

Komin saman á eina bók verða
viðtölin nokkuð eintóna.
Þótt listsköpun margra viðmælendanna sé áhugaverð, er

ekki þar með sagt að þeir tjái sig í
viðtölum þannig að gaman sé að
lesa. Ég átta mig ekki alveg á því
hver tilgangurinn er með þessari
bók. Sum viðtölin eru of innihaldsrýr til að þau geti talist mikilvæg
heimild – nema kannski um það
hversu dapurlegt er að verða gamall listamaður. Önnur vitna oft á
tíðum um gamla geðillskupúka –
og það er ekki skemmtilegt lestrarefni, nema helst sem blaðaviðtal
og þá í samhengi við það sem er að
gerast í lífi listamannsins og í
samfélaginu á þeim tíma sem það
birtist sem slíkt. Að ósekju hefði
höfundur mátt hafa formála um
hvern listamann; segja, t.d. frá því
af hvaða tilefni viðtalið var tekið,
eða hvaða átakamál í listaheiminum eða þjóðfélaginu voru efst á
baugi.
Þegar blaðamaður riggar upp
kvartaldar
gömlum
viðtölum
sínum á bók, hráum og án nokkurra skýringa, læðist að manni sá
grunur að hann sé fremur að búa
til heimild um sjálfan sig en listamennina sem eru viðmælendur
hans. Það ber vott um hégóma og
skort á sjálfsgagnrýni. Margir
þessara listamanna höfðu töluvert
að segja áður en þessi viðtöl voru
tekin og árin eftir að þau voru
tekin. Sumir þeirra brugðust við
hræringum í samfélaginu alla tíð.
Væri þeim safnað saman, hefðum
við kannski efni sem nýttist sem
heimild um viðkomandi listamann.
3ÒSANNA 3VAVARSDËTTIR

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 nokkur sæti laus.

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.

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.

Kúlan

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.

Leikhúsloftið

LEITIN AÐ JÓLUNUM eftir Þorvald Þorsteinsson
Í dag 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.

Miðasala í síma 551 1200 og á netinu www.leikhusid.is.
Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.

Vachlav Havel á sínu róli
Vaclav Havel kom til Íslands rétt
eftir að hann var kominn í forsteaembættið í Tékkóslóvakíu. Hann
var búinn að skipa Frank Zappa í
heiðurssæti í ríki sínu og sýndi á
sér ýmis merki að hann yrði allt
öðruvísi þjóðarleiðtogi en aðrir.
Hann kom hingað í stutta heimsókn til að sjá Umbreytinguna,
leikrit eftir sig sem hafði ekki
farið annars staðar á svið og
Brynja Benediktsdóttir kom upp
hér, en þau hjónin, Brynja og
Erlingur, þekktu Havel frá þeim
árum þegar hann var óvinur ríkisins númer eitt.
Það var falleg saga af hinum
nýkjörna forseta sem hér dvaldi
aðeins í tæpan sólarhring, fór því
snemma heim úr veislum, en stóð
áður vandræðalegur við fatahengið og horfði á aragrúa af svörtum
frökkum sem þar héngu. Einhver
gaf sig á tal við manninn: hvort
hann þyrfti aðstoð? Jú, í öllum
flýtinum við brottför hafði forsetaskrifstofan fattað að nýi forsetinn átti ekki almennilegan
frakka og því rokið til og keypt á
hann fínasta frakka sem fékkst í
Prag. Gallinn væri sá að hann vissi
ekki hvernig frakkinn liti út, hafði
bara farið í hann einu sinni fyrr
um kvöldið...
Þessa dagana situr Vaclav vestur í Ameríku sem gestaprófessor í
Columbia-háskólanum. Þar kynntu
forstöðumenn vandlátum stúdentum þennan happafeng en krakkarnir litu hvert á annað og spurðu
svo Vaklaf hvað? Hver er það?
Þegar sjö vikna vist Vaclav
lauk vissu allir hver hann var.

6!#,!6 (!6%,

Krakkarnir voru rétt fædd þegar
hann settist í forsetastólinn eftir
flauelsbyltinguna. Hann hefur
haldið fyrirlestra, tekið þátt í pallumræðum
með
starfsbróður
sínum Clinton, Stundað leikhús og
síðdegisboð í New York.
Kanar fengu hann til sín eftir
mikla eftirgangsmuni: Á undan
honum var Omar Panuk gestkomandi þeirrra í Columbia.
Nýlega lauk átta vikna hátíð á
Ónefnda leikhúsinu á Manhattan
þar sem sextán verk hans voru
leikin, ein heimsfrumsýning og
tvær frumsýningar á enska málsvæðinu.
Endurminningar hans koma út
hjá Alfred Knopf í maí og bera
kunnuglegt heiti sem á sér tilvísun í Kafka: Kastalinn: Hugleiðingar um mitt undarlega líf sem hetja
í ævintýri. Bókin var tekin saman
í Washington í fyrra og geymir
viðtöl, dagbókarbrot og endurminningar af forsetastóli. Ekki
var sú seta honum gæfurík. Menn
eru misjafnlega sniðnir í hofróðuhlutverk. Hann var gerður að forseta Tékkneska lýðveldisins 1993.
Þremur árum síðar greindist hann
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með lungnakrabba enda verið
ákafur smóker eins og átrúnaðargoðið Zappa. Hann segir í viðtali
við New York Times fyrir helgi að
forsetatíð hans sé eins og gap:
þrettán ára seta á forsetastóli
valdi því að hann sé á eftir. Hann
er hvorki svartsýnn né bjartsýnn
á stöðu mála í Evrópu, vill að Tyrkland sé tekið inn í Efnahagsbandalagið, kallar innrásina í Írak
fíaskó, sem hann studdi þó á sínum
tíma. Spurður um forseta Bandaríkjanna sem heiðraði hann með
Frelsisorðunni fyrir vikið, svarar
hann að þjóðir fái þá forseta sem
þær kjósi.
Aðspurður um heittrúarmenn
íslam minnir Havel á að í kristnum söfnuðum fyrirfinnist hreintrúarmenn líka og engin trúarbrögð geti státað af eins
glæsilegum ferli í misbeitingu
valds um allan heim: „Kristnin á
sín stóru dæmi um útrýmingu
annarra menningarheima.“
Nú vinnur hann að leikverki
sem byggir á fornu sögunni um Lé
konung. Viðtökur nýju verkanna í
New York voru misjafnar: Time
Out sagði nýjustu verk hans ekki
hafa farið á svið nema vegna ferilskrár höfundarins. Nýju bókina
sína mun hann kynna í vor um
Bandaríkin. Þar fjallar hann á
gamansaman hátt um erfiðleika í
hinum formfasta parti starfa forseta þjóðar sem er nýsloppin úr
greipum kommúnismans. Þar með
er lokið þeim kafla í lífi hans. Nú
vill hann skrifa leikrit.
Vachlav Havel hefur fundið
frakkann sinn.
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SCHT340
PANASONIC HEIMABÍÓ
Fjölkerfa
JPEG, MP4, DivX6
5 hátalarar + Bassahátalari

29.988

2.499

Staðgreitt

Vaxtalaust 12 mán.

NVGS27B
PANASONIC
30x aðdráttur
2.5” Litaskjár
Pure Colour Engine
Virkar sem vefmyndavél

3 spólur og taska fylgir
7. 596

2.999
Vaxtalaust 12 mán.

35.988
Staðgreitt

DSCW50
Sony CyberShot W50
6 Megapixlar
2,5” Skjár
3x optical aðdráttur
“Anti-blur” ISO1000
High Sensitivity

512 MB minniskort

2.499
Vaxtalaust 12 mán.

6. 999

29.988
Staðgreitt
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**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

13.999 167.988
Vaxtalaust 12 mán.
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¶RIÈJA KONAN Å LÅFI +ARLS
Rannsóknarskýrslan um
bílslys Díönu prinsessu og
Dodi Al-Fayed hefur fengið
misjöfn viðbrögð. Bresku
götublöðin hafa keppst um
að grafa eitthvað krassandi
upp úr rúmlega átta hundruð síðna skýrslu Stevens
lávarðs en meðal þess
er meint þriðja konan í lífi Karls Bretaprins.

Myndavélasímar til
vansa
Leikarinn George Clooney segir að
með tilkomu nýrrar tækni, eins og
myndavélasíma þurfi hann sífellt
að hafa varann á
og geti hann því
ekki notið sín í
frítíma sínum
eins og forðum.
„Allir
eiga
myndavélasíma
svo í hvert einasta skipti sem
maður
stígur '%/2'% #,//.%9
feilspor þá er einhver mættur til
þess að taka það upp og skjalfesta
það. Alveg ömurlegt,“ segir Clooney í viðtali við skoska blaðið Daily
Record. Clooney er nú með tvær
myndir í burðarliðinum, The Good
German og Ocean‘s 13 og eru þær
væntanlegar á næstu misserum. N

Skýrsla Stevens um
bílslysið sem varð til
þess að Díana prinsessa og elskhugi
hennar, Dodi Fayed,
létust var birt á
fimmtudaginn. Hún
var þrjú ár í vinnslu
og var ætlað að
svara þeim fjölmörgu
samsæriskenningum sem hafa
verið uppi. Fram
kemur í skýrslunni að
Díana var ekki í brúðkaupshugleiðingum og
átti ekki von á barni
eins og faðir Dodi
Faeyd, Mohammed Al
Fayed, hefur haldið fram.
Þá er því vísað á bug að
breska leyniþjónustan hafi
haft eitthvað með málið að
gera.
Breska blaðið The Daily
Mail telur sig hafa fundið
vísbendingar um að Díana
prinsessa hafi óttast um
$¥!.! 02).3%33!

