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Unnur Birna og Ómar um landsleiki, jólagjafir 
og borgarmálin

106 ára maður og 81 
árs kona voru gefin saman í Kína 
í gær. 

Pan Xiting kynntist eiginkonu 
sinni, Chen Adi, fyrir átta árum, 
en fyrri makar þeirra beggja eru 
látnir. 

Það hljóp snurða á þráðinn við 
brúðkaupsathöfnina vegna þess 
að Chen vantaði búsetuvottorð, en 
því hafði hún týnt fyrir mörgum 
árum. Yfirvöld sýndu brúðhjón-
unum þó skilning sökum aldurs 
og leyfðu þeim að giftast án 
vottorðsins.

Þau eru á meðal elstu hjóna 
sem vitað er um að gefin hafi 
verið saman.

Ástin spyr ekki 
um aldur

Björn Ingi Hrafnsson, borgarfulltrúi 
Framsóknarflokks, hefur ákveðið að taka ekki 
sæti í starfshópi um málefni Orkuveitu 
Reykjavíkur, Reykjavík Energy og Geysis 
Green Energy. 

„Þetta var mín ákvörðun. Þegar tillagan kom 
til var gert ráð fyrir oddvitum allra flokka en 
sjálfstæðismenn unnu Vilhjálmi Þ. Vilhjálms-
syni ekki að taka sæti í hópnum og var þá 
komin upp ný staða,“ segir Björn Ingi. 

„Í ljósi þess að sjálfstæðismenn hafa reynt að 
gera það tortryggilegt að ég sé þarna hef ég 
ákveðið að taka ekki sæti í hópnum. Ég vil að 
starfshópurinn sé hafinn yfir allan vafa.“ 

Varaborgarfulltrúi Framsóknarflokks, Óskar 
Bergsson, tekur sæti Björns Inga í hópnum.

Gísli Marteinn Baldursson, borgarfulltrúi 

Sjálfstæðisflokks, fagnar því að Björn Ingi 
skuli ekki taka sæti í hópnum.  

„Ég fagna því að hann skuli gera þetta og 
hann sé þá sammála okkur um að rannsókn 
málsins skuli vera hafin yfir allan vafa. Með 
athugasemdum okkar vorum við ekki að segja 
að hann yrði óheiðarlegur við rannsókn 
málsins, heldur verður þetta að vera hafið yfir 
allan vafa. 

Gísli Marteinn segir borgarstjórnarhóp 
Sjálfstæðisflokksins alltaf hafa haft væntingar 
til starfshópsins, en fundist þátttaka Björns 
Inga slá rangan tón. 

„Það er mikilvægt að allir séu ákveðnir í því 
að komast til botns í málinu og ákvörðun Björns 
Inga styrkir okkur í þeirri trú að það verði gert.

Á fyrsta fundi borgarráðs eftir að nýr 

meirihluti tók við var samþykkt stofnun 
starfshóps undir stjórn Svandísar Svavarsdótt-
ur sem ætlað er að kanna allar hliðar samruna 
Reykjavík Energy Invest og Geysis Green 
Energy.

Gert var ráð fyrir að oddvitar allra stjórn-
málaflokka í borgarstjórn tækju sæti í hópnum. 
Sjálfstæðismenn ákváðu þrátt fyrir það að 
skipa Hönnu Birnu Kristjánsdóttur borgarfull-
trúa í hópinn í stað oddvitans, Vilhjálms Þ. 
Vilhjálmssonar.

Sjálfstæðismenn létu jafnframt bóka að 
„Sjálfstæðisflokkurinn telji það rýra trúverðug-
leika málsins verulega að einn helsti gerandinn 
í þessu máli, Björn Ingi Hrafnsson, skuli eiga 
sæti í hópnum og þar með gerast rannsakandi í 
eigin máli“.

Tekur ekki sæti í starfshópi
Borgarfulltrúi Framsóknarflokksins, Björn Ingi Hrafnsson, tekur ekki sæti í starfshópi sem ætlað er að 
rannsaka samruna REI og Geysis Green Energy. Sjálfstæðismenn fagna ákvörðun borgarfulltrúans.

 „Við göngum ekki 
þegjandi og hljóðalaust að þessu. 
Það er of mikið í húfi,“ segir Bald-
vin Samúelsson, eigandi veitinga-
staðarins Q-bar í Ingólfsstræti og 
formaður Félags kráareigenda. 
Borgarráð hefur samþykkt að 
leggja til við lögreglustjóra höf-
uðborgarsvæðisins að opnunar-
tími staðarins verði skertur og 
honum lokað klukkan þrjú um 
helgar en ekki hálf sex eins og nú 
tíðkast. Ástæðan mun vera hávaði 
og kvartanir íbúa í nágrenninu.

„Við höfum gögn undir höndum 
sem sýna að við erum langt undir 
hávaðamörkum. Hávaði inni á 
staðnum er undir viðmiðunar-
mörkum en hins vegar erum við 
yfir þessum mörkum þegar 
hávaði fyrir utan staðinn er 
mældur. Það er hins vegar ómögu-
legt að tengja þann hávaða ein-
göngu við gesti staðarins,“ segir 
Baldvin og bætir því við að lög-
fræðingur Félags kráareigenda 
skoði nú málið. 

Í umsögn borgarráðs var einn-

ig samþykkt að leggja til skerð-
ingu opnunartíma veitingastað-
anna Monte Carlo og Mónakó á 
Laugavegi. Vísað er í ummæli 
lögreglu um að oft hafi þurft að 
hafa afskipti af gestum þessara 
staða og nágrannar hafi kvartað 
undan ónæði en þar er áfengi 
afgreitt frá því klukkan 11 á 
morgnana. 

Stefán Eiríksson lögreglustjóri 
segir að umsagnirnar séu í lög-
bundnu ferli en vildi að öðru leyti 
lítið tjá sig um málið.  

 Í ávarpi Björns Bjarna-
sonar, dóms- og kirkjumálaráð-
herra, á Kirkjuþingi í gær kom 
fram að á vettvangi ríkisstjórnar 
hafi verið rætt hvort ástæða sé til 
að huga að stöðu þjóðkirkjunnar 
innan stjórnarráðsins. 

Yrði embætti kirkjumálaráð-
herra lagt niður og þjóðkirkjan 
færð til forsætisráðuneytis. 

Karl Sigurbjörnsson biskup 
tekur vel í hugmyndir ráðherra 
og segir þær vera niðurstöðu af 
að afskipti stjórnarráðsins hefur 
minnkað stöðugt. 

Að færa þjóðkirkjuna undir 
forsætisráðuneyti væri því 
mikilvæg staðfesting á sjálfstæði 
hennar og stöðu. Biskup telur 
ekki að slíkar breytingar væru 
skref í átt að aðskilnaði ríkis og 
kirkju.

Ráðuneyti 
verði lagt niður



 Hlutfallslega eru 
mun fleiri karlar í stjórnum líf-
eyrissjóða en konur. Í Kynjabók-
haldi ASÍ 2007 kemur fram að 
karlar eru rúm 73 prósent stjórn-
armanna í lífeyrissjóðum en kon-
urnar tæp 27 prósent. 

Stjórnarmennirnir skiptast 
jafnt milli verkalýðshreyfingar-
innar og Samtaka atvinnulífsins. 
Af þeim sextíu sem sitja í þessum 
stjórnum lífeyrissjóðanna eru níu 
konur fulltrúar stéttarfélaganna 
meðan sjö konur eru fulltrúar 
Samtaka atvinnulífsins. 

Hlutfallslega eru mun færri 
konur sem sitja í stjórnum aðild-
arfélaga ASÍ miðað við hlutfall 
þeirra sem félagsmanna. Konur 
eru 45 prósent félagsmanna aðild-
arfélaga ASÍ en aðeins 35 prósent 
stjórnarmanna.

Þegar fjöldi stjórnarmanna í 
landssamböndunum er skoðaður 

eftir kyni kemur í ljós að konur 
eru fimmtán en karlarnir 53 tals-
ins. Hæst er hlutfall kvenna meðal 
meðstjórnenda, þar eru tólf konur 
á móti 39 karlmönnum.

Í Kynjabókhaldinu kemur fram 
að ekki hefur orðið veruleg breyt-
ing á hlutfalli kvenna í stjórnum 

og ráðum milli ára. „Kynjabók-
haldið sjálft leysir hvorki vanda 
né eykur hlut kvenna í stjórnum 
og ráðum. Það þarf að breyta við-
horfum og samþætta jafnréttis-
sjónarmiðið í allri ákvarðanatöku 
aðildarfélaga Alþýðusambands 
Íslands,“ segir þar. 

Mun færri konur í stjórnum

 Samkvæmt fréttavef 
breska ríkisútvarpsins tilkynnti 
JK Rowling, höfundur bókanna 
um galdrastrákinn Harry Potter, 
aðdáendum sínum á föstudag að 
ein af aðalpersónum bókanna, 
skólastjórinn Albus Dumbledore, 
sé samkynhneigður.

Hún ljóstraði þessu upp á 
samkomu í New York þegar hún 
var spurð hvort Dumbledore hafi 
einhvern tímann verið ástfang-
inn. Hún sagði hann á yngri árum 
hafa hrifist af galdramanninum 
Gellert Grindelwald.

Samtök samkynhneigðra í 
Bretlandi hafa fagnað yfirlýsing-
unni.

Dumbledore út 
úr skápnum

Dagur, eru portkonur þér 
hugleiknar?

„Þetta gekk 
ljómandi vel og ég vona að okkur 
hafi tekist að vekja fólk til 
umhugsunar,“ segir Þórir 
Steingrímsson, formaður 
Heilaheilla, en félagið stóð fyrir 
svokölluðum slagdegi í gær. 
Gestir Kringlunnar, Smáralindar 
og Glerártorgs á Akureyri gátu 
fengið fría áhættugreiningu hjá 
hjúkrunarfræðingum og læknum 
sem mátu líkur á slagi, svo sem 
heilablæðingu eða blóðtappa. 

Þórir segir að fjölmargir hafi 
nýtt sér þjónustuna og mörgum 
hafi verið bent á að leita læknis. 
Í Kringlunni kom til að mynda 
upp eitt tilfelli þar sem einstakl-
ingur var sendur beint á bráða-
móttöku.

Einn sendur á 
bráðamóttöku

 „Ég tel afar mikilvægt að 
hjónabandið verði áfram skil-
greint sem sáttmáli karls og 
konu,“ segir hr. Karl Sigurbjörns-
son biskup. Á Kirkjuþingi, sem 
stendur nú yfir, deila menn um 
hvort takmarka eigi skilgreiningu 
á hjónabandi við sáttmála milli 
karls og konu eða hvort hjónaband 
geti átt við um sambönd samkyn-
hneigðra.

Lögð verða fram tvö frumvörp 
fyrir þingið í dag sem bæði mæla 
með heimild presta þjóðkirkjunn-
ar til þess að framkvæma stað-
festa samvist. Biskup leggur fram 
frumvarp þar sem sérstök áhersla 
er lögð á að hjónaband sé sáttmáli 
milli karls og konu.

„Ég held að grundvallaratriðið 
hvað hjónabandið varðar sé þessi 
gagnkvæmni kynjanna sem getur 
af sér líf. Með allri virðingu fyrir 
ást samkynhneigðra, þá er það 
annars eðlis,“ segir biskup og seg-
ist álíta að tillaga hans sé mála-
miðlun milli stríðandi fylkinga 
innan þjóðkirkjunnar. 

„Ef til þess kæmi að ríkið myndi 
gera hjúskaparlögin kynhlutlaus, 
þá tel ég fyrir mína parta að hlut-
verk presta sem vígslumanna 
myndi hverfa. Þá væri búið að 
skilja á milli samskilnings flestra 
trúarbragða heims og löggjafans 
sem hingað til hefur ríkt.“ 

Hulda Guðmundsdóttir er guð-
fræðingur og flutningsmaður 
frumvarps um staðfesta samvist 
þar sem ekki kemur fram sérstök 
skilgreining á hjónabandinu.

„Hjá biskupi kemur fram 
áhersla sem við teljum ekki rétt 
að setja. Við teljum ekki tímabært 

að loka inni einhverja skilgrein-
ingu á hjónabandinu. Ég held að 
þessi áhersla biskups sé til þess 
gerð að þeim íhaldssömustu líði 
betur, en þetta er í raun óþarft.“

Hulda segist ekki vilja loka dyr-
unum hér og nú. 

„Nú þegur hefur það verið lagt 
fram á Alþingi að leggja niður lög 
um staðfesta samvist. Ef það fer í 
umræðu, þá getum við rætt þessi 
mál.“

 Í könnun meðal starfandi presta 
þjóðkirkjunnar reyndust 65 pró-
sent svarenda hlynntir því að 
prestum verði veitt heimild til að 
framkvæma staðfesta samvist. 

Um 80 prósent kvenpresta voru 
mjög eða frekar hlynnt, en 59 pró-
sent karlpresta. Þá hafði starfs-
aldur einnig áhrif og voru prestar 
sem unnið hafa í 15 ár eða skemur 
hlynntari heimildinni.

Biskup vill hjóna-
bandið skilgreint
Á Kirkjuþingi eru uppi deilur um hvernig eigi að skilgreina hjónabandið. Bisk-
up telur hjónabandið vera sáttmála milli karls og konu. Frjálslyndari armur 
þjóðkirkjunnar telur ekki rétt að loka inni skilgreiningu á hjónabandinu.

 Mikhail Gorbatsjov hefur 
tekið þátt í stofnun nýrrar stjórn-
málahreyfingar í Rússlandi sem 
kallast Samtök sósíaldemókrata og 
lofar umbótum í rússnesku samfé-
lagi. Þetta kemur fram á fréttavef 
breska ríkisútvarpsins 

Á stofnþingi hreyfingarinnar 
sagði Gorbatjov að markmið henn-
ar væri að berjast gegn spillingu 
og að auka stjórnmálaumræðu í 
samfélaginu.

Hreyfingin nýja styður umbæt-
ur Vladimirs Pútín, núverandi for-
seta Rússlands. Það er hugsanlega 
af þeim sökum sem samtökin taka 
ekki þátt í þingkosningum sem 
fara fram í landinu í desember, en 

þar er flokki Pútíns spáð ótvíræð-
um sigri.

„Við viljum ná völdum, en aðeins 
yfir hugum almennings,“ sagði 
Gorbatsjov á stofnþinginu.

Í yfirlýsingu frá samtökunum 
kemur fram að „lýðræðislegir val-
möguleikar og samkeppni í stjórn-
málum eiga undir högg að sækja 
og því vilja sósíaldemókratar berj-
ast fyrir frelsi og réttlæti.“

Líklegt þykir að Gorbatsjov, sem 
er 76 ára, verði kosinn formaður 
samtakanna á stofnþinginu.

Vilja ná völdum yfir hugum

Gordon Brown, forsætis-
ráðherra Bretlands, lýsti yfir 
ánægju sinni með nýjan sáttmála 
Evrópusambandsins sem var 
samþykktur á fundi í Lissabon í 
Portúgal á föstudag, samkvæmt 
fréttavef breska ríkisútvarpsins.

„Skýrar undanþágur gera það 
að verkum að Bretland þarf ekki 
að óttast um hagsmuni sína,“ 
sagði forsætisráðherrann að 
fundinum loknum.

Íhaldsmenn hafa lýst yfir 
vantrausti á samþykktina. Þeir 
segja að halda hefði átt þjóðarat-
kvæðagreiðslu til að skera úr um 
hvort breska þjóðin hafi í raun 
viljað ganga að sáttmálanum.

Ánægður með 
Evrópusáttmála

 Mannbjörg varð þegar litlum 
skemmtibát með fjórum innan-
borðs hvolfdi á fremra Selvatni í 
Mjóafirði við Ísafjarðardjúp í gær. 

Þrjár konur sem í bátnum voru 
komust í land að sjálfsdáðum en 
óttast var um karlmann sem var 
með þeim í för. Þyrla Landhelgis-
gæslunnar var kölluð á staðinn 
ásamt björgunarsveitarmönnum 
frá öllum Vestfjörðum. 

Maðurinn kom sér í land á 
endanum en var kaldur og 
þrekaður. Hann var fluttur með 
þyrlunni á sjúkrahúsið á Ísafirði 
til aðhlynningar.

Ekki er vitað hvers vegna 
bátnum hvolfdi.

Fluttur þrekað-
ur á sjúkrahús
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www.toyota.is

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

VIÐ SELJUM BARA
BLÁA OG GULA BÍLA!

BNB sölugreining
Flest treystum við á leiðsögn annarra þegar kemur að kaup-
um á notuðum bíl. Við hjá Betri notuðum bílum boðum því
nýja siði til að gera bílakaupin öruggari og einfaldari: BNB
sölugreiningu.
Fagmenn okkar framkvæma ítarlega greiningu á öllum bílum
sem koma til greina í sölu. Þeir þurfa að ganga í gegnum
strangt gæðamat sem tekur m.a. mið af aldri, akstri og viðhalds-
sögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort í
flokknum Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur 
okkar bjóðum við þér hann ekki.

Úrvalsbíll
Er í verksmiðjuábyrgð. 12 mánaða viðbótarábyrgð*:
- Ef bíllinn bilar þá sjáum við um að láta gera við hann

 - Við lánum þér annan bíl á meðan
 - Við tökum umframábyrgð á bremsuhlutum (sliti)
 - 14 daga skiptiréttur
 - Neyðarsími

Gæðabíll
Er ekki í verksmiðjuábyrgð. 3 mánaða viðbótarábyrgð*: 
 - Vélbúnaðar - Hemlakerfis
 - Rafbúnaðar - Fjöðrunarbúnaðar
 - Drifbúnaðar - Stýrisbúnaðar

Veldu aðeins Úrvalsbíl eða Gæðabíl og við ábyrgjumst betri
notaðan bíl, hvorn kostinn sem þú velur.
Þú mátt treysta því.

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL

*Ábyrgðarskilmála má nálgast hjá BNB Nýbýlavegi og umboðsmönnum Toyota

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 421-4888

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstöðum
Sími: 470-5070
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5 kr. afsláttur
         þegar þú átt afmæli!
Þeir sem eru með dælulykil 
Atlantsolíu fá 5 krónu afslátt af
lítraverði þegar þeir kaupa
eldsneyti á afmælisdaginn
sinn.

 Tólf eldri borgarar 
gengu á fund Páls Magnússonar 
útvarpsstjóra á fimmtudag með 
yfir þúsund undirskriftir á lista 
þar sem óskað var eftir því að 
dagskrárliðurinn Orð kvöldsins 
yrði aftur á dagskrá Rásar 1. Páll 
tók vel í hugmyndina og sagðist 
ætla að skoða málið.

Orð kvöldsins voru á dagskrá 
fimm mínútum fyrir tíufréttir 
Rásar 1 á kvöldin, þar sem farið 
var með stuttar kvöldbænir. Hætt 
var að útvarpa þættinum um miðj-
an síðasta mánuð.

„Það er okkur mikið hjartans 
mál að fá þessar fáu mínútur á 
kvöldin,“ segir Valgerður Gísla-
dóttir, sem situr í stjórn ellimála-
ráðs Reykjavíkurprófastsdæmis. 
Hún stóð fyrir undirskriftasöfn-

uninni og kom á fundinum með 
útvarpsstjóra fyrir hönd aðdá-
enda þáttarins. „Þessi þáttur er 
eldra fólki óhemju mikils virði. 
Það er oft einangrað og eitt, og 
vill fá bænina sína meðan það 
liggur í bólinu og bíður eftir að 
sofna.“

Hún segist ekki vita hvers 
vegna þátturinn var tekinn af dag-
skrá, en í kjölfarið hafi síminn 
hringt látlaust hjá henni í elli-
málaráði. „Fólkið er í svo góðu 
sambandi við mig að ef eitthvað 
þarf að gera þá heldur það að ég 
geti það bara. Ég berst fyrir minni 
hjörð.“ Fundurinn með útvarps-
stjóra gekk mjög vel að sögn Val-
gerðar.

„Við hlustum á þá sem hlusta á 
okkur og við ætlum að skoða þetta 

mál,“ segir Páll Magnússon 
útvarpsstjóri. Hann kveður við-
brögðin hafa komið sér á óvart. 
„Ég hugsa að við förum yfir þetta 
strax eftir helgi og tökum ákvörð-
un í kjölfarið.“

Hann segir mönnum hafa þótt 
þátturinn afkáralega tímasettur, 
nánast eins og kveðjuorð í dag-
skrá áður en kvöldfréttir byrjuðu. 
Því hafi hann verið tekinn af dag-
skrá á þeim tíma sem hann var og 
ekki settur inn aftur. 

„Það voru vangaveltur um það 
hvað þátturinn ætti að vera lang-
ur, hvar hann ætti að vera í dag-
skránni og hvernig flutningi hans 
ætti að vera háttað. En við skoð-
um þetta núna í ljósi þess hversu 
mikil viðbrögðin hafa verið.“ 

Orðið er eldra fólki 
óhemju mikils virði
Eldra fólk vill fá Orð kvöldsins aftur á Rás 1. Fundað var með útvarpsstjóra sem 
tók vel í hugmyndina. Okkur hjartans mál að fá þessar fáu mínútur, segir for-
svarsmaður aðdáenda. Hlustum á þá sem hlusta á okkur, segir útvarpsstjóri. 

 Átta manna áhöfn bátsins 
Tjaldaness GK 525 slapp með 
skrekkinn þegar báturinn missti 
vélarafl á föstudagskvöld. 
Orsökin var sprenging í smurolíu-
dælu.

Báturinn, sem er 240 tonn, var 
staddur um þrjár sjómílur frá 
landi út frá Þórsnesi skammt frá 
Grindavík. Björgunarsveitir og 
lögregla voru send á staðinn en 
ekki reyndist þörf á aðstoð þeirra 
því áhöfn bátsins tókst að 
gangsetja vélina og sigla bátnum 
til hafnar í Grindavík.

Að sögn lögreglu var engin 
hætta á ferðum. 

Áhöfnin slapp 
með skrekkinn

Utanríkisráðuneytið 
hefur sent frá sér fréttatilkynningu 
þar sem fram kemur að Ólafur Örn 
Haraldsson hafi látið af störfum 
fyrir nokkrum dögum sem forstjóri 
Ratsjárstofnunar í góðu samkomu-
lagi við ráðuneytið. Tilefni tilkynn-
ingarinnar er frétt á forsíðu Frétta-
blaðsins í gær um fráhvarf Ólafs 
frá stofnuninni, undir fyrirsögn-
inni „Forstjóri gekk á dyr hjá Rat-
sjárstofnun“. Utanríkisráðuneytið 
segir að fyrirsögn Fréttablaðsins 
eigi ekki við rök að styðjast, en 
gerir ekki athugasemdir við efnis-
tök fréttarinnar að öðru leyti.

Þetta eru mun fyllri upplýsingar 
um fráhvarf Ólafs frá Ratsjárstofn-

un en Grétar Már Sigurðsson, ráðu-
neytisstjóri utanríkisráðuneytis-
ins, lét blaðamanni í té við vinnslu 
fréttarinnar.

Í fréttatilkynningunni segir jafn-
framt að ráðuneytið og Ólafur Örn 
séu sammála um að nú þegar ljóst 
er að aftur verði ráðist í verulega 
umbreytingu á rekstrinum sé heppi-
legast að gefa svigrúm fyrir að nýir 
aðilar komi að málum. Því hafi orðið 
samkomulag um að Ólafur vinni 
ekki út uppsagnarfrest sinn. Sex 
mánaða uppsagnarfrestur Ólafs tók 
gildi 1. október síðastliðinn.

Ráðuneytið þakkar Ólafi Erni í 
tilkynningunni fyrir vel unnin störf 
og væntir góðs samstarfs við hann 
og ráðgjafar um fyrirsjáanlega 
endurskipulagningu.

Ekki náðist í Ólaf Örn við vinnslu 
fréttarinnar.

Vinnur ekki út uppsagnarfrest

Karlmaður á 
þrítugsaldri er í haldi lögreglunn-
ar í Reykjavík vegna umfangs-
mikillar kannabisræktunar. 

Maðurinn var handtekinn á 
heimili sínu í Reykjavík aðfara-
nótt laugardagsins eftir að húsleit 
var gerð í iðnaðarhúsnæði í 
Hafnarfirði. Þar fundust 160 
kannabisplöntur á lokastigi 
ræktunar. Húsleitin var fram-
kvæmd að undangengnum 
dómsúrskurði.

Rannsókn málsins er á frum-
stigi.

Kannabisrækt-
un stöðvuð

Herstjórnin í Búrma 
hefur aflétt útgöngubanni sem 
tók gildi í síðasta mánuði vegna 
mótmæla almennings gegn 
verðhækkunum í landinu. Þetta 
kemur fram á fréttavef breska 
ríkisútvarpsins.

Hervagnar óku með hátalara 
um götur borgarinnar og til-
kynntu um þessa ákvörðun. Ekki 
er ljóst hvort útgöngubanni, sem 
verið hefur í gildi í borginni 
Mandalay, hefur einnig verið 
aflétt.

Á fimmtudag leystu stjórnvöld 
úr haldi hóp mótmælenda sem 
handtekinn var þegar mótmælin 
stóðu sem hæst. 

Banni aflétt í 
Rangún

Kvenfélag Kópavogs 
hefur veitt fjölbýli geðfatlaðra í 
Hörðukór 200 þúsund króna 
peningagjöf. Gunnar I. Birgisson, 
bæjarstjóri í Kópavogi, veitti 
peningagjöfinni viðtöku.

Helga Skúladóttir, formaður 
kvenfélagsins, segir að félagið 
vilji styðja við bakið á þeim sem 
minna mega sín og vonast til þess 
að fleiri úrræði á borð við 
fjölbýlið í Hörðukór verði til. 

Íbúðakjarninn við Hörðukór 
samanstendur af sjö tveggja 
herbergja íbúðum sem eru til 
útleigu og einni þjónustuíbúð. 
Markmið úrræðisins er að hvetja 
íbúana til sjálfshjálpar.

Styrkja fjölbýli 
geðfatlaðra

 Þingkosningar fara fram í 
Póllandi í dag, en samkvæmt 
fréttavef breska 
ríkisútvarpsins
eru uppi áhyggj-
ur af áhugaleysi 
kjósenda. Í 
síðustu kosning-
um var aðeins 
um 40 prósent 
þátttaka og 
stefnir í svipaða 
þátttöku í ár.

Sitjandi stjórn 
hefur einkennst af baráttu gegn 
spillingu annars vegar og af 
harðsvíraðri afstöðu gagnvart 
Evrópusambandinu hins vegar. 
Forsætisráðherra landsins, 
Jaroslaw Kaczynski, hefur biðlað 
til kjósenda að veita sér tækifæri 
til að halda starfi sínu áfram. 

Donald Tusk er helsti andstæð-
ingur forsætisráðherrans í 
kosningunum. Hann segir 
ríkisstjórnina einbeita sér of lítið 
að uppbyggingu efnahags 
landsins.

Áhyggjur af 
áhugaleysi
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35%
afsláttur

23%
afsláttur

40%
afsláttur

full búð af frábærum tilboðum

393 kr/kg, áður 605 kr/kg
Ísfugls kjúklingaleggir

COOP safar, 1ltr
Appelsínusafi, eplasafi, ávaxtasafi

999 kr/kg, áður 1.298 kr/kg
Goða Lambaofnsteik

844 kr/kg, áður 1.298 kr/kg
Goða hálfur niðursagaður skrokkur

855 kr/kg, áður 1.425 kr/kg
100% íslenskt ungnautahakk

35%
afsláttur

Taktu 3 
og fáðu stykkið

á 99 kr

40%
afsláttur

1.499 kr/kg, áður 2.515 kr/kg
Matfugls kjúklingabringur

Full búð af frábærum tilboðum
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Markaðsnefnd um íslenska hestinn auglýsir eftir umsóknum um 
styrki til markaðstengdra verkefna erlendis. Nefndin starfar á vegum 
landbúnaðarráðuneytisins en Útflutningsráð Íslands fer með daglega
umsýslu nefndarinnar.

Markmið með starfi nefndarinnar eru:
• að auka útflutningsverðmæti hrossa.
• að auka verðmæti framleiðsluvara sem tengjast 

íslenska hestinum.
• að auka hlutfall ferðamanna sem nýta sér 

hestatengda ferðaþjónustu.

Til að ná þessum markmiðum hefur nefndin til ráðstöfunar fjármagn
til styrkja. Megináhersla er lögð á styrkveitingar til útgáfu- og
kynningarmála, markaðssetningar og annarra verkefna sem styðja
við hrossaræktendur, framleiðendur og ferðaaðila sem heildstæða
atvinnugrein. Umsækjendur geta verið einstaklingar, fyrirtæki,
stofnanir og samtök. Ekki eru veittir styrkir til fjárfestinga.

Umsóknarfrestur er til 31. október nk.

Ítarlegar upplýsingar um úthlutunarreglur nefndarinnar og
umsóknareyðublöð er að finna á vefsíðu Útflutningsráðs Íslands 
www.utflutningsrad.is.

Markaðsnefnd
      um íslenska hestinn

Styrkumsókn 
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 Hópferðabíll ók í stað 
stætisvagnsins sem fer leið númer 
tvö á fimmtudag og föstudag. Far-
þegar fengu því að sitja í töluvert 
þægilegri sætum þennan daginn 
en þeir eiga að venjast, en þurftu á 
móti að klífa fleiri þrep til að kom-
ast upp í rútuna.

Reynir Jónsson, framkvæmda-
stjóri Strætó bs., segir ekki oft 
koma fyrir að hópferðabílar þurfi 
að sinna störfum strætisvagna. 
Ástæðan sé þó ekki skortur á stræt-

isvögnum heldur hafi eitt fyrir-
tækjanna sem ekur fyrir Strætó 
bs., Hópbílar, þurft að grípa til rútu 
í neyð örfáum sinnum.

„Í fyrra skiptið voru þeir búnir 
að kaupa þrjá glænýja vagna, en 
fengu þá ekki afhenta á réttum 
tíma og þurftu þess vegna að nota 
aðra bíla sem þeir áttu. Á fimmtu-
daginn þurfti að grípa til hóp-
ferðabílsins vegna þess að stræt-
isvagninn sem átti að keyra leiðina 
bilaði.“

Reynir segir hópferðabílana 
geta komið sér illa fyrir fólk sem á 
erfitt með gang, eða fólk með 
barnavagna eða reiðhjól, því gólfið 
liggi mun hærra en í strætisvögn-
um. Þess vegna sé ekki ákjósanlegt 
að nota þá sem strætisvagna.

Það virðist samt ekki hafa komið 
sér illa að nota slíkar bifreiðar í 
neyðartilfellum, enda segist Reyn-
ir ekki hafa heyrt af neinum kvört-
unum vegna þess, „enda eru þetta 
vel búnir bílar“.

Rútan sem þóttist vera tvistur

„Við gætum selt allt 
á morgun ef við vildum,“ segir 
Guðlaugur Helgi Sigurjónsson, 
verkefnastjóri Þróunarfélags 
Keflavíkurflugvallar. Gengið 
hefur verið frá sölu um 80 prósent 
allra fasteigna í umsjón Þróunar-
félags Keflavíkurflugvallar og 
keppst er um að bjóða í þau 20 pró-
sent sem eftir eru. Nú þegar er 
hagnaður félagsins um 15 millj-
arðar króna.

Háskólavellir ehf. festu kaup á 
96 byggingum á starfssvæði Þró-
unarfélagsins. Um ræðir alls um 
155.000 m², þar af um 1.660 íbúðir. 
Heildarvirði samningsins er um 14 
milljarðar króna.

Að Háskólavöllum standa fast-
eignaþróunarfélagið Klasi hf., 
Glitnir, Fasteignafélagið Þrek ehf., 
Fjárfestingafélagið Teigur ehf. og 
Sparisjóðurinn í Keflavík. Ein for-
senda samningsins var að Keili, 
miðstöðvar vísinda, fræða og 
atvinnulífs, yrði tryggðar 500 íbúð-
ir til ráðstöfunar fyrir leiguíbúðir 
stúdenta.

Daginn áður keypti Keilir tvö 
hús ásamt byggingarlóðum, ann-
ars vegar skólabyggingu sem áður 

hýsti menntaskóla varnarliðsins 
og hins vegar leikskóla. Heildar-
virði samningsins við Keili er 320 
milljónir króna.  

Með kaupunum tryggði Keilir 
sér framtíðarkennsluhúsnæði og 
lóð sem duga á fyrirtækinu næstu 
áratugi, en menntaskólinn er um 
5.400 fermetrar að stærð.

Gengið var formlega frá fyrstu 
sölu Þróunarfélags Keflavíkur-
flugvallar hinn 20. ágúst síðastlið-
inn við Base ehf. sem bauð í allar 
byggingarnar sem auglýstar voru.

Base mun byggja upp svonefnda 
Tæknivelli til framtíðar, aðstöðu 
fyrir iðngreinar með áherslu á 
meðal annars verkfræði, raunvís-
indi og nýsköpun. 

Nýjustu kaupin eru kaup Kirkju-
ráðs á kirkju svæðisins. Guðlaug-
ur segir sölu fasteigna þó aðeins 
vera fyrsta skrefið í starfsemi 
Þróunarfélagsins. 

„Þegar sölunni er lokið munum 
við gera úttekt á mengun og sjá 
um almenna þróun á svæðinu.“

Fyrir nokkru skýrði Fréttablað-
ið frá því að fjárfestingafyrirtæk-
ið Verne hefði skrifað undir vilja-
yfirlýsingu um kaup á tveimur 

húsum á vellinum til þess að reka 
þar netþjónabú. Búist er við að 
hugmyndir um slíkt verði kynntar 

inn skamms að sögn Vilhjálms Þor-
steinssonar, framkvæmdastjóra 
Verne. 

Fimmtán milljarðar króna 
í hagnað á Keflavíkurvelli
Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar hefur selt um 80 prósent allra fasteigna í umsjón félagsins. Starfrækt 
verður kirkja á svæðinu og allar líkur eru á að netþjónabú muni rísa í tveimur húsum. 

 Helsti sáttasemjari Írans 
varðandi kjarnorkuáætlunina, Ali 
Larijani, hefur sagt upp störfum.  
Þetta kemur fram á fréttavef 
breska ríkisútvarpsins.

Larijani hafði ítrekað lagt fram 
uppsögn sína, en Mahmoud 
Ahmadinejad, forseti Írans, hefur 
fram að þessu ávallt neitað að 
samþykkja hana. 

Larijani og Ahmadinejad voru 
ósammála um hvernig ætti að 
bera sig að í samskiptum við 
Vesturlönd. Forsetinn hefur 
aðhyllst eindregna kjarnorku-
stefnu, en Larijani hefur lagt 
áherslu á málamiðlanir á milli 
Vesturlanda og Írans.

Uppsögn loks 
samþykkt

 Íslensku byggingarlistarverð-
launin 2007 komu í hlut VA arkitekta fyrir Lækn-
ingalind, Bláa lóninu. Geir H. Haarde forsætisráð-
herra afhenti verðlaunin á Kjarvalsstöðum í gær. 

Lækningalind Bláa lónsins er sjálfstæð viðbót við 
Heilsulind Bláa lónsins. Sigríður Sigþórsdóttir 
arkitekt er einn hönnuða byggingarinnar. Hún segir 
að við hönnunina hafi verið reynt að taka tillit til 
náttúrunnar umhverfis húsið. „Við vildum milda 
umhverfisáhrif byggingarinnar og beittum til þess 
ýmsum ráðum. Við notuðum til að mynda hraun af 
lóðinni til að klæða bygginguna og létum einnig vatn 
úr baðlóninu renna í náttúrulega hraunbolla.“ 
Samhliða afhendingunni var opnuð sýning á þeim tíu 
verkefnum sem þóttu koma til greina til verðlaun-
anna og til stendur útgáfa bókar um þessi sömu 
verkefni. Sigríður segir vel að verðlaununum staðið. 
„Þetta er að sjálfsögðu mikil viðurkenning fyrir 

okkur. En það er ekki síður ánægjulegt að þessi 
verðlaun hjálpa til við að stuðla að opinni umræðu 
um hlutverk byggingarlistar í lífi okkar.“

Lækningalind verðlaunuð

 Baráttufólk gegn 
virkjun neðri Þjórsár fékk afhent 
aðdáendabréf frá framkvæmda-
stjórn Ungra jafnaðarmanna. Í 
bréfinu lýsir stjórnin yfir aðdáun 
sinni á því sem hún segir 
hetjulega baráttu gegn Lands-
virkjun.

Góður hópur gestgjafa tók á 
móti ungmennunum á bænum 
Skaftholti í Skeiða- og Gnúpverja-
hreppi. Í þeim hópi voru meðal 
annars þrjár konur á níræðis- og 
tíræðisaldri sem láta ekki sitt 
eftir liggja við mótmæli gegn 
virkjunaráætlunum.

Buðu þær stjórninni í skoðun-
arferð um svæði sem færu undir 
vatn, verði áætlanir Landsvirkj-
unar að veruleika.

Afhentu íbúum  
Þjórsárbakka 
aðdáendabréf

Á að hlutafélagavæða Lands-
virkjun?

Tekur þú slátur?
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Alþingi Íslendinga hefur nú í fimmta sinn verið lagt 
fram frumvarp til laga um breytingu lagaákvæða sem 
varða sölu áfengis og tóbaks. Inntak frumvarpsins 
er að sala á léttvíni og bjór verður leyfð í almennum 
verslunum og verðlagning gefin frjáls. 

Fylgismenn frumvarpsins halda því fram að frelsisskerðing 
felist í að þurfa að kaupa vín í sérstökum verslunum sem reknar 
eru af íslenska ríkinu. Víninu (og bjórnum) er líkt við matvöru og 
spurt hvers vegna neytendum sé ekki treyst til að kaupa hvítvínið 
á sama stað og fiskurinn fæst og rauðvínið í ostabúðinni.

Áhyggjur þingmannanna væru skiljanlegar ef fyrirkomulag 
áfengissölu væri vont á Íslandi en svo er alls ekki. Áhugafólk 
um eðalvín og aðra áfenga drykki á kost á að kaupa vín í nærri 
50 vínbúðum um allt land sem mörgum hefur verið valinn staður 
í nágrenni við aðrar verslanir, til dæmis stórar matvöruverslan-
ir. Í vínbúðunum er mikið úrval og þjónusta góð. Vínbúðirnar hafa 
þróast í takt við kröfur tímans, frá því að vera fáar og nokkuð vel 
faldar verslanir þar sem söluvarningurinn var afgreiddur yfir búð-
arborð og viðskiptavinum gafst ekki einu sinni kostur á að taka sér 
númer. 

Ekki verður séð að það sé goðgá fyrir neytendur að fara í vín-
búð til að kaupa vín, rétt eins og margir hafa ánægju af að fara í 
ostabúð til að kaupa ost og fiskbúð til að kaupa fisk. 

Vissulega er sá munur á að ríkið hefur einkasölu á áfengi og 
rekur því vínbúðirnar. Og hvers vegna er það? Það er vegna þess 
að áfengi er ekki eins og hver önnur neysluvara. Áfengi er vímu-
efni og þar með ekki sambærilegt við annan varning sem seldur 
er í almennum verslunum, þótt óhollur sé. Sala áfengis hlýtur því 
að verða að lúta öðrum lögmálum. 

Landlæknir og forstöðumaður Lýðheilsustöðvar hafa báðir lýst 
andstöðu sinni við frumvarp þingmannanna. Sömuleiðis SÁÁ en 
sá félagsskapur hefur á ferli sínum safnað gríðarlegum upplýs-
ingum um umfang áfengisvandans á Íslandi.

Ljóst er að áfengisneysla er með stærstu heilsufars- og fjöl-
skylduvandamálum á Íslandi. Það er í besta falli barnaskapur að 
ímynda sér að sala á léttvíni og bjór í matvöruverslunum breyti 
engu um það eða breyti því jafnvel til hins betra. Áfengismenning 
Íslendinga verður ekki eins og Ítala við það að gera íslenskum 
neytendum kleift að kaupa áfengi í almennum verslunum. Íslensk 
áfengismenning sver sig í ætt við menningu nágrannaþjóðanna 
þar sem reynslan sýnir beint samhengi milli aðgengis að áfengi 
og heilsufarslegra og samfélagslegra vandamála í tengslum við 
áfengisneyslu.

Binda verður vonir við að þingmenn hlýði á ráð þeirra sem 
þekkja best umfang áfengisvandans og láti þau vega þyngra en 
röksemdir sem snúa að verslunarfrelsi.

Óraunsæ áfengis-
rómantík

Áhyggjur þingmannanna væru skiljanlegar ef fyrir-
komulag áfengissölu væri vont á Íslandi en svo er alls 
ekki. 

Á Ísland að sækjast eftir framlengingu á „íslenska 
ákvæðinu“ á næstu loftslagsráðstefnu?

Skynsamlegt 
fyrir alla
Ríkisstjórn Íslands lýsti því yfir fyrr á þessu ári 

að leitað yrði allra leiða til að draga úr útblæstri 
gróðurhúsalofttegunda um 50 til 75% fyrir árið 2050. 
Allir sjá að þetta markmið er mjög metnaðarfullt og 
stórkostlegur árangur ef það tækist. Mestu máli 
skiptir að virkja sem best saman markaðsöflin og 
hið opinbera til þess að atvinnulífið finni nýjar og 
betri leiðir til að framleiða vöru og þjónustu. 
Jafnframt á að nýta þá möguleika sem skógrækt og 
landgræðsla býður upp á ásamt því að við öll í okkar 
daglega lífi reynum að taka sem mest og best tillit til 
umhverfisins.

Íslenska ákvæðið svokallaða er í sjálfum sér ekki 
sér íslenskt. Kýótó-bókunin fól í sér sérstakt ákvæði 
fyrir lítil hagkerfi, þ.e. þau hagkerfi sem losa minna 
en 0,05% af heildar koldíoxíðlosun iðnríkjanna árið 
1990. Þetta ákvæði gerir smáríkjum kleift að halda 
stórum framkvæmdum sem leiða til meira en 5% 
aukningar á losun fyrir utan útstreymisbókhald sitt 
að því gefnu að nýtt sé endurnýjanleg orka, besta 
fáanlega tækni og sem mestu skiptir að notkun 
orkunnar leiði til samdráttar í losun á heimsvísu. 
Forsenda þess að ákvæðið fékk brautargengi er því 
fyrst og síðast sú að það er skynsamlegt og ábyrgt 
þegar horft er á loftslagsvandann í heild. Jafnframt 
er ljóst að loftslagsvandinn er hnattrænn og 
tilgangslaust að líta á hann með öðrum augum. 

Fyrir Ísland er það mikið hagsmunamál að halda til 
haga þessu sérstaka ákvæði. Efnahagslegt mikil-
vægi þess er umtalsvert fyrir þjóðina, loftið er 
takmörkuð auðlind í alþjóðlegu samhengi og það 
væri því andstætt íslenskum hagsmunum að halda 
ekki fast við ákvæðið þegar haldið verður til Balí. 
Íslensk stjórnvöld geta síðan tekið um það sjálf-
stæða ákvörðun hvort þau nýta þessar heimildir 
þegar til þess kemur. 

Nauðsynlegt er að gera sér skýra grein fyrir því að 
loftslagsvandinn verður ekki leystur á nokkrum 
árum. Þess vegna er stefnumörkun í þessum málum 
til margra áratuga. Gera má ráð fyrir að fram-
leiðslutækni muni taka gríðarlegum breytingum á 
næstu áratugum og við sjáum til dæmis hversu mjög 
hratt bílaiðnaðurinn hefur breyst í átt til umhverfis-
vænnra lausna. Meira að segja áliðnaðurinn er á 
fullu við þróa nýja tegund keramíkskauta, sem mun 
minnka útblástur til allra muna. Slíkar breytingar 
munu verða á flestum sviðum hagkerfisins. Svigrúm 
þeirra ríkja eða fyrirtækja sem geta framleitt með 
lítilli mengun með endurnýjanlegum orkugjöfum á 
að vera meira en hinna sem geta það ekki. Slík 
nálgun knýr hraðar fram jákvæða þróun í þessu 
mikilvæga máli.

Íslensk mengun 
eða útlensk?
Mörgum þótti það heldur öfugsnúið þegar 

íslenskum ráðamönnum tókst að semja um 10% 
aukinn mengunarkvóta í Kýótó árið 1997 á meðan 
flestar aðrar vestrænar þjóðir skuldbundu sig til að 
losa 5% minna af gróðurhúsalofttegundum en áður. 
Rökin voru þau að eftir því sem Íslendingar meng-
uðu meira þá menguðu aðrir minna. Íslendingar 
hefðu þess vegna skyldu gagnvart umhverfinu til að 
menga eins mikið og þeir kæmust mögulega upp 
með. Og íslenskum umhverfisverndarsinnum fór að 
líða svolítið eins og í skáldsögu eftir George Orwell: 
Mengun er umhverfisvæn – sögðu ráðherrarnir – og 
umhverfisvernd er mengandi.

Því miður byggðist þetta allt á meiriháttar misskiln-
ingi á eðli Kýótó-bókunarinnar. Misskilningurinn er 
sá að Kýótó-samningurinn eigi að minnka heildarlos-
un gróðurhúsalofttegunda. Í reynd fjallar bókunin 
aðeins um iðnríki líkt og Ísland, Þýskaland og 
Bandaríkin, en ekki um þróunarríki. Ástæðan er 
einfaldlega sú að allir eru sammála um að ekki sé 
hægt að banna þróunarríkjum að beita sömu 
aðferðum til að komast upp úr fátækt eins og 
vestræn iðnríki beittu á sínum tíma. En það kom ekki 
í veg fyrir að íslenskir ráðamenn hreyktu sér af því 
að hagvöxturinn af álvinnslunni kæmi í okkar hlut en 
ekki fátæku ríkjanna sem þurfa á henni að halda.

En íslenska ákvæðið byggist ekki bara á misskilningi, 
heldur líka staðreyndavillum. Fyrsta staðreyndavillan 
er sú að orkufreki iðnaðurinn (t.d. áliðnaðurinn) sem 
nú er verið að byggja upp utan Vesturlanda sé 
yfirleitt knúinn með kolum og olíu. Eins og verkfræð-
ingurinn og fyrrverandi umhverfisráðherrann Júlíus 
Sólnes benti á fyrir nokkru verða helstu álbræðslurn-
ar sem nú eru fyrirhugaðar í þróunarlöndum heimsins 
einmitt knúnar með vatnsorku. Eini munurinn er sá að 
Íslendingar geta boðið „cheapest energy prices“ og 
þannig séð til þess að álfyrirtækin geti framleitt 
meira ál fyrir minni pening.
Önnur staðreynd sem sjaldan er tekin með í reikning-
inn er að álið sem brætt er hér á landi er ekki frá 
Reyðarfirði eða Straumsvík, heldur frá Ástralíu og 
Jamaíka. Óunnið ál, svokallað súrál, er sem sagt flutt 
hingað til lands og svo aftur til annarra fjarlægra 
landa þar sem álið er notað í lúxusvörur (aðallega 
gosdósir, nammibréf og þess háttar). Enn hefur ekki 
verið útskýrt hvers vegna losunin af þessum 
stórfelldu þungaflutningum eru ekki hluti af 
reikningsdæminu hjá íslenskum álverssinnum.

Í desember fer fram ráðstefna á Balí þar sem Kýótó-
samningurinn verður endurnýjaður. Eflaust munu 
einhverjir krefjast þess að Íslendingar endurtaki 
leikinn frá 1997, fari aftur niður á hné og biðji um að 
fá að menga aðeins meira til að bjarga umhverfinu. 
Við hin ætlum að einbeita okkur að því að hvetja 
þjóðir heims til að taka loftslagsvandann alvarlega og 
takmarka losunina eins og framast er unnt. Líka hér á 
landi. Því íslensk mengun er ekkert skárri en útlensk.





Fornbókabúðin Bókin held-
ur upp á hálfrar aldrar af-
mæli sitt um þessar mund-
ir, en eigandi hennar síðast-
liðin 33 ár hefur verið Bragi 
Kristjónsson bóksali.

„Ég held það skrifist aðal-
lega á þrjósku eigandans að 
búðin hafi verið starfrækt 
svo lengi,“ segir Bragi sem 
rak Bókavörðuna áður en 
hann keypti Bókina og sam-
einaði þessar tvær búðir 
undir nafni þeirrar eldri.

„Bókum er alltaf að fjölga 
og alltaf fleiri bækur að 
verða gamlar, en á Íslandi 
þarf bók að vera frá því 
fyrir 1844 til að kallast forn-
bók. Sumar bókanna hér 
eru þess eðlis að fólk þarf á 
þeim að halda, eins og fræði-
rit og skáldsögur eftir betri 
klassíska höfunda. En svo 
er mikið af gömlum bókum 
drasl, eins og skáldsögur 
sem fólk las sér til afþrey-
ingar áður en sjónvarpið 
kom,“ segir Bragi sem bygg-
ir Bókina mest á fræðirita-
sölu hér heima, en ekki síður 
til bókasafna í útlöndum.

„Hingað koma engar 
ákveðnar stéttir heldur alls 

konar fólk,“ segir Bragi þar 
sem hann snýst í kringum 
norskan prófessor í leit að 
fræðiritum og ungt íslenskt 
par sem gluggar í sjálfs-
hjálparbækur og skáldsög-
ur Dostojevskís og Heming-
ways.

„Við verðum að henda 
voða miklu af því sem við 
fáum inn,“ segir Bragi sem 
er kresinn á það sem endar 
í hillum Bókarinnar. „Hér 
eru fáanlegar og ófáanlegar 
eldri bækur og maður tekur 
vel eftir því í þessum bransa 
hvað fólk er fljótt að gleym-
ast. Þannig kannast fáir í 
dag við merkilegt fólk sem 
gaf út ævisögu fyrir tuttugu 
árum,“ segir Bragi.

„Ég er veikastur fyrir ævi-
sögum kerlinga og hef und-
anfarin ár verið að lesa um 
ævi kvenna sem hafa skorið 
sig úr í vísindum og listum, 
eins og gamlar kvikmynda-
leikkonur. Líka kerlingar 
sem voru giftar stjórnmála-
mönnum en skildu við þá. 
Mér finnst gaman að pæla 
í hvernig samskiptin voru,“ 
segir Bragi.

„Þú finnur ekki sanna hlýju 
eða mannlega nánd í Holly-
wood af því þar eru allir svo 
góðir í að gera sér upp ástúð 

og væntumþykju.“

Ásmundarmálið leyst

Á þessu ári verður Hrafnista 
í Reykjavík 50 ára og Hrafn-
ista í Hafnarfirði 30 ára. Af-
mælishátíð heimilanna verður 
haldin í dag 21. október klukk-
an 14.00 í Fjölbrautaskólanum 
Garðabæ. Kynnir verður Gísli 
Einarsson fréttamaður en fólk 

úr röðum heimilismanna sjá um fjölbreytt atriði. Allir eru 
velkomnir.

Afmæli Hrafnistu

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
okkar ástkæru,

Guðrúnar Ingeborgar
Mogensen

Sérstakar þakkir til alls þess starfsfólks Landspítalans
sem annaðist hana í veikindum hennar.

Magnús Björgvinsson
Ásdís María Jónsdóttir
Þórey Jónsdóttir
Guðrún Jónsdóttir
Karen Margrét Mogensen
og fjölskyldur.

Innilegar þakkir til allra þeirra fjölmörgu
sem sýndu okkur samúð og  hlýhug við
andlát og útför ástkærs eiginmanns,
besta vinar og föður okkar,

Ásgeirs Eyfjörð Sigurðssonar
Ægisgötu 19, Akureyri.

Sérstakar þakkir til þeirra sem veittu okkur ómetanleg-
an stuðning á þessum erfiðu tímum.
Guð blessi ykkur öll.

Guðrún Valgerður Ásgeirsdóttir
Sigurvin Guðlaugur Eyfjörð Ásgeirsson
Unnur Rósa Eyfjörð Ásgeirsdóttir
Þórhildur Helga Eyfjörð Ásgeirsdóttir
Stefán Ásgeir Eyfjörð Ásgeirsson
Guðrún Borghildur Eyfjörð Ásgeirsdóttir

Okkar ástkæri,

Magnús Jónsson
sem lést af slysförum hinn 15. október sl., verður jarð-
sunginn frá Seljakirkju fimmtudaginn 25. október
næstkomandi kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hins látna er bent
á styrktarsjóð Thorvaldsensfélagsins fyrir sykursjúk
börn.

Guðrún Dagný Pétursdóttir
Hrefna Magnúsdóttir Jón Tryggvason
Auður Jónsdóttir Víðir Pálsson
Petra Jónsdóttir
Kristjana Þórdís Jónsdóttir Jóhannes Karl Sveinsson
Jón Tryggvi Jónsson  Svala Arnardóttir

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir,
amma og langamma,

Kristjana Sigurðardóttir
áður til heimilis að Arahólum 4,

verður jarðsungin frá Fella- og Hólakirkju
mánudaginn 8. október nk. kl. 13.00.

Elísabet Kristinsdóttir Guðmundur Sveinsson
Sigríður Sigurðardóttir Jóhann Vilbergsson
Reynir Sigurðsson Sigríður Bragadóttir
Hlín Sigurðardóttir Gísli Jónsson
Júlíana Sigurðardóttir Hannes Pétursson
barnabörn og langömmubörn.

MOSAIK

Hugheilar þakkir sendum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og  hlýhug við
andlát og útför elskulegs eiginmanns míns,
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Gunnlaugs Arnórssonar,
fyrrverandi aðalendurskoðanda
Seðlabanka Íslands, Bakkavör 11,
Seltjarnarnesi.

Guð blessi ykkur öll.

Sofía Thorarensen
Eiður Th. Gunnlaugsson
Örn Gunnlaugsson Heiðrún Bjarnadóttir
Sunna Gunnlaugsdóttir Scott McLemore
barnabörn og barnabarnabörn.

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut
laugardaginn 13. október verður jarðsunginn frá
Seltjarnarneskirkju, mánudaginn 22. október kl. 13.00.

Ingunn Stella Björnsdóttir
Elísabet Heiða Valdemarsdóttir
Sveinn Hólm Valdemarsson
Íris Björk Ingadóttir Ingvar Hafbergsson
Jóhanna Eiríka Ingadóttir Þórður Þrastarson
Lilja Karen, Aldís Dröfn og Darri Freyr
Hinrik Þórisson
Kristín Þórisdóttir
Sólveig Sveinsdóttir Benedikt Ólafsson
Ingi Geir Sveinsson Særún Ragnarsdóttir
Berglind Sveinsdóttir   
Haukur Sveinsson
Björn Guðbrandsson Fjóla Guðmundsdóttir
Gréta Guðmundsdóttir Sigurður Gunnarsson

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir, tengdafaðir, afi, bróðir,
mágur og tengdasonur,

Valdemar Sveinsson
Ólafsgeisla 111, Reykjavík,

Ástkær systir og fóstursystir okkar,

Lilja Guðrún Hannesdóttir,
Skúlagötu 20,  Reykjavík,

lést föstudaginn 12. október á líknardeild Landspítala,
Landakoti. Útförin fer fram frá Háteigskirkju, þriðju-
daginn 23. október kl. 15.00.  Þeir sem vilja minnast
hennar láti líknarfélög njóta.

Systkin, fóstursystkin og aðrir vandamenn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar og
tengdamóðir,

Þórunn Elíasdóttir,
Herjólfsgötu 36, Hafnarfirði,

lést 14. október. Jarðsungið verður frá Víðistaðakirkju í
Hafnarfirði hinn 23. október kl. 13.00.

Yngvi Rafn Baldvinsson
Friðrik E. Yngvason Theodóra Gunnarsdóttir
Björgvin Yngvason Birna Hermannsdóttir
Stefán Yngvason Nína Leósdóttir
Yngvi Rafn Yngvason Alís Inga Freygarðsdóttir
og fjölskyldur.

60 ára afmæli
Gyða Þórðardóttir 
er sextug í dag 21. október. Hún er

erlendis og fagnar afmælisdeginum 
með vinum.



Árlegt kirkjuþing íslensku Þjóð-
kirkjunnar var sett í gær í Grens-
áskirkju og er reiknað með að það 
standi í um viku.

Á Kirkju-
þingi eiga 
sæti 29 
kjörnir full-
trúar sem 
skiptast í 
tólf vígða 
menn og 
sautján 
leikmenn 
en að auki 
eiga bisk-
up Íslands, 
vígslubisk-
uparnir 
tveir og einn 
fulltrúi guð-
fræðideild-
ar Háskóla 
Íslands setu 
á þinginu og 
hafa málfrelsi og tillögurétt. 

Fyrir þinginu liggja að þessu 
sinni nítján mál og ber þar hæst 
tillögur er lúta að aðkomu kirkj-
unnar að staðfestri samvist. 
Báðar tillögurnar leggja til að 
prestum sem kjósa svo verði 
veitt heimild til að framkvæma 
staðfesta samvist og blessun 
samkynhneigðra. 

Einnig liggur fyrir tillaga um 
skipun nefndar til að endur-
skoða og efla upplýsinga- og al-
mannatengsl á vegum Þjóðkirkj-
unnar. Lagt er til að sérstaklega 
verði athugað hvort ástæða sé til 
að koma upp upplýsingadeild á 
Biskupsstofu. 

Loks liggur fyrir þinginu til-
laga er varðar fyrirhuguð kaup 
á húsnæði á svæði Þróunarfélags 
Keflavíkurflugvallar. Þjóðkirkj-
an hefur áhuga á að kaupa kap-
ellu sem reist var þar árið 1985 
og nefndist Chapel of Light. Til-
gangur með þessum kaupum er 
að tryggja Þjóðkirkjunni starfs-
aðstöðu á þessu nýja íbúðar- og 
þjónustusvæði og veita íbúum og 
öðrum kirkjulega þjónustu þar.

Fjöldi mála 
afgreiddur

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI TIL AÐ
ÁVAXTA PENINGANA ÞÍNA
SJÓÐUR 10 – ÚRVAL INNLENDRA HLUTABRÉFA

Góður kostur fyrir þá sem vilja fjárfesta á innlenda hlutabréfamarkaðnum, enda
veitir hann mun meiri áhættudreifingu en fjárfesting í einstökum félögum.

Nafnávöxtun sl. 3 ára á ársgrundvelli m.v. 28.09.07, skv www.sjodir.is. Sjóður 10 – úrval innlendra
hlutabréfa er fjárfestingarsjóður skv. III. kafla laga nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingar-
sjóði Rekstrarfélag sjóðsins er Glitnir Sjóðir hf. Útboðslýsing og úrdrátt úr útboðslýsingum má
nálgast í útibúum Glitnis eða á www.glitnir.is/sjodir.

31%*
ÞINN ÁVINNINGUR

*

Matreiðslumaður
  ársins er á Grillinu

Grillið / Radisson SAS Hótel Saga / sími: 525 9960 / www.grillid.is

Þráinn Freyr Vigfússon, aðstoðaryfirmatreiðslu-
maður á Grillinu, var valinn Matreiðslumaður
ársins 2007 í árlegri matreiðslukeppni Klúbbs 
matreiðslumeistara.

Fimm matreiðslumenn kepptu til úrslita og þar af eru þrír

þeirra starfandi á Grillinu.

Grillið óskar starfsmönnum sínum til hamingju með 

frábæran árangur í keppninni.
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Þ
etta gengur ekki snurðu-
laust í byrjun. Stefán Karl 
er önnum kafinn, á síma-
fundum. Ég er númer 
eitthvað í röðinni og hann 
segir mér strax í byrjun 

samtals að hann gæti þurft að rjúka 
úr miðju viðtali á annan símafund. 
Klukkan er 10 að morgni í San Diego. 
Hann er þá þegar búinn að vera vak-
andi í heila fimm klukkutíma en 
yngsta dóttir þeirra hjóna, hans og 
Steinunnar Ólínu Þorsteinsdóttur, 
Júlía, er þá vöknuð og til í tuskið. Stef-
án Karl byrjar þá maraþonsímtöl til 
Evrópu og slekkur svo á símanum 
milli tvö og þrjú um daginn. Þá koma 
börnin heim úr skóla og leikskóla og 
við tekur heimalærdómur, akstur í 
ballettíma og hið daglega fjölskyldu-
brauð. Hann segist þó jafnvel ætla að 
reyna að fara í golf þarna eftir 
hádegi. 

„Þetta gengur mjög vel núna en þetta 
gekk ekki snurðulaust þarna í byrjun. 
Ef einhverjum þykir skriffinnskan og 
kerfið þungt á Íslandi þá er það svona 
tíu sinnum flóknara hér úti. Við vorum 
samt heppin að vera ekki seinna á 
ferðinni út. Í dag er nær alveg von-
laust að komast inn í landið og fá 
atvinnuleyfi.  

Þótt skriffinnskan og kerfið þar 
ytra væri völundarhús var umhverfið 
mjög þægilegt. „Við vorum í mestu 
sjokki yfir því að sjá hvað matvara 
gæti verið ódýr. Draumaumhverfi 
fyrir fjölskylduna? Jú algjörlega. Á 
móti kemur að þetta svæði er langt 
frá því að vera hættulaust og þú lítur 
ekki af börnunum eina sekúndu. Við 
fylgjum þeim í skólann og við inn-
ganginn er öryggisgæsla. Frjálsræðið 
sem við búum við heima er saknæmt 
athæfi hér ytra,“ segir Stefán og 
bætir við að oft ætti það frjálsræði 
svo sem að vera saknæmt athæfi á 
Íslandi líka. „Það eru allt of mörg 
börn á Íslandi sem eru ein og ganga 
sjálfala. Það veit ég í gegnum mín 
samtök, Regnbogabörn, og það er 
glæpur út af fyrir sig.“

Það er helst elsta dóttirin á heimilinu 
sem man eftir frjálsræðinu á Íslandi 
og kvartar. En nú er fjölskyldan sem 
sagt flutt til San Diego, frá Los Angel-
es, sem er mun fjölskylduvænna 
umhverfi og Stefán Karl líkir San 
Diego við gamla þorpið sitt, Hafnar-
fjörðinn – ef við gefum okkur það að 
Los Angeles hafi verið Reykjavík. 

Alþjóð veit að það var Latibær sem 
rak þau út í byrjun, að fylgja eftir 
þáttunum á erlendri grundu, en kom 
eitthvað meira til? „Okkur var farið 
að þyrsta í eitthvað nýtt og öðruvísi 
og í kjölfar frumsýninga Latabæjar-
þáttanna í Bandaríkjunum fékk ég 
tækifæri sem enginn leikari hefur 
fengið áður. Við ákváðum því að 
freista gæfunnar. Hins vegar er það 
alveg ljóst að það tekur lágmark 3-5 
ár að koma sér á kortið hér ytra. Þau 
ár þarftu til að kynnast fólki, mynda 
tengsl og komast í alvöru prufur. 
Þetta gengur ekki þannig að þú getir 
komið hingað út í mánuð, hittir 
umboðsmenn og svo hringi þeir í þig 
næst þegar þá vantar hávaxinn, dökk-
hærðan og bláeygan mann með 
íslenskan hreim í hlutverk.“

Stefán Karl segir að þau Steinunn 
Ólína hafi haft virkilega gott af því að 
fara út. Þau hjónin hafi verið í ákveðn-
um forréttindahópi í leikarastéttinni 
og það sé aldrei hollt eða gott til lengd-
ar fyrir leikarann að vera í umhverfi 
þar sem hægt sé að hafna og þiggja að 
vild þau verkefni sem manni bjóðast. 
„Að koma úr þannig umhverfi, sem 
við vorum vissulega í heima, þar sem 
við vorum bæði búin að festa okkur 
vel í sessi, og í umhverfi þar sem fólki 
er nákvæmlega sama um hver þú ert 
er heilbrigð og þroskandi lífsreynsla. 
Þú verður bara að standa og sitja eins 
og allir aðrir og sanna þig. Sem var 
mjög sjokkerandi fyrir ofdekraðan 
ungan leikara eins og mig. Hér hefur 
maður fengið að heyra hluti sem 
maður hefur aldrei fengið að heyra 
áður um sjálfan sig.“

Þremur árum síðar segir Stefán 
þau hjón skilja mun betur hvernig 
þetta allt saman virki. Því sé fyrst 
núna hægt að fara að tala um ein-
hverjar væntingar til hlutanna, þegar 
maður skilji hvar maður getur stað-
sett sig á kortinu. Nýjasti áfanginn er 
ótrúlega stór. Samstarf við einn af 
stóru leikstjórunum á Broadway; 
Jack O´Bryan. „Okkar kynni byrja 
með umboðsmanni sem ég hitti á 
Broadway, eldri kona sem hefur gert 
mjög góða hluti fyrir leikara sína og 
meðal annars verið umboðsmaður 
Ben Stiller, Matt Damon og jú – Britn-
ey Spears, þótt það samstarf hafi 
fljótlega runnið út í sandinn. Sam-
starf okkar hófst fyrir um ári en því 
er frá að segja að fyrst þegar ég kom 
út hitti ég fyrir þennan sama umboðs-
mann, sem vildi þá strax fá mig í sam-
starf en maður var auðvitað svo blaut-
ur á bak við eyrun og grænn að ég 

Þroskandi 
reynsla fyrir 
ofdekraðan 
leikara
Stefán Karl Stefánsson hefur gert það sem fáir 
íslenskir leikarar hafa fengið tækifæri til eða þorað 
– að henda sér út í djúpu laugina í Hollywood. Stökk-
ið virðist vera að borga sig og eftir þriggja ára búsetu 
þar ytra hefur hann skapað sér nafn og sambönd 
sem leikarar myndu borga aleiguna sína fyrir að eiga. 
Júlía Margrét Alexandersdóttir ræddi við leikarann um 
frægð sem verður ekki til á einni nóttu heldur árum. 

Þú verð-
ur bara að 
standa og 
sitja eins og 
allir aðrir og 
sanna þig. 

afþakkaði.“ Sá sami umboðsmaður kom 
Stefáni í samband við Jack O´Bryan sem 
er ávísun á góða hluti og hefur Stefán Karl 
nú gert samning við umboðsmanninn til 
framtíðar. „Enda hefur lækkað í manni 
rostinn á þessum þremur árum sem maður 
hefur verið að harka hérna.“

Umboðsmaðurinn sendi Stefán í prufur 
og hjólin fóru að snúast og fyrirtækið The 
Running Subway Productions, sem er eitt 
stærsta framleiðslufyrirtækið á Broad-
way, vildi ólmt fá Stefán í hlutverk sjálfs 
Trölla sem stal jólunum. Framleiðendurn-
ir þóttust sjá að taktar Stefáns myndu 
hæfa Trölla mjög vel. Stefán fór í 
„workshop“ þar sem hann æfði Grinch 
með Jack O´bryan og ekkju dr. Seuss, höf-
undar bókanna, sem var að sögn Stefáns 
fjörgömul og vel strekkt! „Upp frá þessu 
fórum við að velta því fyrir okkur hvar og 
hvort ég myndi gera þetta. Upphaflega 
stóð til að ég myndi gera þetta í San Diego 
og fluttumst við þá m.a. hingað en það 
vannst ekki tími til að færa atvinnuleyfið 
og  koma mér inn í ameríska leikarafélag-
ið í tíma. Því var ákveðið að mér stæði til 
boða að gera þetta á næsti ári, 2008, og ég 
mætti velja mér borg til að leika þetta í. 
Auðvitað sagði ég New York – Broadway. 
Heiðurinn er gríðarlega mikill en hann 
valdi mig og ég vanmet það ekki og er 
auvitað bara fullur auðmýktar að fá að 
vinna með honum. Ég veit ekki hvað þetta 
mun bera í skauti sér, það er eins og allt 
hér úti – mjög svo óráðið enn en hann vill 
vinna með mér og ég með honum svo það 
er bara frábært. Rulla Grinch er til í koll-
inum á mér og ég geymi hana þegar og ef 
kallið kemur. En svo gæti eitthvað allt 
annað verkefni komið upp. Til dæmis er 
Jack O´Bryan viðriðinn Young Franken-
stein svo eitthvað sé nefnt, ég myndi henta 
vel sem skrímslið enda afskaplega ófrýni-
legur að sögn Steinunnar Ólínu, eiginkonu 
minnar.“

Leiklistin í Bandaríkjunum er iðnaður. 
Bara stóru stúdíóin í Hollywood skila 
margföldu hagkerfi Íslands í kassann og 
Stefán segist verða var við það að heima 

ríki oft fordómar og þekkingarleysi í garð 
Hollywood. „Hér gerast hlutirnir hægt og 
hratt. Einn kunningi minn sagði að í 
Bandaríkjunum værir þú ekki kominn 
með vinnu fyrr en þú værir búinn að fá 
hlutverkið, leika það, fá ávísunina, kaupa 
fyrir hana mat og já – skila aftur í klósett-
ið. Þess vegna er manni svo illa við að tala 
um óorðinn hlut þótt maður sjái að það eru 
meira en yfirgnæfandi líkur á að það sé 
tryggt að allt gangi eftir.“ En þakkar hann 
Latabæjarþáttunum þau tækifæri sem 
honum er að bjóðast nú? „Já að sjálfsögðu. 
Þættirnir hafa gefið mér mikla reynslu og 
tengls við fólk. Hollywood er eins og flug-
völlur – allt umhverfið svolítið eins og 
fólk hlaupandi um með skjalatöskur að 
flýta sér að gera bissness. Við Steinunn 
erum nú loksins farin að sjá árangur erf-
iðis okkar hér í borginni.