$AUÈI HENNAR ER SAGÈUR
MANNLEGUR HARMLEIKUR OG
SAMKV¾MT SKÕRSLUNNI VAR
EKKI UM SAMS¾RI AÈ R¾ÈA

líf sitt og erkifjanda síns, Camillu
Parker Bowles, sem Karl er kvæntur í dag. Blaðið greinir frá því að
lögfræðingur Díönu, lávarðurinn
Mischon, hafi afhent forsvarsmönnum rannsóknarinnar á dauða
Díönu minnisbréf þar sem hún
lýsti þungum áhyggjum yfir að sér
yrði rutt úr vegi til að rýma fyrir
nýrri konu. Stevens lávarður viðurkenndi á blaðamannafundi að
þetta væri rétt og að Díana hefði
ekki verið að ræða um Camillu
Parker, núverandi eiginkonu
Karls.
Sú sem um ræðir er samkvæmt Daily Mail barnfóstran Tiggy Legge-Bourke
en hún gekk prinsunum Harry og Vilhjálmi í móðurstað
þegar
foreldrar
þeirra
skildu.
Samkvæmt skýrslunni var Díana
þess fullviss að
Karl og Bourke
ættu í ást-

+!2,
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6ÅSAR ÎLLUM
SÎGUSÎGNUM UM
¹STARSAMBAND SITT
VIÈ FËSTRUNA ¹ BUG
OG SEGIST EKKI HAFA
HEYRT AF ¹HYGGJUM
$ÅÎNU UM LÅF SITT

-%)2! %. .).. 6).52 4IGGY ,EGGE "OURKE ER SÎGÈ HAFA ¹TT Å ¹STARSAM

BANDI VIÈ +ARL "RETAPRINS EN HÒN GEKK PRINSUNUM Å MËÈURSTAÈ EFTIR AÈ HANN
SKILDI VIÈ $ÅÎNU

arsambandi. Hún er sögð
hafa gengið á fóstruna í
jólaboði árið 1995 þess fullviss að Bourke hefði misst
fóstur eftir Karl. „Mér
þykir fyrir því með
barnið,“ á Díana
að hafa sagt við
Tiggy Legge.
Daily
Mail
hafði í kjölfarið samband
við
Tiggy
sem nú er
gift og býr í
SuðurWales
en
hún sagðist
ekki ætla
að ræða við
blöðin.
Stevens
lávarður neitaði
að nefna þriðju
konuna á nafn í
skýrslunni sem og
á
blaðamannafundi. Fram kom

hins vegar að Karl prins kannaðist
ekki við þessar áhyggjur Díönu á
meðan þau voru gift og hafði ekki
heyrt af þeim fyrr en einkaþjónn
Díönu, Paul Burrell, birti minnisblaðið frá Mishcon árið 2003 í fjölmiðlum. „Hann kannaðist við nafnið og konuna sem fjölskylduvin en
ekki komu fram neinar hugmyndir
um að hann hygðist giftast henni,“
segir í skýrslu Stevens.
Skýrsla Stevens lávarðar fékk
blendin viðbrögð hjá breskum
almenningi sem virðist sannfærður um að breska konungsfjölskyldan hafi eitthvað óhreint mjöl í
pokahorninu hvað dauða Díönu
varðar. Fjölskylda prinsessunnar
af Wales lýsti því hins vegar yfir
að hún væri sátt við niðurstöðuna
og undir það tóku prinsarnir tveir,
Harry og Vilhjálmur. Mohammed
Al Fayed, faðir Dodis Fayed, sagði
skýrsluna hins vegar argasta bull
og hélt fast við sína skoðun um að
leyniþjónusta Bretlands og konungsfjölskyldan hefðu ráðið Dodi
og Díönu af dögum.

Ómþýðir tónar Amiinu
Hljómsveitin Amiina hélt á dögunum útgáfutónleika í Tjarnarbíói í tilefni af útkomu smáskífunnar Seoul.
Fjöldi tónlistaráhugamanna mætti á
staðinn til að hlýða á ómþýða tóna
þessarar elskulegu sveitar.
Seoul hefur að geyma tvö lög af
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fyrstu breiðskífu Amiina sem er
væntanleg í febrúar eða mars. Einnig er á smáskífunni lag sem verður
ekki á plötunni. Um miðjan mars
ætlar Amiina síðan í sex vikna tónleikaferðalag um heiminn til að
fylgja plötunni eftir.
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Kántrískotnir félagar

%NGINN ÙLTER
&2¥ HEIMSENDING

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

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

3J¹LFST¾TT LOFTHREINSI
OG RAKAT¾KI

Margt var um manninn á tónleikunum og lét fólk vel af
kántrískotinni tónlist Sviðinnar
jarðar.
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  +VÎLD OG HELGAR S  
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LÁT SIG EKKI VANTA ¹ 'RAND ROKK TIL AÈ
FYLGJAST MEÈ ÖEIM &REY OG -AGNÒSI
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Frábær jólamynd fyrir
alla fjölskylduna!
W.E

N
IN GLI
RE SH
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MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

DAVID EDWARDS, DAILY MIRROR

“SIGUR”

AUBRAY DAY, TOTAL FILM

MATTHEW BOND, THE MAIL ON SUNDAY

“STÓRFENGLEG”
CHARLES GANT, HEAT
Þegar myrkrið skellur á...
hefst ævintýrið!
Stórkostleg ævintýramynd
byggð á magnaðri metsölubók

ZOO

“FRÁBÆR”
DEBORAH ROSS, THE SPECTATOR
MARK ADAMS SUNDAY MIRROR

“MÖGNUÐ”

JONATHAN ROSS, FILM 2006

SÍMI 564 0000

SKU
KU TALI
ÍSLENS
MEÐ ÍSLEN

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

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

ERAGON
CASINO ROYALE
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL
HÁTÍÐ Í BÆ
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES
BORAT
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL

kl. 3.40, 6, 8.20 og 10.40 B.I. 10 ÁRA
kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
kl. 3 og 6
kl. 3 og 5.50
kl. 8 og 10.10 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10
kl. 3

ERAGON
THE HOLIDAY
SAW III
HÁTÍÐ Í BÆ
CASINO ROYALE

kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 10 ÁRA
kl. 5.50 og 8
kl. 10.30 B.I. 16 ÁRA
kl. 1.40
kl. 3

450 kr. í bíó!

450 kr. í bíó!

Gildir á allar sýningar í
Borgarbíó merktar með rauðu

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Vin nin gar eru
mi ðar fyr ir tvo ,
Era go n bó kin ,
Eld est bó kin ,
Era go n
töl vu lei ku rin n,
DV D my nd ir
töl vu lei kir og
ma rgt fle ira !

HEIMSFRUMSÝND 15. DESEMBER

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

Dansvæn nostalgía
DJ Curver og DJ Kiki-Ow halda
„90’s partí“ á gamlárskvöld á
skemmtistaðnum
Nasa.
„90’s
kvöldin“ þeirra á Bar 11 hafa notið
mikilla vinsælda þar sem hin
ýmsu lög frá tíunda áratugnum
hafa verið spiluð. Á meðal þeirra
eru No Limits með 2Unlimited,
It´d My Life með Dr. Alban, Out of
Space með Prodigy og Informer
með Snow.
„Við höfum verið að halda
þessi kvöld á tveggja mánaða
fresti frá því í sumar. Við vildum
klára þetta með skemmtilegu
partíi,“ segir Curver. „Við vildum
hafa þetta mjög einfalt og erum
bara að spila þessi frábæru lög
frá tíunda áratugnum. Það er
mikil nostalgía í þessu og þetta er
líka dansvænt. Við spilum þessa
teknótónlist, hiphop, reif og popp,
bara allan skalann og blöndum
þessu saman í einn skemmtilegan
graut,“ segir hann.
„Þetta verður hörkupartí og

Óvæntasti
glaðningur ársins

#526%2 /' +)+) #URVER OG +IKI /W SPILA LÎG FR¹ TÅUNDA ¹RATUGNUM ¹ .ASA ¹ GAML¹RS

KVÎLD

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

eru samt aðeins meira á þessu
reif-stigi þar.“
Forsala aðgöngumiða í partíið
fer fram á nasa.is.
FB

Platan Þar sem malbikið svífur
mun ég dansa (án efa besta plötuheiti sem heyrst hefur lengi) með
Jónasi Sigurðssyni hefur svo sannarlega komið inn bakdyramegin í
jólaplötuflóðinu.
Skemmtilega
næft plötuumslag heillaði mig í
fyrstu en nafnið kannaðist ég ekki
við. Komst síðar að því að Jónas
þessi var víst eitt sinni í
Sólstrandargæjunum (þið vitið,
„Ég er rangur maður, á röngum
tíma“) og ég verð að viðurkenna
að þá blossuðu upp í mér örlitlir
fordómar. Jónas var sem betur fer
fljótur að hrekja þá á brott.
Jónas hefur greinilega nostrað
lengi við plötuna enda stendur inni
í plötuumslaginu að platan hafi
verið tekin upp á árunum 2004 til
2006 sem er mjög langur upptökutími. Þrátt fyrir þetta langa upptökuferli er platan langt frá því
óheilsteypt heldur virðist Jónas
frá upphafi vitað upp á hár hvað
hann ætlaði sér. Hinn sérstaki
hljómur plötunnar, sem er án efa
aðaleinkenni hennar, heldur sér
mestmegnis út alla plötuna
og virkar afar sjarmerandi.
Minningarnar leyna sér
hins vegar ekki og í
textum Jónasar má sjá
að hann hefur
gengið í gegnum
ýmislegt. Textasmíðarnar eru
líka allar til
fyrirmyndar
og oftast stórskemmtilegar. Lagaheitin eru heldur
*«.!3 3)'
52¨33/.

&¾RIR LANDS
MÎNNUM
ËV¾NTAN JËLAG

4«.,)34
¶AR SEM MALBIKIÈ SVÅFUR MUN ÁG
DANSA
*ËNAS 3IGURÈSSON

(((
3KEMMTILEGA PERSËNULEG PLATA OG
ALÒÈIN DRÕPUR AF HENNI &RUMLEGAR
ÒTSETNINGAR OG FJÎRUG TEXTASMÅÈ GERA
HANA AÈ EINNI MARKVERÈUSTU PLÎTU
¹RSINS

ekki síðri. Enginn annar en snillingur gefur lagi heitið Baráttusöngur uppreisnarklansins á skítadreifurunum. Verst að söngur
Jónasar er oft ekki nógu góður og
dregur þannig úr vægi textanna.
Hann reynir stundum einum of
mikið í stað þess að láta textana
flæða eðlilega.
Lagasmíðarnar á plötunni eru
oft heldur ekkert til þess að hrópa
húrra fyrir, stundum klisjukenndar (Óttinn (Konan #1)) og jafnvel
óreiðukenndar (Stað). Frábærar
og frumlegar útsetningar hefja
hins vegar plötuna langt yfir meðalmennskuna og hinn einstaki
hljómur virkar afar vel í hátölurunum. Svo sannarlega óvæntasti
jólaglaðningurinn í ár.
3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

SPARBÍÓ 450 krkr

www.haskolabio.is

á allar sýningar merktar með appelsínugulu
á laugardögum og sunnudögum

FORSÝND KL 4 Í SAMBÍÓUNUM
KRINGLUNNI OG ÁLFABAKKA
ENDURUPPLIFUNIN

FORSTJÓRI HEILA KLABBSINS

EEEE

ENDURUPPLIFUNIN

„SNJÖLL OG BRÁÐFYNDIN“
-H.J. MBL

frumlegasti
spennuhasar ársins

Hér er á ferðinni

JÓLAMYNDIN Í ÁR

frumlegasti
spennuhasar ársins

Hér er á ferðinni

DENZEL WASHINGTON VAL KILMER

DENZEL WASHINGTON VAL KILMER
Frá Jerry Bruckheimer “Pirates of the
Caribbean” Frá leikstjóra “Crimson Tide”

3 vikur á toppnum
í USA.

TÓNLISTARMAÐUR MANNÚÐARVINUR - ÞJÓÐARÓGN

Forsýnd með íslensku tali.

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

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

THE

EEE

EEE

BNA GEGN JOHN LENNON

LEIÐIN TIL BETLEHEM

Frá framleiðendum

og

U.S. VS.

JOHN LENNON

M.M.J. - KVIKMYNDIR.COM

S.V. -MBL

JÓLASVEININN 3

ÞRJÁR Á TOPPNUM

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

BARÁTTAN
UM
JÓLIN
ER
HAFIN.