Og heima eru auðvitað allir forvitnir um 
hvað sé að gerast. Fréttir um stóra kvik-
mynd frá framleiðslufyrirtæki þeirra 
hjóna, High Risk Production, fóru hátt í 
fjölmiðlum fyrir nokkrum árum. Hvar 
stendur það verkefni nú? „Það stendur 
mjög vel. Við erum að vinna að nokkrum 
verkefnum, með sænskum aðilum og 
bandarískum, og framleiða kvikmynd á 
alþjóðamarkaði sem væntanlega fer í 
vinnslu eftir áramót og erum með stóra 
dreifingaraðila þar. Þessa dagana er ég 
einmitt í símanum því við erum að vinna 
að fjármögnun þess verkefnis, sem er 
mjög spennandi og opnar möguleika fyrir 
okkur. Fyrirtækið stækkar ört og þetta er 
mjög alþjóðlegt eins og maður segir. Síma-
fundurinn bíður mín einmitt þar sem ég 
mun byrja á því að biðjast afsökunar á því 
að vera 20 mínútum of seinn.“ Áður en 
Stefáni er sleppt í næsta tól er þeirri 
sveitalubbalegu og hégómlegu spurningu 
varpað fram hvort einhverjum úti finnist 
hann vera næsti Jim Carrey? „Jú, jú. Og 
Tom Hanks og Antonio Banderas. En ég 
tek jafn mikið mark á því og að Garðar 
Cortes sé hinn næsti Pavarotti án þess að 
ég sé með þessu að halla á hæfileika Garð-
ars sem er að gera góða hluti úti í hinum 
stóra heimi. Ég tel bara að engum sé greiði 
gerður með svona samlíkingum.“ 



Gerum hús að heimili
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Hafið þið hist áður – hver er ykkar 
fyrsta minning um hvort annað?
Veist þú hver Reynir Pétur er, Unnur 
Birna, sem og Stiklur?
Og veist þú hvað bíómyndin sem 
Unnur Birna hefur nýlokið að leika í 
heitir?
Ómar: Við höfum ekki hist áður.
Unnur Birna: En fyrsta minning. Ja, 
sko. Ég man eftir Ómari í sjónvarpinu 
þegar ég var frekar ung og ég man 
eftir þættinum, Stiklum. Ég var ein-
mitt að ræða þetta við mömmu áðan 
og hún talaði um hvað þetta hefði 
verið frábær þáttur og eins góður 
þáttur í þessum dúr hefði ekki komið 
fram á sjónarsviðið síðan. Og já, ég 
veit hver Reynir Pétur er. 
Ómar: Ég mun einmitt setja þáttinn 
með Reyni Pétri á DVD-disk á næsta 
ári. Núna er ég með þætti af Vestur- 
og Norðurlandi. 
Unnur Birna: Já, gaman að því. 
Ómar: En ég er eins og Unnur – ég 
man eftir henni úr sjónvarpinu. En nú 
er illt í efni, með bíómyndina hennar 
Unnar. Ég verð því að svara því með 
vinsælu svari þessa dagana: Ég minn-
ist þess ekki að hafa áttað mig á því í 
hvaða bíómynd hún var að leika í. 
Unnur Birna: Já, enda er ekki byrjað 
að sýna hana – hún verður frumsýnd í 
byrjun næsta árs. En það er næsta 
íslenska mynd, held ég, á markaðinn. 

Að því sem allra hæst ber í fréttum. 
Nýr borgarstjóri er tekinn við völdum. 
Ef þið fengjuð að vera hann á morgun 
– hvaða verki mynduð þið fyrst reyna 
að hrinda í framkvæmd? Og fengjuð 
þið það verkefni að koma einhverju 
skemmtitæki eða afþreyingarmögu-
leika fyrir í Hljómskálagarðinum – 
hvað mynduð þið velja? 
Unnur Birna: Þar sem ég ræði nú 
helst ekki stjórnmál í fjölmiðlum ætla 
ég ekki að fara djúpt í borgarmálin en 
ég veit þó að ég myndi halda áfram 
þessu góða starfi sem byrjað er að 
vinna fyrir eldri borgara. Ætli þessi 
mál séu mér ekki hugleikin af því ég 
er gömul sál og hef verið mjög náin 
ömmum mínum og öfum í gegnum tíð-
ina.
Ómar: Ég tek nú alveg undir þetta en 
af því að Vilhjálmur var byrjaður á 
þessu og Dagur er kominn í umönnun-
arstörfin þá myndi ég fara í kennara-
stéttina. Það er ekki spurning hvort 
heldur hvenær kennararnir springa. 
Svo væri ég til í að sjá Víkingahöfn, 
helst sem næst Kvosinni, í tengslum 
við opinn læk. Og á hverju ári yrði 
haldin þar hátíð eins og á Stiklastað í 
Noregi og líkt eftir því þegar Ingólfur 
Arnarson setti súlurnar fyrir borð.
Unnur Birna: Það væri magnað. Ef ég 
ætti að koma einhverju fyrir í Hljóm-
skálagarðinum væri það Parísarhjól. 
Það væri rómantískt og skemmtilegt. 
Ómar: Ég hef að vísu ekki skoðað 
Hljómskálagarðinn nýlega en þar sem 
ég bý á Háaleitisbraut er það einfald-
asta vinsælast hjá barnabörnunum: 
Rennibraut, sandkassi og rólur. Ef þú 
hefur ekki slíkt í slíkum garði, deyr 
hann.
Landsleikur Íslands við Liechtenstein 
þótti ná nýjum botni í knattspyrnu-
sögu Íslendinga. Hvaða tilfinningar 
bærast með ykkur við uppákomur 
sem þessar? Af hvaða íslenska íþrótta-
manni eruð þið stoltust?
Unnur Birna: Ég var fyrir norðan 
þegar leikurinn var en annars hefði 
ég nú horft á hann. Ég reyni að fylgj-
ast með boltanum.
Ómar: Þú ert heppin að hafa ekki 
horft á hann. 
Unnur Birna: Ég heyri það. 
Ómar: Við bíðum öll ósigur á lífsleið-
inni og ég hef mikla samúð með þeim 
sem þurfa á einhvern hátt að snúa 
þessu við. Markatala Íslands í síðustu 
leikjum er farin að nálgast 14:2 með 
samlagningu marka.

Unnur Birna: Ég segi það sama, maður 
hefur samúð með öllum aðilum. Þeir 
eru undir mikilli pressu. 
Ómar: Ég veit ekki hvort sama töfra-
lausn gildi hér og 1970 eða 71. Þá var 
hér um bil skipt um landsliðið komp-
lett og í kjölfarið unnum við Dani 15-
10. Menn komu þá inn í liðið sem urðu 
burðarás landsliðsins í rúm 10 ár á 
eftir. En ég held að þetta sé orðið mun 
erfiðara núna í framkvæmd. 
Unnur Birna: Eins og þetta horfir við 
mér þá eru allir þessir strákar að 
spila erlendis í sitt hvoru lagi og að 
sjálfsögðu er boltinn og áherslurnar 
mismunandi eftir því í hvaða landi 
þeir spila. Þar af leiðandi hugsa ég að 
þeir æfi ekki nógu mikið saman til 
þess að þetta gangi allt upp.
Ómar: Já, það er sko langt frá því að 
þeir æfi nógu mikið saman. Og þannig 
verður það meðan að aðstaða lands-
liðsins er eins og hún er. 
Unnur Birna: En af þeim íþróttamönn-
um sem ég er stoltust af myndi ég 
fyrstan velja Magga Scheving. Mér 
finnst hann hafa unnið vel úr ferli 
sínum sem hófst á sviði íþrótta og 
nýtt krafta sína í að koma góðum hug-
myndum á fót og láta gott af sér 
leiða.
Ómar: Það er einn íþróttamaður sem 
hefur gert svipaða hluti og Maggi en 
það er Vilhjálmur Einarsson heitinn. 
Hann nýtti sér sinn frækilega feril til 
þess að smita ungdóminn og fylgja 
því eftir sem kennari. Ég hrífst alltaf 
af íþróttamönnum sem ryðja brautina 
og því myndi ég nefna Hauk Gunnars-
son. Hann er því miður alveg gleymd-
ur en þetta var fyrsti íþróttamaðurinn 
sem sló í gegn á ólympíuleikum fatl-
aðra. Og ég get vel ímyndað mér hvað 
það þýðir fyrir fatlaðan íþróttamann 
að þurfa að fara að keppa og þjóð hans 
verður að sætta sig við fötlun hans 
eins og hann sjálfur er búinn að gera, 
og vinna sig út úr fötlun hans. Ég met 
svona fólk mjög mikils, sem ryður 
nýjar brautir.

Iceland Airwaves er á lokaspretti. 
Fengjuð þið það hlutverk að mynda 
hljómsveit saman – á hvaða hljóðfæri 
mynduð þið setja hvort annað og 
hvaða tvo aðra þjóðþekkta einstakl-
inga mynduð þið fá með ykkur? Hvað 
ætti hljómsveitin að heita?

Ómar: Ef við eigum að stofna hljóm-
sveit við Unnur Birna held ég að hún 
tæki sig mjög vel út með flautu. 
Unnur Birna: Ég ætla að setja Ómar á 
trommur. Ég sé hann einhvern veginn 
strax fyrir mér þar. Til viðbótar vil ég 
svo fá Geir Ólafs í hljómsveitina. 
Ómar: Á hvað eigum við að láta hann 
spila?
Unnur Birna: Já, það er góð spurning, 
líklega best að setja hann á míkrafón-
inn. Held að þannig mundi hann færa 
hópnum mikla spilagleði.
Ómar: Hann gæti tekið hliðarhopp 
fyrir okkur! Alltaf þegar ég og undir-
leikarinn minn, Haukur Heiðar Ing-
ólfsson, hittum Geir biðjum við hann 
eins og litlu börnin: Viltu taka hliðar-
hoppið. Og þá stekkur hann upp og 
slær saman fótunum. En ég hefði 
gaman af því að kippa Birgi Ísleifi 
Gunnarssyni, fyrrum seðlabanka-
stjóra, inn í bandið og láta hann spila 
á píanó. Svo er ég strax kominn með 
nafnið á bandið, bara upphafið á nöfn-
unum okkar: ÓMUNN – þó ekki segul-
ómun!
Unnur Birna: Ég samþykki það.

Værir þú fegurðardrottning í einn dag 
Ómar – hvaða matvöru myndir þú 

Skyr er hollt
Ef Unnur Birna Vilhjálmsdóttir ætti að stofna hljóm-
sveit myndi hún biðja Geir Ólafsson að vera með sér í 
bandinu. Ómar Ragnarsson segist alltaf biðja Geir að 
taka hliðarhopp fyrir sig þegar hann rekst á hann. Júlía 
Margrét Alexandersdóttir fór í gegnum landsleiki, jóla-
gjafir og Hljómskálagarðinn með rökstólapari vikunn-
ar. 

Þetta er 
auðvitað 
allt of dýr 
gjöf, Unn-
ur! Ég sem 
ætlaði að 
fara í bóka-
búð og velja 
einhverja af 
jólabókun-
um. Ef þú 
gefur mér 
bíl verð ég 
að gefa þér 
hest.

velja að kynna fyrir útlendingum? Og 
fengir þú það verkefni að friða 
afmarkað landsvæði á Íslandi – 
hvaða staður yrði fyrst fyrir valinu, 
Unnur Birna?

Ómar: Skyr. Á tímum þegar offita er 
orðin einn erfiðasti sjúkdómurinn á 
Vesturlöndum þarf maður ekki annað 
en að líta á þessar matvörur til að sjá 
hvaða hollustuyfirburði þær hafa. 
Unnur Birna: Ég hef alltaf verið 
mjög hrifin af skyri og skyrdrykkj-
um. En landsvæði til að friða er 
STÓR spurning því ég myndi auðvit-
að vilja friða sem mest. Yrði ég að 
velja einn stað yrði það Fljótshlíðin. 
Jólin koma senn. Ef þið mynduð 
skiptast á jólagjöfum – hvað mynduð 
þið gefa hvort öðru? 
Unnur Birna: Ég myndi gefa Ómari 
nýjan bíl. Þar sem hans fór á bólakaf 
fyrir austan eins og alþjóð veit.
Ómar: Þetta er auðvitað allt of dýr 
gjöf, Unnur! Ég sem ætlaði að fara í 
bókabúð og velja einhverja af jóla-
bókunum. Ef þú gefur mér bíl þá 
verð ég að gefa þér hest. Mig minnti 
einhvern veginn að þú hafir verið í 
hestum, er það nokkuð?
Unnur Birna: Jú! Ég á 25 hesta. Ég 
myndi þiggja hest. 
Ómar: Áttu engan leirljósan?
Unnur Birna: Nei, engan leirljósan.
Ómar: Þarna sérðu. Mér datt það 
fyrst í hug nefnilega!

Að lokum. Nú eigið þið allavega eitt 
sameiginlegt út á við. Og það er það 
að Bubbi Morthens er og hefur verið 
samstarfsaðili ykkar beggja. Hafið 

þið beðið hann um óskalag? Hvert er 
uppáhalds Bubba-lagið ykkar? Hvað 
hefði Bubbi átt að leggja fyrir sig 
hefði hann ekki endað í tónlistinni?

Ómar: Bubbi söng fyrir mig Maður 
og hvalur. Og ég bað hann ekki um 
það að ástæðulausu, því ég vissi að 
hann myndi syngja það lag betur en 
nokkur annar. Hver söngvari á sín 
lög og þeir syngja mismunandi lög 
mismunandi vel. En hvað Bubba-lag 
varðar þá höfðar lagið „Það er gott 
að elska“ mjög mikið til mín. 
Unnur Birna: Ég hef ekki enn beðið 
Bubba um óskalag en það eru tvö lög 
sem hafa mikið tilfinningalegt gildi 
fyrir mig. Það eru lögin Rómeó og 
Júlía og Vonin blíð. 
Ómar: Bubbi hefði orðið afbragðs 
íþróttamaður. Lyftingar, glímur og 
auðvitað pottþéttur hnefaleikagarp-
ur. Hann hafði allt sem þurfti. En 
reyndar er hann líka frábær biss-
nessmaður og að láta Bubba sjá um 
eitthvað – biðja hann um að koma 
einhverju í framkvæmd – er gull-
tryggt.
Unnur Birna: Ég er auðvitað nýbyrj-
uð að kynnast Bubba en ég hef samt 
ferðast talsvert með honum undan-
farið og mér finnst ég hafa lært 
alveg ofboðslega mikið af honum á 
þessum stutta tíma. Hann er uppfull-
ur af lífsspeki og ofsalega flottum 
pælingum og hugsjónum um lífið og 
tilveruna.
Ómar: Bubbi er sá maður sem hefur 
komið mér hvað mest á óvart í við-
kynningu. Það er engin tilviljun hvað 
hann er kominn langt og engin tilvilj-
un hvað hann hefur afrekað. 





Miklar sviptingar hafa 
orðið á foringjaarminum í 
Framsóknarflokknum,
enda skipt um leiðtoga í 
lok maí. Guðni hefur 
löngum haft mjög sterka 
stöðu í flokknum. Þrátt 
fyrir að Halldór Ásgríms-
son og hans lið hafi 
stundum viljað lækka í 
honum rostann, tókst það 
aldrei því Guðni hefur svo 

gott sem alla bændahreyfinguna á bak við 
sig.

Hans sterkasta staða er á Suðurlandi, en 
hefur einnig haft gnógt stuðningsmanna í 
hinum dreifðu byggðum Austurlands, í 
Eyjafirði og í Skagafirði. Meðal hans helstu 
ráðgjafa eru Þórólfur Gíslason, kaupfé-
lagsstjóri í Skagafirði, Jónas Hallgrímsson,
fyrrum framkvæmdastjóri á Seyðisfirði og 
þá hefur Bjarni Harðarson verið talinn 
nokkuð náinn Guðna. 

Halldór Ásgrímsson var 
óumdeildur leiðtogi 
hægrimanna í Framsókn-
arflokknum, en Finnur
Ingólfsson var honum 
aldrei langt að baki. Með 
þeim voru Valgerður 
Sverrisdóttir, Jón Kristj-
ánsson, Jón Sigurðsson 
Björn Ingi Hrafnsson, 
Árni Magnússon, Páll 
Magnússon, Guðjón Ólafur 

Jónsson og svo á síðustu metrunum Jónína
Bjartmarz.
Þessi hópur var stundum kallaður „flokks-
eigendafélagið“ og hafði mjög sterk tengsl 
við S-hópinn svokallaða og gamla SÍS, þrátt 
fyrir tengsl Þórólfs Gíslasonar og Guðna 
Ágústssonar (sem sýnir bara að pólitísk 
tengsl eru aldrei klippt og skorin). Þá á 
staða Björns Inga í þessum hópi að hafa 
veikst nokkuð eftir að hann varð borgar-
fulltrúi og fólk í kring um þá bræður Árna 
og Pál gerði sitt besta við að sverja af sér 
nokkur tengsl við hann.

Alfreð Þorsteinsson var lengi vel 
flokkseigendafélagið í Reykjavík, en það 
er samt vafasamt að flokka hann með 
einhverjum einum hópi, því hann hefur 
löngum makkað með þeim sem hentar 
hverju sinni.

Valgerður Sverrisdóttir
varð varaformaður 
Framsóknarflokksins,
þegar Guðni varð formað-
ur og stundum er talað um 
að nú séu armarnir tveir; 
Guðna- og Valgerðararm-
urinn.
Valgerður þykir ekki hafa 
tekist að sýna styrk sinn í 
flokknum til að halda 
hægriarminum í kringum 
sig. Sem dæmi um það 

töldust bæði Birkir Jón Jónsson og Magnús
Stefánsson til „Guðnaarmsins“ en snérust 
til Halldórs þegar ljóst var hver réði í 
raun. Hvorugur þeirra er talinn líta á 
Valgerði sem sinn leiðtoga, þrátt fyrir að 
hafa ekki snúið aftur heim til Guðna. 

Siv Friðleifsdóttir hefur 
verið  nokkuð útundan. 
Hefur hvorki fengið að 
vera með bændum og 
búaliði né flokkseigenda-
félaginu.

Styrkur hennar felst í 
hennar eigin gengi sem 
hún stýrir með manni 
sínum Þorsteini Húnboga-
syni af heimili sínu á 
Seltjarnarnesi. Siv er mjög 

félagslega virk, og í gegn um ýmsa hópa 
þróað með sér öflugt bakland. 
Formaður kjördæmaráðs flokksins í 
hennar kjördæmi er mikil vinkona Sivjar. 
Þá má með sanni segja að Siv hafi Land-
samband Framsóknarkvenna á bak við sig 
og sæki styrk þangað. Meðal annars er hún 
í þónokkru samband við Ólöfu Pálínu 
Úlfarsdóttur, formann sambandsins og 
Eygló Harðardóttur ritara þess. 

Nokkuð áður en Geir H. 
Haarde tók við for-
mennskunni í Sjálfstæð-
isflokknum var farið að 
tala um „Geirs-“ og 
„Björns-“ armanna í 
Sjálfstæðisflokknum
Sigur Geirs í þeirri glímu 
reyndist nokkuð auðveld-
ur, þar sem Björn bauð 
sig ekki fram, en enn er 
talað um þennan sama 

klofning innan flokksins, ekki síst eftir 
byltinguna í Reykjavík. 

Nokkrir þingmenn standa í innsta hring 
Geirs, eins og Árni Mathiesen,  Einar K. 
Guðfinnsson og Ragnheiður Elín Árnadótt-
ir, sem var aðstoðarkona Geirs í níu ár, auk 
þess Geir leitar ráða hjá núverandi 
aðstoðarkonu sinni Grétu Ingþórsdóttur.

Af öðrum þingmönnum sem standa Geir 
nærri, þó ekki eins og Árni og Einar má 
nefna Guðlaug Þór Þórðarsson og Þorgerði
Katrínu Gunnarsdóttur.

Utan þingliðsins ráðfærir Geir sig við 
eiginkonu sína, Ingu Jónu Þórðardóttur. Þá 
er talað um að „deigluliðið“ svokallaða 
standi vel að baki formanni sínum og má 
þar nefna fyrrum formann SUS, Borgar 
Þór Einarsson, fósturson Geirs og félaga 
hans Þórlind Kjartansson, núverandi 
formann SUS. Í þeim hópi er einnig Andri 
Óttarsson, framkvæmdastjóri Sjálfstæðis-
flokksins. Þá hafa Geir og Kjartan
Gunnarsson þekkst frá því í þriðja bekk í 
MR.

Armur Björns Bjarnason-
ar í þingflokknum er helst 
talinn myndaður af „ungu 
strákunum“. Má þar telja 
Sigurð Kára Kristjánsson,
Bjarna Benediktsson, sem 
oft er nefndur arftaki 
Björns og Birgir Ármanns-
son. Þessir þrír eru 
reyndar farnir að reyna að 
marka sér sérstöðu innan 
flokksins, enda Björn-
sarmurinn deyjandi.

Af öðrum teljast einnig til hópsins Gísli
Marteinn Baldursson og Hanna Birna 
Kristjánsdóttir. Utan virkra stjórnmála-
manna má svo nefna Kjartan Gunnarsson
og Hannes Hólmsteinn Gissurarson.

Tveir þingmenn Sjálfstæð-
isflokksins teljast einfara í 
þingflokknum, annars 
vegar er það Pétur Blöndal 
sem  tilheyrir hvorugum 
hópnum.

Hinn þingmaðurinn er 
Árni Johnsen og ekki voru 
allir innanflokks sáttir við 
að fá hann aftur í sínar 
raðir eftir fangelsisveru og 
er hann nokkuð einangrað-

ur í flokknum. Jafnvel er talað um að hann 
hætti á þingi eftir þetta kjörtímabil eða 
fari í sérframboð eftir fjögur ár.

Frjálslyndi flokkurinn er 
ekki mjög stór flokkur en 
samt er nú eitthvað um 
væringar, þrátt fyrir að 
allir flokksmenn telji flokk 
sinn einstaklega samheld-
inn og sameiningu gamla 
kjarnans og Nýs afls sé 
alveg að fara að ganga 
upp.
Sem formaður telst 
Guðjón Arnar óumdeildur 
leiðtogi kvótaarmsins - 

gamla kjarnans í Frjálslynda flokknum 
sem stendur í pólitík til að mótmæla 
núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi. 
Guðjón Arnar leitar mikið til annarra 
þeirra manna sem valdir hafa verið í 
ábyrgðarstöður hjá flokknum, annars 
vegar varaformanns, Magnúsar Þórs
Hafsteinssonar og hins vegar Kristinns H.
Gunnarssonar þingflokksformanns. Þá er 
Grétar Mar Jónsson á þingi út af kvóta-
kerfinu.

Jón Magnússon kom með 
nýtt blóð í hópinn þegar 
Nýtt afl sameinaðist 
Frjálslynda flokknum. 
Innan flokks telja margir 
að hann eigi eftir að 
slípast aðeins til að passa 
betur við restina af 
þingflokknum, og bent er 
á að hann sé til dæmis 

mun hægrisinnaðri en 
aðrir þingmenn flokksins. Þá hefur hann 
komið með nýjar áherslur inn í flokkinn, 
með innflytjendamálunum eins og frægt 
var. 
Jón hefur öflugan stuðning frá Útvarpi 
Sögu. Sjálfur hefur hann þar verið með 
útvarpsþátt, líkt og Ásgerður Jóna 
Flosadóttir, formaður Frjálslyndra kvenna, 
sem kom í flokkinn í gegnum Nýtt afl og 
styður þétt við bakið á Jóni. 

Enn eru í flokknum 
örfáir gamlir stuðnings-
menn Sverris Hermanns-
sonar, sem studdi 
Margréti Sverrisdóttur
þegar hún var í flokkn-
um, en tilheyrir enn 
frjálslyndum. Þetta er 
orðin nokkuð valdalítill 
hópur sem hefur sig lítið 
í frammi en er óánægt 
með hvernig þau málalok 

urðu öll og hvernig farið var með Margréti.

Skiptingar í Samfylkingu 
skiptast frekar eftir 
mönnum en málefnum. 
Staða Ingibjargar
Sólrúnar Gísladóttur í 
þingflokknum gæti vel 
verið sterkari, en meðal 
hennar þingmanna má 
telja Þórunni Sveinbjarn-
ardóttur og Guðbjart 
Hannesson.
Sér til ráðgjafar hefur 
hún mikið til fólk sem er 
utan þingflokks, eins og 

aðstoðarkonu sína Kristrúnu Heimisdóttur,
gamalt samstarfsfólk úr ráðhúsinu líkt og
Kristínu Árnadóttur, gamla vini eins og 
Margréti Björnsdóttur og Halldór Guð-
mundsson rithöfund. Meðal verkalýðsleið-
toga sem er í hennar hópi er Gylfi Arn-
björnsson og þá er Dagur B. Eggertsson
nýr borgarstjóri pólitískur kjörsonur 
Ingibjargar Sólrúnar.

Þá myndi stór hópur kvennahreyfingar 
Samfylkingarinnar og femínistarnir í 
flokknum flokkast sem ingibjargarfólk.

Fyrir síðustu kosningar, 
þegar skoðanakannanir 
voru flokknum sem 
óhagstæðastar, ákváðu 
Ingibjörg Sólrún og Össur
að snúa bökum saman. 
Síðan þá hefur það verið 
línan hjá samfylkingar-
fólki hvað allir vinni vel 
saman.
Megnið af þingflokki 
Samfylkingar telst til 
össurararmsins, meðal 

annars ráðherrarnir Kristján Möller, 
Björgvin G. Sigurðsson og Jóhanna 
Sigurðardóttir.
Eftir að Guðmundur Árni Stefánsson sá 
fram á að ná ekki að verða formaður 
flokksins og hætti í pólitík bættist 
mikilvægur hópur í lið Össurar, svokölluð 
Hafnarfjarðarmafía sem telur sig ýmsu 
ráða í flokknum í krafti stærðar sinnar og 
valda í einu stærsta sveitarfélagi landsins. 
Meðal ráðgjafa Össurar eru Einar Karl 
Haraldsson, Mörður Árnason og Björgvin 
G. Sigurðsson.

Ágúst Ólafur Ágústsson, sem eitt sinn 
tilheyrði Össurararmi, virðist vera að 
vinna markvisst í því að fjarlægjast báða 
fyrrnefnda hópana. Hugsanlega til að 
marka sér sérstöðu innan flokksins eftir 
að gengið var fram hjá honum við 
úthlutun ráðherraembætta í vor. Hann 

virðist því vera nokkuð 
einn á báti innan 
flokksins

Lúðvík Bergvinsson, 
sem keppti um varafor-
mannsembættið við 
Ágúst virðist einnig 
hafa einangrast innan 
flokks, en hann tilheyrði 
áður Ingibjargararmin-
um. 

Formaður flokksins, 
Steingrímur J. Sigfússon 
er jafnframt leiðtogi 
náttúruverndarsinna
flokksins, en félagsmenn 
hafa komið inn á mjög 
misjöfnum forsendum. 
Til dæmis eru vinstri 
grænir femínistar oft 
ósáttir með sinn formann 
vegna þess hvernig hann 
talar um þeirra helstu 
hugðarefni.
Helstu ráðgjafar 

Steingríms eru utan þingflokks, þeir 
Huginn Þorsteinsson, sem varð helst 
þekktur fyrir málgleði á Ölstofunni og 
Steinþór Hreiðarsson fyrrum Múrverji. 
Hans helst bakland er Svavar Gestsson og 
þykir það vera til marks um að Svandís
Svavarsdóttir, muni ekki velta þessum 
erfðaprinsi Svavars af stalli. 
Kolbrún Halldórsdóttir er mikil náttúru-
verndarkona, jafnt sem femínisti, þá er 
Álfheiður Ingadóttir græn í gegn. Jón 
Bjarnason hefur kannski ekki yfir-
þyrmandi áhuga umhverfismálum, en 
flytur sínar ræður og fylgir formanninum 
eftir.
Varaformaðurinn, Katrín Jakobsdóttir, er 
bæði vinstri sinnuð og græn en hefur eigin 
hóp í kringum sig. Helst má þar telja 
bræður hennar, Ármann og Sverri sem 
vinna mikið innan flokks fyrir systur sína. 
Þá eru Katrín og Illugi Gunnarsson,
þingmaður Sjálfstæðisflokks miklir mátar.

Óumdeildur leiðtogi 
femínista í Vinstri 
grænum er Svandís Svav-
arsdóttir, oddviti 
flokksins í Reykjavík og 
af mörgum talin hetja 
síðustu viku í REI-málinu 
öllu saman. Hún á í nánu 
samstarfi við femínista 
eins og Sóleyju Tómas-
dóttur og Kolbrúnu 
Halldórsdóttur.
Styrkur Svandísar er 

meðal annars talinn felast í því að hún nær 
til breiðs hóps fólks, meðal annars gamla 
„Svavars Gestssonar“ kjarnans úr Alþýðu-
bandalaginu en fjölskylda hennar er eitt 
hennar sterkasta bakland. Í flokknum er til 
dæmis bróðir hennar, Gestur Svavarsson.
Þá þykir henni takast að starfa náið með
Ástráði Haraldssyni, fyrrverandi eigin-
manni sínum. Hún þótti vinna náið með 
Árna Þór Sigurðssyni í upphafi, en það 
samstarf hafi dvínað mikið á undanförnu 
ári.

Innan flokksins urðu 
nokkrir sárir yfir því að 
gengið yrði til samstarfs 
við Framsóknarflokkinn, 
enda í augum þeirra 
framsóknarmenn
holdgervi hins illa í 
íslenskum stjórnmálum. 
Þetta eru helst „komm-
arnir“ eins og sást á 
útgöngu Birnu Þórðar-
dóttur úr flokknum um 
daginn.

Rauða liðið er það sem gengst upp í því að 
vera róttækt og innan flokks er talað um 
þennan hóp sem fólkið sem vill vera 
róttækasta fólkið í róttækasta flokknum og 
gefur ekki þumlung eftir. Í þessum hópi 
teljast meðal annars Birna Þórðardóttir,
þegar hún gengur í flokkinn aftur, Ragnar
skjálfti og Elías Davíðsson.
Það hefur helst komið til kasta Ögmundar 
Jónassonar að halda utan um þennan hóp 
og er því lýstur sem leiðtogi þeirra, þrátt 
fyrir að hafa verið óháður frambjóðandi 
með Alþýðubandalaginu og óháðum. 

Það eru ekki allir vinir í pólitík
Það getur verið svikult lífið í stjórnmálum. Vinskapur myndast jafnt innan flokka sem milli þeirra, en það er ekki alltaf hægt að 
reikna með að flokksfélagar séu jafnframt miklir mátar. Svanborg Sigmardóttir fer yfir breiðu línurnar í flokkadráttum.
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Þ
egar Sjónlistaverðlaunin voru sett af stað 
segir sagan að menntamálaráðherra hafi 
rekist á útvarpsstjóra á flugvelli og dregið 
hann með á fund um verðlaunin. Alla vega 
var útvarpsstjórinn hafður með á öllum 

myndum þegar tilkynnt var að Sjónlistaverðlaun 
væru sett á stofn. Hlutur sjónvarpsins var enda 
nokkur þegar kom að tilnefningum og síðan veitingu 
verðlaunanna. Í ár brá svo við að Sjónvarpið lét sér 
duga að senda beint frá athöfninni: umfjöllun um 
myndlistina og þá sem hana skópu varð utan garðs.

Þeir eru til sem halda því fram að myndlist eigi 
ekki erindi í sjónvarp, samband rýmis og listaverk 
rýrni á þröngum skjánum, litir séu sjaldan réttir og 
verkið skili sér illa. Raunin hefur orðið sú að með 
bestu tækjum getur tækið þjónað erindinu og sýnt 
almenningi myndlist á viðeigandi máta. Ef dagskrár-
stjórar hafa möguleika á að koma henni á framfæri 
sem er ekki alltaf. Myndlist er ekki þess eðlis að 
ráðandi öfl í dagskrám sjónvarpsstöðva hafi á því 
áhuga að miðla annarri myndlist en iðnaðarvörum, 
bæði leiknu efni og auglýsingum.

Myndlistarmenn hafa fátt látið hafa eftir sér um 
smáan hlut myndlistar í Sjónvarpi: þeim virðist 
duga mínútu-umfjöllun í Kastljósi og öðrum slíkum 
þáttum. En er það okkur hinum nóg? Skattborgarar 
hafa kostað miklu til að koma á legg öflugu fram-
leiðslukerfi myndlistar í landinu. Það er ekki viðlit 
að mögulegt sé að fylgjast með öllu því sem hér er í 
gangi í myndlist, magn sýninga er slíkt. Sjónvarp í 
eigu ríkisins ætti því að sjá sér skyldu að sinna 
íslenskri myndlist, ekki aðeins með almennilegum 
úttektum, viðtölum og viðræðum, heldur líka með 
sögulegum þáttum. Það er hægðarleikur nú þegar 
verið er að skrifa myndlistarsögu á vegum mennta-
málaráðuneytisins. Væri ekki ráð að tvinna það 
saman? Hvernig ganga skrifin? Hvaða spurningar 
vakna? Öflun myndefnis stendur yfir, má ekki hoppa 
á þann vagn? Ráðuneytið hlýtur að vilja að það verk 
fari sem víðast – er ekki ráð að hefja kynninguna 
nú?