EEEE
S.V. -MBL

Tim Allen

EEEE

Martin Short

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

DÉJÁ VU

kl. 3:30-6:15-9-10:30 B.i.12 NATIVITY STORY

kl. 3:40 - 8

B.i.7

BOSS OF IT ALL

kl. 5:50 - 8 - 10:10

B.i.12

MÝRIN

kl. 10:10

B.i. 12

THE US VS. J..

kl. 5:50 - 8

B.i.12

THE DEPARTED

kl. 10:10

B.i. 16

SANTA CLAUSE 3

kl. 3:40

Leyfð

LA TRAHISON

kl. 6

V.J.V. TOPP5.IS

HAGATORGI • S. 530 1919

/ KRINGLUNNI

/ ÁLFABAKKA

/ KEFLAVÍK

/ AKUREYRI

SANTA CLAUSE 3

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 Leyfð

DÉJÁ VU

kl. 5:30 - 8 - 10:40

B.i.12

ERAGON

kl.1:30 - 3:40 - 5:50 - 8

B.i. 12

DÉJÁ VU

kl. 6 - 8 - 10:20

B.i.12

THE GRUDGE 2

kl. 10:10

B.i. 16

THE HOLIDAY

kl. 5:30 - 8 - 10:40

Leyfð

THE HOLIDAY

kl. 5 - 10:10

Leyfð

DEAD OR ALIVE

kl. 6 - 8

B.i.12

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 1:45

Leyfð

DEAD OR ALIVE

kl. 6 - 10

B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU Ísl tal.

kl. 2

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 2 - 4

Leyfð

B.i.16

JÓNAS M/- Ísl tal.

kl. 3:40

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 1:20 - 2 - 3:30 - 4 Leyfð

DÉJÁVU

kl. 8 - 10:30

B.i. 12

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal.

kl. 4

Leyfð

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

FORSÝND kl. 4

Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal.

kl. 8:10

Leyfð

SCANNER DARKLY

kl. 10

B.i.16

kl. 8:15 - 10:40

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

FORSÝND kl. 4

Leyfð

SANTA CLAUSE 3

kl. 2

Leyfð

DÉJÁ VU

kl. 5:30 - 8 - 10:40

DÉJÁ VU VIP

kl. 4 - 8 - 10:40

DEAD OR ALIVE

kl. 1:45 - 4 - 6 - 8 - 10:10

B.i.12

SAW 3

kl. 8:15 - 10:40

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.
FLUSHED AWAY M/-Ensk tal.

B.i.12

39+52-/,!2.)2  4«.,%)+5- %INAR ®RN SEGIR SKORT ¹ N¾TURLÅFI HAFA ORÈIÈ TIL ÖESS AÈ LITLAR HLJËMSVEITASELLUR MYNDUÈUST ¹ ¥SLANDI

SPARBÍÓ 450 krkr

SparBíó* — 450kr

,ISTAMAÈUR Å HVERRI ¾TT

Fjallað var ítarlega um
íslensku tónlistarútrásina
í breska dagblaðinu The
Independent á dögunum.
Greinarhöfundur var viðstaddur afmælistónleika
Sykurmolanna í Laugardalshöll og furðar sig á
hversu mikið af hæfileikafólki geti komið frá þessari
litlu eyju.

„Frá upphafi Sykurmolanna, hefur
verið stöðugur straumur hljómsveita sem hafa farið ótroðnar
slóðir, sérstaklega hin hugljúfa
Sigur Rós, en einnig danshljómsveitin gus gus og hin tilraunakennda múm,“ segir í grein Chris
Mugan í The Independent.
Hann spyr jafnframt hvernig

mögulegt sé að þessi litla eyja í
Atlantshafi geti haft áhrif á heimsvísu. „Þegar Sykurmolarnir byrjuðu á seinni hluta níunda áratugar,
fannst Íslendingum þeir greinilega vera einangraðir. Höfuðborgina vantaði næturlífið sem hún
getur stært sig af í dag og það er
engin furða ða hver einasta fjölskylda innihélt rithöfund, kvik-

4),2!5.!%,$(²3)¨ *ËHANN *ËHANNS

SON +RISTÅN "JÎRK +RISTJ¹NSDËTTIR OG
(ILMAR *ENSSON STOFNUÈU 4ILRAUNAELD
HÒSIÈ ¹RIÈ 

myndagerðarmann eða tónlistarmann,“ skrifar Mugan.
Tilraunaeldhúsið vekur mikinn
áhuga blaðsins, en það er útgáfufyrirtæki og samstarfsvettvangur
fyrir listamenn, sem var stofnaður 1999 af Jóhanni Jóhannssyni,
Kristínu Björk Kristjánsdóttur og
Hilmari Jenssyni. Úr Tilraunaeldhúsinu hafa margar hljómsveitir
sprottið upp, meðal annars Apparat Organ Quartet. Mugison, múm
og Jónsi í Sigur Rós hafa öll verið
viðriðin starfsemi Tilraunaeldhússins.
Þó gerir greinarhöfundur sér
ekki fyllilega grein fyrir íslenskum
nafnavenjum, en Einar Örn Benediktsson, söngvari Sykurmolanna,
er einfaldlega kallaður Orn í greininni. Það kemur þó ekki að sök og
hljóta Sykurmolarnir og hinar
íslensku hljómsveitirnar mikið lof í
greininni.
STEINDOR FRETTABLADIDIS

Eigið jólatré útí skógi
Á aðventunni geta almenningur og
fyritæki komið í Heiðmörk til að
höggva sitt eigið jólatré. Þar getur
fjölskyldan komið með krakkana
og fundið sitt eigið jólatré í sameiningu. Síðan sagar fjölskyldan
tréið sitt og dregur útúr skóginum.
Í Heiðmörk er ilmandi falleg
íslensk Staffura sem heldur barrinu vel. Fánar og merkingar vísa

leiðina ásamt skiltum við innkomuleiðir í Heiðmörk, Rauðhóla
og í Vífilsstaðahlíð.
Í dag verður sérstök jólastemmning í Hjalladagskóginum.
Jólasveinar verða á staðnum
syngja jólalög, bjóða upp á kakó
og aðstoða við að finna rétta jólatréð. Varðeldur verður kveiktur
og kölluð fram skemmtileg jólastemmning. Opið verður kl. 11-

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

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

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

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

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

SparBíó*

15.30.
Lokað
verður
jólahelgina 23.-24.
desember. RH
*«,!34%-.
).'

,ANDSMENN
GETA HÎGGIÈ
SITT EIGIÈ
TRÁ Å (EIÈ
MÎRK

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

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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 3¾VAR ¹ HEIMASLËÈIR
3¾VAR ¶ËR 'ÅSLASON HEFUR SAGT SKILIÈ VIÈ ÒRVALSDEILDARLIÈ
&YLKIS EFTIR SJÎ ¹RA VERU Å RB¾NUM (ANN HEFUR ¹KVEÈIÈ
AÈ SNÒA AFTUR ¹ HEIMASLËÈIR EFTIR UM ¹RATUGSFJARVERU
OG LEIKA MEÈ 3ELFYSSINGUM ¹ N¾STU LEIKTÅÈ 3¾VAR KOM
VIÈ SÎGU Å ÎLLUM LEIKJUM &YLKIS
SÅÈASTA SUMAR OG VAR MARKAH¾STI
LEIKMAÈUR LIÈSINS MEÈ SEX MÎRK
(ANN HEFUR ALLS LEIKIÈ  LEIKI
FYRIR &YLKI Å EFSTU DEILD OG SKORAÈ
Å ÖEIM  MÎRK
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!F HVERJU KÎRFUBOLTI !F ÖVÅ AÈ ÁG ELSKA AÈ SPILA KÎRFUBOLTA

+ËK EÈA 0EPSI 3PRITE

(VER ER BEST !NNA -ARÅA 3VEINSDËTTIR VAR ALLTAF BEST

%FST ¹ JËLAGJAFALISTANUM
¶AÈ ER REYNDAR EKKERT SÁRSTAKT
SEM MIG LANGAR Å

"ESTI SAMHERJINN (ELENA 3VERRISDËTTIR Å LANDSLIÈINU
%RFIÈASTI MËTHERJINN (ELENA 3VERRISDËTTIR Å (AUKUM

+ELAVÅK ER  BESTA LIÈ ¹
¥SLANDI

%RTU HJ¹TRÒARFULL *¹ MJÎG
"OLD EÈA .EIGHBOURS (VORUGT
"EN !FFLECK EÈA "EN 7ALLACE "EN !FFLECK
(¹RBANDIÈ ER  ¹ HAUSNUM

SPORT FRETTABLADIDIS

$/7)% .EITAÈI TILBOÈI FR¹ (ULL
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

)AN $OWIE NEITAÈI (ULL

Ætlar ekki að
snúa aftur strax
&«4"/,4) Iain Dowie hefur neitað

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

.EWCASTLE VINNUR BIKAR

Sigruðu Intertoto keppnina
&«4"/,4) Newcastle hefur fengið
sinn fyrsta bikar í heil 37 ár en
félagið hefur tryggt sér sigur í
Intertoto-keppninni. Það eru þrjú
lið sem komast áfram úr Intertoto-keppninni og í Evrópukeppni
félagsliða en Newcastle er það lið
sem hefur komist lengst af þeim
liðum í ár. „Það verður mikið
gleðiefni að fá þennan bikar. Það
er vanvirðing að líta á þessa
keppni eins og hún skipti engu
máli. Sumir knattspyrnustjórar
gera það þó,“ sagði Glenn Roeder,
knattspyrnustjóri Newcastle.
Newcastle mætir Zulte-Waregem
í 32 liða úrslitum Evrópukeppni
félagsliða í febrúar.
EGM

&YRIRMYND Å KÎRFUBOLTAN
UM !NNA -ARÅA

"IRGIR ,EIFUR SPILAÈI BET
UR EN SKORKORTIÈ SÕNDI
Birgir Leifur Hafþórsson lék þriðja hringinn á South African Airways Openmótinu í gær. Hann lék á 70 höggum, tveimur undir pari, en segir að hann hafi
leikið enn betur en skorkortið hans sýndi í gær. Immelmann fór á kostum.
'/,& Birgir Leifur Hafþórsson átti

góðan dag eftir að hafa komist í
gegnum niðurskurðinn á South
African Airways Open-mótinu í
Suður-Afríku en mótið er hluti af
Evrópumótaröðinni. Hann lék á
tveimur höggum undir pari vallarins og er samtals á þremur höggum undir pari fyrir lokadaginn í
dag. Hann fékk aðeins einn skolla
í gær og þrjá fugla og sýndi þar
með mikinn og góðan stöðugleika í
sínum leik.
Hann sagði þó við Fréttablaðið
í gær að hann hefði spilað enn
betur en skorkortið hans hafi
sýnt.
„Ég hefði viljað vera á betra
skori, svona 3-4 höggum. Ég spilaði miklu betur en áður en lenti í
vandræðum inni á flötunum. Ég
hitti margar brautir frá teigunum
og lenti aldrei í vandræðum. Ég
hitti flatirnar vel og komst nálægt
holunni en púttin vildu einfaldlega
ekki ofan í. Það er ljóst að ég hefði
orðið mjög óhress ef ég hefði verið
á verra skori en ég var á.“
Hann segir að það sé þó gott að
sýna stöðugleika og fá aðeins einn
skolla á öllum hringnum. Fyrstu
tveir dagarnir voru heldur skraut-
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Dong fær loks
atvinnuleyfi
&«4"/,4) Manchester United hefur
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legir, þá fékk hann sjö fugla, sex
skolla, einn örn og einn skramba.
„Ég er að komast í ákveðinn
takt í minni spilamennsku og vona
að það sé stutt að ég hitti á enn
betri hring. Á morgun ætla ég ekki
að breyta neinu í mínum leik. Það
skiptir miklu að halda sér inni á
brautinni og vera því ekki of kappsamur á teigunum.“
Í síðustu viku tók hann þátt í
öðru móti í Suður-Afríku en náði
sér ekki á strik þá. Muninn segir
hann vera fyrst og fremst að hann
sé að átta sig á aðstæðum og
„koma sér í rétta gírinn“ eins og
hann orðaði það. Hann segir að
veðurfarið henti sér betur nú.