Athygli þjóðarinnar er ekki nægilega mikil á þann 
menningarmiðil sem hún á og rekur – þar virðast 
ráðamenn líta á það sem frumskyldu sína í starfi að 
skaffa sjálfum sér góð laun og tryggja að þeir sjáist 
sjálfir sem oftast á skjánum. Líkast til vegna þess að 
þeir eru myndarlegir menn – en margar aðrar 
myndir eru merkilegri en þeirra. Myndlist á heima í 
myndmiðli. Þeir eru ráðnir til að sinna menningar-
legu starfi. Það er kominn tími á að þeir fari að 
annast það verkefni.

Páll Baldvin Baldvinsson skrifar

Á
sínum tíma þótti Har-
old Robbins spennandi 
rithöfundur, sumir 
töldu hann merkilegan 
rithöfund þegar hann 

var upp á sitt besta, létu hafa eftir 
sér að Carpetbaggers (1961) væri 
mikilvæg skáldsaga. Nú er líf 
hans og list í sviðsljósinu því 
komin er út ævisaga þessa met-
söluhöfundar vestanhafs og aust-
an og vekur athygli. 

Harold Robbins fæddist 1916 
og lést 1997. Hann var alinn upp 
af föður og stjúpu, en móðirin lést 
fáum dögum eftir fæðingu hans. 
Hann starfaði við ýmis störf í 
verslun og viðskiptum en tók svo 
til við að skrifa reyfara og fékk 
sína fyrstu bók útgefna 1942. Þá 
strax var hann tekinn til við að 
blanda í spennusögur sínar lýs-
ingum á nekt og kynlífi. Formúlan 
gekk vel ofan í lesendur og Robb-
ins náði samningum við virðulega 
útgefendur. Fyrsta sagan sem 
vakti athygli fyrir bersögli og 
krassandi kynlífslýsingar var 
bönnuð fyrir ósiðsemi árið 1948. 
Á þeim tíma voru útgefendur að 
berjast gegn ritskoðun og unnu að 
lokum sigur beggja vegna Atlant-
sála. Það tók víða enn lengri tíma 
að brjóta ritskoðun á bak aftur, til 
dæmis í leikhúsi í Bretlandi þar 
sem opinbert eftirlit var með leik-
sýningum til 1968.

Robbins gerði betur en að kríta 
liðugt á pappírnum. Hann spann 
upp kostulegar og dramatískar 
sögur af ævi sinni. Hann var eini 
maðurinn sem bjargaðist úr kaf-
bát á stríðsárunum, hann var alinn 
upp á munaðarleysingjahæli, 
hann var afmeyjaður á hóruhúsi 
og þessum lýsingum gleypti 
pressan við. Sögur hans tóku að 
seljast í bílhlössum og þegar 
komið var undir 1960 var hann 

orðinn alþjóðanafn: Carpetbagg-
ers (1961) byggði lauslega á ævi 
Howard Hughes og er talin fjórða 
mesta bók okkar tíma: Harry Pot-
ter er peð í sölu miðað við Harold 
Robbins. Sumir kenna svokallað-
ar flugvallabókmenntir við þenn-
an ósvífna og vinsæla rithöfund. 
Carpetbaggers, Peyton Place, 
Inheritors; sögurnar voru margar 
og flestar langar, klúrar og spenn-
andi afþreying. Um 1970 seldi 
hann 25 þúsund eintök á dag, sam-
anlagt 750 milljón eintök að því er 
talið er.

Robbins var þrígiftur og hélt 
stórar og ríkmannlegar veislur 
þar sem kynlíf var stundað af 

miklum móð. Villur beggja vegna 
Atlantshafsins, sundurgerð í 
klæðaburði, umsvermaður ungum 
konum, hann barst mikið á enda 
flestar sögur hans efni í íburðar-
miklar kvikmyndir og síðar sjón-
varpsmyndir svo nóg var ríki-
dæmið. Hann hélt úti opinberu 
andliti en samstarfsmenn hans 
kunna honum fáir góða sögu: 
Michael Korda rithöfundur vann 
við að laga verkin hans og segir 
Harold hafa verið einstaklega 
ógeðfelldan mann. Hann skóp í 
starfi sínu nýtt fyrirbæri: hann 
ferðaðist um öll Bandaríkin og 
kynnti nýjar bækur sínar og var 
frumherji í markaðssetningu sem 
okkur er töm í dag. Arfleifð hans 
rataði loks inn í sjónvarpið í serí-
um á borð við Dallas og Dynasty. 
Þeir sem eru of ungir til að muna 
þær sápur þekkja Desperate 
Housewives, sem er samsuða úr 
sama hristaranum. Við vorum alin 
upp við þá heimsmynd sem þessi 
ósvífni sölumaður skóp til þess að 
græða á okkur. 

Villa í hæðunum ofan við Cann-
es, önnur í Acuapulco, sú þriðja í 
Beverly Hills, fjórtán bílar, mál-
verk eftir marga helstu meistara 
málverksins á síðustu öld: allt rík-
idæmið dugði honum um síðir 
ekki til. Eftir kókveislu í febrúar 
1984 datt hann heima á baðher-
berginu og braut á sér mjöðmina. 
Eftir það var hann bundinn við 
hjólastól og stöðugt kvalinn. 
Lækniskostnaðurinn eyddi húsun-
um og skilnaður við Grace konu 
hans tók sitt. Svo fór á endanum 
að sjóðir hans runnu til þurrðar, 
bækurnar hættu að seljast og 
hann lést í örbirgð í Palm Springs, 
vinalaus og yfirgefinn. Nýja ævi-
sagan heitir: Harold Robbins: The 
Man Who Invented Sex og er eftir 
Andrew Wilson. - pbb 

sem fann upp sexið

Dallas: Þáttaröðin vinsæla þræddi 
troðna slóð í dýrkun á melódrama, 
aðdáun á ríkidæmi og konum með 
glossaðar varir. Linda Gray í hlutverki 
Sue Ellen í hinu fræga handtökuatriði.

Harold Robbins 
og Grace í Cannes 
1977. LJÓSMYND:AFP

Ég hitti Samuel Beckett fyrst árið 1961 í París, 
þegar leikrit mitt, Húsvörðurinn, var sett þar á 
fjalirnar. Hann gekk inn á hótelið afar hröðum 
skrefum. Göngulag hans var ákveðið og handtak 
hans fumlaust. Hann var afskaplega vingjarnlegur. 

Ég hafði 
vitaskuld 
þekkt verk 
hans í mörg 
ár en þau 
höfðu aldrei 
lætt þeirri 
tilfinningu 
inn hjá mér 
að hann æki 
sérstaklega 
hratt. Allt 
kvöldið 
þeysti hann 
þó á litlu 
Citröen-
bifreiðinni 
sinni frá 
hverri 
kránni til 
annarrar. 

Við enduðum að lokum á veitingahúsi í Les Halles 
og borðuðum lauksúpu klukkan fjögur um nótt. 
Þegar hér var komið við sögu var ég aðframkominn 
af meltingartruflunum og brjóstsviða – sem mátti 
líklega rekja til tóbaks, áfengis og hugaræsings – og 
lagði höfuðið á borðið. Þegar ég leit upp var hann 
horfinn. Ég hafði ekki hugmynd um hvers vegna 
hann gufaði upp og hugsaði með mér: „Kannski var 
þetta allt saman draumur.“ Ég held að ég hafi 
sofnað við borðið. Um þremur stundarfjórðungum 
síðar hreyfðist borðið og þarna var hann kominn, 
með böggul í fanginu, poka. „Ég þurfti að leita þvert 
og endilangt yfir París,“ sagði hann, „en ég fann það 
loksins.“ Og hann teygði sig ofan í pokann og rétti 
mér dós af matarsóda, sem hreif eins og skot. 

Harold Pinter
Flutt á BBC árið 1990.

Í minningu Sam

Samuel Beckett (1906-1989)





S
íðasta sýning ársins 
í Listasafninu á 
Akureyri er í hönd-
um kraftmikilla 
ungra listamanna, 
sem eru valdir af 

Francis McKee, safnstjóra 
Nýlistasafnsins í Glasgow. Þar 
í borg hefur um langt skeið 
verið blómlegt listalíf þótt 
ekki hafi farið mikið fyrir því í 
auglýsingum fyrir hinar frægu 
Glasgow-ferðir enda miðuðust 
þær við opnunartíma verslana 
en ekki gallería, safna eða leik-
húsa. Francis er einn virtasti 
og framsæknasti sýningar-
stjóri Skotlands en þar þurfa 
menn að eiga slíka krafta 
vegna Edinborgarhátíðar og 
reglulegs sýningarstarfs. 
Skotar eru að sækja í sig veðr-
ið á mörgum sviðum og við 

mættum heimsækja þessa 
nágranna okkar oftar. 

Listamennirnir eru allir 
fæddir á áttunda áratugnum 
og hafa stundað framhalds-
nám við Glasgow School of Art 
en koma frá Kanada, Englandi, 
Skotlandi og Íslandi. Þótt þeir 
eigi sama nám að baki hefur 
hver og einn þeirra markað 
sér efnistök, áherslur og tækni 
að sínu skapi og geðslagi. Bald-
vin Ringsted Vignisson fæst 
við spennandi tilraunir á mörk-
um hljóðs og ljóss en Will Duke 
skapar ógnvekjandi stafrænar 
hreyfimyndir. Húmor og sterk 
konsept einkenna margvísleg 
verk Jónu Hlífar Halldórsdótt-
ur, Erica Eyres afmyndar fólk 
og kannar viðþolið gagnvart 
hinu ljóta á meðan Lorna Mac-
intyre skapar merkingu eða 

kerfi úr fundnum munum og 
óreiðu.

Að vanda gefur Listasafnið 
út veglega sýningarskrá, blað, 
vegna sýningarinnar og má 
þar meðal annars finna grein 
eftir sýningarstjórann þar 
sem hann fjallar um rotnun, 
grotnun, eyðingu, tæringu, 
visnun, ryð og elli, sem virðast 
ef til vill í fljótu bragði koma 
ungum listamönnum lítið við, 
þetta er jú ungt og sprækt fólk 
í fullum blóma. En McKee 
heldur því fram að eyðingin sé 
nauðsynlegur jarðvegur fyrir 
nýjar leiðir og kann eins og 
margir fleiri á undan honum 
það best ráða að vísa á eitt-
hvað liðið til skýringa: Róm-
antíkin hefur verið nefnd sem 
mögulegt andsvar við póst-
módernisma og sem möguleg-

ur lífsstíll á 21. öldinni. Draum-
sýn um endurvakningu hennar 
er hugmynd sem fleygt hefur 
verið fram undanfarna áratugi 
í fleiri en einu samhengi. Þess-
ir listamenn eru kannski spor-
göngumenn rómantíkur en 
miklu líklegra er að þeir svipti 
plástrinum af kaunum þess 
samfélags sem virðist staðráð-
ið í að tortíma sér.

Sýningarstjórinn skoski 
býður okkur upp á skoðun á 
eyðileggingunni. Varðveislu-
þörf okkar sé sjúkleg og til-
gangslaus því hún gangi ekki 
upp á endanum: allt gangi sér 
til húðar. Því verðum við að 
leita í skemmdirnar, skaðann, 
tortíminguna til að finna nýjar 
leiðir til afkomu. Margt í sam-
félögum okkar daga kalli á 
uppreisn einstaklings með 

dýrkun hins sérstæða rétt eins 
og í rómantíkinni. Hann skort-
ir kunnáttu til að sækja fjör í 
öfgafyllstu rómantíkina hér á 
landi en nógir eru á Akureyri 
til að leita í gömlum skræðum 
að uppreisnarmönnum, sumum 
þeirra að norðan, Hannesi 
Hafstein, Kristjáni Fjalla-
skáldi og Jónasi.

Það er lofað fjöri nyrðra og 
styrktaraðilar hafa hópast um 
tiltækið: Styrktaraðilar sýn-
ingarinnar eru: AB-búðin, 
Ásprent, Bílaleiga Akureyrar, 
British Council, Eymundsson, 
Flugfélag Íslands/Air Iceland, 
Flügger-litir, Flytjandi, Iss, 
Karólína Café & Restaurant, 
Kaupþing, KPMG, Securitas, 
Sjóvá. Þegar svo margir leggja 
hönd á plóg hlýtur að vera gott 
í boði.

Uppreisn

Þ
eir segja í bókabransan-
um að nýafstaðin bóka-
messa í Frankfurt hafi 
ekki verið mikil bók-
menntahátíð. Fjórðung-

ur úr milljón gesta sótti hana og 
öllum ber saman um að aldrei 
þessu vant hafi ekki verið ein bók 
sem reyndist eftirsóknarverðust 
allra en það hefur löngum verið. 
Svíar eru himinlifandi yfir áhuga 
á Amberville, sögu um dýr sem er 
samin af manni sem vill leynast 
undir engilsaxnesku dulnefni. Í 
hans tilfelli er það umboðsmaður-
inn sem kom fram og samdi um 
stórar fyrirframgreiðslur. Frank-
furt hefur um nokkra hríð verið 
leikvangur umboðsmanna. Þeir 
eru bestir sölumenn sem knýja 

fram á skömmum tíma sem flesta 
kaupsamninga og eins og í öðrum 
deildum verslunar skiptir miklu 
máli að listinn sé langur yfir seld 
lönd. 

Fyrsta daginn fór mestum 
sögum af góðri sölu á væntan-
legri ævisögu Roger Moore. Hann 
er kominn undir áttrætt og vill nú 
hreinsa borðið: fjögur hjónabönd, 
Dýrlingsárin og Bond-tímabilið 
verða gerð upp. Af sömu slóðum 
eru væntanlegar ævi Keiths 
Richard, enn ein bókin um Clash 
og ferðabók eftir David Byrne úr 
Talking Heads. 

Menn segja bókabransann stýr-
ast meira af aðgát nú um stundir 
en oft áður: hljóðbókin sækir enn 
á og er víða farin að taka á sig 

stafrænt form tilbúið í niðurhalið 
og þolir betur þjöppun. Margt 
getur góður usb-lykill geymt - 
allar Íslendingasögurnar og ann-
álana líka ef einhver nennir að 
heyra.

Frankfurt hefur lengi verið 
mikill kaupvangur. Miklum 
sögum fer að glæsilífi, fínum 
hófum og góðum kosti, rétt eins 
og á öðrum iðnaðarstefnum. Það 
er ekki gott til þess að vita að í 
fæstum greinum erlendra blaða 
er getið nema í framhjáhlaupi að 
Katalóníumenn og þeirra sögur 
og kvæði áttu að vera í heiðurs-
essi, þeim sem Íslendingum er 
boðið að þiggja innan tveggja ára. 
Það sætir ekki meiri tíðindum en 
svo.

Frankfurt

Fallegt fólk undir stórri auglýsingu í Frankfurt fyrir viku. MYND: AFP/TORSTEN SILZ

Myndlist Verkið er eftir Jónu Hlíf Halldórsdóttur og heitir My Organic Life, 2006.

Listasafnið á Akureyri býður upp á síðasta full-
ið. Nú skulu bæjarbúar drekka bikarinn í botn 
í rómantískum losta með taktföstum tryllingi.

MYNDLIST PÁLL BALDVIN BALDVINSSON



Eggert Pétursson

www.listasafnreykjavikur.is listasafn@reykjavik.is

Listasafn Reykjavíkur
Reykjavik Art Museum

Kjarvalsstaðir 8. september – 4. nóvember

Látið ekki þessa einstöku yfirlitssýningu á verkum Eggerts Péturssonar fram hjá ykkur fara.

S 590 1200 F 590 1201

Sérstök dagskrá verður á Kjarvals-
stöðum í tengslum við sýninguna
sunnudaginn 28. október

Kl. 14:00
Leiðsögn og leikur fyrir alla fjölskylduna

Sýningunni lýkur 4. nóvember.Kl. 15:00
Listamannsspjall með þátttöku
listmálarans Eggerts Péturssonar



S
kilaboðaskjóðan eftir Þor-
vald Þorsteinsson hefur 
verið leikin, sungin og 
lesin í nær tvo áratugi og í 
þessum ævintýraskógi 

þar sem persónur gamalla ævin-
týra hittast og steypast inn í ný 
ævintýr líður lesendum og áhorf-
endum vel. Það er svo gott að 
þekkja Mjallhvíti og hitta hana 
aftur þó að aðstæður séu aðrar. 

Baksviðs í Þjóðleikhúsinu eru 
pottar og dollur á gólfum þar sem 
víða lekur og alls staðar er verið 
að breyta eða bæta eða bara reyna 
að koma í veg fyrir að húsið hrynji. 
Nauðsynlegar viðgerðir draga þó 
ekkert úr sköpunarkrafti þegar 
lagt er í ævintýraferð eins og þá 
að glæða söguskóg lífi. Gunnar 
Helgason hefur aldrei átt í neinum 
vandræðum með að sveifla sér inn 
í ævintýrin og það er greinilegt 
þar sem hann situr og spjallar við 
Putta litla fyrir framan kókvélina 
í kaffistofunni að hann hefur engu 
gleymt í þeim efnum. Nú er verið 
að breyta fjallmyndarlegum leik-
urum í dverga og allskyns 
skemmtilegar persónur sem hitt-
ast í Ævintýraskóginum á sviði 
Þjóðleikhússins. Þórunn María 
Jónsdóttir er búningahönnuður 
sýningarinnar og Gunnar Helga-
son leikstýrir. 

Hér er um að ræða ævintýri þar 
sem ímyndunaraflið fær að 
blómstra, hversdagsleikinn er 
víðs fjarri og tónlistin hljómar. 
Jóhann G. Jóhannsson sér um tón-
listina eins og í gömlu sýningunni 
en hefur bætt þremur nýjum 
lögum við, sem kom til vegna þess 
að atriði sem leikstjóranum þótti 
of löng voru strikuð út og lögin 
komu í staðinn. Það er einn leikari 
af yngstu kynslóðinni, Putti litli, 
en annars eru það fullorðnir sem 
ljá persónunum líf. 

Hér eru dvergarnir sjö og 
dvergarnir fimm. Dvergarnir sjö 
sitja í gryfjunni með hljóðfærin 

sín meðan dvergarnir fimm 
sprella uppi á sviðinu. En það er 
ekki alveg sjálfgefið og auðvelt að 
breyta stórum mönnum í litla 
dverga. Þeir fá nýjar tennur og 
þeir fá ný nef og þeir fá búninga 
sem eru svo heitir að það verður 
að koma fyrir ísmolum eða ein-
hverskonar kælipokum inni í 
búknum til þess að þeir bráðni 
hreinlega ekki alveg því búning-
arnir eru óhemju heitir og hama-
gangur dverganna svo mikill að 
hætta er á að þeir myndu hrein-
lega hverfa inni í þessum dverga-
hulstrum. Margir þeirra eru í raun 
nokkuð hávaxnir og til þess að ná 
fram álfslegum áhrifum eru 
ermar í styttra lagi og eins skálm-
ar, fyrir utan að hlægilegir þunnir 
uppábrettir skór auka einnig 
áhrifin.

Það má segja að það sé nokkuð 
langt breytingarskeið hjá dverg-
unum og hér á síðunni gefur að 
líta svo kallaðar „fyrir og eftir“ 
myndir, þegar Hjalti Rögnvalds-
son gengur í gegnum ummyndun-
ina í dverginn Skemil. 

Skissubók Þórunnar Maríu er 
spennandi aflestrar. Gunnar 
Helgason, sem leikstýrir verkinu, 
var sem kunnugt umsjónarmaður 
Stundarinnar okkar ásamt Felix 
Bergssyni um það leyti sem Skila-
boðaskjóðan var sýnd hér áður, 
kringum 1994. Gunnar hlær þegar 
hann minnist dverganna sem 
honum þótti svo vænt um og heim-
sóttu þá félaga af og til um tveggja 
ára skeið í Stundinni. Í hans huga 
voru dvergarnir bara svona og 
ekki öðruvísi enda þeir góðir 
vinir. 

Síðan mætti Þórunn María til 
leiks og hafði alls ekki þessa dver-
gamynd með sér í farteskinu því 
þegar Skilaboðaskjóðan var sýnd í 
Þjóðleikhúsinu um árið var hún 
við nám, störf og leik í Antwerpen 
og sá því aldrei sýninguna. Það 
sem komið hefur hennar hugar-

flugi af stað er meðal annars tón-
listin sem hljómað hefur oft og 
mikið úr diskaspilara dóttur henn-
ar. Leikmyndina sér Frosti Frið-
riksson um. 

Það er ýmislegt sem leikararnir 
verða að bera með sér í marg-
breytilegum búningum sínum, 
dvergarnir með kælipokana og 
stjúpan sem leynir fiðrildabúrin í 
formi krínólíns undir pilsinu sínu. 
Það verða átján leikarar í sýning-
unni, þar af fjögur ungmenni sem 
dansa og syngja fyrir utan Putta 
litla. Svona umfangsmikið verk er 
ekki hrist fram úr erminni á einum 
degi og það hefur verið svolítið 
erfitt að fóta sig í framkvæmdum 
inni í húsi þar sem iðnverkamenn 
taka meira pláss en leikverka-
menn, þannig að saumakonur hafa 
þurft að grípa sínar eigin vélar á 
heimavelli enda þeirra vistarver-
ur ekki komnar í stand vegna við-
gerða fyrr en 22. september.

Með í sýningunni verða tveir 
nýliðar, það er á íslensku leiksviði; 
Þeir Ívar Helgason sem starfað 
hefur í Stuttgart og St. Gallen í 
Sviss sem söngvari, leikari og tón-
listarmaður og eins Þórir 
Sæmundsson sem er útskrifaður 
úr leiklistarskóla í Osló og hefur 
starfað þar á Riksteatern og lék 
síðast hinn alræmda Makka hníf í 
Túskildingsóperunni. Þetta eru 
báðir miklir söngmenn og að sögn 
Gunnars Helgasonar fengur fyrir 
íslenskt leikhús.

Þau Þórunn og Gunnar gefa sér 
góðan tíma til þess að segja frá 
persónunum og ferlinu við að 
koma þessu öllu heim og saman og 
það virðist á þeim eins og þetta sé 
bara ansi hreint auðvelt en stund-
um verður að setjast niður og klóra 
sér svolítið í hausnum, og kreista 
fram verkfræðinginn í sér og 
kannski hreinlega galdramanninn. 

Hvernig breytist tröll í stein? 

Þessari spurningu er svo auðvelt 
að svara og ekki til barn í landinu 
sem getur ekki gefið heilsteypt 
svar við henni. Aftur á móti getur 
verið svolítið erfitt og verkfræði-
legur höfuðverkur að láta þetta 
gerast uppi á sviðinu beint fyrir 
framan augun á gagnrýnum áhorf-
endum án þess að hafa möguleika 
klippitækni kvikmyndanna. Þessa 
þraut eiga þau eftir að leysa, en 
Gunnar er með hugann við hraunið 
og mætti segja manni að tröllabún-
ingurinn allur yrði með einhverri 
hraunáferð. 

Það hefur ríkt mikil gleði meðan 
verið er að kynnast búningum og 
þegar dvergarnir fengu latexnef-
in sín og stóru nýju tennurnar tók 
sköpunin skemmtilegan kipp, 
fyrir svo utan að skottast um með 
mikinn belg kringum skrokkinn 
kom mörgum leikurum til þess að 
fara á flug og leika langt út fyrir 
rammann þannig að samstarfs-
menn þurftu að halda um sína 
belgi til þess að springa ekki úr 
hlátri.

Þeir sem muna eftir gömlu sýn-
ingunni sjá nú líklega hina glæsi-
legu stjúpu fyrir sér en nýir áhorf-
endur þurfa svo sannarlega ekki 
að verða fyrir vonbrigðum því 
búningur þessarar stjúpu sem er 
teiknaður með leikkonuna Þórunni 
Lárusdóttur í huga er bæði falleg-
ur og spennandi. Gunnar Helga-
son strýkur tár af hvarmi og seg-
ist aldrei hafa séð svona fallega 
stjúpu. Nornin er aftur á móti 
hvorki fögur né fín og í skissubók 
Þórunnar Maríu brýtur hún mjög í 
bága við hina, eins og grárykug 
förukona og verða vafalaust marg-
ir fegnir að hafa góða hendi til 
þess að halda í þegar hún birtist. 

Þórunn kom að verkinu strax í 
janúar þannig að þeim hefur gef-
ist nokkuð góður tími til þess að 
vinna að verkinu og reiknað er 
með að frumsýningin verði 7. nóv-
ember.

Spjallað við Þórunni 
Maríu Jónsdóttur bún-
ingahönnuð og Gunnar 
Helgason leikstjóra á 
kaffistofu Þjóðleikhússins 
við undirleik hamars-
högga að utan. 

LEIKLIST ELÍSABET BREKKAN

 Þórunn Jóns-
dóttur, hönnuður 
gerva og búninga 
í Skilaboða-
skjóðunni, með 
dverginn Skemil 
í fullum skrúða. 
Allar myndir á síð-
unni eru teknar á 
æfingu.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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FRÁBÆR
      FJÖLSKYLDUSKEMMTUN

SAGA  UM  FORBOÐNA  ÁST
MEÐ  TÓNLIST EFTIR  LAY  LOW

Í samstarfi við

L
oftskeytamaðurinn er meistarasmíði þó ekki 
væri nema vegna þess að hún kemur úr 
smiðju meistarans Knut Hamsun, en getur 
þó varla talist einn af hans helstu dýrgrip-
um. Hún er efnisskyld ýmsum af hans fræg-

ustu bókum, og koma þá til að mynda ástarsögurnar 
Viktoría og Pan í hugann; Loftskeytamaðurinn gerist 
á einu norðlensku sumri eins og Pan, en á meðan 
hinar bækurnar tvær eru ljóðræn og dramatísk lista-
verk þá má segja að Loftskeytamaðurinn sé nær því 
að vera skemmtisaga, glaðvær nóvella – var raunar 
pöntuð sem slík af útgefendum Hamsuns árið 1904 og 

segir í ævisögum að hann hafi klárað bókina á tveim-
þrem mánuðum. Raunar heitir bókin á frummálinu 
„Sværmere“ þannig að réttari þýðing væri Draum-
óramenn eða eitthvað slíkt, en sagan varð kunn sem 
„Telegrafisten“ þegar hún var kvikmynduð undir 
þeim titli fyrir nokkrum árum, og fyrirgefst því 
ágætum þýðanda bókarinnar sú tilhliðrun.

Mest skylt á samt umrædd bók við Benóní, fyrri 
bókina í tvíleiknum Benóní og Rósa sem margir 
þekkja úr þýðingu Jóns Sigurðarsonar, en fyrir 
Hamsunþýðingar sínar kallaði Halldór Laxness Jón 
frá Kaldaðarnesi „doktor og meistara íslenskrar 
tungu“. Aðalpersónurnar, Ove Rolandsen loftskeyta-
maður og pósturinn Benóní Hartvigsen, eru sams-
konar glúrnir alþýðumenn; klaufalegir í samskiptum 
við konur en keppa með hugviti sínu við stórveldi 
sinna byggðarlaga sem heita Mack á báðum stöðum 
og eru reyndar bræður. En það er kannski ekki hin 
dramatíska framvinda sem er aðalsmerkið hér frem-
ur en í mörgum öðrum bókum Hamsuns heldur stíll-
inn; þessi lotulangi, hrynfasti og jafnvel endurtekn-
ingarsami stíll með hliðskipuðum setningum sem 
mynda langar málsgreinar; sefjandi á ekki ósvipaðan 
hátt og barrokktónlist og nýtur sín kannski allra best 
í náttúrulýsingum bæði hið ytra og innra. Hamsun-
stíllinn hafði gífurleg áhrif á heimsbókmenntirnar og 
gerir það enn, og varla voru margir af höfundum 
Vesturlanda á fyrstu áratugum liðinnar aldar ósnortn-
ir af honum. Þá ekki endilega að menn væru að stæla 
hann; það gat raunar verið þvert á móti eins og virð-
ist með okkar mann Halldór Laxness, en svo er að sjá 
að strax um tvítugt hafi hann ákveðið að feta ekki í 
fótspor norska stórmeistarans heldur hreinlega stilla 
sér upp á móti honum – velja sér hann sem viðmiðun. 
Það átti ekki við um Gunnar Gunnarsson; hann skrif-
aði auðvitað nokkurnveginn sama tungumál og gamli 
Knut og stíll Gunnars er oft mjög 
glæsilega hamsúnskur, eins og 
sést kannski best á Fjallkirkj-
unni (þar sem Hamsun raunar 
bregður fyrir) en merkilegt er í 
því ljósi að lesa snilldarþýðingu 
HKL á þeim mikla bálki, þar sem 
hann getur ekki, ef hann á að 
vera trúr frumtextanum, 
gengið gegn sérkennilegri 
ljóðrænu hans, og má 
segja að útkoman verði 
blanda af röddum þess-
ara snillinga þriggja.

Maður skilur vel að 
Jón Kalman Stefáns-
son hafi viljað spreyta 
sig á stíl og texta 
Hamsuns og hann 
kemst með ágætum frá 
því verki.

Ný þýðing á verki eftir norska skáld-
jöfurinn Knut Hamsun er komin út, 
Loftskeytamaðurinn, og Jón Kalman 
þýðir. Fremstur meðal jafningja í 
aðdáendaklúbbi Hamsuns hér á landi 
er Einar Kárason, sem segir hér frá 
verkinu og stöðu Knúts í samhengi 
íslenskra bókmennta.

Knut Hamsun um það 
leyti sem vegur hans 

var sem mestur. 

Einar Kárason





B
ronskóngulóin er 
líka viðvörun til 
þeirra kóngulóar-
fælnu því kóngulær 
eru fastur liður í 

verkum Bourgeois, eru henni 
verndari og rándýr, ógn og 
móðir sem stöðugt bætir og 
bætir úr. Spinnandi áttfætlan 
tengist líka æsku Bourgeois í 
vefstofu fjölskyldunnar í París 
og þræðirnir þaðan eru rauðu 
þræðirnar, oft bókstaflega 
svo, í verkum hennar. Kónguló 
Bourgeois sást síðast þarna 
þegar Tate Modern var opnað 
árið 2000 – var þá í túrbínu-

salnum þar sem sól Ólafs 
Elíassonar átti síðar eftir að 
laða að 2,7 milljónir manna. 

Listakonan kallar skúlptúr-
inn Maman, eða Mömmu – 
móður- og kvenhlutverkið 
löngum verið Bourgeois hug-
leikið. Verk hennar hafa enda 
orðið femínistum athugunar-
efni en þó sem betur fer ekki 
lokast inni í femínískum 

afkimum. Það er varla til það 
safn eða sýningarsalur með 
metnað sem hefur ekki hýst 
sýningu á verkum Bourgeois 
undanfarna áratugi. En þrátt 
fyrir víðtækari skírskotanir 
en kynferðið verður nú samt 
að viðurkennast að það voru 
mun fleiri konur að skoða verk 
hennar þetta föstudagskvöld 
sem ég reikaði um salina á 4. 
hæð Tate Modern. Venjulegast 
er samt kynskiptingin nokk-
urn veginn jöfn þarna – en 
kannski eru bara fleiri karlar 
en konur hræddir við kóngu-
lær.

Á ganginum fyrir framan sýn-
inguna spanna myndir af Bour-
geois ævi hennar. Robert 
Mapplethorpe er þekktur fyrir 
reðmyndir og á hans mynd 
heldur Bourgeois á reðverki á 
stærð við myndarlegt 
lambalæri. Annie Leibovitz 
dvelur við eldfornt andlit Bour-
geois – minnir á Karen Blixen 

sem var líka iðin við að svið-
setja sig á myndum. 

Sýningin er að mestu í tíma-
röð, sem skýrir þemun og efn-
istökin í verkum hennar. Þó 
kenningar fyrri alda um að 
myndlist ætti að segja sögu 
væru gleymdar þegar Bour-
geois var að komast á listalegg 
gætir sagna í list hennar frá 
fyrstu – engar sögur handar 
börnum þó síðar kæmi í ljós 
barnasaga í anda ævintýra þar 
sem ekki er allt sem sýnist.

Femme Maison’, (Kona hús), 
frá 1945-47 er eitt fyrsta og 
elsta verkið á sýningunni – kona 

íklædd húsi eða að sprengja 
það utan af sér, mótíf sem sést 
oft. Sem brot á tímaröðinni er í 
fyrsta salnum verk frá 1990-93, 
Cell (Choisy) (Klefi) – vírklefi, 
á stærð við herbergi, með fall-
öxi og nákvæmri marmaraeft-
irlíkingu af æskuheimilinu í 
Choisy. Viðbót við innilokunar-
kennd „konuhússins“ sem dró 
athygli femínista að verkum 
hennar uppúr miðri öldinni og 
dauðtáknrænt fyrir óræðan 
óhugnaðinn sem gegnsýrir 
verk hennar. Fyrsti salurinn er 
því hnitmiðaður formáli sýn-
ingarinnar. 

Hún teiknaði frá því hún var 
barn, greip í að teikna í götin á 
veggteppunum sem foreldrar 
hennar gerðu við. Hún var 
samt ár í stærðfræði við Sorb-
onne áður en hún tók aftur upp 
listaþráðinn, fyrst í École des 
Beaux-Arts í París og svo í læri 
hjá listamönnum eins og þá var 
algengt, meðal annars hjá Fern-
and Légers sem var með marga 
nemendur. Þegar hún flutti að 
heiman 1936 fékk hún inni í 
sama húsi og gallerí súrrealist-
ans André Breton. Hún 
umgekkst súrrealistana en þó 
aðrir þankar að brjótast um í 
henni.

Fljótlega eftir að Bourgeois 
flutti að heiman hófust umsvif-
in sem standa enn – hún hélt 
sýningu 1936 en opnaði líka 
gallerí í teppagalleríi pabba 
síns og fór að sýna og selja 
verk listamanna eins og Eug-
ène Delacroix, Pierre Bonnard 
og Henri Matisse. Einn gall-
erígestanna var bandaríski 
listfræðingurinn Robert Gold-
water – París var vinsæll 
áfangastaður bandarískra 
listamanna og rithöfunda á 
þessum tíma. Þau Bourgeois 
og Goldwater giftust eftir 

stutt kynni, fluttu til New York 
1938, ættleiddu franskan 
þriggjáring 1939 og eignuðust 
svo tvo stráka 1940 og 1941.

Goldwater var beintengdur 
listakreðsum New York, hjón-
in umgengust evrópska lista-
menn eins og André Breton, 
Marcel Duchamp, Max Ernst 
og Alberto Giacometti og list-
fræðinga, safnara og lista-
menn eins og Erwin Panovsky, 
Peggy Guggenheim, John 
Cage, Willem de Kooning og 
Mark Rothko. Bourgeois var 
með vinnustofu undir opnum 
himni uppi á þaki innan um 
skýjakljúfana. Hún skynjaði 
að „Skýjakljúfarnir endur-
spegla mannlegar aðstæður. 
Þeir snertast ekki.“ Úr urðu 
mjóir og langir skúlptúrar úr 
spýtum og öðru tilfallandi sem 
hún málaði og kallaði ‘Per-
sonnage’ (Persónur). Fígúr-
urnar vekja líka hugrenningar 
um tótem-styttur. Á sama tíma 
horfði Cobra-hópurinn sem 
Svavar Guðnason tengdist í 
svipaðar áttir.

Nóbelsverðlaunahafinn
Doris Lessing fullyrðir að hún 
hefði gengið af vitinu ef hún 
hefði ekki skrifað. Bourgeois 
virðist hafa komist að sömu 

niðurstöðu um sína listsköpun. 
Á 5. áratugnum fór hún að 
þjást af svefnleysi og í trú á 
lausnarmátt teikninga hefur 
hún æ síðan teiknað í gríð og 
erg, einfaldar teikningar með 
stuttum texta. Rithönd hennar 
er sérkennilega barnsleg og 
teikningarnar bergmála til-
finningarnar í verkum hennar: 
óhugnað, kvíða og missi. ‘List 
tryggir heilbrigt geð’, krotar 
hún á eina teikninguna.

Eftir tréskúlptúra, málverk og 
teikningar einkennast verk 

Bourgeois frá 7. áratugnum af 
latex, gúmmí og gifsi í form-
um sem fljóta, freyða og ólga. 
Bourgeois dvaldi í marmara-
námunum í Pietrasanta á Ítalíu 
1968 og glímdi við marmara 
og brons. Eftir hraðunnin efni 
nær hún öldungis heillandi 
árangri í báðum þessum gömlu 
listefnum. Marmarinn verður 
mjúkur í höndum hennar og 
lífræn form hennar blómstra í 
honum. Eitt það erfiðasta við 
að skoða sýninguna er að halda 
aftur af lönguninni til að fara 
höndum um marmaraverkin – 
þau virðast vera þarna ein-
göngu til að láta snerta sig!

Varla hægt að nefna það í 
sömu andrá en verkin verða 
holdleg og lífræn, fallosar og 
aðrar kynferðislegar skír-
skotanir losna úr læðingi og 
heilir líkamar eða líkamshlut-
ar eru um allt. Synirnir eru 
uppkomnir, faðir hennar lést 
1951, eiginmaðurinn 1973: 
eftir að kynhlutverkum 
móður, dóttur og eiginkonu 
lýkur verður Bourgeois kröft-
ugur listamaður, sköpunar-
þrekið botnlaust. Þegar kemur 
fram á 9. áratuginn fara við-
urkenningar og stórsýningar 
að hrannast upp.

Bernskusögur 

Mama Það var meiri háttar framkvæmd að koma 
kónguló Bourgeois fyrir við Tate Modern – heiti 
verksins, Mamma, vísar bæði til hins verndandi 

og banvæna í móðureðlinu. 
LJÓSMYND: TATE PHOTOGRAPHY. MEÐ GÓÐFÚSLEGU LEYFI TATE MODERN

Tíu metra há bronskónguló á Thamesbakkanum við Tate Modern-safnið 
er fyrsta ábendingin um yfirlitssýninguna innan dyra á verkum hinnar 
95 ára Louise Bourgeois. Listakonan leitar efnis í æsku sinni og gælir við 
spennu og óhugnað í hálfsögðum sögum. 

MYNDLIST SIGRÚN DAVÍÐSDÓTTIR

Louise Bour-
geois að teikna 
í stofunni heima 
í Chelsea, New 
York, 2000. 
LJÓSMYND: JEAN-FRAN-

ÇOIS JAUSSAUD. MEÐ 

GÓÐFÚSLEGU LEYFI TATE 

MODERN.

Eitt það erfiðasta við að skoða sýninguna er að halda aftur af lönguninni til að fara höndum um 
marmaraverkin – þau virðast vera þarna eingöngu til að láta snerta sig!



Eins og til að marka þessi ævi-
skil sýndi Bourgeois fyrsta „klef-
ann“ 1974, ‘The Destruction of 
the Father’ (Tortíming föðurins) 
– hellir með sveppakenndum 
formum í rauðu ljósi. Hún segir 
verkið tjá hið ‘ógnarlega matar-
borð fjölskyldunnar þar sem fað-
irinn situr sjálfumglaður fyrir 
endanum. Og hvað geta börnin 
og konan gert? Þau sitja þarna 
þegjandi. Móðirin reynir auðvit-
að að gera harðstjóranum, eigin-
manninum, til geðs. Börnin eru 
full örvæntingar... og í örvænt-
ingu þrifum við manninn, hent-
um honum á borðið, skárum hann 
í bita og gleyptum í okkur.’ Þessi 
óhefðbundna útgáfa af sunnu-
dagssteikinni bætir við og skýrir 
hugarheim Bourgeois. 

Þegar hún birti safn æskuljós-
mynda í tímaritinu Artforum 
1982 var titillinn ‘Barnamisbeit-
ing’ og snerist um ensku barn-
fóstruna Sadie „en hún svaf hjá 
pabba... Þið spyrjið væntanlega,“ 
skrifaði Bourgeois, „hvernig 
standi á því að í millistéttarfjöl-
skyldu hafi ástkona verið þarna 
eins og hvert annað húsgagn? Jú, 
ástæðan er sú að mamma tók 
þessu og það er leyndardómur-
inn. Af hverju gerði hún það? Og 
hvaða hlutverki gegndi ég þá í 
þessum leik? Ég var peðið. Sadie 
átti að vera þarna sem kennari 
minn en þú mamma notaðir mig 
til að fylgjast með eiginmanni 
þínum. Þetta er barnamisbeiting. 
Af því Sadie, ef ég má segja svo, 
átti að vera fyrir mig. Þess í stað 
sveik hún mig. Ég var skramb-

inn hafi það ekki aðeins svikin af 
pabba heldur líka af henni. Þetta 
voru tvöföld svik.“ 

Maður þarf ekki að þekkja sögu 
Bourgeois til að skynja verkin en 
ég skil þó ekki af hverju sýning-
arskráin ýjar aðeins að greininni 
en rekur hana ekki. Sumir segja 
að listakonan hafi ekki aðeins 
nýtt sér eigin sögu heldur fært 
hana ærlega í stílinn – en gera 
góðir sögumenn það ekki alltaf?

Eftir að Bourgeois kom sér 
upp stórri vinnustofu 1980 
stækkuðu verkin. Í „Cells“, sem 
skírskota bæði til „klefa“ og 
„frumna“ raðar hún líkamshlut-
um, garnkeflum, fötunum sínum, 
risastórum karlmannafrakka, 
speglum og rúmum í vírbúr eða 
klefa. Yfir einum þeirra trónir 
auðvitað könguló.

Kannski er svífandi brons-
stytta af nöktum hauslausum 
karllíkama frá 1993, ‘Arch of 
Hysteria’ (Bogi móðursýkinnar), 
frekara tákn um frelsi hennar, 
ku vera líkami aðstoðarmanns 
hennar. Líkaminn fettir sig í 
boga og vísar til hugmynda 
franska læknisins Jean Martin 
Charcot, kennara Freuds. Verk 
Bourgeois bergmála Sókrates: 
ekki þess virði að lifa óathuguðu 
lífi.

Eftir að hafa unnið í öll hugs-
anleg efni hneigðist Bourgeois 
til saumaskapar – saumar fígúr-
ur úr frotté með kunnuglegum 
þemum. Listamenn eins og Ólaf-
ur Elíasson vinna tæknilega full-
komin stórverk með hópi sér-

fræðinga – saumaskapur 
Bourgeois minnir á að einföld 
útfærsla getur rúmað stórbrotn-
ar hugmyndir. Líkt og ‘kúnstug-
heita-kabínett’ fyrri alda er síð-
asti salurinn fullur af gömlum og 
nýjum smáverkum sem hnykkja 
á sífelldum skírskotunum Bour-
geois í eigin verk.

Í Hauser & Wirth-galleríinu 
innan um glæsibúðirnar á Bond 
stræti er sýning á nýjustu verk-
um Bourgeois: styttur sem hún 
býr til með því að dýfa fötunum 
sínum í gifs og móta í skúlptúra 
sem minna á skúlptúrana sem 
hún gerði fyrst með skýjakljúf-
ana í augsýn. Hálsmálin umhverf-
ast í form sem minna bæði á 
varir og sköp. Föt tengjast oft 
atburðum, fataverkin vísa því 
enn til endurminninga. Og föt 
hafa skipt hana máli alveg frá 
því hún var stelpa í Channel-kjól-
um.

Bourgeois sást ekki á opnun 
Tate-sýningarinnar, hefur í 
rúman áratug sjaldnast yfirgefið 
híði vinnustofunnar – dauðtákn-
rænt að hún bjó til verk sem heit-
ir ‘Lair’, (Híði), 1962. Á hverjum 
laugardegi er hún með opið hús 
þar sem listamenn bera verk sín 
undir hana. Reyndar liggur henni 
svo lágt rómur núorðið að aðstoð-
armenn hennar mæla fyrir henn-
ar munn. En eins og sýningin í 
Tate Modern sannar enn einu 
sinni er rómurinn í verkum Bour-
geois bæði sterkur og magnaður 
– og egóið nógur efniviður í rúma 
sjö áratugi.

Mannslíkam-
inn tekur á sig 
margar myndir 
í verkum Bour-
geois. Í ‘Arch of 
Hysteria’, 1993, 
er karllíkaminn 
‘móðursjúkur’, 
ekki kvenlík-
aminn eins og 
í sálfræðikenn-
ingum 19. aldar 
sem verkið vísar 
í. Cheim & Read, 
Galerie Karsten 
Greve, Hauser & 
Wirth.  
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BOURGEOIS  MEÐ

GÓÐFÚSLEGU LEYFI TATE

MODERN.

Óhapp!
„Þetta er "stundarfriður" okkar 
tíma og ég vona að sýningin fái 
engan frið fyrir æstum áhorf- 
endum.“
Silja Aðalsteinsdóttir, tmm.is

HamskiptinLEG

Þau eru á fjölunum núna

eftir Bjarna Jónsson eftir Hugleik Dagsson og Flís

Yfir 9.000 áhorfendur og
12 Grímutilnefningar
„...hárrétt blanda af gáfuleg- 
heitum og fíflagangi.“ 
Helga Rakel Rafnsdóttir, Kistan.is

Síðasta sýning 24. nóvember.

eftir Franz Kafka

Sjáðu og heyrðu meira á leikhusid.is

Fimm spennandi verk í Þjóðleikhúsinu

Rómuð uppfærsla Vesturports 

„Nýstárleg og skemmtileg
leiksýning“. Elísabet Brekkan, Fréttablaðið

Síðasta sýning 1. desember.NÝTT
ÍSLENSKT

NÝTT
ÍSLENSKT

NÝTT
ÍSLENSKT

Barnasýningin GOTT KVÖLD í Kúlunni – hugljúf sýning með söngvum 
HJÓNABANDSGLÆPIR í Kassanum – áleitið verk um ástina eftir Eric-Emmanuel Schmitt



að eru myndir hvert sem maður lítur. Samtími okkar er mynd-
væddur í meira lagi, svo mjög að við erum hætt að taka eftir 
raunverulegum myndum sem ber fyrir augu okkar allan daginn 
og við njótum líka í svefni. Nei, við tökum bara eftir ljósmynd-
inni, rammanum, rétt eins veruleiki okkar sé aðeins séður með 
linsunni. Og um ljósmyndaiðnaðinn hverfist mikið fjármagn. 
Hann sefur aldrei, það er aldrei hlé, á hverju augnabliki verður 
ekki ein mynd til, heldur margar. Eins og við séum ekki til nema 
á mynd.

Á mánudagskvöld hittist í Lincoln Center í New York stór 
hópur fólks sem lifir og hrærist í ljósmyndum. Það var þar saman komið 
á fimmtu Lucie-hátíðinni sem var sett á stofn fyrir fimm árum til að 
auka virðingarstöðu ljósmyndara í heiminum. Fólkið var prúðbúið enda 
boðsbréfin send út með vinsamlegum tilmælum um snyrtilegan klæðn-
að. Annar hver maður var með myndavél og endalaust var verið að 
skjóta. Í einu horni hins glæsilega fordyris var upprisið studíó og þar 
var strax komin röð af fólki sem vildi fá af sér mynd. Hátíðin fór glæsi-
lega fram: þar voru heiðraðir nokkrir snillingar úr hópi ljósmyndara 
heimsins, menn komnir á efri ár. Á hátíðina var settur show-bisness 
blær: Lily Taylor kynnti, Lou Reed veitti gömlum vini sínum verðlaun, 
Snowdon lávarður ávarpaði samkomuna af bandi og Jeff Bridges heiðr-
aði hinn kunna auglýsingaljósmyndara Howard Zieff. Andakt fór um 
salinn þegar minnst var látinna meistara, sá síðasti féll fyrir byssukúlu 
í Írak vikunni fyrr.

Myndirnar sem þarna voru til marks um yfirburði þeirra sem voru 
heiðraðir sýndu líka að hluti af ljósmyndaiðnaði heimsins er að kljást 
við ljótasta hlutann af lífi hér á jörð: hatursorðin sem féllu af verð-
launapalli í garð stríðs voru sögð af mönnum sem hafa séð – og sýnt 
okkur – grimmd mannsins í sinni nöktustu mynd: Bush var hrakyrtur 
við innilegan fögnuð viðstaddra.

En þar var líka margt annað lofað: Pilsner Urquell bjórframleiðand-
inn tékkneski var meginstyrktaraðili hátíðarinnar og að hans frum-
kvæði voru veitt verðlaun í nýjum flokkum: Alþjóðlegu ljósmyndaverð-
launin í tveimur flokkum og fóru þau til ungra ljósmyndara. 
Magnum-ljósmyndafyrirtækið var heiðrað sérstaklega, tímarit ársins 
valið, bókaútgáfa á þessu sviði, myndstjórn á blöðum sem féll í hendur 
myndritstjóra Sports Illustrated, umbrot á ljósmyndaröð fór til þeirra á 
Harper‘s Bazaar.

En flestir voru að bíða eftir gömlu brýnunum: Elliott Erwitt, Ralph 
Gibson, Philip Jones Griffiths, Heinz Kluetmeier, Eugene Richards, 
Snowdon lávarði, Howard Ziefff, Kenro Izu og Deborah Turbeville. Þau 
komu öll fram og þökkuðu fyrir sig. Og myndir þeirra segja meira en 
mörg orð um hvers vegna þau voru heiðruð. 

Pilsner Urquell vill færa veldi þessara verðlauna út: hingað til lands 
kemur í nóvember sýning með nokkrum mynda þeirra sem voru verð-
launaðir í fyrra og samfara því mun umboðsaðili bjórsins hér á landi, 
Mekka, efna til samkeppni. Og ekkert er því til fyrirstöðu að íslenskir 
ljósmyndarar geti á næsta ári keppt til sigurs við jafningja sína frá þeim 
rúmlega hundrað löndum sem í ár áttu fulltrúa í Lucie-verðlaununum.
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Philip Jones Griff-
iths er Walesmað-
ur og menntaður

sem lyfjafræð-
ingur. Hann fór

að taka myndir í
aukavinnu fyrir

Manchester
Guardian og
þaðan lá leið

hans í sérverkefni
fyrir Observer:
hann var í Alsír

1962. Var tekinn
í Magnum 1966

og var þá kominn
til Víetnam: bók
hans um stríðið,
Vietnam Inc. var
unnin á þriggja

ára tímabili
og er enn talin

ein gleggsta
heimild sem til

er um stríðið.
Hann hefur gert

nokkrar heimild-
armyndir en er
kunnastur fyrir

bókverk sín. Hann
hefur myndað í
120 löndum og

á nokkrar þekkt-
ustu fréttamyndir

síðustu aldar.
Hann var heiðr-

aður fyrir framlag
sitt til fréttaljós-

myndunar.

Kenru Izu er fæddur í Osaka 1949. Hann
hefur verið búsettur í New York síðan
1975. Hann hefur tekið á stórt format

um árabil: 14x20 þumlunga. Hann
hefur gert tilraunir með Cyan-print og

gefið út bækur sem rekja þær tilraunir.
Í einni af mörgum ferðum sínum til

Anghor Vat í Kambódíu rann honum
til rifja bágt ástand þar og setti þá á

stofn sjúkrahús þar í landi: „Ég var svo
barnalegur“, sagði hann. Barnaspítali

hans hefur starfað síðan 1999 og sinnt
420 þúsund veikum börnum. Hann er

enn að vinna að röð sinni Sacred Places
um helga staði jarðarinnar. Izu var

heiðraður fyrir hugsjónir sínar.

Snowdon lávarður segist vantreysta myndum sem
séu fallegar. Hann hóf feril sinn í myndatökum fyrir
tímaritamarkaðinn í Bretlandi og hafði einstaka
stöðu sem meðlimur yfirstéttar þar í landi, ekki síst
eftir hjónaband hans og Margrétar prinsessu. Hann
var ráðinn myndaritstjóri Sunday Times Magazine
1960 og opnaði þann miðil fyrir stórum hópi breskra
ljósmyndara. Hann er virkur hönnuður og hefur
komið fram um árabil sem málsvari fatlaðra. Hann
hefur gefið út fjölda bókverka og er virtastur fyrir
portrett sín sem hann var heiðraður fyrir.

Deborah Turbeville tók til við ljósmyndir eftir feril í tískubransanum í New York þar sem hún vann á
Harper‘s og Mademoiselle. Hún gerbreytti tískuljósmyndun með því að færa það fag nær tilrauna-
kendri vinnslu og tökutækni. Verk hennar hafa birst í öllum helstu tískublöðum heims og hún hefur
unnið myndaraðir fyrir bókverk. Hún hefur hlotið ýmsan sóma af hálfu tískubransans en var á mánu-
dag heiðruð fyrir framlag sitt til tískuljósmyndunar.

HÉR Á OPNUNNI GEFUR 

AÐ LÍTA NOKKUR 

DÆMI UM VERK 

VERÐLAUNAHAFANNA 

FRÁ SÍÐASTA 

MÁNUDAGSKVÖLDI. 

ALLAR ERU ÞÆR BIRTAR 

MEÐ GÓFÚSLEGU LEYFI 

PILSNER URQUELL 

LUCIE AWARDS 2007.



Nú skipum við í stöður hjá sigurliði framtíðarinnar. 

Viðskiptafræðingar, mannauðsstjórar, verkfræðingar, kerfis- og tölvufræðingar 
sem hafa áhuga eða þekkingu á SAP eru hvattir til að gefa kost á sér í SAP-lið 
TM Software. 

www.tm-software.com

TM Software velur þig
SAP velur TM Software

TM Software er leiðandi þekkingar- og þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni.
Fyrirtækið þjónar um 1.200 viðskiptavinum um heim allan. TM Software hefur um árabil 
verið á „Europe’s 500“ listanum sem eitt af framsæknustu fyrirtækjum í Evrópu.

SAP® er fremsti framleiðandi í heimi á sviði viðskiptahugbúnaðar.  Meira en 41.200 
viðskiptavinir í meira en 120 löndum nota SAP® lausnir – allt frá sérhæfðum lausnum 
fyrir smá og meðalstór fyrirtæki til heildarkerfa fyrir alþjóðleg fyrirtæki.
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Gætt verður fyllsta trúnaðar um allar 
umsóknir og fyrirspurnir. 

Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon, 
starfsmannastjóri. Umsóknir með ferilskrá sendist 
til starfsmannastjóra torfi@t.is, fyrir 1. nóvember.

Gætt verður fyllsta trúnaðar um allar
umsóknir og fyrirspurnir.

Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon, 
starfsmannastjóri. Umsóknir með ferilskrá sendist
til starfsmannastjóra torfi@t.is, fyrir 1. nóvember.

TM Software leitar að metnaðarfullum sérfræðingum sem hafa áhuga á að starfa við SAP.
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Rafi›na›arma›ur / starfsnemi

Vegna aukinna verkefna flarf Tæknisvi› Securitas
enn a› bæta vi› sig rafi›na›armönnum.

Hjá Securitas starfa um 400 manns og
er fyrirtæki› eitt af stærstu fyrirtækjum
landsins.  Höfu›stö›var Securitas eru
í Reykjavík og stjórnstö› Securitas er
á Ney›arlínunni 112. Einnig er Securitas
me› starfsemi á Akureyri, í Borgarnesi,
á Selfossi og Austfjör›um.

Starfsmenn Tæknisvi›s eru um 90.
Starfssvi› fleirra eru uppsetningar,
vi›hald og reglubundnar sko›anir
öryggiskerfa fyrir vi›skiptavini. Fyrirtæki›
leggur ríka áherslu á gó› starfsskilyr›i
og möguleika starfsmanna til a› vaxa
og dafna í starfi.

www.securitas.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
29. október nk.
Númer starfs er 7178.

Nánari uppl‡singar um starfi›
veitir Elísabet S. Arndal, rá›gjafi
hjá Hagvangi.
Netfang: elisabetsa@hagvangur.is

fia› sem flú flarft a› hafa:
Sveinspróf í rafvirkjun, rafeindavirkjun
e›a símsmí›i
Almenna tölvukunnáttu
Enskukunnáttu
fijónustulund og ánægju af samvinnu
Áhuga á a› auka flekkingu í starfi

Í bo›i er:
Gó› sérhæf› fljálfun fyrir starfi›
Stö›ug símenntun
Fyrirmyndar starfsa›sta›a
Tækifæri til sérhæfingar
Gó› laun fyrir rétta a›ila

SECURITAS
Vilt flú vinna í fjölbreyttu, skemmtilegu og hreinlegu umhverfi? Á me›al verkefna
eru myndavélakerfi, innbrota- og brunavi›vörunarkerfi og a›gangsst‡ri- og
hússtjórnarkerfi. Tæknisvi› rekur einnig fljónustuver sem a›sto›ar vi›skiptavini
og tæknimenn.

Athugi›, getum einnig bætt vi› okkur fagnemum.





ATVINNA
Samkaup Strax 

Búðakór 1, Kópavogi

Óskum eftir starfsfólki á allar vaktir

Aðeins þjónustulundaðir og drifandi
einstaklingar koma til greina, eldri en 18 ára.
Fólk á öllum aldri hvatt til að sækja um.

Upplýsingar veitir verslunarstjóri 
Þórhalla Grétarsdóttir í síma 898 6446

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Jónína Kristjánsdóttir, forstöðumaður 
markaðssviðs SPRON sparissjóðs, og 
Tomasz Þór Veruson, sérfræðingur á 
markaðssviði SPRON sparisjóðs,
í síma 550 1200.

Umsóknir óskast sendar til starfsmanna-
þjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@
spron.is, fyrir 31. október nk. 
Farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál.

Tungumálakunnátta
og þjónustulund!

SPRON óskar eftir að ráða öflugan 
og kraftmikinn viðskiptastjóra til 
starfa til að sinna ört vaxandi hópi 
erlendra viðskiptavina sem eru 
búsettir á Íslandi. Starfshlutfall og 
vinnutími er samkomulagsatriði.

Helstu verkefni:

• Almenn fjármálaþjónusta og ráðgjöf til
viðskiptavina SPRON

• Kynning og sala á vörum og þjónustuleiðum
SPRON

• Ýmis sérverkefni í sölu- og markaðsmálum

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Reynsla og áhugi á markaðs- og sölumálum
• Mjög góð pólsku-, íslensku- og 

enskukunnátta er skilyrði
• Menntun á sviði viðskipta er kostur
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum og 

þjónustulund
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæð 

vinnubrögð

Podstawowe zadania:
•

•

•

•

•

•
•

•

SPRON byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu 
og hæfu starfsfólki sem nýtur sjálfstæðis í 
starfi, ávinnur sér traust viðskiptavina og veitir 
þeim framúrskarandi lipra og skjóta þjónustu.



Veita hf. leitar að öflugum sérfræðingi í 
góða liðsheild. Hann þarf að geta sýnt
frumkvæði og lipurð í starfi. 

Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi þekk-
ingu á eftirfarandi: MS Visual Studio og
C#, XML og SQL, forritun vefþjónustu
vefrænna lausna sem og staðbundinna, 
SQL Server Enterprise Manager eða álíka.

Í starfinu felst einnig:
Forritun eininga og sérsmíði í Microsoft 
Dynamics, Axapta. 

Fyrirtækið býður upp á þjálfun ef
umsækjandi hefur ekki þekkingu á þessu
sviði.

Menntun eða reynsla
Háskólapróf í tölvunarfræðum eða 
sambærileg menntun. Þekking á Agile-
verkaðferðum og færni til að vinna skv.
þeim.

Í boði er er spennandi starf með góðri 
liðsheild í krefjandi umhverfi.

Umsóknarfrestur er til 28. október
næstkomandi.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu
Hagvangs, www.hagvangur.is.

Upplýsingar veitir Björn H. Reynisson hjá 
Hagvangi. Netfang: bjorn@hagvangur.is.

Skógarhlíð 12 - 105 Reykjavík - Sími: 520-4700

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Starfssvið:
     •  Prófarkalestur
     •  Málfarsráðgjöf

Menntunar- og hæfniskröfur:
     •  BA-próf í íslensku eða almennum
         málvísindum
     • Almenn tölvuþekking
     •  Góðir samstarfshæfileikar

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir: Ástþrúður Sif Sveinsdóttir 
deildarstjóri flutnings- og þýðingadeildar 365 í síma 5125000.
Umsóknir skal senda á astthrudur.sif.sveinsdottir@365.is

365 miðlar ehf. leita að
prófarkalesara í fullt starf 
á sjónvarpssvið

Leitað er að stundvísri og nákvæmri manneskju.

365 er öflugasta fjölmiðlafyrirtækið á íslenskum markaði.



Ártúnsskóli

ATVINNA
Nettó Salavegi í Kópavogi óskar eftir 

starfsmönnum í almenn 
afgreiðslustörf frá 8:30-15:00

Einnig vantar okkur starfsmann í mjólkur
og ostakæli auk annarra starfa.
Vinnutími samkomulag. Auk þessara starfa er 
möguleiki á helgar- og kvöldvöktum.

Aðeins þjónustulundaðir, hressir og drífandi 
einstaklingar koma til greina og eldri en 18 ára.

Upplýsingar gefur Gunnar Sigurbjörnsson 
verslunarstjóri í síma 698 7289



Research Associate in Genetic Service Facility

Starfið felst í uppsetningu og framkvæmd rannsókna sem miða að því að
þróa greiningaraðferðir og auka skilvirkni og gæði framleiðslu í þjónu-
stu-deild erfðarannsóknasviðs. Starfið felst einnig í skipulagningu, mati
á vinnuaðferðum og innleiðingu nýrra greiningaraðferða sem tengjast
vinnuferlum, gæðaeftirliti og þeirri þjónustu sem deildin veitir á sviði
mannerfðafræði.

Hæfniskröfur

B.Sc. í líffræði, lífefnafræði eða efnafræði auk reynslu af starfi á rannsókn-
arstofu. Við leitum að metnaðarfullum og röskum einstaklingi sem er
sjálfstæður, þjónustulundaður og á auðvelt með að vinna með öðrum. 

Íslensk erfðagreining er í fararbroddi rannsókna á erfðum algengra sjúkdóma og
býður starfsmönnum upp á mikla möguleika á starfsþróun og símenntun. 

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu ÍE og hjá Starfsmannaþjónustu ÍE:
careers@decode.is  / 5701900.

Íslensk erfðagreining  I   Sturlugötu 8 I   101 Reykjavík I   s: 5701900 I   www.decode.is  I   info@decode.is I   careers@decode.is

Íslensk erfðagreining auglýsir eftir duglegum og sjálfstæðum 
  einstaklingum til starfa í alþjóðlegu starfsumhverfi sem
 einkennist af nýsköpun, hugmyndavinnu og góðum starfsanda

Sérfræðingur á erfðarannsóknasviði (GMT)
Research Associate in Genomics and Molecular Technologies

Starfið felst í rannsóknum á tjáningu gena og próteina í frumum/frumu-
línum. Meðal verkefna eru frumuvinna, próteinvinna, tjáningartilraunir
auk vinnu með mótefni og genaferjur. Öll störf í deildinni eru unnin í
hópum sem starfa saman að ákveðnum verkefnum í samvinnu við aðra
sérfræðinga og hópstjóra Íslenskrar erfðagreiningar.

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur: Háskólapróf (B.Sc. eða M.Sc) í sameindalíffræði, lífefnafræði
eða skyldum greinum. Reynsla af störfum á rannsóknarstofu og frumu-
líffræði er nauðsynleg og reynsla af vinnu með frumulínur er kostur. Við
leitum að duglegum og röskum einstaklingi sem er sjálfstæður,
skipulagður og á auðvelt með að vinna með öðrum. 

Verkefnisstjóri í Smitsjúkdómadeild
Project leader – Infectious Diseases

Við leitum að vísindamanni til að leiða verkefni innan smitsjúkdómadeildar
sem hafa það að markmiði að einangra og rannsaka frekar erfðabreyti-
leika sem tengjast smitsjúkdómum. Við rannsóknirnar eru tvinnaðar saman
aðferðir sameindalíffræði, tölfræði, erfðafræði og lífefnafræði. Unnið er í
hópum í náinni samvinnu erfðarannsóknasviðs við aðrar deildir fyrirtækisins 
sem og stofnanir og háskóla í Bandaríkjunum, Evrópu, Afríku og Asíu.

Hæfniskröfur

Háskólapróf (Ph.D. eða M.D.) í sameindalíffræði, lífefnafræði, læknisfræði,
tölfræði og stærðfræði eða skyldum greinum. Reynsla af störfum á rannsókn-
arstofu er nauðsynleg. Við leitum að öguðum, duglegum og sjálfstæðum
einstaklingi sem vinnur vel í hóp

Sérfræðingur á erfðarannsóknasviði (GSF)

Research Assistants – Genetic Services

Um er að ræða störf við undirbúning sýna og umsjón rannsóknatækja í
grunnframleiðsludeildum fyrirtækisins. Störfin eru krefjandi og áhugaverð
en á rannsóknastofunni eru búin til lykilgögn fyrir erfðafræðirannsóknir fyrir-
tækisins.

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur eru stúdentspróf eða sambærileg menntun, góð almenn tölvu-
kunnátta og a.m.k. 1-2ja ára starfsreynsla af vinnumarkaði. Um er að ræða
framtíðarstörf og verður einungis í ráðið í fullt (100%) starf.

Aðstoðarmenn á rannsóknarstofu

Research Assistant – Drug Discovery/Animal facility

Starfið felst í aðstoð við dýratilraunir og mun starfsmaður hljóta sérstaka
þjálfun fyrir starfið. Hluti af starfinu (um 20%) er fólginn í umsjón með til-
raunadýrum.

Hæfniskröfur

Menntun á sviði líffræði er æskileg og reynsla af vinnu við tilraunadýr eða á
dýratilraunastöð er kostur. Leitað er að einstaklingi sem er tilbúinn til að læra
nýja hluti, er stundvís og skipulagður og getur unnið sjálfstætt.

Starfsmaður á dýratilraunastöð

Project Manager – Non-commercial Contracts

Vegna vaxandi umsvifa leitum við að einstaklingi með þekkingu á verkefna-
stjórnun til starfa á styrkjasviði ÍE við fjármögnun og framkvæmd rannsókna-
verkefna fyrirtækisins.

Helstu verkþættir

Rekstur rannsóknaverkefna í samvinnu við vísindalega stjórnendur þeirra.
Samskipti við erlenda og innlenda samstarfsaðila í styrktum verkefnum.
Umsókna- og skýrslugerð, og undirbúningur funda. Tengsl við erlendar og
innlendar stofnanir og styrkjaveitur.

Viðkomandi þarf:

      viðskiptafræði eða fjármálum

      og Microsoft Project)

Verkefnastjóri á styrkjasviði 

Sérfræðingur á Tölfræðisviði 
Research Scientist/Associate - Statistics Department

Starfið felur í sér tölfræðilega úrvinnslu gagna í tengslum við sjúkdóma-
verkefni og þróun nýrra tölfræðiaðferða við þá úrvinnslu.  Vinnan felst meðal
annars í útreikningum á sambandi stakra erfðamarka og haplótýpa við
svipgerðir, arfgengi og erfðafræðilegri áhættu skyldmenna, tengslagrein-
ingu, tengslaójafnvægi, samverkandi áhrifum milli sjúkdómsgena og
erfðum magnbundinna eiginleika. Starfsmenn á tölfræðisviði koma einnig að
gæðastjórnun á framleiðslu gagna, sem og undirbúningi einkaleyfaumsókna
og vísindagreina til birtingar í alþjóðlegum vísindatímaritum. Að mestu er
unnið í Linux stýrikerfi með forritum sem þróuð hafa verið innan deildarin-
nar.

Hæfniskröfur

Leitað er eftir fólki með M.S. eða Ph.D. gráðu í tölfræði, líftölfræði eða á skyl-

og Perl er mikill kostur.