„Það var miklu heitara í síðustu
viku og sem dæmi má nefna að í
dag var hitinn 20 stigum lægri en
fyrir viku síðan. En þar fyrir utan
hef ég einfaldlega verið að spila
eins og ég á að mér að gera.“
Suður-Afríkumennirnir Trevor
Immelman og Ernie Els eru í
tveimur efstu sætunum en sá fyrrnefndi fór á kostum í gær og lék á
níu höggum undir pari. Samtals er
hann á 20 höggum undir pari,
þremur höggum meira en Els.
Þriðji er Patrik Sjöland frá Svíþjóð og fjórði Retief Goosen frá
Suður-Afríku.
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

fengið atvinnuleyfi fyrir kínverska leikmanninn Dong
Fangzhou og þar með er þriggja
ára bið eftir að þessi 21 árs
leikmaður komi til Englands á
enda. Dong var keyptur á 3,5
milljónir punda í janúar 2004 frá
Dalian Shide. Síðan hann skrifaði
undir samning við United hefur
hann verið á lánssamningi hjá
belgíska félaginu Antwerpen og á
því tímabili spilað sjö leiki fyrir
kínverska landsliðið.
Dong hefur spilað þó nokkra
æfingaleiki fyrir United og
verður einn af sjö leikmönnum
sem snúa aftur á Old Trafford í
janúar eftir lánsdvalir. Hinir eru
Lee Martin og Phil Bardsley sem
eru úr Glasgow Rangers í
Skotlandi, hinir eru Chris Eagles
frá NEC Nijmegen, Giuseppe
Rossi frá Newcastle og þeir
Jonny Evans og Danny Simpson
sem hafa verið með Dong hjá
Antwerpen. Þá mun sænski
sóknarmaðurinn Henrik Larsson
koma til Manchester United og
vera á láni hjá félaginu í tíu
vikur.
EGM
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Er ekki fótboltinn stórkostlegur, Maríó gamli?
„Er það ekki stórkostlegt að á
tækniöld skuli leikur 22 manna að
einum bolta skjóta öllu ref fyrir
rass hvað skemmtanagildi varðar?“ spurði ég Marió gamla meðan
við horfðum á leik Barcelona og
Werder Bremen á krá einni í þorpinu Carbonero.
Það er saga að segja frá því
hvernig við Maríó gamli kynntumst en við erum álitnir þjáningabræður í þorpinu og þykjum því
góðir að eiga hvor annan að. Þetta
byrjaði allt þegar ég sat á troðfullri
krá að fylgjast með „El clasico“,
leik Real Madrid og Barcelona.
Þegar Eiður Smári var allt í einu í
dauðafæri gleymdi ég mér alveg í
þessu Madridar-bæli og hoppaði og
öskraði en hneig svo niður í þjáningu þegar hann brenndi af. Sting-

andi augnaráð mættu mér og allt í
einu var eins og ég væri með smitandi sjúkdóm. Einn þorparinn
dirfðist þó að nálgast mig. „Ertu
Barcelona-aðdáandi?“ spurði hann
með samúðarsvip. „Nei, ekkert
frekar en ég ber tilfinningar til
landa míns,“ svaraði ég. „Ég verð
að kynna þig fyrir frænda mínum,
hann er líka Barcelona-aðdáandi.“
Og þessi frændi er Maríó gamli og
hann er sá eini sem fæst til að fara
með mér á krána eftir þetta örlagaríka kvöld.
Katalónía er nefnilega kölluð
hitt landið hér líkt og víða í Castilla.
„Þeir vilja ekki tilheyra okkur svo
við erum ekkert að púkka upp á þá,“
er oftast sagt þegar um þá er spurt.
„Knattspyrnan hefur yfir öllu
að búa sem Hollywod er að reyna

að laða fram á hvíta tjaldinu, Maríó
minn,“ hélt ég áfram. Og eins og til
að staðfesta það sem ég hafði sagt
þaut Deco fram völlinn í skyndisókn, gaf boltann á Eið Smára sem
lék á fjóra leikmenn Werder Bremen og skaut svo í stöng. Þaðan barst
boltinn til Guily sem brenndi af
fyrir opnu marki. „Sjástu þetta;
Maríó? Þvílík spenna, þvílík
skemmtun! Meira að segja sena
með Hollywood-leikara sem er við
það að verða undir hæl risaeðlu
getur ekki hreyft við manni á þennan hátt.“
„Svo eru til tvær fílósófíur í
knattspyrnunni rétt eins og í Grikklandi hinu forna,“ hélt ég áfram að
fræða Maríó gamla. „Þar voru
Aþeningar boðberar hugvísinda,
lista og fegurðar meðan Spartverj-

ar hentu mönnum fyrir björg sem
ekki gátu unnið líkamlega erfiða
vinnu. Capello myndi vera Spartverji en síðan hann byrjaði að
þjálfa Real Madrid hefur leikur
liðsins ekki verið neitt augnayndi
en hann halar inn stig og þá er hann
ánægður.
Landi hans og liðsmaður, Canavaro, myndi líka vera Spartverji.
Hann varð heimsmeistari með
ítalska landsliðinu og það eina sem
menn muna frá þessum heimsmeisturum er óþverrahátturinn í
varnarmanni þeirra þegar hann
reitti Zidane til reiði með klámyrðum um systur hans. Nú er svo
Canavaro búinn að vinna gullknöttinn og við hvern sem gagnrýnir þá
kosningu segir hann: „Þú getur
sagt það sem þú vilt en gullknött-

urinn er heima í stofu hjá mér.“
Eiður Smári myndi vera Aþeningur eins og Ronaldinho sem var
að skora um daginn með því að
taka boltann á bringuna en spyrna
honum svo með hjólhestaspyrnu
yfir markvörð Bilbao og í netið.
Spartverjarnir segja að þetta mark
sé reyndar afar glæsilegt en telji
sama og hvert annað. En þvílíkur
sirkus, Maríó! Er nema von að
tölvugúrúarnir reyni að leika sér
með þennan veruleika með tölvuleikjum. En það er sama hverju
þeir eyða í þetta, ekkert slær fótboltann út. Sjáðu bara þetta,“ sagði
ég og benti á Ronaldinho sem var
að leika listir sínar á skjánum en
staðan var 2-0 fyrir Börsunga.
„Þvílíkur leik ... Maríó! Maríó!
Ertu sofnaður?“
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,IVERPOOL ¹FRAM ¹ BEINU BRAUTINNI
Liverpool komst upp í þriðja sæti ensku úrvalsdeildarinnar í gær með því að leggja Charlton örugglega að
velli. Enn er þó langt í fyrsta sætið en Manchester United sem á leik í dag gegn West Ham trónir á toppnum.
&«4"/,4) Liverpool vann 3-0 útisigur á Charlton í gær en liðið komst
á bragðið strax á þriðju mínútu
þegar Xabi Alonso skoraði. Mark
hans kom úr vítaspyrnu sem
dæmd var á Djimi Traore, sem
áður var leikmaður Liverpool, og
braut á Jermaine Pennant. Heimamenn fengu nokkur fín færi en
Liverpool var betra liðið í leiknum
og þeir Craig Bellamy og Steven
Gerrard bættu við mörkum í
seinni hálfleik. Liverpool er nú í

/"!&%-) -!24).3 3KORAÈI B¾ÈI MÎRK
.EWCASTLE GEGN 7ATFORD Å G¾R
./2$)# 0(/4/3'%449

þriðja sæti deildarinnar eftir mjög
góð úrslit að undanförnu en
Charlton er hins vegar í næstneðsta sæti með tólf stig en fimm
stig eru í Middlesbrough sem situr
í sautjánda sæti.
„Það þarf að ná fram meira
jafnvægi í okkar lið, það skortir
talsvert á breiddina. Vonandi er
hægt að bæta úr því. Við þurfum
að snúa gengi okkar við svo leikmenn öðlist sjálfstraust. Það er
mikil vinna framundan en liðið
verður að sýna meiri ákefð og
leikgleði,“ sagði Les Reed, knattspyrnustjóri Charlton, eftir leikinn. Hermann Hreiðarsson var að
vanda í byrjunarliði Charlton og
lék allan leikinn en hann fékk
mjög gott færi til að skora en
skaut yfir markið. Rafael Benítez,
stjóri Liverpool, gladdist yfir sigri
sinna manna en vildi sem minnst
tjá sig um stöðuna á töflunni. „Við
tökum bara einn leik fyrir í einu
og sjáum hverju það skilar,“ sagði
Benítez.
Arsenal lék gegn Portsmouth á
heimavelli sínum og lenti liðið
tveimur mörkum undir. Arsene
Wenger, stjóri Arsenal, var ekki

par sáttur og var rekinn upp í
stúku af dómara leiksins. Hans
menn börðust áfram og á endanum náðu þeir að skora tvívegis og
niðurstaðan var jafntefli 2-2. Þessi
tvö lið eru í fjórða og fimmta sæti
deildarinnar. Mörk frá Emmanuel
Adebayor og Gilberto Silva sáu til
þess að Arsenal fékk stig.
„Eftir að við lentum tveimur
mörkum undir þurftum við að
sýna ákveðni, vilja og karakter og
það að við erum sérstakt lið. Það
tókst og ég mun ekki geta hrósað
mínum mönnum nægilega mikið
fyrir það. Á endanum hefðum við
getað unnið leikinn því við sköpuðum okkur svo mörg færi. Ég var
sendur upp í stúku vegna þess að
ég sagði dómaranum þá skoðun
mína að hann hefði ekki átt að
dæma aukaspyrnuna sem gerði
það að verkum að Portsmouth
komst yfir. Það var mjög erfitt að
kyngja því að þeir skoruðu eftir
dómaramistök,“ sagði Wenger
eftir leikinn. Harry Redknapp,
stjóri Portsmouth, sagði eftir leikinn að hann væri sáttur með stigið.
Ívar Ingimarsson lék allan leik-

inn en Brynjar Björn Gunnarsson
var ónotaður varamaður þegar
Reading lá 1-2 á heimavelli sínum
gegn Blackburn. „Mínir menn
börðust vel og komust yfir í leiknum. Þegar það gerðist hélt ég að
okkur tækist að sigra því mínir
menn virtust reiðubúnir að berjast af fullum krafti til að ná sigri í
þessum leik. Í seinni hálfleik
hrundi leikur okkar, Blackburn
vaknaði til lífsins en ég er ekki
sáttur við hvernig mínir menn
brugðust við því,“ sagði Steve
Coppell, stjóri Reading, en hans
menn sitja í sjöunda sætinu og
hafa komið á óvart á tímabilinu.
Obafemi Martins er sífellt að
finna sig betur í búningi Newcastle en hann skoraði bæði mörk
liðsins í 2-1 sigri á Watford sem
sitir í botnsæti deildarinnar. Eftir
tíðindalítinn fyrri hálfleik kom
Martins sínu liði yfir í þeim síðari
en Hameur Bouazza jafnaði. Watford var líklegra liðið til að ná inn
sigurmarkinu en Martins gerði út
um þær vonir fimm mínútum fyrir
leikslok þegar hann skoraði eftir
sendingu frá Damien Duff.
ELVARGEIR FRETTABLADIDIS