Umsækjendur um sérfræðingsstöður eru beðnir að láta fylgja með umsókn stutt yfirlit um
reynslu af rannsóknarstörfum, þ.m.t. aðferðir sem notaðar voru, auk lýsingar á áhugasviði. 

Allar nánari upplýsingar veitir Sigríður E. Guðlaugsdóttir Starfsmannastjóri ÍE
careers@decode.is eða má finna á www.decode.is



Nánari upplýsingar gefur Karl í síma 820 9919 
virka daga milli kl. 10 og 14, eða í tölvupósti
karl.davidsson@radissonsas.com

Okkur á Hótel Sögu vantar 
matreiðslunema í liðsheild okkar.
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   Matreiðslunemi
          óskast á Hótel Sögu

Upplýsingatæknisvið leitar eftir tölvunarfræðingi, kerfisfræðingi eða einstaklingi með 
sambærilega menntun, sem er tilbúinn til þess að takast á við krefjandi verkefni í framsæknu 
umhverfi.

Helstu verksvið og ábyrgð 
– Þróun og viðhald á nýju upplýsingakerfi Borgunar
– Þjónusta við notendur
– Bakvaktir

Menntunar- og hæfniskröfur
– Alhliða þekking og reynsla í forritun í vefviðmóti með Java/JSF/Vefþjónustum 
– Góð þekking á gagnagrunnum
– Gott vald á enskri tungu
– Metnaður til að ná miklum árangri í starfi
– Lipurð í mannlegum samskiptum
– Hafa frumkvæði og eiga auðvelt með að vinna í hóp 

Í nýju upplýsingakerfi félagsins er stuðst við hugbúnaðarferli IBM Rational, Rational Unified
Process, DB2 gagnagrunn, Java/JSF/Vefþjónustur og IBM iSeries.

Umsóknir
Nánari upplýsingar um starfið veitir Bergþóra K. Ketilsdóttir, forstöðumaður Upplýsingatækni,
netfang bkk@borgun.is, sími 560 1600.

Áhugasamir eru beðnir um að senda umsóknir á www.borgun.is/starfsumsokn
Umsóknarfrestur er 28. október.

Um Borgun hf.
Borgun hf. starfar á sviði

greiðslumiðlunar og er leiðandi í 
þróun viðskiptalausna og þjónustu
við korthafa og banka og sparisjóði

sem gefa út MasterCard og Maestro
greiðslukort.

Fyrirtækið er einnig í fararbroddi
í þjónustu við seljendur sem veita

MasterCard, Maestro, American
Express, JCB og DinersClub

greiðslukortum viðtöku.

Fyrirtækið hefur sterk alþjóðatengsl 
og hefur sett sér að vera eftirsóttasti

samstarfsaðili Íslands á sviði
greiðslumiðlunar og tengdrar

starfsemi.

Borgun hf. er reyklaus vinnustaður.

Borgun hf. • Ármúla 30 • IS-108 Reykjavík • s. 560 1600 • f. 560 1601 • kt. 440686-1259 • borgun@borgun.is • www.borgun.is

Hugbúnaðarsérfræðingur



Starfið felur í sér sölu á raflagnaefni af öllu tagi ásamt ráðgjöf. Skilyrði er að viðkomandi sé rafvirki eða með haldgóða

þekkingu á raflagnaefni. Við leitum að áhugasömum einstaklingi, sem getur hafið störf sem fyrst. 

Við bjóðum skemmtilegt starfsumhverfi í samheldnum hópi yngri og eldri starfsmanna.

Áhugasamir hafi samband við Jón Þór í síma 897 7383 eða sendi umsókn með upplýsingum um menntun og 
fyrri störf á netfangið jonthor@rafport.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Óskum eftir sölumanni / rafvirkja

Rafport   |   Nýbýlavegi 14   |   200 Kópavogur   |   Sími 554 4443   |   Fax 554 4102   | www.rafport.is   |   rafport@rafport.is

Rafport Sölumaður / rafvirki



Sölumaður á fyrirtækjamarkaði
BT-Fyrirtæki óskar eftir öflugum sölumanni til að
sinna sölu á tölvubúnaði, hugbúnaði og tengdum
vörum á fyrirtækjamarkaði.

Hæfniskröfur:
* Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
* Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
* Áhugi á tölvubúnaði og netkerfum
* Skipulögð og  sjálfstæð vinnubrögð
* Heiðarlegur og traustur

BT-Fyrirtæki er ný verslun með tölvubúnað og 
tengdan búnað fyrir fyrirtæki. Fyrirtækið mun sinna
þörfum minni fyrirtækja hvað varðar vélbúnað,
hugbúnað og þjónustu. Einnig verður veitt
sérpöntunarþjónusta á sérhæfðum búnaði.
Umsjón með ráðningu:

     Kári Sigurfinnsson - karisig@ardegi.is
     Umsóknarfrestur er til og með 26. 10. 2007

BT-Fyrirtæki er  dótturfélag Árdegis sem er ört vaxandi 
fyrirtæki á alþjóðamarkaði og samanstendur af einvalaliði 
fólks sem ber hag fyrirtækisins að leiðarljósi. Árdegi á og 
rekur 70 verslanir á  Íslandi og í Danmörku.
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www.kopavogur.is - www.job.is

Listasafn Kópavogs
Gerðarsafn

• Starfskraftur óskast til ræstinga í

Listasafni Kópavogs - Gerðarsafni.

Vinnutími er fyrir hádegi, þriðjudag til
föstudags og aðra hverja helgi.

Laun samkvæmt samningi Eflingar og Launa-
nefndar sveitarfélaga.

Upplýsingar gefnar á virkum dögum frá kl. 10 -
12 í síma 570 0440.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um starfið.

Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

Hvers væntum við?
Við leitum að rafvirkja með sveinspróf. 

• Góð samskiptahæfni og starfsáhugi
• Geta til að vinna sjálfstætt og útsjónarsemi
• Reynsla af vinnu í iðnaðarumhverfi eða við 

sambærileg störf er æskileg
• Kunnátta í ensku og almennri tölvunotkun

kemur í góðar þarfir

Hvað veitum við?
Við bjóðum þér gefandi starf hjá nútímalegu 
fyrirtæki. Þú vinnur mikilvæg verk með góðu 
samstarfsfólki og við tökum vel á móti þér.
Verkefni rafvirkja eru fjölbreytt og felast m.a. í 
viðhaldi, bilanaleit, endurnýjun og endurbótum
á rafbúnaði Norðuráls.

• Góður aðbúnaður og mötuneyti á staðnum
• Starfsþjálfun og símenntun
• Atvinnuöryggi, traustar tekjur og laun að hluta 

árangurstengd
• Fyrirtækið greiðir þér aukið framlag í lífeyrissjóð

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla
og kvenna til að starfa hjá Norðuráli.

Trúnaður
Farið verður með umsókn þína og allar 
persónulegar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir
26. október n.k. Þú getur sótt um á vef fyrirtækisins, 
www.nordural.is, sent umsókn þína á netfangið 
umsokn@nordural.is eða póstlagt umsóknina, 
merkta: Rafvirki.

Trúnaður
Við förum með umsókn þína og allar persónulegar 
upplýsingar sem trúnaðarmál. Öllum umsóknum 
verður svarað.

Upplýsingar
Nánari upplýsingar veitir Skúli Skúlason, 
framkvæmdastjóri starfsmannasviðs.

Norðurál
Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á fimmta hundrað
talsins, verkefnin margvísleg og störfin fjölþætt. Hjá Norðuráli starfa m.a.
verkfræðingar, tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar,
efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, rafvirkjar,
rafsuðumenn, vélvirkjar og vélstjórar, auk ófaglærða starfsmanna sem
öðlast dýrmæta sérhæfingu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

Rafvirki
Við óskum að ráða rafvirkja til starfa hjá Norðuráli á Grundartanga. 

Um framtíðarstarf er að ræða og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

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

- vi› rá›um

Skrifstofustjóri
Arkís ehf. óskar eftir a› rá›a skrifstofustjóra til starfa. Um
framtí›arstarf er a› ræ›a í framsæknu og skapandi umhverfi.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 29. október nk.

Uppl‡singar veita Inga Steinunn Arnardóttir og Elísabet Sverrisdóttir.
Netfang: inga@hagvangur.is og elisabet@hagvangur.is

Starfssvi›:
Ábyrg› á fjármálalegri stjórnun
Kostna›areftirlit og samningager›
Verkbókhald og uppgjör verka
Almennur rekstur skrifstofu
Önnur rekstrar- og mannau›stengd 
verkefni

Hæfniskröfur:
Menntun á svi›i vi›skiptafræ›a e›a 
sambærilegt
Reynsla af fjármálatengdum störfum
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
Drifkraftur og metna›ur til a› ná langt
í starfi
Frumkvæ›i og geta til a› starfa
sjálfstætt

ARKÍS er framsæki› alhli›a
hönnunar- og rá›gjafarfyrirtæki
sem hefur starfa› frá árinu 1997.
ARKÍS er ein af stærstu arkitekta-
stofum landsins og rekur teikni-
stofur bæ›i í Reykjavík og á
Egilsstö›um, auk umtalsver›ra
umsvifa erlendis. Starfsmenn
ARKÍS hafa brei›an grunn
menntunar og reynslu.
Hjá fyrirtækinu starfa m.a.
arkitektar, innanhússarkitektar,
byggingafræ›ingar, skipulags-
fræ›ingur, verkfræ›ingur og
tækniteiknarar.

Sjá nánar á www.ark.is



Grand Spa | Sigtúni 38 | 105 Reykjavík
Sími 578 8200 | grandspa@grandspa.is

Nuddarar
í nýja lúxusheilsulind
Við leitum að nuddurum í nýja lúxus-
heilsulind, Grand spa. Umsækjendur 
þurfa að vera faglegir og leggja 
metnað sinn í að veita ýmsar tegundir
nudds og líkamsmeðferða. Þjálfun er í 
boði fyrir nuddara sem eru í námi eða 
að ljúka námi. Mikilvægt er að viðkom-
andi búi yfir ríkri þjónustulund, sé
áhugasamur um starfið og kunni því vel 
að starfa í hóp. Hvers kyns viðbótar-
fagkunnátta er æskileg. Í boði er fullt
starf og hlutastarf, en einnig leitum við
eftir sjálfstætt starfandi einstaklingum.

Grand Spa er ný heilsurækt með snyrti-
og nuddstofu sem býður upp á fjölda 
sérhæfðra námskeiða, auk hefðbund-
innar líkamsræktar undir handleiðslu
Gorans Kristófers Micic, framkvæmda-
stjóra þjálfunar í Grand Spa.

Nánari upplýsingar veitir Sean 
Magane í síma 844 6722 

Massage Therapists
for a new luxury spa
Grand Spa, a new luxury spa, is now 
accepting applications and résumés 
for massage therapist positions. Appli-
cants need to be passionate about 
performing a variety af massages and 
body treatments and should have the 
ability to work with guidance and in a 
team environment. Any additional skills 
are preferred. Full and part time 
employment positions are available,
so are massage therapist contractor
positions.

Grand spa is also a fitness centre which 
offers a vast variety of specialized
training programs as well as fitness 
courses supervised by Goran Kristófer
Micic, the manager of the fitness club
at Grand Spa.

Please contact Sean Magane
at 844 6722 for an interview

Helstu verkefni:
·  Pantanir
·  Samskipti við birgja
·  Móttaka og afgreiðsla viðskiptavina
·  Símsvörun
·  Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
·  Haldgóð tölvu- og enskukunnátta
·  Frumkvæði og stundvísi 
·  Hæfni í mannlegum samskiptum
   og þjónustulund
·  Áhugi á tækni og nýjungum
·  Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
·  Reykleysi er kostur

Vinnutími er kl. 09 - 18 virka daga. Umsóknir sendist 
fyrir 31. október á Ingveldi Gísladóttur, þjónustustjóra
á ingveldur@hataekni.is. Ekki er tekið við fyrirspurnum í síma.

Ármúli 26 | Sími 522 3000 |  www.hataekni.is

NOKIA     |     H ITACH I     |     YAMAHA    |     HTC     |     CREAT IVE     |     MOTOROLA    |     KEF     |     PALLAD INE

Þjónustufulltrúi
í afgreiðslu

P
IP

A
R

 
• 

 S
ÍA

 
• 

 7
20

23

Hátækni var stofnað árið 1985 og er nú orðið eitt öflugasta 
fyrirtæki landsins í sölu farsíma, flatskjáa, magnara, hátalara 
og fleiri vara. Hátækni dreifir vörum til endursöluaðila um 
land allt, auk þess sem fyrirtækið rekur glæsilega verslun
að Ármúla 26 og eina þekktustu loftræstideild landsins 
að Dalvegi í Kópavogi. Hjá Hátækni starfa um 50 manns.



Pípulagnir
Óskum pípulagningamönnum eða mönnum vönum pípu-
lögnum.  Mikil vinna framundan á höfuðborgarsvæðinu.

HM Pípulagnir
s. 896 0188 og 896 0184

»  Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík
Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ert þú í
   atvinnuleit?

 Skrifstofustörf

 Lagerstörf

 Verslunarstörf

 Bókhaldsstörf

 Ræstingarstörf

 Sérfræðistörf

 Útkeyrslustörf

 Sölustörf

 Stjórnunarstörf

 Störf við kerfisstjórn

 Störf við forritun

 Framleiðslustörf

 Iðnstörf

 Þjónustustörf

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Meginverksvið bílstjóra er akstur og umsjón 
  flutningatækja Samskipa. 

Bílstjóri sér um dreifingu innan fjarða og losun 
  og lestun flutningatækja þegar þess er óskað. 

Bílstjóri tekur þátt í daglegri starfsemi   
  fyrirtækisins svo sem lyftaravinnu, afgreiðslu á 
  almennri frakt og þjónustu við viðskiptavini. 

Bílstjóri er ábyrgur fyrir þeim tækjum og 
  verkum sem honum eru úthlutuð af yfirmanni.

> BÍLSTJÓRI ÓSKAST Á REYÐARFIRÐI

Saman náum við árangri

Áhugasamir
Vinsamlegast fyllið út umsókn á vef Samskipa 
www.samskip.is, (veljið „Bílstjóri á Austurlandi 
-  auglýst staða 21.10.07“) fyrir 26. október 2007. Allar 
nánari upplýsingar veitir Ásgrímur Ásgrímsson, rek-
strarstjóri, í síma 858 8830.  

> Fyrirtækið
Samskip hf. eru ört vaxandi flutningafyrirtæki sem býður viðskiptavinum sínum upp á alhliða flutninga og tengda 
þjónustu hvert sem er og hvaðan sem er í heiminum. Samskip starfrækja skrifstofur og dótturfélög beggja vegna 
Atlantshafsins og starfa þannig á alþjóðlegum flutningamarkaði.  Hjá fyrirtækinu starfa nú um 1400 manns á 56 
skrifstofum í 23 löndum.

Hæfniskröfur
Umsækjendur skulu hafa lokið meiraprófi og æski-
legt að þeir hafi lyftararéttindi með allt að 10 tonna 
lyftigetu. Skilyrði er að umsækjendur hafi reynslu af 
akstri og góða hæfni í mannlegum samskiptum og er 
gerð krafa um reglusemi og góða ástundun. 

Samskip hf. óska eftir bílstjóra til starfa hjá Landflutningum – Samskipum 
á Reyðarfirði.  

Upplýsingatæknisvið leitar eftir tæknimanni/netmanni í tækniþjónustu félagsins.   Leitað er eftir 
tölvunarfræðingi, kerfisfræðingi eða einstaklingi með sambærilega menntun eða reynslu, sem er 
tilbúinn til þess að takast á við krefjandi verkefni í framsæknu umhverfi.

Helstu verksvið og ábyrgð 
 – Uppbygging og rekstur á nýju upplýsingakerfi Borgunar
 – Þjónusta við notendur
 – Bakvaktir

Menntunar- og hæfniskröfur
 – Alhliða þekking og reynsla í rekstri tölvukerfa með áherslu á 

Microsoft Windows og Cisco netbúnað  
 – Gott vald á enskri tungu
 – Metnaður til að ná miklum árangri í starfi
 – Lipurð í mannlegum samskiptum
 – Hafa frumkvæði og eiga auðvelt með að vinna í hóp 

Upplýsingakerfi félagsins saman standa af Windows og iSeries þjónum og 
Cisco símkerfi og netbúnaði.   

Umsóknir
Nánari upplýsingar um starfið veitir Emil Björn Héðinsson, Tæknistjóri Upplýsingatækni, 
netfang emil@borgun.is, sími 560 1600.

Áhugasamir eru beðnir um að senda umsóknir á www.borgun.is/starfsumsokn
Umsóknarfrestur er 28. október.

Um Borgun hf.
Borgun hf. starfar á sviði 

greiðslumiðlunar og er leiðandi í 
þróun viðskiptalausna og þjónustu 
við korthafa og banka og sparisjóði 

sem gefa út MasterCard og Maestro 
greiðslukort.

Fyrirtækið er einnig í fararbroddi 
í þjónustu við seljendur sem veita 

MasterCard, Maestro, American 
Express, JCB og DinersClub 

greiðslukortum viðtöku.

Fyrirtækið hefur sterk alþjóðatengsl 
og hefur sett sér að vera eftirsóttasti 

samstarfsaðili Íslands á sviði 
greiðslumiðlunar og tengdrar 

starfsemi.

Borgun hf. er reyklaus vinnustaður.

Borgun hf. • Ármúla 30 • IS-108 Reykjavík • s. 560 1600 • f. 560 1601 • kt. 440686-1259 • borgun@borgun.is • www.borgun.is

Tæknimaður





Eiríksgata 15
101 Reykjavík
2ja herb. m/ stúdíóherbergi

Stærð: 72,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1934

Brunabótamat: 10.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.600.000
2ja herb. kjallara íbúð með stúdíóherbergi, tilvalið til útleigu.   Íbúðin skiptist í stofu, svefnherbergi, eldhús
með nýlegri hvítri innréttingu og nýlega standsett baðherbergi.  Íbúiðinni fylgir stúdíóherbergi með aðgangi
að sér baðherbergi með sturtu.  Húsið er í góðu ástandi og stutt er í miðbæinn og í alla þjónustu.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl: 15:00 til 15:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

869-8150

Eiríksgata 15
101 Reykjavík
3ja herb. rétt hjá Landsspítala

Stærð: 98,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1934

Brunabótamat: 12.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Góð  3ja  herb.  íbúð  á  annarri  hæð  við  Eiríksgötu.  Íbúðin  skiptist  í  gang,  eldhús  með  nýlegri,  hvítri
innréttingu,  tvö  rúmgóð herbergi,  bæði  með skápum,  bjarta  stofu  og nýlega standsett  baðherbergi  með
baðkari og innréttingu. Nýlegt plastparket er á gangi, stofu og herbergjum.  Húsið er í mjög góðu ástandi
og stutt er í miðbæinn og alla þjónustu.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl: 14:00 til 14:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

869-8150

Djúpivogur 22
Höfnum , Reykjanesbæ
Sveit í bæ !

Stærð: 110 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 16.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.600.000
Fallegt  og  fjölskylduvænt  einbýli.  Á  einum  besta  og  leyndasta  stað  landsins.  Hér  ertu  í  sveitinni  og  við
sjóinn . En örstutt er í bæina í kring með allri sinni þjónustu, borgina og á alþjóðlegan flugvöll. Í Höfnum er
kirkja,gott fólk ,fjölbreytt dýralíf og frítt í strætó. Húsið sem um ræðir telur fjögur herbergi, stofu, eldhús, búr
og þvottahús. Frábær nýr sólpallur með geymsluhúsi og stór lóð. Allt vel byggt og viðhaldið. Einnig er leyfi
fyrir byggingu bílskúrs. BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM: 848-8718

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

tse@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

Viltu frið og ró en stutt í fjörið ?

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

848-8718

861-2743

Karlsrauðatorg 24
620 Dalvík
Fjöllin heilla!

Stærð: 74,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 10.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 5.800.000
Falleg  íbúð  í  tvibýli  á  góðum  stað  á  Dalvík.  Íbúðin  hefur  verið  tekin  í  gegn  að  nokkru  leiti.  Nýlegt
baðherbergi,  ágætt eldhús og tvö rúmgóð svefnherbergi.  Stofan er  mjög björt  og ágætlega stór.   Eignin
getur losnað fljótlega.  Dalvík er vaxandi bær við fallegan fjörð. BÓKAÐU TÍMA Í SÍMA 848-8718.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

tse@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

Íbúð á efri hæð

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

848-8718

861-2743

Leifsgata 16
Reykjavík
Til útleigu

Stærð: 91 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1934

Brunabótamat: 11.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: TILBOÐ 
Góð  kjallaraíbúð  sem  breytt  hefur  verið  í  sex  herbergi,misstór,  til  útleigu.  Sameiginlegt  er
eldhús,baðherbergi  og  þvottahús  .  Inngangur  er  bakatil  á  lóðinni.  Herbergin  eru  öll  nú  þegar  í  útleigu.
Nánari upplýsingar gefa sölufulltrúar.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

tse@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

miðsvæðis

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

848-8718

861-2743

Kirkjustétt 17
113 Reykjavík
Stutt í skóla og leikskóla

Stærð: 93,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 15.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.700.000
Skemmitleg  3ja  herbergja  íbúð  á  góðum  stað  í  Grafarholti  nálægt  leikskóla  og  Ingunnarskóla  sem  er  í
fremstu  röð.   Ljóst  parket  er  á  öllum  gólfum að  undanskildu  baðherbergi  sem er  flísalagt  í  hólf  og  gólf.
Fallegt útsýni er af svölum.  Lóð er stór og vel frágengin.  Extra stór 12 fm geymsla fylgir eigninni.  Sameign
er  einnig  extra  rúmgóð,  nóg pláss  fyrir  hjól  og vagna.   Fjölskylduvæn eign á  fallegum útsýnisstað upp á
holtinu í nálægð við alla helstu þjónustu. Kíktu við í dag í opið hús.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl. 15:00-15:30 í dag

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

898 0066

Baughús 20
112 Reykjavík
Fallegt útsýni 

Stærð: 161,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 23.820.000
Bílskúr: Já

Verð: 43.900.000
Efri  sérhæð  ásamt  33,5  fm  bílskúrs  á  fallegum  útsýnisstað  í  Grafarvogi.  Eignin  skiptist  í  anddyri,  stofu,
borðstofu, eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi og tvö barnaherbergi og þvottahús sem er bæði innangengt
úr anddyri og eldhúsi.  Á stofu, borðstofu og gangi er parket en annars dúkur á gólfum nema anddyri sem
er flísalagt.  Fallegt útsýni er úr stofu og borðstofu.  Stór sólpallur með skjólgirðingu er fyrir framan húsið.
Bílaplan hellulagt og með hitalögn.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16:00-16:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

898 0066

Holtsgata 19
101 Reykjavík
Fallegt útsýni

Stærð: 103,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 13.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.300.000
Rúmgóð 4ra herbergja íbúð með glæsilegu útsýni í gamla vesturbænum. Íbúðin skiptist í stofu, borðstofu,
hjónaherbergi, barnaherbergi, gang, eldhús og bað. Lakkað parket á gólfum í stofum, barnaherbergi og á
gangi.  Dúkur  á  gólfum  í  hjónaherbergi  og  eldhúsi.  Eldhús  með  upprunalegri  innréttingu  og  stórum
borðkrók. Baðherbergi er með baðkari og flísum í hólf og gólf. Borðstofan er notuð sem herbergi í dag en
auðvelt er að opna inn í stofuna aftur. Sameiginlegt þvottahús og sér geymsla eru í kjallara

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.17:00-17:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

898 0066



Álfkonuhvarf 47
203 Kópavogur
Stór ný íbúð - laus við kaups.

Stærð: 131,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 23.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.900.000
FLATSKJÁR Í  INNFLUTNINGSGJÖF.  Endaíbúð  á  þriðju  hæð,  gluggar  á  þrjá  vegu.  Íbúðin  er  121  fm  og
geymsla,  10,4  fm.  Íbúðin  er  fullbúin  utan  gólfefna,  þó  eru  flísar  á  baðherbergi  og  í  þvottahúsi.  Rúmgóð
forstofa  með fataskáp,  sjónvarpshol  og  rúmgóð stofa  og  borðstofa,  útgengt  úr  stofu  á  stórar  flísalagðar
suðursvalir, fallegt útsýni. Eldhús með HTH eikarinnréttingu með AEG tækjum.  Baðherbergi flísalagt í hólf
og gólf, sturta og baðkar. 3 góð svefnherbergi með fataskápum

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

8648090

Móvað 1
Norðlingaholt
Glæsilegt einbýlishús

Stærð: 249 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 89.000.000
Glæsilegt  einbýlishús  á  frábærum stað  í  Norðlingaholti.  Húsið  er  um 250fm á  2.hæðum með  tvöföldum
bílskúr og klætt að utan með granítflísum og harðvið. Glæsilegur gluggafrontur. Neðri hæð: anddyri, gesta
wc, borðstofa, stofa, baðherbergi, 3. svefnherbergi, þv.hús, herb. þar sem gert er ráð fyrir sána og bílskúr.
Efri  hæð:  Master  svefnherbergi  með  sér  baðherbergi,  útgengt  út  á  s-vestur  svalir,  koníaksstofa  með
glæsilegu útsýni. Möguleiki á þakpalli yfir bílskúr. Gott erlent lán getur fylgt með.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi

tt@remax.is

blondal@remax.is

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

662 6163

Miðtún 15
245 Sandgerði
Glæsileg eign í nýlegu parhúsi

Stærð: 134,9 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 22.300.000

Bílskúr: Já

Verð: 26.900.000
RE/MAX  BORG  kynnir  einkar  glæsilega  íbúð  í  parhúsi.   Gengið  er  inn  í  rúmgóða  forstofu,  þar  er  stór
skápur og náttúruflísar á gólfi.  Þaðan er gengið inn í stóra stofu með samliggjandi eldhúsi.  Loftið er tekið
upp í stofunni og því er hátt til lofts, gegnheilt mahony parket er á stofu og eldhúsi , eldhúsið er mjög fallegt
og  er  með  dökkri  viðarinnréttinu  og  tækjum  úr  burstuðu  stáli,  allar  innréttingar  eru  sérsmíðaðar  og
skápapláss er mikið. Bílskúr er stór og einnig er stór sólpallur með potti.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Hilmar Þór
Sölufulltrúi

tt@remax.is

hilmarthor@remax.is

Pantið skoðun í síma 699-8993

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 8993

Vesturtún 11
225 Álftanes
Fallegt einbýli

Stærð: 185,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 24.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000
Sérlega  fallegt  einbýli  á  einni  hæð  með  stórum  bílskúr  á  Álftanesinu.Yfirbyggð  sólstofa  úr  svefnh.  og
kamína í stofu.Flest innan hússins er tiltölulega nýlegt og mikið endurnýjað.Björt,rúmgóð stofa með mikilli
lofthæð og stórum gluggum í vestur.Eldhúsið er rúmgott með fallegri viðarinnréttingu.2 barnaherbergi eru
af góðri stærð.Annað er nýtt sem sjónvarpshol.Hjónaherbergið rúmgott,góðir skápar. Baðherbergið er allt
nýlega innréttað.Bílskúrinn er stór og er risgeymsla í honum.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17.00 - 17.30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

897 7744

Jöklafold 41
112 Reykjavík
Björt og falleg 3ja herbergja

Stærð: 89,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 13.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000
RE/MAX BORG kynnir  fallega  og  bjarta  3ja  herbergja  íbúð,  82,2  fm,  á  2.hæð í  3ja  hæða fjölbýli.  Fallegt
gegnheilt rauðeikarparket á gólfum. Nánari lýsing: Forstofa rúmgóð með skáp. Bæði svefnherbergi af góðri
stærð  og  bæði  með  skáp.  Eldhús  með  fallegri  innréttingu,  flísum  milli  skáp  og  góðum  borðkrók  við
hornglugga sem hleypir mikilli birtu inn í eldhúsið. Stofan er af ágætri stærð, vel nýtanleg og útgengt er á
góðar suð-vestur svalir. Baðherbergið er með sturtubaðkari, þvottaaðstaða inni á bað

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.16:00-16:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

897 7744

Breiðvík 29
Grafarvogur
Stutt í fjöruna

Stærð: 101,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 14.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Falleg jarðh í viðhaldslitlu fjölb. Íbúðin skiptist í bjarta og rúmgóða stofu og eldhús með flísum á gólfi gott
sjónvarpshol er inn af svefnherbergisgangi, nú notað sem hjónaherbergi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og
gólf, með baði, sturtu og fallegri innréttingu, barnaherbergi er með skáp og hjónaherbergi er mjög rúmgott
með góðum skápum. Stórt þvottahús er í íbúðinni. Góður pallur með geymsluaðstöðu fyrir grillið og litlum
garðskika. Gólfefni parkett og flísar. Uppl. gefur Kolbrún S: 860-357

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Kolbrún Karlsd.
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

kolbrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 21/10 kl. 15.00-15.30.

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

860-3579

Fálkagata 28
Vesturbær
Við Háskólann

Stærð: 132 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 16.750.000

Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000

Falleg og hlýleg hæð í  vesturbæ Reykjavíkur.  Komið er  inn á gang með góðum skápum. Stofan er  rúmgóð og
björt með stórum suðurgluggum og útgengi á suðursvalir. Eldhús er með upprunalegri innréttingu, borðkrókur og
rúmgott  þvottahús/geymsla  inn  af  eldhúsi.  Herbergi  eru  þrjú,  eitt  þeirra  er  stækkað  úr  tveimur  en  lítið  mál  að
breyta því aftur. Hjónaherbergi er mjög rúmgott. Baðherbergi með baðkari og flísum á gólfi og veggjum. Merbau
parkett er á stofu, vinnuherbergi og gangi flísar á baði. Þak, skólplagnir og múrverk að utan nýlega endurnýjað.
Stutt er á vinsæl útivistarsvæði td. við Ægissíðu.  Nánari upplýsingar gefur Kolbrún sölufulltrúi í síma: 860 3579

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Kolbrún Karlsd.
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

kolbrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 21/10 kl. 16.00-16.30

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

860-3579



Suðurholt 13
220 Hafnarfjörður
Sérhæð með aukaíbúð

Stærð: 267,8 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 37.160.000
Bílskúr: Já

Verð: 57.000.000

Falleg efri sérhæð með innbyggðum bílskúr og 93,5 fm aukaíbúð. Efri hæðin er 144,3 fm 5 herbergja eign með 30
fm innbyggðum bílskúr. Innan íbúðar eru 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi og ein stofa. Eldhús og stofa eru í sama
rými  með  útgengi  á  stórar  suður  svalir  með  fallegu  útsýni.  Tvö  baðherbergi  eru  í  íbúð,  annað  er  rúmgott  með
sturtu,  baðkari,  handlaug  og  salerni,  hitt  er  minna  með  handlaug  og  salerni.  Innangengt  er  í  30  fm  bílskúr  í
gegnum þvottahúsið. Gólfefni á stofu og herbergjum er teppi en korkur er í eldhúsi og baðherbergin eru flísalögð.
Á  neðri  hæðinn  er  93,5  fm  3  ja  herbergja  íbúð  með  sér  inngangi.  Í  henni  eru  tvö  rúmgóð  svefnherbergi,
baðherbergi,  þvottahús,  rúmgóð  stofa  með  opnu  eldhúsi.  Eldhúsið  er  með  kork  á  gólfi  en  teppi  er  á  stofu  og
herbergjum, baðherbergið er flísalagt. Úr stofu er útgengi í sér garð með lítinn hellulagðan pall.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

16.30-17.00

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372

Hverfisgata 37
101 Reykjavík
Falleg íbúð í miðbænum

Stærð: 75,7 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 1906
Brunabótamat: 12.400.000

Bílskúr: Nei

Verð: 21.500.000
RE/MAX BORG kynnir fallega og mikið endurnýjaða 2ja-3ja herbergja íbúð í hjarta miðbæjarins. Íbúðin er á
jarðhæð með sérinngangi. Eignin var áður verslun en var breytt í íbúð 2001 og eru vatns, skólp og raflagnir
nýjar síðan þá ásamt eldhúsinnréttingu. Fallegt stafaparket er á gólfum og var það lagt 1999. Góð lofthæð
innan íbúðar. Gluggar og gler innan íbúðar að hluta nýtt. Þrefalt gler götumegin sem hljóðeinangrar mjög
vel. Frábær íbúð í hjarta miðbæjarins. Sölumenn RE/MAX verða á staðnum.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Hringið og bókið skoðun í síma: 699 7372

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372

Ársalir 1
201 Kópavogur
Glæsileg 3ja herbergja

Stærð: 122,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 19.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.500.000
Glæsileg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð með yfirbyggðar suðursvalir á 8. hæð í lyftuhúsi. Gegnheilt iberaro
parket  á  gólfum.  Traust  og  vel  byggt  fjölbýli.  Sérlega  björt  íbúð  með  góðu  stofurými.  Eldhúsið  er  fallegt
með  fallegri  innréttingu,  góðri  vinnuaðstöðu,  flísum  á  gólfi  og  stórum  eldhúskrók.  Þvottahús  er  innan  af
eldhúsi. Barnaherbergið er af ágætri stærð, parket á gólfi. Hjónaherbergið er af ágætri stærð, parket á gólfi
og góður skápur. Baðherbergi með hornbaðkari. Vönduð eign.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL.17:30-18:00

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372

Goðasalir 8 
201 Kópavogur

STÓRGLÆSILEGT PARHÚS

Stærð: 212,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 35.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 74.000.000

RE/MAX BORG kynnir  í  einkasölu stórglæsilegt parhús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr.  Íbúðarrými  er  188,6  fm og  bílskúrinn  er  24,1  fm.  Sérlega
glæsilegur viðarpallur er á framhlið hússins og í garði og er rúmlega 100 fm að
stærð. Húsið er sérlega bjart og glæsilegt og var hvergi til sparað við innréttingar
og hönnun, sem var í höndum Rut Kára. Gólfefni: Gegnheil hnota í stofurýmum,
stiga  og  svefnherbergjum.  Upphitaður  ljós  náttúrusteinn  í  öðrum  rýmum.
Samspil  gólfefna  í  húsinu  er  sérlega  skemmtilegt.  Nánari  lýsing:  Aðkoma  að
húsinu  er  glæsileg.  Fallegt  hellulagt  plan  er  framan  við  húsið  ásamt  verönd  á
viðarpalli.  Eldhúsið er  einstaklega skemmtilegt  og mjög rúmgott.  Stofurýmið er
af góðri stærð, tvískipt í borð og setustofu með arinn í miðjunni og hárri lofthæð
í  gegn.  Gluggar  í  stofu  eru  stórir  og  gefa  góða  birtu.  Á  neðri  hæð  eru  2
barnaherbergi,  sjónvarpshol,  þvottahús,  hjónaherbergi  og  sérlega  glæsilegt
baðherbergi.  Pallurinn  er  ca.  100  fm  að  stærð,  stórglæsilegur  með  góðum
skjólveggjum sem gefa gott næði.  Öll  helsta þjónusta, skólar og heilsugæsla í
göngufæri.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG MILLI KL.15:00-16:00

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372



Háaleitisbraut 51
108 Reykjavík
Rúmgóð eign-Góðir leigumöguleikar

Stærð: 158 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 22.330.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
Íbúð  á  3ju  hæð í  fjölbýli.  Íbúðin  er  í  dag  í  útleigu  á  200.000  kr  pr  mán  (plús  kostnaður)  með 6  mánaða
uppsagnarfresti og mjög traustan leiguaðila, einnig er bílskúrinn í útleigu á 30.000 kr og geymsla á jarðhæð
á  5000  kr.  Eignin  skiptist  í  2  stærri  svefnherbergi  og  3  minni.  Stofu,  eldhús,  2  baðherbergi.
Þvottahús/geymsla inn af öðru baðherberginu. 2 svalir.  Bílskúr(24,5 fm) og geymsla (6,2 fm).  Verið er að
endurbæta húsið að utan að miklu leiti og hafa allar framkvæmdir verið greiddar af selj.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Hringið og bókið skoðun

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372

Vallengi 9
Reykjavík
Sér garður

Stærð: 66,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 10.497.350
Bílskúr: Nei

Verð: 18.700.000
Snyrtileg og vel skipulögð 2.herb íbúð með sér inngangi  í rólegu hverfi í Grafarvogi.Andyri með flísum og
góðum  skáp.Svefherbergi  er  bjart  og  með  góðum  skápum.Parkett  á  stofu,eldhúsi  og  gangi.
Eldhúsinnrétting  með  flísum  á  milli  skápa.Bað  með  sturtu  og  dúk  á  gólfi.Stutt  í  alla  þjónustu  og  skóla
.Garður í sameign fékk viðurkenningu í sumar frá Reykjarvikur borg.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Hólmar Þór
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

holmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.15-15,30

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

8226300

Grensásvegur 56
Reykjavík
Fyrir vandláta

Stærð: 80,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 11.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.700.000
Remax búi Kynnir:Fallega 3ja herb í búð með frábæru útsýni til vesturs á 4 hæð við Grensásveg. Komið er
inná parketlagðan gang,fatahengi.Hjónaherbergið er parketlagt ,stórir fataskápar, Glugginn snýr í vestur yfir
garðinn  sem  og  glugginn  í  barnaherberginu  en  það  er  parketlagt  og  með  fataskáp.  Baðherbergið  er
flísalagt  í  hólf  og  gólf  ,vaskur  í  lítilli  innréttingu  og  tengi  fyrir  þvottavél  er  á  baði.  Eldhús  er  með  hvítri
innréttingu og beyki hurðum,tengi fyrir uppþvottavél.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. í dag kl. 13 og 13,30 

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

895 5643

Rjúpufell 29
Breiðholt
Laus við kaupsamning

Stærð: 109,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 16.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.800.000
Remax Búi kynnir:Fína 4 herbergja íbúð á annarri hæð í fellunum. Komið inná parketlagt hol,fatahengi og
skápur.  Þrjú svefnherbergi  öll  með nýlegum skápum og eikarparketi  á gólfum. Baðherbergið er  flísalagt í
hólf og gólf,baðkar og vaskur í litlum skáp hvít innrétting. Stofan er parketlögð og útgengi er á yfirbyggðar
svalir,  opið  er  inn  í  eldhús,innréttingin  er  upprunaleg  gamlar  flísar  á  milli  skápa.  Þvottaherbergið  er  innaf
eldhúsi. Sérgeymsla er í sameign og hjóla og vagnageymsla.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. í dag kl. 14 og 14,30 

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

895 5643

Hjarðarland 3
Mosfellsbær
Tvöfaldur bílskúr

Stærð: 304,4 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 38.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 58.700.000
Remax Búi Kynnir:Einbýlishús með aukaíbúð og tvöföldum bílskúr á góðum stað í Mosfellsbæ alls 304.fm.
Nánari  lýsing:Komið  er  inná  flísalagt  anddyri  með  fatahengi  þaðan  inná  lítinn  gang  með  flísalagðri
gestasnyrtingu,annað sem er á efri hæð, er sjónvarpshol,setustofa og borðstofa öll gólf flísalögð,útgengi er
á svalir úr borðstofu. Eldhúsið er líka á efrihæð með Eikarinnréttingu og borðkrók gólf parketlagt. Lítið búr
með glugga.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. í dag kl. 16 og 16,30 

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

895 5643

Kristnibraut 8
Grafarholt
Laus nú þegar 

Stærð: 118,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 19.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 0
Remax  Búi  kynnir:Gullfallega  118  fm  útsýnis  íbúð  á  góðum  stað  í  Grafarholtinu.  Komið  er  inná  flísalagt
anddyri,barnaherbergið  rúmgot  og  parketlagt  ,   Stórt  hjónaherbergi  parketlagt,gott  útsýni  til
Esju.Baðherbergið  flísalagt  í  hólf  og  gólf  baðkar,vaskur  í  hvítri  innréttingu.Eldhús  flísalagt,falleg  innrétting
mikið  skápapláss  og  gott   útsýni  yfir  golfvöllinn  og  borgina  til  suðverstur,  borðstofa  og  stofa  mynda  eitt
rími,parket á gólfi, útgengi á svalir úr borðstofu.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. í dag kl. 15 og 15,30 

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

895 5643

Hrísateigur
Reykjavík
Kjallari

Stærð: 52,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 7.570.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.000.000
Remax  Búi  Kynnir:52,7fm  kjallara  íbúð  í  teigunum.  Nánari  lýsing:Komið  inná  sameiginlegan
stigagang,teppalagður stigi  niður  nokkrar  tröppur.  Þegar komið er  inní  íbúðina er  komið inná lítinn gang,
fatahengi.Eldhús  dúklagt,  hvít  innrétting,  sæmileg  stofa,svefnherbergi  með  dúk  á  gólfi  og
fataskáp.Baðherbergið með glugga og sturtu aðstöðu. Fram á stigagangi er sér geymsla og sameiginlegt
þvottahús.  Íbúðin þarfnast lagfæringar.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Góð leigu íbúð

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

895 5643

Vallartún 8
Reykjanesbær
Nýjar rafmagnslagnir

Stærð: 69,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 9.850
Bílskúr: Nei

Verð: 13.500.000
Remax Búi Kynnir:Ris á góðum stað í Keflavík. Komið inn sameiginlegan stigagang,teppalagður stígi upp á
aðra  hæð  Á  stigapalli  er  sér  þvottahús  lítið  undir  súð.  Komið  er  inná  parketlagðan  gang,  fatahengi.Tvö
ágætlega rúmgóð herbergi  Parket á gólfi, þriðjaherbergið er notað sem fataherbergi,parket á gólfi. Stofa
og  eldhús  mynda  eitt  rými  parket  á  gólfi  í  stofu  en  dúkur  á  eldhúsi.  Eldhúsinnrétting  er
upprunaleg.Baðherbergið er flísalagt,veggir að hluta og gólf  Skápar eru undir súð á baði.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. í dag kl. 18 og 18,30 

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

895 5643



Vallengi 15
112 Reykjavík
Permaform

Stærð: 91,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 13.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Stór og björt 3ja herb. íbúð á efri hæð í Permaformhúsi með sérinngangi. Komið er inn í flísalagt hol með
fatahengi.  Gangur  og  stofa  eru  með  parket á  gólfi.  Eldhús  er  rúmt  með  hvítri  innréttingu  og  fallegum
náttúruflísum á gólfi opið inní stofu, útgengi á góðar svalir frá eldhúsi. Svefnherbergin eru bæði rúmgóð og
með góðum skápum, parket er á gólfum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Stórt og gott þvottaherbergi
er innan íbúðar. Viðurkenning frá Reykjavíkurborg um snyrtilegasta garðinn.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Svana
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

svana@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.15.30-16

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

866 9512

Eskivellir 5
221 Hafnarfjörður
Ljós og falleg eign

Stærð: 105 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 20.660.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.400.000
Falleg  íbúð  á  2.hæð  í  nýlegu  lyftuhúsi  í  hafnarfirði.  Stæði  í  bílageymslu  fylgir  og  10  fm  geymsla.
Sameiginlegur inngangur er en út af gangi á 2.hæð er gengið út á svalir með sér inngang í íbúð. Í eigninni
er  forstofa,  baðherbergi,  stofa,  3  svefnherbergi,  eldhús og sér  svalir.  Forstofa,  eldhús og baðherbergi  er
með físum en stofa og öll herbergi eru með plastparketi. Eikarinnréttingar eru í eldhúsi og baðherbergi og
stórir gluggar eru í allri íbúðinni. Bjallan verður merkt RE/MAX

Búi

Svanlaug
Sölufulltrúi

svanlaug@remax.is

Opið
Hús

Í dag sunnudag kl 16.00-16.30

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

697 8381

Gullengi 33
112 Reykjavík
Ekki missa af þessari !!!

Stærð: 85 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 16.620.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.500.000
Frábærlega staðsett 3ja herbergja 85,1 fm íbúð á 3. hæð fyrir miðju með sérinngangi af svölum. Eigninni
fylgir  31,1  fm  stæði  í  bílageymslu  og  stutt  er  í  alla  þjónustu,  skóla  og  leikskóla  .  Í  íbúðinni  er  flísalögð
forstofa, flísalagt baðherbergi með hvítri innréttingu, 2 svefnherbergi, geymsla í sameign,eldhús með hvítri
innréttingu, sér þvottahús, stofa og borðstofa sem eru samtengdar og rúmgóðar sér svalir. Stofa, herbergi
og eldhús er með plasparketi. Verið velkomin að skoða.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Svanlaug
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

svanlaug@remax.is

Opið
Hús

Í dag sunnudag kl 14.30-15.00

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

520 9400

697 8381

Laugavegur 40A
101 Reykjavík
Glæsieign í Miðborginni

Stærð: 101,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1929

Brunabótamat: 18.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 52.000.000
REMAX  BÚI  KYNNIR:  FRÁBÆR  EIGN  Á  EFTIRSÓTTUM  STAÐ  Í  MIÐBORG  REYKJAVÍKUR.  NÝLEGA
UPPGERT  ELDRA HÚSNÆÐI  VIÐ  LAUGAVEG,  65  FM ÞAKSVALIR  TIL  SUÐURS MEÐ HEITUM POTTI.
SVALIRNAR  GEFA  EIGNINNI  AUKINN  SJARMA.  TVÖ  GÓÐ  SVEFNHERBERGI  ERU  Í  ÍBÚÐINNI.  STÓR
STOFA OG ER LOFTHÆÐIN RÚMIR 280 CM. Á BAÐHERBERGI ER VANDAÐUR FRÁGANGUR, BAÐKAR
MEÐ NUDDI,  FLÍSAR  Á  GÓLFI  OG Á  VEGGJUM.  EIGNINNI  FYLGIR  SÉRGEYMSLA.   SJÓN ER  SÖGU
RÍKARI   FREKARI  UPPLÝSINGAR  HJÁ  ÞÓRÓLFI  Í  SÍMA  891-8881  EÐA  Í  TÖLVUPÓST

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Þórólfur
Jóhannesson

Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

thorolfur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 16:00-16:30

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

891 8881

Hlynsalir 5
201 Kópavogur
falleg eign á fallegum stað

Stærð: 90,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 16.945.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.500.000
REMAX ESJA KYNNIR: Falleg og vel skipulögð 90,4 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi af
svölum  ásamt  stæði  í  bílageymslu  í  nýlegri  lyftublokk  við  Hlynsali  í  Kópavogi.  Íbúðin  skiptist  í  forstofu,
baðherbergi, eldhús, stofu og tvö svefnherbergi. Þvottahús er innan íbúðar. Stutt er í alla almenna þjónustu
og  er  golfvöllur,  líkamsræktarstöð  og  sundlaug  í  næsta  nágrenni.    FREKARI  UPPLÝSINGAR  VEITA
BJÖRN  ARNARSON  (BKA@REMAX.IS,  692  1065)  OG/EÐA  JÚLÍUS  JÚLÍUSSON  (JRJ@REMAX.IS,  896
4146)

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

bka@remax.is

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

jrj@remax.is

Opið
Hús

í dag, sunnudag, frá 16:30-17:00

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

692 1065

896 4146

Árkvörn 2b
110 Reykjavík
Falleg 4 herbergja íbúð

Stærð: 135,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 18.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
RE/MAX Esja kynnir  - fallega 4 herbergja íbúð í  Árkvörn í  Árbænum.  Íbúðin er 135,6 fermetrar þar af er
17,8 fermetra bílskúr.  Bílskúrinn er með rafmagni.   Íbúðin er á 3 hæð með sérinngangi.  Staðsetningin er
mjög góð vegna lítillar fjarlægðar frá skóla og leikskóla.  Eignin var tekin í gegn að utan nú í sumar, meðal
annars nýjar rennur og málað. Allar nánari upplýsingar veitir Helga í síma 822 2123 eða helgap@remax.is

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 16:30 - 17:00

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

822 2123

Blikaás 13
221 Hafnarfjörður
Stórglæsileg 2-3 herbergja íbúð

Stærð: 69,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 13.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.300.000
RE/MAX Esja kynnir - Stórglæsilega 2 til 3 herbergja íbúð í Blikaás 13 í Áslandinu í Hafnarfirði í viðhaldslitlu,
litlu fjölbýli. Samkvæmt teikningu er geymsla í íbúðinni sem hægt er að nota sem herbergi.  Eldhús er með
fallegri kirsuberjainnréttingu og Ariston helluborði og ofn. Stofan er rúmgóð með gegnheilu eikarparketi og
útgengt  út  á  stóra  verönd með skjólveggjum.   Allar  nánari  upplýsingar  veitir  Helga í  síma 822 2123 eða
helgap@remax.is

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 15:00 - 15:30

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

822 2123

Junkaragerði
 233   Reykjanesbær
Hafnir

Stærð: 166 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 22.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.000.000
REMAX  Esja  kynnir  gott  tækifæri  fyrir  fólk  sem  vill  njóta  kyrrðar  og  fegurðar  með  sjóinn  nánast  í
bakgarðinum. Hvað er betra en að sitja við stofugluggan og halla sér aftur og njóta  náttúrufegurðar.  Til
sölu er  Einbýlishúsið Junkaragerði  í nágrenni  við Hafnir (Reykjarnesbæ) Húsið er 166 fermetra timburhús,
hæð og ris á steyptum kjallara. Húsið hefur meira og minna allt verið endurbyggt.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Kristgeir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

kristgeir@remax.is

Bókaðu Skoðun í síma 659 0034

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

659 0034



Laxatunga
Mosfellsbær
Sveit í borg

Stærð: 244 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 45.200.000
REMAX Esja kynnir  raðhús við Laxatungu 12 til  22,  Mosfellsbæ.Nánar tiltekið í  Leirvogstungu. Húsin eru
staðsett  efst  í  landinu með góðu útsýni.  Um er  að ræða sex raðhús í  lengju  á  tveimur  hæðum byggt  úr
steyptum  einingum.  Hvert  hús  verður  244  fm.  að  stærð  með  innbyggðum  ca.  29  fm.  bílskúr.Þetta  eru
frábærlega vel hönnuð hús af verðlauna arkitektinum Kristni Ragnarsyni.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

ingolfur@remax.is

Pantið skoðun og eignamöppu

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

8937806

Freyjubrunnur 6
Úlfarsfell
Glæsilega hönnuð raðhús

Stærð: 192,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 37.900.000
Glæsilegt  rúmlega  fokhelt  raðhús  í  Úlfarfellslandi   Um  er  að  ræða  raðhús  á  tveimur  hæðum  byggt  úr
steyptum einingum.  Húsin  eru  frá  193  fm.með  innbyggðum bílskúr.   Efri  hæð  skiptist  í  bílskúr,  forstofu,
gestasalerni, hol,eldhús og stofu með útgangi útá 22 fm svalir.   Neðri hæð skiptist í  geymslu,þvottahús,
baðherbergi,2  barnarherbergi  og hjónaherbergi  með baðherbergi  og fataherbergi  innaf,  útgangur  útá  lóð
frá hjónaherbergi.  Húsið stendur á mjög skemmtilegum stað í suðurhlíðum Úlfarsfells

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

ingolfur@remax.is

Opið
Hús

Í dag frá kl.17:30-18.00

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

8937806

Blikaás 13
221 Hafnarfjörður
Glæsileg íbúð

Stærð: 85 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 15.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Vorum að fá í sölu þessa sérlega fallegu 85 fm 3ja herbergja íbúð á efri hæð í mjög góðu sex íbúða húsi.
Sér inngangur af svölum. Forstofa er flísalögð. Stór og björt stofa, borðstofa, útgangur á mjög góðar suður
svalir  með fallegu útsýni.  Eldhús er rúmgott með fallegri  innréttingu og góðum borðkrók. Innaf eldhúsi  er
stórt og gott þvottahús/geymsla með glugga og góðum skápum. Rúmgott svefnherbergi með skápum og
annað gott herbergi með skáp. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

og@remax.is

Opið
Hús

Mánudag kl: 19:30 til 20:00

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

861 7757

Kvistavellir
221 Hafnarfjörður
Glæsileg raðhús

Stærð: 202,7 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 30.800.000

Til sölu sérlega vönduð raðhús við Kvistavelli í Hafnarfirði. Húsin sem eru 4-5 herbergja eru staðsteypt og teiknuð
af K.J hönnun ehf. Þau eru á tveimur hæðum og er steyptur stigi milli hæða. Bílskúr sem er 33 fm er innbyggður .
Húsunum verður skilað fokheldum að innan en fullbúnum að utan með grófjafnaðri  lóð. Húsin verða steinuð að
utan  með  steinsalla  að  vali  hönnuða.  Gluggar  og  hurðir:  trégluggar  grunnmálaðir  ísteyptir,  opnanleg  fög  úr
mahoagny/oregonpine,  útihurðir  verða  með  mahoagny  fulningum.  Gler  er  K-gler  reyklitað.  Gert  er  ráð  fyrir  að
hitalögn  verði  í  gólfi  en  þó  ekki  íkomin.  Raflagnir  eru  steyptar  í  þar  sem  það  á  við  samkvæmt  teikningu
rafhönnuðar.  Inntaksgjöld  vegna  hita-  og  rafmagns  greiðast  af  kaupanda.  Vatnsinntak  greiðir  seljandi.
Skipulagsgjald greiðir kaupandi.  Húsin verða tilbúin til afhendingar í febrúar 2008. Skilalýsing og teikningar liggja
fyrir á skrifstofu. Verð: 30,8 til 31,6 milljónir

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

og@remax.is

Góð hús, traustir verktakar.

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

861 7757

Stapahraun 7
220 Hafnarfjörður
Iðnaðar og geymsluhúsnæði

Stærð: 99 fm
Fjöldi herbergja: 01
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 8.830.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.500.000
Iðnaðarhúsnæði á góðum stað í Hafnarfirði.  Húsið er stálgrindarskemma byggt 1980.Húsnæðið er meira
eða  minna  endurnýjað.  Búið  er  að  setja  upp  nýja  eldvarnarveggi  á  milli  allra  eignarhluta.  Þakið  og
burðarvirki  er  endurnýjað  að  hluta  til.  Búið  er  að  endurnýja  raflagnir  að  hluta  í  húsinu  og  leggja  3ja  fasa
rafmagn. Klæðning utan á húsinu er ný nema á gafli en þar er húsnæðið einangrað að innan. Allar hurðir
eru nýjar. Tvær stærðir er um að ræða annars vegar 99 fm. og hins vegar 168 fm.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

og@remax.is

Gott húsnæði, frábær staðsetning.

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

861 7757

Austurmýri 20
Selfoss
Vandað enda raðhús

Stærð: 110,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 19.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.500.000
Um er að ræða mjög vandað enda raðhús sem er staðsett innst í botnlangagötu við Austurmýri á Selfossi.
Húsið  er  fullfrágengið  og  er  allt  hið  snyrtilegasta.  Garður  er  fullfrágenginn  með  góðum sólpalli  sem snýr
móti  suðri  og búið er  að girða alla  lóðina af.  Íbúðin að innan er  öll  hin  snyrtilegasta og allur  frágangur  til
fyrirmyndar,  forstofa  er  með góðum skáp,  tvö svefnherbergi  eru í  húsinu og eru þau einnig  með góðum
skápum, stofa og eldhús eru samliggjandi og er eldhúsinnréttingin mjög smekkleg.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 897-7027

RE/MAX Heimili & Jarðir - Austurvegur 65 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8977027

Grandavegur 4
107 Reykjavík
Nýuppgert á besta stað í Vesturbæ!

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 12.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.500.000
Nýuppgerð 4 herbergja jarðhæð í rólegu fjölbýli. Gengið úr forstofu, inn á gang með nýtt baðherbergi. Eitt
svefnherbergi  er  á  gangi.  Frá holi  er  hjónaherbergi,  við  hliðina á er  barnaherbergi.  Öll  herbergin eru með
nýjum skápum. Opið er inn í rúmgóða stofu frá holi. Eldhús er með nýlegri hvítri innréttingu, ísskápur fylgir.
Geymsla  inn  af  holi,  í  gegnum  hana  er  gengið  inn  í  sameign,  sameiginlegt  þvottahús  og  hjólageymsla.
Húsið er nýstandsett að utan. Góð íbúð og stutt í alla þjónustu.

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Þór E. Pálsson
Sölufulltrúi

tas@remax.is

thor@remax.is

Vilhelm
Sölufulltrúi

vilhelm@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS í dag 21. sept. kl.17 - 17:30

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

846 9433

661-7497



Hrafnhólar 7
800 Selfoss
Stutt í skólann!

Stærð: 132,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 24.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.900.000
Re/Max Heimili og Jarðir kynna: Fallegt endaraðhús nánast við hliðina á Sunnulækjarskóla!  Húsið sem er
smjög smekklegt í  alla staði er með 3 góðum herbergjum, fallegu baðherbergi, forstofu, þvottarhúsi með
góðri vinnuaðstöðu, Eldhúsi, stofu og holi. Innréttingar, parket og hurðir eru úr Mahogny, Flísar á forstofu,
baði og eldhúsi eru dökkar úr náttúrusteini. Eldhústæki úr burstuðu stáli Góð lofthæð er í öllu húsinu, hiti í
gólfum og mikið af stórum og fallegum gluggum. Góð eign.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Bókaðu skoðun núna!

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8691078

Grafhólar 20
800 Selfoss
Flott eign!

Stærð: 187 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 0
Re/Max Heimili og Jarðir kynna: Glæsilegt, vel staðsett parhús í Suðurbyggð. Húsið er 187 fm að stærð og
er  innst  í  botnlanga  við  opið  grænt  svæði.  Húsið  skiptist  í  forstofu,  þvottarhús,  stórt  baðherbergi,  stofa,
eldhús  og  4  góð  svefnherbergi  (fataherbergi  innaf  hjónaherbergi)  Hiti  í  gólfum  og  þiljur  í  lofti.  Hurðir  og
gluggar úr mahogny.    Húsið skilast fullbúið að utan. Flísalagt með ljósum flísum. Stutt í skóla og leikskóla.
Vert að skoða þessa! Hringið strax og bókið skoðun!

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Góð staðsetning!

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8691078

Kirkjuvegur 11
800 Selfoss
Besta staðsetningin í bænum!

Stærð: 204,7 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 23.530.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.700.000

Remax Heimili  og Jarðir  kynna glæsilegt mikið endurnýjað, einbýli  í  miðbænum á Selfossi  !   Eignin telur   Neðri
hæð: Forstofa með Svörtum náttúrusteinsflísum, Eldhús með fallegri eikarinnréttingu, flísalagt með svörtum flísum
á milli  og parketi  á  gólfi,   Herbergi  með parketi  á  gólfi,  Stór  og björt  stofa  og borðstofa  innaf.  Þvottarhús innaf
eldúsi, með baðherbergi og þaðan er svo gengið út í stórann og gróinn garð. Góð geymsla með sér inngangi sem
er í dag notað sem afþreyingarherbergi. Einnig er hægt að ganga inn í 28,3 m2 bílskúr að baka til.  Efri hæð: Stórt
og  gott  hjónaherbergi,  3  góð  barnaherbergi,  fataherbergi  og  virkilega  fallegt  baðherbergi  sem  er  flísalagt  með
svörtum 60x60 náttúrusteinsflísum , hvítri baðinnréttingu og gamaldags frístandandi baðkari.  Húsið er miðsvæðis
og er alveg við væntanlega miðbæjarkjarna svo það er stutt í alla þjónustu. Lagnir, rafmagn, gluggar, einangrun
og gler er búið að endurnýja að fullu.  Ekki missa af þessu því þessi stoppar stutt! Bókaðu skoðun núna í síma
869 1078.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Mikið endurnýjað!

RE/MAX Heimili & Jarðir - Austurvegur 65 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8691078

Kvíslartunga 54-58
270 Mosfellsbær

GLÆSILEIKI EINKENNIR ÞESSA EIGN

Stærð: 248 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2008
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 41.500.000

Re/Max Heimili  og Jarðir  kynna:  Um ræðir 3 húsa raðhúsalengju á einstökum
stað  í  Leirvogstungu.  Glæsileikinn  einkennir  þessi  raðhús  og  er  arkitektúrinn
einstaklega  skemmtilegur.  Mikið  og  fallegt  útsýni  er  úr  öllum  íbúðunum.
Þaksvalir gefa húsnæðinu ótrúlega skemmtilegan svip og þaðan er útsýni til allra
átta.   Húsin skilast fullbúin að utan og fokheld að innan í mars 2008. Verð frá
41.5m  Kvíslartúngu 54-58  sem staðsett  í  nýskipulögðu hverfi  í  Leirvogstungu
Svæðið  er  um  1km  frá  miðbæ  Mosfellsbæjar  þar  sem  er  gert  ráð  fyrir  beinni
aksturstengingu milli  bæjarhluta að vestan við vesturlandsveg..  Allar teikningar
liggja  fyrir  þ.e.  aðalteikningar,  sökkulteikningar,  burðarvirkisteikningar,  glugga-
og  hurðateikningar,  skolp-  og  lagnateikningar  auk  rafmagnsteikninga.  Aðal
hönnuðir  hússins er  teiknistofan Onyx ehf,  og er  verkfræðihönnun framkvæmd
af  verkfræðistofu  Þráinns  og  Benedikts.  3-D  teikningar  lyggja  frammi  til  frekari
glöggvunar  á  húsi..  Allar  nánari  upplýsingar  er  að  fynna  á  skrifstofu  RE/MAX
Heimili og Jarða í símum: Sigrún 820 9610 Valdimar 821 0808 Drífa 869 1078

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Valdimar
Sölufulltrúi

valdimar@remax.is

Þessi stoppar stutt!

RE/MAX Heimili & Jarðir - Austurvegur 65 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8691078

821 0808



Bjarmaland 18
245 Sandgerði
Fallegt hús

Stærð: 194 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 28.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 31.900.000
RE/MAX LIND kynnir glæsilegt 164,3 fm einbýlishús með 29,7 fm innbyggðum bílskúr að Bjarmalandi 18
Sandgerði.  Húsið skiptist  í  stofu,  borðstofu,  hol,  5-6 svefnherbergi,  2 baðherbergi,  eldhús og þvottahús,
stórum  sólpalli  með  heitum  pott.  Eldhúsið  er  með  góðri  upprunalegri  U  laga  innréttingu.  Stofan  og
borðstofa  er  með  eikarparket.  Herbergin  eru  með  eikar-  og  plastparket  á  gólfi  og  góðum  skápum.
Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með góðri innréttingu. Allt nýtt inn á baði.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

eythorj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag. milli kl 17:30-18:00 

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

892 2325

Breiðhóll 27
245 Sandgerði
Nýtt einbýlishús

Stærð: 204,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 36.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.800.000
RE/MAX LIND kynnir  glæsilegt 172,0 fm einbýlishús ásamt 32,4 fm innbyggðum bílskúr að Breiðhól 27 í
Sandgerði.  Í  húsinu eru 4 svefnherbergi,  eldhús, 2 baðherbergi,  borðstofa,  stofa,  þvottahús og geymsla.
Eldhúsið er með flísum á gólfi og glæsilegri U-laga innréttingu og nýjustu tækjum. Stofan og borðstofa eru
samliggjandi  með  flísum  á  gólfi.  Svefnherbergin  eru  3  talsins  með  plast  parketi  á  gólfum  og  góðum
skápum. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólfi með sturtu og nuddbaðker með útvarpi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

eythorj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.15:00 og 15:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

892 2325

Holtsgata 41
245 Sandgerði
Einbýli til sölu á hornlóð

Stærð: 178 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 24.740.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.900.000
Flott 130 fm einbýlishús ásamt 48 fm bílskúr sem stendur á hornlóð. Í húsinu eru 4 svefnherbergi með dúk
á  gólfum,  góð  stofa  og  borðstofa  með  eikarparket  og  þvottahús.  Eldhúsið  er  parketlagt  með  góðum
innréttingum. Frá þvottahúsi er gengið út á pall en geymslan er í bílskúrnum. Glæsilegur garður er við húsið
með stórum sólpalli  og  heitum potti  og er  þar  einnig  sturtuaðstaða.  Frábær staðsetning en 174 m eru  í
grunnskóla og 295 m í leikskóla. Gott hús á skemmtilegum stað í Sandgerði.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

eythorj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dag milli kl. 15:45 og 16:15

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

892 2325

Uppsalavegur 7
245 Sandgerði
Stórt og glæsilegt einbýli

Stærð: 213,9 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1952

Brunabótamat: 30.660.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Stórglæsilegt  7  herbergja  162,9  fm einbýlishús með stóru  upphituðu bílaplani  fyrir  framan hús og 51 fm
bílskúr.  Komið er  inn  í  forstofu  með flísum á gólfi.  Hnotuplastparket  er  inn  í  herbergjum á  neðri  hæð og
sjónvarpsholi,  flísar  eru  í  stofu  og  mahonýparket  á  borðstofu  og  flísar  á  baði.  Þak  hefur  nýlega  verið
endurnýjað  og  gluggar  yfirfarnir.  Þetta  hús  er  með  vönduðum  innréttingum  og  gólfefnum  á  góðum
útsýnisstað. Húsið er endahús í botngötu á rólegum stað. Góð eign í á besta stað í Sandgerði.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

eythorj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16:30-17:00 

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

892 2325

Eskivellir 3
220 Hafnarfjörður
Einstaklega glæsileg eign

Stærð: 99,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 20.180.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000,-
Glæsileg 4 herbergja íbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í: forstofu
með skáp og fallegum flísum á gólfi,  tvö rúmgóð barnaherbergi,  stórt og gott svefnherbergi með góðum
skáp, baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, baðkar og falleg innrétting, Eldhúsið er sérlega glæsilegt með
fallegri innréttingu, eyja með háf, stál tæki, límtré á borðum. Björt og falleg stofa með útgangi út á 12,9 fm
yfirbyggðar svalir sem ekki eru inn í fm íbúðar. Eikarparket á gólfi

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oskar@remax.is

Opið
Hús

í dag kl: 15:00-15:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8999-427

Hafnarstræti 81
600 Akureyri
Glæsileg íbúð í Miðbæ  Akureyrar

Stærð: 36,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 8.190.000
Bílskúr: Nei

Verð: 11.200.000
RE/MAX MIÐLUN  kynnir  2ja herbergja 36,3 fm  íbúð á annarri  hæð við Hafnarstæti í  sérlega glæsilegu
fjölbýli í  miðbæ  Akureyrar.  Húsið  var í  heild  sinni  tekið í  gegn  fyrir  um  tveim  árum.  Eignin  skiptist  í:
Svefnherbergi  með  parketi á  gólfi,  stofu  með  eldhúskrók  og  Austursvölum  með  útsýni  út á  "Pollinn"við
Akureyri. ,  baðherbergi  með  flísum á  gólfi  og  veggjum,  ásamt  sérgeymslu í  sameign.  Íbúðin  er  mjög
smekkleg eins og allt húsið sem er staðsett í miðbæ Akureyrar.

Miðlun

Ingi Þór
Sölufulltrúi

ingi@remax.is

Opið hús?..

RE/MAX Miðlun - Sunnuhlíð 12 - 603 Akureyri - Sími: 412 1600 - www.remax.is

698 4450

Arnar
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

arnarg@remax.is
660-2950

Þórunnarstræti
600 Akureyri
Góð staðsetning á Akureyri

Stærð: 100,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 14.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.200.000
Góð fjögra herbergja íbúð í litlu fjölbýli miðsvæðis á Akureyri.  Íbúð skiptist í: Hol með flísum, Þrjú herbergi
með  parket á  gólfum,stofu  með  vestursvölum  og  parket á  gólfi,baðherbergi  er  með  flísum á  gólfi  og
veggjum.  Eldhús er  með smekklegri  innréttingu og parket á gólfi.  Stór geymsla er í  sameign.  Örstutt  í
Háskóla Akureyrar, Glerártorg, miðbæ og sundlaug Akureyrar og ýmsa aðra þjónustu.

Miðlun

Arnar
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Ingi Þór
Sölufulltrúi

arnarg@remax.is

ingi@remax.is

Opið hús?..