'%22!2$ &!'.!2 3TEVEN 'ERRARD FYRIRLIÈI ,IVERPOOL VAR AÈ VONUM S¹TTUR VIÈ ÒRSLIT

G¾RDAGSINS EN HÁR FAGNAR HANN MARKI SÅNU SEM HANN SKORAÈI GEGN #HARLTON
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"OLTON VANN GËÈAN ÒTISIGUR GEGN !STON 6ILLA Å G¾R

Umdeilt víti réði úrslitum
&«4"/,4) Bolton gerði góða ferð á

Villa Park í seinasta leik gærdagsins í enska boltanum og sigraði, 1-0. Það var reynsluboltinn
Gary Speed sem skoraði eina
mark leiksins úr vítaspyrnu
stundarfjórðungi fyrir leikslok.
Vítið var dæmt þegar dómari
leiksins taldi að hinn búlgarski
Tiliyan Petrov hefði brotið á
Nicolas Anelka innan teigs.
Aston Villa var meira með
boltann í leiknum og fékk gott
færi til að jafna metin á lokakaflanum en það tókst ekki og Bolton
fagnaði sigri. Bolton hefur komið
talsvert á óvart í vetur og er nú
með jafnmörg stig og Arsenal
sem er í fjórða sæti. Aston Villa
er hins vegar í áttunda sætinu en
liðið hefur gert langflest jafntefli í deildinni eða níu talsins.
Aston Villa er það lið sem hefur
fengið flestar vítaspyrnur í
sumar en í gær voru það hins
vegar mótherjarnir sem fengu

'!29 30%%$ 2EYNIR AÈ N¹ TIL BOLTANS Å
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víti og réði það úrslitum.
Aston Villa var betra liðið í
leiknum en að því er ekki spurt.
Jussi Jaaskelainen var í miklum
ham í marki Bolton og leikmenn
Aston Villa fundu ekki leiðina
framhjá honum. Craig Gardner
og Chris Sutton fengu bestu færi
liðsins til að skora.
EGM
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&RAMARAR FËRU SNEYPUFÎR NORÈUR ¹ !KUREYRI Å G¾R ÖAR SEM ÖEIR L¹GU FYRIR HEIMAMÎNNUM  

Kom ekki til greina að tapa fyrir þeim aftur
(!.$"/,4) Það var ekki mikill
Íslandsmeistabragur á Frömurum
sem sóttu Akureyri heim í KAheimilinu í gær. Norðanmenn
skelltu meisturunum, unnu 33-28
eftir að staðan hafði verið jöfn í
hálfleik, 16-16.
Framarar höfðu undirtökin
fram af fyrri hálfleik og komust
mest fjórum mörkum yfir en með
góðum kafla undir lokin, þegar
markvarsla Framara datt niður og
náðu Akureyringar að jafna og
þeir komust svo yfir í fyrsta skipti
í leiknum með því að skora fyrstu
mörk síðari hálfleiks.
Litlu mátti muna að upp úr syði
á köflum en leikmönnum, og þjálfurum, var orðið ansi heitt í hamsi.
Þjálfararnir voru að kýta sín í
milli og leikmenn voru æfir út í
dómara leiksins sem missti tök á
honum á löngum köflum.
Jafnfræði var með liðunum í

!,%+3%*3 +5:-).3 3KORAR EITT ÖRIGGJA MARKA SINNA Å G¾R

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

0%$2/-9.$)2)3

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

„Við vorum búnir að tapa tveimur leikjum gegn þeim á skömmum
tíma, einum í deildinni og hinum í
bikarnum og það kom ekki til
greina að tapa fyrir þeim aftur.
Þetta var mjög mikilvægur leikur
fyrir okkur. Það lá ljóst fyrir að
við myndum tryggja okkur þriðja
sætið með sigri og það skipti miklu
máli að ná því fyrir hlé,“ sagði
Sævar Árnason, annar þjálfara
Akureyris eftir leikinn.
Hann hrósaði Hreiðari einnig
fyrir sitt framlag. „Það munaði
gríðarlega um að fá markvörsluna
í lokin. Þetta hefur verið styrkur
okkar að markmennirnir okkar
hafa komið sterkir inn, báðir tveir.
Hreiðar er markmaður í landsliðsklassa og við ætlumst til mikils af
honum, hann stóð svo sannarlega
undir þeim væntingum núna,“
sagði Sævar.
HÖH

6ALUR HELDUR TAKINU ¹ (+
Valsmenn komu sér í toppsæti DHL-deildar karla með sigri á HK, 25-22, í uppgjöri toppliðanna í lokaumferðinni fyrir vetrarfrí. Valsmenn hafa unnið báðar
viðureignir liðanna í deildinni í vetur og virðast vera með gott tak á liðinu.
(!.$"/,4) Valur vann í gær mikilvægan sigur á HK í toppslag DHLdeildar karla. Niðurstaðan þriggja
marka sigur, 25-22, sem hefði þó
getað verið mun stærri. HK-ingar
börðust hins vegar eins og ljón
allan tímann og hefðu þess vegna
getað stolið öðru stiginu í gær. En
sigur Valsmanna þýðir að þeir
hirða toppsætið af HK í lokaleik
umferðinnar fyrir tæplega tveggja
mánaða langt jóla- og HM-frí.
„Við keyrðum okkar leik áfram
af fullum krafti og ætluðum okkur
við vinna þennan leik,“ sagði varnarmaðurinn Sigurgeir Árni Ægisson hjá HK. „Í fyrri hálfleik fengum við hins vegar mikið af hröðum
mörkum á okkur en á móti kom að
þegar við náðum að stilla upp í vörn
hélt hún ágætlega. Sóknarleikurinn
var hins vegar ekki nógu góður en
það verður ekki tekið af Valsmönnum að þeir spiluðu góða vörn.“
Eins og í fyrri leik liðanna í
Digranesi í október höfðu Valsmenn ávallt undirtökin í leiknum.
Staðan var 14-10 í hálfleik og
fengu heimamenn þó nokkur tækifæri til að stinga HK-inga af. Í
stöðunni 20-13 virtist það ætla að
verða raunin en leikmenn HK
börðust með kjafti og klóm og
tókst að skora sex mörk gegn einu.
Þeir fengu svo tækifæri til að
minnka muninn í eitt mark en
misstu af því tækifæri og gengu
Valsmenn aftur á lagið.
„Mér fannst í raun litlu muna
að við næðum að brjóta þá á bak

,%.452 *ËN (EIÈAR 'UNNARSSON STYÈUR

SIG VIÈ GËLFIÈ UM LEIÈ OG HANN SKÕTUR AÈ
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Stjarnan stal
sigrinum af ÍR
(!.$"/,4) Stjarnan vann í gær ÍR

%)44 !& &)-- $AVÅÈ (ÎSKULDSSON ¹TTI GËÈAN LEIK

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

&2¡44!",!)¨¨34%&.

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

í Austurbergi en óhætt er að
segja að um hreinan þjófnað hafi
verið að ræða. ÍR-ingar leiddu
leikinn allan tímann með 3-5
mörkum og voru með fimm
marka forystu þegar fimm
mínútur voru eftir. En þá hrukku
Stjörnumenn í gang og sigruðu
loks, 26-25.
Kristján Halldórsson, þjálfari
Stjörnunnar, sagði eftir leik að
enginn toppbragur hefði verið á
leik sinna manna.
„Þessi stig verða örugglega
dýrmæt þegar fram í sækir en
við getum ekki leyft okkur að
vera sáttir við okkar leik.“
Um síðustu helgi vann
Stjarnan topplið Vals með
yfirburðum. „Eftir jafngóðan leik
og gegn Val getur verið erfitt að
koma mönnum aftur í gírinn og
reyndist það vera svo í dag. Við
vorum einfaldlega ekki með lengi
vel.“
ES¹

(AUKAR HÎFÈU UNDIRTÎKIN Å LEIK SÅNUM GEGN &YLKI Å G¾R OG UNNU LEIKINN MEÈ FJÎGURRA MARKA MUN

Fyrirhafnarlítill sigur Hauka á Fylki
(!.$"/,4) Haukar unnu öruggan
sigur á Fylkismönnum á heimavelli sínum í gær 33-29. Sigur
þeirra var aldrei í hættu en þeir
höfðu forystuna frá upphafi til
enda og hleyptu gestum sínum
aldrei of nálægt. Of mikið óðagot
var á leik Fylkis á löngum köflum
og leikmenn liðsins gerðu sig seka
um slæm og dýrkeypt mistök.
Haukar voru betri allt frá byrjun,
voru yfir 19-13 í hálfleik, og lögðu
snemma grunninn að þessum fjögurra marka sigri.
„Við vorum með þetta í okkar
hendi nánast allan tímann. Fylkismenn náðu einhverjum rispum en
við vorum mjög beittir. Mér fannst
þeir greinilega sakna Bubba í
markinu og við náðum yfirleitt að
skora, þrátt fyrir að vera komnir í
vandræði. Við vorum í fínum gír,
boltinn gekk vel í sókninni og við
náðum að stærstum hluta að leysa
þær varnir sem þeir stilltu upp á
móti okkur. Maður fann það fyrir
leikinn að andinn var góður og ég
hafði aldrei áhyggjur í dag með

fullri virðingu fyrir Fylki. Það
voru náttúrulega þjálfaraskipti
hjá þeim og stundum virkar það
þannig að leikmenn koma yfirspenntir til leiks. Óli þarf tíma til
að vinna með þetta lið, þeir eru að
fá Heimi aftur og verða klárlega
sterkari eftir áramót,“ sagði
hornamaðurinn geðþekki Samúel
Ívar Árnason.
Haukamenn léku vel saman í
gær en Arnar Pétursson var
markahæstur í þeirra liði með sex
mörk, hann átti góðan leik og þá
sérstaklega í fyrri hálfleik. Eins
og Samúel minntist á var markvörðurinn Hlynur Morthens ekki
með Fylki í þessum leik og hafði
það sitt að segja. Það virtist skorta
á einbeitingu hjá Fylkismönnum í
leiknum en Eymar Krüger og
Vladimir Duric voru markahæstir
í þeirra liði með sex mörk.
Lið Fylkis er komið í erfiða
stöðu í næstneðsta sæti með sjö
stig en Haukar fara inn í jólafríið
með ellefu stig í fimmta sætinu.
EGM
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EH'KwA
Tilboð 1

Silfulitaðar væntanlegar

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

Vélin með leik

14.999
Tilboð 2

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

GHE::9
C::986;GD
7DC

;>;6%,
Besti fótboltaleikurinn
orðinn enn betri. Allir
bestu leikmennirnir,
allar stærstu deildirnar,
allir vellirnir og fleiri
möguleikar en áður.
Grafík og spilun leiksins hafa tekið miklum
breytingum og eru
gagnrýnendur á sama
máli um að Fifa 7 sé
sá besti hingað til.

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

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

Xbox360

Xbox360

Xbox360

6.499
PS2, Xbox
PC, PSP, GBA
4.999 5.999
HI6GL6GH>>

:G6<DC

PC, PSP, GBA

4.999

6.499
5.999
PS2, Xbox

PC, PSP, DS

4.999

6.499
4.999
PS2, Xbox

H>C<HI6GI>A7DÁÌGH>CH
1.599

PS2

Vinsælasti leikur ársins.
Hér eru það fyrstu þrjár
Star Wars myndirnar sem
færðar eru í Lego, í þessum einstaka hasar- og
ævintýraleik.

Xbox360, DS

PC, PSP, GBA

3.999

4.999
3.999
PS2, Xbox

Hver leikur

Allir eldri Singstar á
frábæru tilboði. Misstu
ekki af þessu einstaka
tækifæri til að eignast
Singstar leikina á
frábæru verði.
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 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

-ORÈIÈ Å BËKAHERBERGINU

 +ILLING -E 3OFTLY "LÅÈUR DAUÈDAGI
 .UMBERS  4ÎLUR
 &RÁTTIR 3TÎÈVAR  ENDURSÕNDAR FR¹
ÖVÅ FYRR Å KVÎLD

 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR KL OG
ENDURSÕNDUR ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

    

 
 

GAMANÖ¾TTIR FR¹ HÎFUNDUM 7ILL  'RACE ÖAR
SEM FYLGST ER MEÈ FJËRUM ¾SKUVINUM SEM
¹KVEÈA AÈ FLYTJA SAMAN Å ÅBÒÈ Å .EW 9ORK

 4OPPSKÅFAN E 'L¾NÕR TËNLISTAR
Ö¹TTUR ÖAR SEM SÎNGSTJARNAN (EIÈA KYNNIR
VINS¾LUSTU TËNLISTINA ¹ ¥SLANDI Å DAG OG F¾R
TIL SÅN GËÈA GESTI
  7ORLD 0OOL -ASTERS 3EXT¹N
BESTU BILLJARÈMEISTARAR HEIMS TËKU Ö¹TT Å
SKEMMTILEGU MËTI SEM FRAM FËR Å (OLLANDI
SL SUMAR
 ,OVE )NC E 'AMANÖ¹TTUR UM
STEFNUMËTAÖJËNUSTU SEM GENGUR ALLA LEIÈ
 /UT OF 0RACTICE E "R¹ÈFYNDIN
GAMANSERÅA UM STËRFURÈULEGA FJÎLSKYLDU
 $ÕRAVINIR E ¶¹TTUR UM G¾LUDÕR
OG EIGENDUR ÖEIRRA
 /NE 4REE (ILL E "ANDARÅSK UNGL
INGASERÅA
 1UEER %YE FOR THE 3TRAIGHT 'UY
E &IMM SAMKYNHNEIGÈAR TÅSKULÎGGUR
ÖEFA UPPI LÒÈALEGA GAURA OG BREYTA ÖEIM
Å FLOTTA FÕRA
 !MERICAlS .EXT 4OP -ODEL 6) E
"ANDARÅSK RAUNVERULEIKASERÅA ÖAR SEM 4YRA
"ANKS LEITAR AÈ N¾STU OFURFYRIRS¾TU
 )NNLIT  ÒTLIT E
 "AK VIÈ TJÎLDIN &LAGS OF /UR
&ATHERS
 2ACHAEL 2AY E
 $ATELINE
 $ÕRAVINIR ,OKAÖ¹TTUR
 #ELEBRITY /VERHAUL .µ44
 #3) .EW 9ORK
 #3) .EW 9ORK ,OKAÖ¹TTUR
 $A 6INCIlS )NQUEST
 ,AW  /RDER E "ANDARÅSK SAKA
M¹LASERÅA
 4HE 2EAL (OUSEWIVES OF /RANGE
#OUNTY .µ44 E -ÎGNUÈ RAUNVERULEIKA
SERÅA ÖAR SEM FYLGST ER MEÈ LÅFI FIMM HÒS
M¾ÈRA Å RÅKISBUBBASAMFÁLAGI Å +ALIFORNÅU
 «STÎÈVANDI TËNLIST

T

.¹GRANNAR



SÅNUM Å SJËNVARPIÈ 3EM BETUR FER VORU $ÕRAVINIRNIR ¹ 3KJ¹
EINUM EKKERT LÅKIR ÖEIM Ö¹TTUM ¶AR LEIDDI HIN MJÎG SVO
GEÈÖEKKA 'UÈRÒN (EIMISDËTTIR ¹HORFENDUR TIL SKEMMTI
LEGRA DÕRA SEM ¹TTU SÁR EIGENDUR SEM VORU LÅKA MJÎG
¹HUGAVERÈIR
-ARGT FRËÈLEGT KOM FRAM Å Ö¹TTUNUM TIL D¾MIS
HVERNIG ¹ AÈ SJAMPËBERA HESTA OG ANNAST RISAP¹FA
GAUKA ¶AÈ SEM VAR ÖË SKEMMTILEGST VAR 'UÈRÒN
(EIMISDËTTIR SEM KOM EFNINU TIL SKILA ¹ TILGERÈARLAUS
AN OG ¹HUGAVERÈAN H¹TT OG SVO AUÈVITAÈ ÎLL DÕRIN
¥ KVÎLD HEFST SVO AÈ NÕJU ¹STRALSKA FYRIRMYNDIN
AÈ &R¾GUM Å FORMI EN Å SÅÈUSTU VIKU FENGUM VIÈ AÈ
SJ¹ HVERNIG HINUM ÅSLENSKU Ö¹TTTAKENDUM REIDDI
AF Å HLIÈST¾ÈUM Ö¹TTUM 'AMAN VAR AÈ SJ¹ HVAÈ
FR¾GA FËLKIÈ HAFÈI MINNKAÈ OG EINKUM ÖË RNI
*OHNSEN EN ÖVÅ MINNA AF HONUM SEM SÁST ¹ SKJ¹M
LANDSMANNA ÖVÅ BETRA

3*«.6!20)¨

T



¥ KVÎLD ER SÅÈASTI Ö¹TTUR $ÕRAVINA ¹ DAGSKR¹ ¹ 3KJ¹ EINUM ¶ETTA
VORU OG ERU GEYSILEGA VEL HEPPNAÈIR Ö¾TTIR SEM HÎFÈA TIL
ALLRA DÕRA¹HUGAMANNA SEM ERU GLETTILEGA MARGIR
AÈ MINNSTA KOSTI VIRÈIST EKKI HAFA VERIÈ ERFITT AÈ
FYLLA MARGA SJËNVARPSH¹LFTÅMA MEÈ MYNDUM AF
SKEMMTILEGUM DÕRUM OG STOLTUM EIGENDUM ÖEIRRA
$ÕR ERU ¹HORFENDAV¾NT SJËNVARPSEFNI SEM
MARKA M¹ AF VINS¾LDUM SJËNVARPSSTÎÈVARINNAR
!NIMAL 0LANET ÖAR SEM SÕND ERU ALLSKYNS DÕR Å SÅNU
N¹TTÒRULEGA UMHVERFI OG REYNDAR ÖVÅ MIÈUR LÅKA
DÕRAL¾KNAR OG DÕRALÎGGUR OG FËLK MEÈ MYNDA
VÁLAR SEM ENGINN DÕRA¹HUGAMAÈUR HEFUR SNEFIL AF
¹HUGA ¹ 
3JËVARPSÖ¾TTIRNIR UM FYNDNU DÕRIN EÈA
!MERICAS &UNNIEST !NIMALS HAFA GENGIÈ ¹RATUG
UM SAMAN OG EKKERT L¹T VIRÈIST VERA ¹ VINS¾LDUM
ÖEIRRA NÁ SKORTUR ¹ FËLKI SEM VILL KOMA DÕRUNUM

3+*2 30/24
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+OMP¹S HELDUR ¹FRAM AÈ FYLGJAST
MEÈ UTANGARÈSMÎNNUNUM *ËA OG
'UGGU EN ÖAU GIFTU SIG NÕLEGA HJ¹
+ROSSINUM %INNIG ER FYLGST MEÈ
HEIMILISLAUSUM ¥SLENDINGUM ¹
GÎTUM +AUPAMANNAHAFNAR $ÎNSKU
ATHVÎRFIN VERÈA HEIMSËTT OG R¾TT VIÈ
SENDIR¹ÈSPRESTINN Å ÅSLENSKA SENDI
R¹ÈINU ¥ LOK Ö¹TTARINS VERÈA SÅÈAN
GAMLAR FRÁTTIR ÒR +OMP¹SI RIFJAÈAR UPP
OG STIKLAÈ ¹ STËRU +OMP¹S ER EINI
FRÁTTASKÕRINGAÖ¹TTURINN
SINNAR TEGUNDAR
¹ ¥SLANDI OG HLAUT
NÕVERIÈ %DDUVERÈ
LAUNIN SEM SJËN
VARPSÖ¹TTUR ¹RSINS
¶ESS M¹ GETA AÈ ATRIÈI
Å ÖESSUM Ö¾TTI ERU
ALLS EKKI VIÈ
H¾FI BARNA

3µ. +, 
',!3'/7 2!.'%23 p ',!3'/7 #%,4)#
¶AÈ VERÈUR MIKIÈ UM AÈ
VERA ¹ 3ÕN Å ALLAN DAG !LLS
VERÈA Å BOÈI ¹ 3ÕN ¹TTA BEINAR
ÒTSENDINGAR FR¹ FËTBOLTA GOLFI
OG RUÈNINGI $AGURINN BYRJAR ¹
UNDANÒRSLITUM Å HEIMSMEIST
ARAMËTI FÁLAGSLIÈA KL 
SEM FRAM FER Å *APAN OG KL
 ER KOMIÈ AÈ SJ¹LFUM
ÒRSLITALEIKNUM +L  VERÈUR
BEIN ÒTSENDING FR¹ SKOSKA
BOLTANUM ÖAR SEM FRAM FER
ST¾RSTI LEIKUR ¹RSINS ÖAR Å LANDI
OG UM LEIÈ EIN ELSTA RIMMAN Å
FËTBOLTASÎGUNNI ÖEGAR 2ANG
ERS OG #ELTIC M¾TAST Å SKOSKU
ÒRVALSDEILDINNI

23  &-   
 &RÁTTIR  -ORGUNANDAKT
 4ËNLIST ¹ SUNNUDAGSMORGNI
 &RÁTTIR
 ,ËÈRÁTT EÈA L¹RÁTT
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 "ËKAÖING
 'UÈSÖJËNUSTA Å ,ANGHOLTSKIRKJU
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ²TVARPSLEIKHÒSIÈ &JALLKIRKJAN
 *ËLATËNLEIKAR EVRËPSKRA
ÒTVARPSSTÎÈVA %"5
 *ËLATËNLEIKAR EVRËPSKRA
ÒTVARPSSTÎÈVA %"5
 &RÁTTIR

 6EÈURFREGNIR
 (EIMURINN OKKAR
 *ËLATËNLEIKAR EVRËPSKRA
ÒTVARPSSTÎÈVA %"5
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3EIÈUR OG HÁLOG
 *ËLATËNLEIKAR EVRËPSKRA
ÒTVARPSSTÎÈVA %"5I
 *ËLATËNLEIKAR EVRËPSKRA
ÒTVARPSSTÎÈVA %"5
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 *ËLATËNLEIKAR EVRËPSKRA
ÒTVARPSSTÎÈVA %"5
 &RÁTTIR

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   +ISS  .ÕJA BÅTIÈ Å B¾NUM &-   8! 2ADÅË   SPORA
EFNI &-   8&-  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   8 )¨  %NGINN VIÈBJËÈUR

 &)&! 7ORLD #LUB #HAMPIONSHIP
 &)&! 7ORLD #LUB #HAMPIONSHIP
 ²TSENDING FR¹ LEIK Å
(EIMSMEISTARAKEPPNI FÁLAGSLIÈA Å
KNATTSPYRNU

 'ILLETTE 3PORTPAKKINN
 -EISTARADEILD %VRËPU

&

FRÁTTAÖ¹TTUR -EISTARADEILD %VRËPU
FRÁTTAÖ¹TTUR  !LLT ÖAÈ HELSTA ÒR
-EISTARADEILDINNI &RÁTTIR AF LEIKMÎNNUM OG
LIÈUM AUK ÖESS SEM FARIÈ ER YFIR MÎRKIN
HELSTU TILÖRIFIN Å SÅÈUSTU UMFERÈ OG SP¹È Å
SPILIN FYRIR N¾STU LEIKI

 &)&! 7ORLD #LUB
#HAMPIONSHIP  ²TSENDING FR¹
LEIK Å (EIMSMEISTARAKEPPNI FÁLAGSLIÈA Å
KNATTSPYRNU

 3KOSKA ÒRVALSDEILDIN "EIN
ÒTSENDING FR¹ LEIK 2ANGERS OG #ELTIC
 %VRËPUMËTARÎÈIN 3OUTH
!FRICAN !IRWAYS /PEN "EIN ÒSENDING
FR¹ %VRËPUMËTARÎÈINNI Å GOLFI "IRGIR ,EIFUR
(AFÖËRSSON TRYGGÈI SÁR Ö¹TTTÎKURÁTT ¹
%VRËPUMËTARÎÈINNI MEÈ ÖVÅ AÈ N¹ EINU AF
 EFSTU S¾TUNUM ¹ ÒRTÎKUMËTINU ¹ 3AN
2OQUE ¹ 3P¹NI 3PENNANDI VERÈUR AÈ FYLGJAST
MEÈ "IRGI KLJ¹ST VIÈ BESTU KYLFINGA %VRËPU

T

jólaball

 3P¾NSKI BOLTINN ²TSENDING
FR¹ LEIK 3EVILLA OG 2EAL -ADRID Å SP¾NSKA
BOLTANUM

 3P¾NSKI BOLTINN ²TSENDING FR¹ LEIK
3EVILLA OG 2EAL -ADRID Å SP¾NSKA BOLTANUM

 3P¾NSKI BOLTINN ²TSENDING FR¹ LEIK
3EVILLA OG 2EAL -ADRID Å SP¾NSKA BOLTANUM

 .&, AMERÅSKA RUÈNINGSDEILDIN

 .ÕJAR EIGNIR p .ÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR
 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ
EINBÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p 6ELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA SMS SKILABOÈ

 0½ JOBJAGT  !TTENTION -OBNING 
'UDSTJENESTE I $2 +IRKEN  4EMALÐRDAG
0ROTESTSANGEN HAVDE VINGER ENGANG OG NU FLYVER
DEN IGEN  lERNE  lERNE 
0ROTESTSANGEN P½ VINGERNE IGEN  3IGURD OG
"IG "ANDET  46 !VISEN MED 3PORT OG 6EJRET
 -YSTERIET OM $ANMARK %KSPEDITIONEN 
,IVET P½ SKINNER  °RNEN  46 !VISEN
 3ÐNDAG  3ÐNDAGSSPORTEN MED 3!3
LIGA  4AVI ½NDEN DER STEG OP FRA HAVET 
#OLUMBO  &ORTIDENS BEDRAG

Við lítum svo á að heimurinn sé ein barnmörg fjölskylda
og þess vegna er Debenhams stoltur stuðningsaðili
SOS-barnaþorpanna.
Nú er komið að hinu árlega jólaballi Debenhams og SOS.
Ballið verður haldið sunnudaginn 17. desember, fyrir
framan Debenhams í Smáralind og hefst kl. 15:30 stundvíslega.

ÍSLENSKA / SIA.IS / DEB 35342 12.2006

 -'0 .ORDIC  3ÎDERLUND  "IE 
+OBRA  'REAT THINKERS OF OUR TIME  2EEF
2OUTE   'ROUNDED  6¼RLDEN 
-AKALÎSA MONUMENT  /M BARN OCH BÎCKER
 !NSLAGSTAVLAN  !NKI OCH 0YTTE 
3K¼RG½RDSDOKTORN  2ADIOHJ¼LPEN HJ¼LPER
6¼RLDENS BARN  2APPORT  6¼RLDSCUPEN
!LPINT !SPEN  3PORTSPEGELN  !GENDA
 /RDEN MED !NNA #HARLOTTA  6ETENSKAP
UNIVERSUM I PROVRÎR  2APPORT  #UPPEN
 "ROTHER

ar jó

úl

SOS-barnaþorpin eru frumkvöðlar í að veita langtíma hjálp
til nauðstaddra barna og sjá þeim fyrir öruggum
uppeldisaðstæðum í fjölskylduvænu umhverfi með sérstakri
áherslu á menntun, heilsuvernd og félagslegan stuðning.

SOS-barnaþorpin
Langvarandi hjálp til nauðstaddra barna

le g
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 6 CUP SKÐYTER  M KVINNER  6
CUP KOMBINERT  6 CUP SKÐYTER  M
MENN  3PORT I DAG   BUD 
PEN HIMMEL 'UDSTJENESTE I 3TORSALEN MENIGHET
I /SLO  /LE !LEKSANDER &ILIBOM BOM BOM
 3OLA ER EN GUL SJIRAFF  .EWTON 
3ÐNDAGSREVYEN  3PORTSREVYEN  +VITT
ELLER DOBBELT  +ONGEKABALEN  +VELDSNYTT
 %T MESTERVERK  .YTT P½ NYTT 
+UNSTLÐP 'RAND 0RIX FRA 0ARIS  5NGKARSREIRET

la k úl ur

Glæsileg skemmtiatriði:
Nylon-flokkurinn syngur nokkur af uppáhaldsjólalögum sínum.
Stúlkurnar í Nylon árita fallegar jólakúlur sem seldar verða
á staðnum til styrktar SOS-barnaþorpunum.
Thelma Ásdísardóttir kynnir SOS-jólakúluna
Jólasveinar mæta á svæðið og skemmta börnum á öllum aldri.
Komdu og upplifðu sanna jólastemningu í boði Debenhams.
Góða skemmtun.
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Hjátrúarfull í góðu hófi
(VAÈ ER AÈ FRÁTTA !LLT ÖAÈ BESTA

UM SVO SEM HAMBORGARHRYGGUR SKATA ANDA
BRINGUR OG KALKÒNN OG FLEIRA

(ELSTA AFREK !È F¹ AÈ STARFA VIÈ TËNLIST
-ESTU VONBRIGÈIN %R SVO HEPPIN AÈ ÁG
BARA MAN EKKI EFTIR NEINU SLÅKU

!UGNLITUR 'R¹BL¹R
&ALLEGASTI STAÈUR (ËLMAVÅK ¹ 3TRÎNDUM
3TARF 3ÎNGKONA AÈALLEGA

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

&JÎLSKYLDUHAGIR -JÎG GËÈIR

I0OD EÈA GEISLASPILARI %IGINLEGA B¾ÈI VAR AÈ
EIGNAST )POD OG ER AÈ REYNA AÈ L¾RA ¹ HANN

(VAÈAN ERTU &R¹ (ËLMAVÅK ¹ 3TRÎNDUM

(VAÈ ER SKEMMTILEGAST !È SYNGJA

%RTU HJ¹TRÒARFULL !ÈEINS EN EKKI OF SAMT EN ÁG
TD BANKA Å VIÈ OG SEGI    ÖEGAR ÖAÈ ¹ VIÈ

(VAÈ ER LEIÈINLEGAST 6EIT ÖAÈ EKKI ÁG
REYNI AÈ VERA J¹KV¾È OG HORFA ¹ BJÎRTU
HLIÈARNAR

5PP¹HALDSSJËNVARPSÖ¹TTURINN &RIENDS HEFUR LENGI
VERIÈ Å UPP¹HALDI OG ÁG GET ENDALAUST HORFT ¹ GÎMLU
GËÈU Ö¾TTINA OG FINNST ÖEIR ALLTAF JAFN FYNDNIR
5PP¹HALDSMATUR !LLUR MATUR SEM TENGIST JËLUN

(ELSTI VEIKLEIKI «STUNDVÅSI

(VER ER DRAUMURINN !È ELDAST VEL Å
TËNLISTINNI OG F¹ AÈ HALDA ¹FRAM AÈ
VERA SÎNGKONA LENGI LENGI
(VER ER FYNDNASTURFYNDNUST ¶AÈ
ERU SVO MARGIR AÈ ÁG GET EKKI GERT
UPP ¹ MILLI



(ELSTI KOSTUR ,¾T AÈRA UM AÈ D¾MA
ÖAÈ

(VAÈ FER MEST Å TAUGARNAR ¹ ÖÁR
«ÖARFA VESEN ÒT AF SM¹MUNUM OG
ÖEGAR FËLK GETUR EKKI SAMGLAÈST ÎÈRUM
(VAÈ ER MIKILV¾GAST &JÎLSKYLDAN

&2¡44)2 !& &«,+)

&2¡44)2 !& &«,+)

VISAGNAHÎFUNDAR HUGSA MARGIR
«TTARI - .ORÈFJÎRÈ ÖEGJANDI
ÖÎRFINA EN ËV¾NT VELGENGNI
FJËRBLÎÈUNGSINS (ANN
ES p .ËTTIN ER BL¹
MAMMA HEFUR ÕTT
VERKUM ÖEIRRA SKÎR
NEÈAR ¹ METSÎLU
LISTUM  BLOGG
SÅÈU SINNI KVEÈST
¶ËRUNN (REFNA
3IGURJËNSDËTTIR
SEM SKR¹SETUR
ENDURMINNING
AR -ARGRÁTAR
&RÅMANNSDËTTUR
B¾ÈI REIÈ OG
BITUR (ALLDËR
'UÈMUNDS
SON HÎFUNDUR 3K¹LDALÅFS TEKUR
UNDIR ÖAÈ Å ATHUGASEMDAKERFINU
OG BOÈAR HEFNDIR b!NNARS VAR
ÁG FARINN AÈ HUGLEIÈA AÈ SVARA
«TTARI MEÈ ÖVÅ AÈ GEFA ÒT ¾VISÎGU
(ANNESAR Å EINU BINDI OG HVETJA
¾TTINGJA (ANNESAR TIL AÈ FARA Å M¹L
VIÈ «TTAR n SEGIR (ALLDËR
OG VÅSAR TIL ÖESS ÖEGAR
HANN STAL GL¾PNUM
AF (ANNESI (ËLM
STEINI 'ISSURARSYNI
MEÈ ÖVÅ AÈ SKRIFA
¾VISÎGU ,AXNESS
Å EINNI
BËK

!È UNDANFÎRNU HAFA TVEIR AF
ST¾RSTU SPJALLKËNGUM "ANDARÅKJ
ANNA LÕST ÖVÅ YFIR AÈ ÖEIR HYGÈUST
HVERFA AF SKJ¹NUM 6IÈ ¥SLENDINGAR
EIGUM ENGAN SLÅKAN EN S¹ N¾STI
SEM KEMST ÖVÅ ER *ËN RS¾LL
¶ËRÈARSON 3PJALLKËNGURINN
KANNAÈIST EKKI VIÈ ÖAÈ Å SAMTALI
VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ AÈ HANN ¾TLAÈI AÈ
FARA AÈ FORD¾MI SPJALLÖ¹TTASTJËRN
ENDANNA VESTRA b%KKERT
FARARSNIÈ ¹ OKKUR ERUM ¹
MIÈJU SJÎTTA TÅMABILI OG
NËG EFTIR AF KOLUM TIL
AÈ MOKA Å OFNINN m
ÒTSKÕRÈI *ËN RS¾LL
b-AÈUR SL¹TRAR EKKI
BESTU MJËLKURKÒNNI AÈ
¹ST¾ÈULAUSU m B¾TTI
HANN KOKHAUSTUR VIÈ

BS
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3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

 4¾PLEGA 
  MILLJËNIR
 *OSE ,UIS 2ODRIGUEZ :APATERO

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

4%+)¨  ¶6¥ "ENEDIKT -AGNÒSSON OG 'EMMA K¾RASTA HANS ¾FA SAMAN OG STEFNA H¹TT Å KRAFTLYFTINGAHEIMINUM
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%ITT STERKASTA PAR HEIMS
Gemma Taylor, sterkasta kona
Bretlands, og Benedikt Magnússon,
sterkasti maður Íslands kynntust á
kraftakeppni í mars og felldu hugi
saman. Nú búa þau saman á Íslandi
og búa sig undir frekari stórræði í
heimi kraftlyftinga.
Gemma Taylor hefur unnið
keppnina um sterkustu konu Bretlands tvö ár í röð og lenti í öðru sæti
í keppninni Sterkasta kona heims
sem haldin var á Norður-Írlandi í
júlí í fyrra. Á árinu kynntist hún
Benedikt Magnússyni, sem er sterkasti maður Íslands eins og kunnugt
er, og með þeim tókust ástir.
„Við hittumst á Arnold Classic
mótinu í mars,“ segir Gemma. „Það
er mót sem Arnold Schwarzenegger stendur fyrir og er sterkasta

kraftakeppni í heiminum um þessar
mundir. Ég var að koma af stað
tímariti um kraftakonur og tók þess
vegna viðtal við Benna og þannig
kynntumst við.“
Benedikt náði heimsmetinu í
réttstöðulyftu á móti í Finnlandi í
nóvember í fyrra, með 440 kílóa
lyftu. Þetta gerði honum kleyft að
taka þátt í Arnold Classic keppninni. „Hann náði fimmta sæti og það
var frábær árangur,“ segir Gemma.
„Hann er mjög hæfileikaríkur og
sterkur og á framtíðina fyrir sér í
þessu. Svo náði hann sjöunda sæti í
keppninni Sterkasti maður heims,
sem var haldin á Íslandi í nóvember. Næsta keppni hans verður Arnold Classic í Úkraínu 29. desember
og svo verður önnur slík í Banda-

ríkjunum í mars.“
Gemma tekur undir að kraftamennska sé ekki hin dæmigerða
atvinnugrein. „Þessi atvinna er
mjög ólík því sem fólk þekkir, en af
því að við erum bæði í þessu eigum
við auðvelt með að skipuleggja
okkur. Við eyðum miklum tíma í
þjálfun og leggjum mikla áherslu á
heilbrigði og næringu. Með þessu
getum við hjálpast að,“ segir
Gemma.
Lífið á Íslandi leggst vel í
Gemmu. „Næsta keppnin mín verður 20. desember, en það er keppni í
þremur tegundum kraftlyftinga hjá
Gym 80. Mig langar að reyna að slá
Íslandsmetin í þessum greinum,“
segir hún.
STEINDOR FRETTABLADIDIS

!THAFNAMAÈURINN OG KVIKMYNDA
FRAMLEIÈANDINN %YÖËR 'UÈ
JËNSSON ER Å DESEMBERHEFTI HINS
ERËTÅSKA TÅMARITS 0LAYBOY EN FR¹
ÖESSU ER GREINT Å HELGARBLAÈI $6
%KKI F¾KKAR %YÖËR ÖË FÎTUM EINS
OG H¹TTUR ER ¹ HJ¹ BARMMIKLUM
FYRIRS¾TUM BLAÈSINS HELDUR
RIFJAR TÅMARITIÈ UPP BESTU
KYNLÅFSSENUR ¹RSINS 
Å KVIKMYNDUM %YÖËR
KEMST ¹ ÖENNAN
LISTA FYRIR FRAMMI
STÎÈU SÅNA Å (OSTEL ÖAR
SEM KAPPINN VAR SÅÈUR EN
SVO VIÈ EINA FJÎLINA FELLDUR
EN MEÈAL ANNARRA SEM ER
GETIÈ Å 0LAYBOY M¹ NEFNA
LEIKKONURNAR 3HARON 3TONE
OG *ENNIFER !NISTON
&ËSTBR¾ÈURNIR )NGVAR ¶ËRÈARSON
OG *ÒLÅUS +EMP VORU NÕLEGA ¹
FERÈALAGI UM !USTUR %VRËPU ¹SAMT
(ALLI (ELGASYNI ¶EGAR &RÁTTA
BLAÈIÈ HAFÈI TAL AF *ÒLÅUSI VILDI HANN
EKKI GEFA UPP HVAR ÖEIR V¾RU EN
STAÈFESTI AÈ VERIÈ V¾RI AÈ SKOÈA
KVIKMYNDA OG UPPTÎKUVER ÖAR
EYSTRA 'LÎGGIR KVIKMYNDA¹HUGA
MENN LEGGJA V¾NTANLEGA SAMAN
TVO OG TVO ÖVÅ FYRIR ALLS EKKI LÎNGU
GREINDI &RÁTTABLAÈIÈ FR¹ ÖVÅ AÈ VERIÈ
V¾RI AÈ TAKA UPP TËNLIST FYRIR KVIK
MYNDINA !STRËPÅU Å "ÒLGARÅU EN ÖAÈ
ERU EINMITT )NGVAR OG *ÒLÅUS SEM
FRAMLEIÈA Ö¹ MYND
FGG

Ólafur og Dagur Kári sættast
Tilvalið í suma
rbústaðinn
eða eldhúsið

Kr.12.900,Brauðrist úr stáli og með FM útvarpi. Fallegt gamaldags útlit.
Ristar samlokur og hitagrind fylgir með

Á heimasíðu kvikmyndafyrirtækisins Poppoli er að finna nokkuð undarlegt viðtal við kvikmyndaleikstjórana Dag Kára Pétursson og
Ólaf Jóhannesson. Við fyrstu sýn
mætti ætla að það hefði andað köldu
á milli þeirra félaga en þeir hefðu
ákveðið að grafa stríðsöxina. „Þetta
er þekkt mál. Ég hef alltaf verið á
móti stefnu hans í kvikmyndum og
aldrei skilið af hverju hann hefur
fengið öll verðlaun en við engin,“
útskýrir Ólafur þegar Fréttablaðið
innti hann eftir sáttaumleitunum
þeirra á milli. „Við höfum unnið
mikið saman en rifist eins og hundur og köttur þess á milli,“ heldur
Ólafur áfram.
Þessi meinti ágreiningur kvikmyndaleikstjóranna kemur eflaust
mörgum spánskt fyrir sjónir enda
kemur það á daginn við nánari eftirgrennslan að viðtalið er skáldskapur frá upphafi til enda. Fjöldi
kvikmynda er nefndur á nafn sem
aldrei hafa verið gerðar og ljóst að

2¡44! &2!- 344!(®.$  HEIMASÅÈU «LAFS *ËHANNESSONAR ERU HANN OG $AGUR +¹RI

SAGÈIR S¾TTAST EFTIR ¹RALANGT STRÅÈ SEM ER REYNDAR UPPSPUNI FR¹ RËTUM

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

Eggert Þorleifsson sem leika aðalhlutverkin. „Ég réð Dag bara til að
hafa stjórn á honum,“ segir Ólafur
og hlær að þessu græskulausa gríni
félaganna. „Þetta er náttúrlega bara
bölvað bull milli tveggja góðra
vina,“ bætir Ólafur við.
FGG
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Árnað heilla
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rikki frændi minn varð níræður í gær. Frikki er athafnamaður og hefur um langt skeið rekið
fyrirtæki ásamt Sjonna, yngri
bróður sínum (sem er samt miklu
stærri en Frikki). Áður fyrr voru
þeir bræður allt í öllu. Sjonni flutti
í bæinn á sínum tíma og stofnaði
útibú en Frikki varð eftir í sveitinni. Allir leituðu til hans eftir
ráðum og ef einhvern vantaði fyrirgreiðslu var Frikki rétti maðurinn að tala við.

(!.. var líka vinsæll í fjölmiðl-

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

«,¥+4 Sjonna, sem er enn vel ern,
hefur Frikka hins vegar farið aftur
undanfarin ár. Ég held þetta hafi
byrjað að gera vart við sig fyrir
um 20 árum. Þá fór hann að taka
upp á furðulegustu uppátækjum,
mætti til dæmis í sjónvarpsviðtöl í
sundskýlu einni fata og fór að
hamstra grænar baunir. Í dag er
Frikki orðinn fullkomlega elliær.
Honum er ennþá boðið í sjónvarpið og mig grunar oft að það sé verið
að gera grín á hans kostnað. Sjonni
leyfir honum reyndar að sitja
áfram í stjórn fyrirtækisins en er
orðinn frekar pirraður. Frikki á
það til að rausa samhengislaust
eins og atómskáld tímunum saman
á stjórnarfundum og ræður hina
og þessa fjörulalla í lykilstöður án
þess að bera það undir bróður
sinn.
6%234 er þó þegar Frikki reiðist,

þá er ekki nokkur leið að tjónka
við hann. Stundum sér hann ofsjónir, verður í kjölfarið haldinn vænisýki og heldur að allir séu að
ofækja sig. Þá rennur á hann
móður og hann byrjar að skvetta
úr næturgagninu sínu á fjandmennina en útbíar sjálfan sig yfirleitt í leiðinni.

/' til að bæta gráu ofan á svart
eru komnar upp deilur í fjölskyldunni. Sumum finnst útlitið svart
fyrir Frikka og spá að hann lifi
ekki nema fram á næsta vor. Aðrir
eru bjartsýnni og segja að í öndunarvél og með reglulegri blóðgjöf
geti hann lifað lengi enn. Til hamingju með daginn Frikki.
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