RE/MAX Miðlun - Sunnuhlíð 12 - 603 Akureyri - Sími: 412 1600 - www.remax.is

660-2950

698 4450

Kotabyggð
601 Akureyri
Heilsárshús Við Akureyri

Stærð: 11,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 21.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: tilboð
Glæsilegt heilsárshús handan Akureyrar við Eyjafjörð. Þrjú svefnherbergi gott svefnloft,rúmgóð stofa með
frábæru útsýni yfir Akureyri og Eyjafjörð.  Opið er á milli eldhúss og stofu.  Eldhús er búið Gorenje tækjum.
smekklegt baðherbergi með sturtuklefa. Á gólfum eru flísar nema á svefnlofti sem er parketlagt.  Hiti er í
gólfum og hitastillir í hverju rými.  Kjallari er með sérinngang  og afhendist tilbúinn til innréttinga.  Möguleiki
er að láta allan búnað og húsgögn fylgja húsinu.

Miðlun

Arnar
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Ingi Þór
Sölufulltrúi

arnarg@remax.is

ingi@remax.is

RE/MAX Miðlun - Sunnuhlíð 12 - 603 Akureyri - Sími: 412 1600 - www.remax.is

660-2950

698 4450



Lækjasmári 82
201 Kópavogur
Mjög góð 5 herbergja íbúð 3.hæð

Stærð: 135,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 22.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.900.000
Mjög  góð  5  herbergja  íbúð  á  teimur  hæðum  á  mjög  góðum  stað  í  Smárahverfinu  í  Kópavogi,  neðst  í
Kópavogsdalnum.   Íbúðin  er  135,7  fm  auk  geymslu  sem  er  5,97  fm,  samtals   141,7  fm.   Í  dag  eru  3
svefnherbergi en auðvelt að búa til 4. herbergið. Húsið er mjög vel staðsett neðst í Kópavogsdalnum þar
sem er mjög skjólsælt og veðursælt.  Göngufæri er í leikskóla og skóla, sem og íþróttasvæði Breiðabliks,
Smáratorg og Smáralind svo eitthvað sé nefnt.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.17:00-17:20

896 2312

822 3702

Brekkugata 7a
190 Vogum
Parhús í Vogunum

Stærð: 104,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 14.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.000.000
Vel skipulagt 104,9 m2 parhús á Brekkugötu 7a í  Vogum við Vatnsleysuströnd. Komið er inn í  flísalagða
forstofu. Þvottahús inn af forstofu. Stóra parketlagða stofu. Eldhúsið er flísalagt með snyrtilegri innréttingu.
Baðherbergi með flísum á gólfi og baðkari. Tvö parketlögð svefnherbergi, í hjónaherbergi er góður skápur.
Möguleiki er á að gera þriðja herbergið. Húsið var málað að utan í sumar. Snyrtileg eign á rólegum stað.
Stutt í skólann og aðra þjónustu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.17:00-17:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

864 1813

822 3702

Holtabyggð 3
220 Hafnarfjörður
Falleg eign á frábærum stað

Stærð: 97,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 16.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Falleg 97,6 fm 4ra herbergja íbúð á 2 hæð stutt frá golfvellinum hjá Keili í Hafnarfirði. Flísalögð forstofa þar
sem er stór innfelldur skápur. Í eldhúsi er falleg innrétting með ofni, háfi og helluborði sem eru á eyju sem
aðskilur eldhús og stofu. Stofan er björt og er útgengt á suðursvalir með góðu útsýni yfir hraunið og út á
flóann. Baðherbergi flísalagt hólf í gólf með baðkari og fallegri innréttingu. Hjónaherbergi 11fm með stórum
skáp. 2 barnaherbergi, skápur er í einu herberginu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl. 16:00-16:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

864 1813

822 3702

Ásgarður 123
108 Reykjavík
Flott staðsetning

Stærð: 109,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 15.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Komið er inn í flísalagða forstofu, gengið er úr forstofu niður í kjallara, eitt herbergi er í kjallara og þvottahús,
tölvu horn,  flotað gólf er í kjallara. Eldhús er með upprunalegri innréttingu, nýlegur ofn og helluborð, flísar á
gólfi og milli innréttinga. Stofa er parketlögð, útgengt út í garð. Stigi upp er með nýju teppi. Efri hæð: Þrjú
svefnherbergi  með dúk  á  gólfi.  Endurbætur  að  sögn eiganda er-  skolp,  hús  að  utan,  draga  rafmagn og
setja nýja töflu, hitalagnir, þak rennur, teppi á stiga.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14:00 - 14:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

864 1813

822 3702

Núpalind 4
201 Kópavogur
Falleg þakíbúð með bílskýli

Stærð: 173,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 28.045.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
Virkilega falleg 173,5 fm þakíbúð á 4. og efstu hæð með stæði í bílskýli.  Í íbúðinni eru fjögur svefnherbergi
ásamt  tvískiptri  stofu  með  mikilli  lofthæð  og  halogenlýsingu  sem  og  í  eldhúsi.   Tvær  svalir  í  suður  og
suðvestur. Mjög rúmgott óskráð rými er til  viðbótar, en það hentar mjög vel sem geymsla, vinnuherbergi
eða  tómstundaherbergi.  Stæði  í  bílageymslu  fylgir  eigninni  og  er  það  ein  og  hálf  stærð,  staðsett  við
innganginn. Ekki er um lyftuhús að ræða.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.17:30-18:00

896 2312

822 3702

Háabarð 8
220 Hafnarfjörður
Fallegt hús á rólegum stað

Stærð: 161 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 22.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.700.000
Góður  skjólgóður  suðurgarður  með  heitum  potti  og  verönd.  Eldhúsið  er  með  hvítri  innréttingu  og  góðu
skápaplássi. Þrjú svefnherbergi eru í húsinu, tvö þeirra eru með parketi á gólfum og skápum en eitt með
dúk á gólfi. Baðherbergi er flísalagt hólf í gólf ( baðkar ). Stofan og borðstofan er með parketi á gólfi og  er
útgegngt  í  garðhús  úr  stofu.  Þvottahús  er  innaf  eldhúsi  og  er  útgegnt  út  í  garð  úr  þvottahúsi.  Að  sögn
eiganda er húsið í góðu ásigkomulagi og skolplagnir nýlegar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

864 1813

822 3702

Sóleyjarimi 7
112 Reykjavík
50 ára og eldri

Stærð: 101,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 18.891.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.900.000
Komið inn í forstofu með Mustang flísum á gólfi og góðum skáp. Stofan er stór og björt með eikarparketi á
gólfi, útgengt er á suður svalir með frábæru útsýni yfir borgina. Eldhúsið er opið inn í stofu og með fallegri
viðar innréttingu. Electrolux ofn og helluborð, Electrolux uppþvottavél, burstað stál ísskápur geta fylgt með.
Salerni er flísalagt hólf í gólf. Hjónaherbergi er með stórum skápum og eikarparketi, útgengt á vestur svalir
með frábæru útsýni. Þvottahús er flísalagt.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 13:00 - 13:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

864 1813

822 3702

Rauðarárstígur 13
105 Reykjavík
Snyrtileg íbúð í miðbænum.

Stærð: 57 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 8.140.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
Snyrtileg 2ja  herbergja  íbúð á 1.hæð í  miðbæ Reykjavíkur,  Íbúð er  44,6 fm ásamt 9,0 fm leiguherbergi  í
kjallara  sem  er  í  útleigu,  Komið  er  inn  í  parketlagt  hol  með  fatahengi,eldhús  er  flísalagt  með  ljósri
innréttingu,  parket  er  á  herbergi  og  stofu,baðherbergi  er  með  flísum  og  sturtuklefa,Í  sameign  er
sérgeymsla,hjólageymsla  og þvottahús,þetta  er  snyrtileg íbúð sem er  á  góðum stað.  ***góðar  leigutekjur
eru af íbúð*** Frekari upplýsingar veitir Oddsteinn í síma 659-5500 eða oddsteinn@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Oddsteinn Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oddsteinn@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.17:00-17:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

659 5500

822 3702



Eystri Hvilt 1
Kjós
Glæsilegt heilsárs sumarhús

Stærð: 85 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: o
Bílskúr: Nei

Verð: 20.700.000
Glæsilegt 85,4 fm 4 herb heilsárshús á tveimur hæðum. í Kjós  Neðri hæð skiptist í 3 herbergi,klósett,stofa
og eldhús, og svo er stórt svefnloft.Frá eldhúsi/stofu er gengið út á verönd,rafmagn er komið í bústað en
það er ekki búið að ljúka að leggja það í alla lagnir í allt húsið. Sjón er sögu ríkari.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Oddsteinn Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oddsteinn@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Bókið skoðun í síma 659 5500

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

659 5500

822 3702

Kleifarás 1
110 Reykjavík
Vel skipulagt, tvílyft einbýlishús

Stærð: 406 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 45.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 92.500.000
Fallega og vel skipulagt tvílyft einbýlishús með aukaíbúð á besta stað í Selásnum í Reykjavík. Húsið stendur
á hornlóð. Forstofan er mjög rúmgóð með gestasalerni innaf einnig er falleg arinstofa sem notuð er  sem
sjónvarshol. Frá arinstofunni er komið inn í svefnherbergisgang sem skipist niður í 3 góð svefnherbergi og
stórt baðherbergi með sturtu og baðkeri. Útfrá svefnherbergisgangi er gengið út á stórar suð-vestur svalir
með stórkostlegu útsýni yfir elliðaárdalinn. Sjón er sögu ríkari

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 822 3702

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699-4407

822 3702

Suðurbyggð
800 Selfoss

Byggingalóðir á Selfossi

Stærð: 927 m² - 2.562 m²

Verð: Frá 5.000.000

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Vignir Már
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vignir@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Vignir veitir nánari upplýsingar í síma 865 4039

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

865 4039

822 3702

Einbýlishúslóðir, rað og parhúsalóðir á einni og tveim hæðum

*Gott tækifæri fyrir verktaka – Fjöldi lóða til verktaka er ekki takmarkaður og 
því geta þeir tryggt sér lóðir án sérstaka úthlutunarreglna

*Hagstætt byggingaland – Samkvæmt jarðrannsóknum er grunnt niður á fast 
og svæðið því afar hagstætt byggingarland

*Teikningar á góðu verði – Suðurbyggð hefur í samstarfi við M2 teiknistofu 
uppá að bjóða frábærar einbýlishúsateikningar

*Stutt í Skóla – Grunnskólinn Sunnulækjarskóli, leikskólinn Hulduheimar og 
Fjölbrautaskóli Suðurlands eru í næsta nágrenni

*Verslun og þjónusta – Í öðrum áfanga er gert ráð fyrir verslun og þjónustu

Bergþórugata 57
101 Reykjavík
Glæsileg 4ra herb íbúð

Stærð: 77,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1934

Brunabótamat: 10.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Mjög falleg og björt íbúð í miðborg Reykjavík. Búið er að endurnýja íbúðina töluvert m.a.  skolp,rafmagn,
neysluvatnslagnir og mestan hluta af gleri í íbúðinni að sögn eiganda. Íbúðin er á 1.hæð.  Eignin skiptist í:
forstofu með skáp og flísum á gólfi. Eldhús með fallegri innréttingu með góðu skápaplássi og flísum á gólfi.
Þrjú  góð  svefnherbergi.  Fallegt  baðherbergi  með  sturtuklefa  og  lítilli  innréttingu.  Stofa  og  borðstofa  eru
samliggjandi með parket á gólfi. Þvottahús í sameign.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 699 4407

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699-4407

822 3702

Stuttárbotnar 7
320 Reykholt í Borgarfirði
Sumarhús í Húsafelli

Stærð: 100,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 23.906.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Mjög fallegt og vel staðsett sumarhús við Stuttárbotna í Húsafelli. Bústaðurinn er byggður úr harðvið og er
allur  hinn  glæsilegasti.  Eignin  skipist  í  forstofu,  þrjú  rúmgóð  svefnherbergi,  baðherbergi  með  sturtu,  gott
eldhús, borðstofu og stofu. Verönd er nánast í kringum allt húsið og er búið að loka henni af að hluta með
gleri. Í Húsafelli er náttúran hin glæsilegasta. Þjónustumiðstöð stutt frá, golfvöllur og sundlaug.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 822 3702

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699-4407

822 3702



Hvannhólmi 6
200 Kópavogur
Fallegt einbýli í Kópavoginum

Stærð: 262 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 32.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 62.500.000

Remax Lind kynnir fallegt og mikið endurnýjað 262,1 fm einbýlishús með stórum innbyggðum 45,3 fm bílskúr, á
friðsælum og fallegum stað í austurbæ Kópavogs, rétt við útivistarsvæðið í Fossvogi.  Komið er inn í forstofu með
ljósum flísum á gólfi  og fataskáp. Úr forstofu er gengið inn í  gestasnyrtingu með innréttingu og flísum á gólfi  og
forstofuherbergi  með  parketi  á  gólfi  og  lausum  skáp.  Þvottahús  er  stórt  og  innangengt  úr  því  í  bílskúr.  Innaf
forstofu er einnig gengið inn í litla íbúð með eldhúsi og tveimur stórum herbergjum (ca 20 og 22 fm), parket er á
gólfum og fataskápar.   Efri  hæð: Stigi,  lagður ljósu parketi  er  upp á efri  hæð þar sem komið er upp í  bjart  hol,
með útgengi  út  á  suðurverönd og garð.  Eldhús er  rúmgott  með upprunalegri  innréttingu og kork á gólfi.  Inn af
eldhúsi er búr. Frá borðkrók er gengið út á norðursvalir með útsýni til Esjunnar og Úlfarsfells. Stofan er stór, með
parketi  á  gólfi,  viðarklæddum  loftum  og  gluggum  á  tvo  vegu  út  að  suður-  og  norðurgarði.  Hjónaherbergi  er
rúmgott, parketdúkur á gólfi og fataskápur. Tvö barnaherbergi og uppgert baðherbergi.  Þetta er eign sem vert er
að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16-16:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

824 4031

Furugrund 48
200 Kópavogur
Góð eign við Fossvoginn

Stærð: 85,1 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 14.450.000

Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Íbúðin er  3ja  herbergja,  en að auki  er  herbergi  í  kjallara  sem er  í  útleigu.  Komið er  inn í  gott  andyri  með
stafaparketi  á  gólfi.  Eldhús  er  rúmgott  með  góðri  hvítri  innréttingu,  flísum  á  gólfi  og  góðum  borðkrók.
Hjónaherbergi  er  stórt  með mjög miklu skápaplássi.  Þar er  parket á gólfi.  Barnaherbergi  er  stórt  og gott
með lausum skáp.  Baðherbergið er  flísalagt  í  hólf  og gólf,  með sturtubaðkari.  Falleg viðar  innrétting er  á
baði. Stofa er stór og björt með útgengi út á stórar svalir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oskar@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Kíkið í kaffi í dag milli 14:00-14:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8999-427

699 5008

Marbakkabraut 3
200 Kópavogur
Glæsilegt parhús

Stærð: 132 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 23.400.000

Bílskúr: Nei

Verð: 43.900.000
ReMax Lind kynnir: Nýlegt og velbúið parhús á frábærum stað með útsýni yfir Fossvoginn og Öskjuhlíðina.
Húsið er 4-5 herbergja á tveimur hæðum, með sérgarði og skjólgóðum palli. Eldhús með flísum á gólfi og
mjög fallegri eikarinnréttingu frá HTH. Stór gaseldavél og uppþvottavél, ásamt miklu skápaplássi. Stofan er
björt  og  rúmgóð  með  fallegu  eikarparketi  á  gólfum.  Útgengi  er  út  á  góðan  og  skjólgóðan  pall.  Stórt
baðherbergi með baðkari og sturtu. 3 góð svefnherbergi og aukarými upp við loft.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Valdimar Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

valdimarorn@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS 21/10 MILLI KL 14:00 - 14:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

823 2217

699 5008

Fléttuvellir 14
221 Hafnarfjörður
Glæsilegt einbýlishús

Stærð: 215,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000
Húsið skilast fullbúið að utan. Húsið er steinað í hvítum lit og lóð þökulögð. Að innan skilast húsið fullbúið
án  gólfefna  og  flísalagnar  á  baði.  Allar  innrettingar  eru  frá  Tisettanta.  Í  innréttingarpakkanum  er
eldhúsinnrétting, innrétting í fataherbergi, skápar í forstofu og fataskápar í herbergi. Eldhúsinnrétting er úr
dökkri  eik  (svertuð)  og  eyjan  er  sprautuð  í  hvítum  lit  háglans.  Nátturusteinn  í  borðplötu.  Innréttinar  í
fataherbergi, forstofu og svefnherbergi eru einstaklega fallegar úr eik.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD 21/10 KL.14:30- 15

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

Fléttuvellir 40
221 Hafnarfjörður
Tvöfaldur bílskúr

Stærð: 211,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000
Húsið skilast fullbúið að utan. Húsið er steinað í dökkum lit og lóð þökulögð. Gluggar og gler er frá glugga
og hurðasmiðjunni. Að innan skilast húsið fullbúið án gólfefna og flísalagnar á baði. Allar innrettingar eru frá
Tisettanta  sem  eru  Ítalskar  hágæðainnrettingar.  Í  innréttingarpakkanum  er  eldhúsinnrétting,  skápar  í
forstofu,  baðherbergi  og fataskápar í  herbergi.  Allar  innréttingar eru á dökri  eik (svertuð)  Nátturusteinn er
borðplötum í eldhúsi

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD 21/10 KL.15-15:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

Holtagerði 34
200 Kópavogur
Gullfalleg mikið endurnýjuð eign

Stærð: 67 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 10.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.900.000
Íbúðin  er  í  tvíbýli  og  er  sérlega  falleg  og  mikið  endurnýjuð.  Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  og  eru
samskonar  flísar  á  gangi  og  inn  í  eldhús.  Stofa  er  björt  og  falleg  með  plastparketi  á  gólfi  og  góðum
gluggum  á  tvo  vegu.  Hjónaherbergi  er  rúmgott,  með  miklu  skápaplássi,  plastparket  á  gólfi.  Eldhús  var
nýlega  endurnýjað  og  er  falleg  ný  hvít  eldhúsinnrétting.  Á  hæðinni  er  sameginlegt  þvottahús  og  lítil
geymsla. Íbúðinni fylgir bílskúr og í góðum sameginlegum garði er sólpallur sem fylgir íbúð.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oskar@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Kíkið í kaffi í dag milli 16:00-16:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8999-427

699 5008

Tröllakór 12
203 Kópavogur
Íbúð á efstu hæð með útýni

Stærð: 108 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 27.300.000
ReMax Lind kynnir: íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi með stæði í bílageymslu. Sérinngangur af svölum. Íbúðin
skilast  fullfrágengin  án  gólfefna.  Forstofan  er  með  góðum  fataskáp.  Stofa,  borðstofa  og  sjónvarpshol
mynda eitt stórt rými. Eldhúsið er með fallegri ítalskri innréttingu. Innbyggð uppþvottavél og ísskápur fylgja
með,  ásamt innfelldum örbylgjuofni  með stáláferð.  2 rúmgóð svefnherbergi  með vönduðum fataskápum.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Þvottahús innan íbúðar, með borði og vask.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Valdimar Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

valdimarorn@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS 21/10 MILLI KL 15:00 - 15:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

823 2217

699 5008



Furuvellir 22
221 Hafnarfjörður
Glæsilegt einbýlishús

Stærð: 218,70 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 42.900.000
Eignin  skilast  fullbúin  að  utan,  steinað  og  tilbúin  til  tréverks  að  innan.  Lóðin  afhendist  grófjöfnuð.
Samkvæmt  teikningu  skiptist  eignin  í:  Anddyri  þar  sem  innan  gengt  er  í  bílskúr  og  forstofu.   Gott
hjónaherbergi,  þrjú barnaherbergi,  baðberbergi,  geymsla og þvottahús. Stofa og eldhús eru í  sama rými.
Góð lofthæð er í  húsinu. Geymslan er með góðum glugga og væri  hugsanlega hægt að nota þetta rými
sem herbergi (vinnuherbergi).  Húsið er tilbúið til afhendingar eða eftir nánara samkomulagi

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA: 699 5008

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

Tjarnarbrekka 12
225 Álftanes
TILBOÐ ÓSKAST

Stærð: 294,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: Tilboð óskast
Eitt glæsilegasta einbýlishúsið á Álftanesi. Húsið er 294,8 fm, þar af er 46,5 fm bílskúr.  Lofthæðin er tæpir
6 m og gefur það eigninni alveg einstak yfirbragð. Glæsilegt sjávarútsýni. Húsið skilast tilbúið til innréttinga
samkvæmt skilalýsingu 1.október 2007. Gólf: Frágengin með gólfhita. Raflagnir: Samkvæmt ÍST 51.2001
byggingarstig  5.  Hitalagnir:  Samkvæmt  ÍST  51.2001  byggingarstig  5.  Gjöld  og  annað:  Seljandi  hefur  að
fullu greitt gatnagerðargjöld og byggingarleyfisgjöld.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD 21/10 KL.16-16:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

824 4031

Þórðarsveigur 20
113 Reykjavík
Flott íbúð í Grafarholtinu

Stærð: 125,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 22.890.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
Opin  og björt  4  herbergja  íbúð á  2.  hæð á  góðum stað í  Grafarholti.  Sérinngangur.  Forstofa  er  flísalögð
með  fataskáp.  Inn  af  forstofu  er  þvottahús.  Stofa,  borðstofa  og  sjónvarpshol  mynda  stórt  og  rúmgott
fjölskyldurými.  Eldhús  er  með  sérhannaðri  innréttingu,  borðkrók  og  góðu  skápaplássi.  Baðherbergi  er
flísalagt í  hólf  og gólf  með upphengdu salerni,  baðkari,  sér sturtu og góðri  innréttingu. Svefnherbergi  eru
rúmgóð með góðu skápaplássi. Gott stæði í bílageymslu og geymsla fylgir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14:00-14:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

669 1005

Drápuhlíð 33
105 Reykjavík
Góð 2ja herbergja með aukaherbergi

Stærð: 69,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 10.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Remax Lind kynnir góða 2 herbergja íbúð á besta stað í Hlíðunum með aukaherbergi.  Íbúðin er björt og
vel skipulögð staðsett í kjallara en lítið niðurgrafin með stórum gluggum. Baðherbergið er með gólfhita og
hefur  nýlega  verið  tekið  í  gegn  og  flísalagt.  Eldhúsið  er  með  nýlegri  eldhúsinnréttingu  með  góðu
skápaplássi og góðum eldhústækjum. Stofan er björt með eikarparketi á gólfi. Svefnherbergi eru rúmgóð
og annað með innbyggðum fataskáp. Sameignlegur garður, þvottaherbergi og geymsla á hæð.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15:00-15:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

669 1005

Flúðasel 91
Reykjavík
Endaíbúð í góðu fjölbýli

Stærð: 104,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 17.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.400.000
104,9 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í góðu fjölbýli í Seljahverfi. Komið er inn í hol með plastparketi á
gólfi og þaðan komi inn í opna stofu með plastparketi á gólfi og útgengi á rúmgóðar svalir. Eldhúsið er með
eldri  innréttingu og efri  og neðri  skápum. Í  íbúðinni  eru þrjú  svefnherbergi,  tvö barnaherbergi  með dúk á
gólfi  og  hjónaherbergi  með  dúk  á  gólfi  og   skápum.  Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  og  er  með
baðkari og sturtuklefa. Stæði í bílageymslu fylgir með íbúðinni.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

Opið
Hús

milli 16:00 og 16:30 í dag

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

898 0419

892 7556

Eskivellir 1
221 Hafnarfjörður
Frábær eign á barnvænum stað!

Stærð: 109 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 20.915.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.400.000
RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR: Falleg 108.8 fm, 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð ásamt stæði í bílskýli á
Eskivöllum  1,  í  Hafnarfirði.Eldhúsinnrétting  og  skápar   eru  úr  kirsjuberjaviði.  Með  íbúðinni  fylgir  sérmerkt
bílastæði í bílskýli, og einkagarður bæði í suður og norður Góður sameiginlegur garður fylgir eigninni, Stutt í
skóla,  verslun  og  þjónustu.  Kíkið  á  þessa!!!   Nánari  upplýsingar  um  eignina  veitir  Bergur  Heiðar  GSM:
898-0419,  bergur@remax.is og Ása GSM: 892 7556, asbjorg@remax.is

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl 17:00 og 17:30 í dag

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

898 0419

892 7556

Jötunsalir 2
201 Kópavogur
Glæsiíbúð í Salahverfi Kóp!

Stærð: 124,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 22.180.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.800.000
Remax/Fasteignir  kynna:Skemmtileg 4ra  herbergja  íbúð á fyrstu  hæð við  Jötunsali  í  Kópavogi.  Komið er
inn  í  rúmgott  hol  með  flísum  á  gólfi  og  þaðan  inn  í  opna  stofu  og  eldhús.  Eldhúsið  er  með  fallegri
viðarinnréttingu  og  flísum  á  gólfi.  Þvottahús/geymsla  er  inn  af  eldhúsi  með  flísum  á  gólfi.Úr  stofunni  er
gengið út á rúmgóðar sv. svalir. Svefnherbergin eru öll með parketi á gólfum og fataskápum. Baðherbergið
er flísalagt með baðkari og sturtuklefa. Geymsla í kjallara og stæði í bílageymslu!

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl:15:00 og 15:30 í dag

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

898 0419

892 7556

Njálsgata 83
101 Reykjavík
Sjarmerandi Íbúð í 101!

Stærð: 83 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1931

Brunabótamat: 12.597.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.400.000
RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR: Sjarmerandi 83 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Njálsgötu 83. Íbúðin er
nýlega  tekin  í  gegn.  Glæsilegt  eldhús.   Baðherbergið  með  fallegum  flísum.   Skrautlistar  eru  við  loft  og
rósettur við ljósastæði í herbergjum og stofu. Ljóst parket er á gangi, stofu og herbergjum. Sér geymsla og
sameiginlegt  þvottahús  er  í  kjallara.  Bak  við  hús  er  afgirtur  garður.  Stutt  í  Sundhöllina,  alla  verslun  og
þjónustu.  Glæsieign  í  hjarta  miðborgarinnar  !    Allar  nánari  upplýsingar  um  eignina  veita  Bergur  sími
898-0419, bergur@remax.is og Ása sími 892-7556, asbjorg@remax.is

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl 15:00 og 15:30 í dag

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

898 0419

892 7556



Drekavellir 10
221 Hafnarfjörður
5 Herbergja!

Stærð: 150,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 25.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 0
TILBOÐ  ÓSKAST!  Komið  er  inn  í  mjög  rúmgóða  forstofu  með  flísum  á  gólfi,  fatahengi  og  mjög  góðum
fataskápum,  anddyrið  er  lokað  með  hurð.  Eldhúsið  er  stórt  með  góðum  innréttingum,  gert  er  ráð  fyrir
tvöföldum  ísskáp,  keramik  helluborð,  innbyggð  uppþvottavél  og  flísar  á  gólfi.  Borðstofa  og  stofa  eru
sameiginlegt rými með parketi á gólfi, úr stofu er gengið út á stórar suður svalir. Tvö glæsileg baðherbergi
og rúmgott þvottahús. Stutt í alla þjónustu.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Hilmar
Sölufulltrúi

hilmarosk@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl 16.00-16.30

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

699 6165

892 2982

Gauksrimi 4
800 Selfoss
Gullfallegt einbýli!

Stærð: 211,6 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 27.460.000

Bílskúr: Já

Verð: 34.700.000
Komið er inn í flísalagt anddyri. Inn af anddyri er rúmgott herbergi, og á móti er  gestasnyrting. Á aðalhæð
er  stór  og  björt  stofa,  borðstofa,  stórt  eldhús,  búr  og  þvottahús.  Eldhús  er  rúmgott  með  fallegri  ljósri
viðarinnréttingu, flísalagt með fallegum flísum á gólfi  og milli  skápa, borðkrókur og gott vinnupláss, inn af
eldhúsi er gott búr. Þvottahús er með innréttingu og útgengt út í garð. Stofa og borðstofa eru samliggjandi,
gengið er út á verönd með heitum potti.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi

edda@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 15.00-16.00

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

699 6165

896 6694

Kirkjuvellir 3
221 Hafnarfjörður
Tilboð óskast!

Stærð: 127,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 21.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.700.000
Laus  strax!   Komið  er  inn  í  anddyri  með  góðum  fataskápum  úr  eik.  Eldhúsið  er  mjög  stórt  með  fallegri
Modula eikarinnréttingu, keramik helluborð og bakarofn. Stofa og borðstofa eru í opnu og mjög björtu rými
sem býður einnig upp á marga möguleika Úr stofunni er útgengt út á tæplega 25 fm suður og suðvestur
hornsvalir.  Herbergin 3 eru mjög rúmgóð með góðum eikar fataskápum sem ná upp í loft . Baðherbergið
er með flísum á veggjum og gólfi, baðkari og veglegri eikarinnréttingu.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi

edda@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 17.30-18.00

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

699 6165

896 6694

Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður
Stæði í bílageymslu!

Stærð: 104,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 19.260.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.600.000
Komið  er  inn  í  anddyri  með  góðum  fataskápum  úr  eik  frá  Brúnás.  Eldhúsið  er  með  mjög  fallegri
eikarinnréttingu frá Brúnás og viftu, eldavél, innbyggðri uppþvottavél  og bakarofni frá AEG. Stofan er mjög
björt, útgengt út á suðaustur verönd. Herbergin 2 er mjög rúmgóð með góðum fataskápum sem ná upp í
loft sem eru einnig úr eik frá Brúnás. Baðherbergið er með flísum á veggjum og gólfi, baðkari og veglegri
innréttingu frá Brúnás. Þvottahús er inni í íbúðinni með flísum á gólfi. 0101 Á BJÖLLU.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Hilmar
Sölufulltrúi

hilmarosk@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl 15.00-15.30

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

699 6165

892 2982

Lautarsmári 22
201 Kópavogur
Frábær staðsetning!

Stærð: 113,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 18.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.600.000
Vel  skipulögð  endaíbúð  á  3ju  hæð  með  góðum suðursvölum.   Komið  er  inn  í  gott  hol  með  rúmgóðum
eikarskápum og parketi á gólfi,á vinstri hönd er gengið inn í þvottahús með flísalögðu gólfi. Svefnherbergin
eru  3  með  eikarskápum  og  parketi  á  gólfi.  Á  baðherbergi  er  bæði  sturta  og  baðkar,  fín  innrétting  og
flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Í  eldhúsi  eru  góðar  innréttingar  og  parket  á  gólfi.  Stofan  er  rúmgóð og  björt  með
parketi á gólfi, úr stofunni er gengið út á suðursvalir.Geymsla er í sameign hússins.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Áslaug María
Sölufulltrúi

aslaug@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 16.00-16.30.

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

699 6165

820 0301

Lækjargata 34c
220 Hafnarfjörður
Atvinnuhúsnæði

Stærð: 115,4 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 15.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.200.000
RE/MAX  FASTEIGNIR  BÓAS  S.  699  6165  &  ÁSLAUG  8200  301  -  Atvinnuhúsnæði  á  besta  stað  í
Hafnarfirði.   Ný standsett 115,4 fm opið rými með stæði í bílageymslu. Lofthæð rýmis 330 cm.  Á gólfi er
steingrátt steinateppi. Góð salernis og kaffiaðstaða.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Áslaug María
Sölufulltrúi

aslaug@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 8200301

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

699 6165

820 0301

Norðurbraut 1
220 Hafnarfjörður
Glæsilegt einbýli - stór garður

Stærð: 144 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1929

Brunabótamat: 18.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 44.800.000
Hér er um að ræða sjarmerandi eign á horni Norðurbrautar og Garðavegs í Hafnarfirði og stendur á 408fm
endalóð.  Lítið  baðherbergi  er  við  anddyri.  Upprunalegur  viður  er  á  gólfi.  Reynt  hefur  verið  eftir  fremsta
megni  að halda upprunalegum stíl  hússins.  Stofa er  björt  og rúmgóð, þar eru samliggjandi  borðstofa og
stofa.  Opið  er  inn  í  eldhús,snyrtileg  hvít  innrétting,  mósaikflísar  á  vegg.  Þrjú  herbergi  á  efri  hæð,  eitt
herbergi í kjallara ásamt þvottahúsi, baðherbergi og geymslu. Sjón er sögu ríkari.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 17:30-18:00

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

699 6165

899 0800

Torfufell 29
111 Reykjavík
Frábær fyrstu kaup !

Stærð: 56,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 8.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 15.100.000
Komið er inn í lítið anddyri með fatahengi, vinstra megin þegar komið er inn er baðherbergi með baðkari.
Hjónaherbergi er rúmgott með góðum fataskápum. Eldhúsið er með glugga, innréttingum á einum vegg o
gert er ráð fyrir litlu borði inn í eldhúsinu. Stofan er rúmgóð með dúk á gólfi, úr stofunni er gengið út á mjög
stórar svalir. Geymsla er í sameign hússins. Gúð staðsetning, stutt í alla þjónustu, einnig er stutt í skóla og
leikskóla.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Áslaug María
Sölufulltrúi

aslaug@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 14.30-15.00.

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

699 6165

820 0301



Hamraborg 22
200 Kópavogur
Góð fyrstu kaup.

Stærð: 65,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 10.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 15.900.000
Rúmgóð 2ja herbergja íbúð á 3ju hæð með mjög góðu útsýni. Forstofa er með flísum á gólfi og fatahengi.
Stofa er rúmgóð með parketi á gólfi og rúmar einnig borðstofu. Útgengt er á suður svalir frá stofu. Eldhús
er með upprunalegri innréttingu og rúmgóðum borðkrók. Frábært útsýni er úr eldhúsinu m.a. að Perlunni,
Hallgrímskirkju og víðar.  Baðherbergi  er með baðkari  með sturtuaðstöðu, flísum á gólfi  og veggflísum að
hluta. Skápur er undir og yfir vaski. Svefnherbergi er rúmgott og nýmálað með fataskáp. Sér geymsla er í
sameign. Þetta er góð fyrstu kaup og göngufæri í alla þjónustu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 14:00-14:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Jötunsalir 2
201 Kópavogur
Glæsilegt útsýni af svölum !

Stærð: 126,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 20.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.500.000
Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er mjög falleg og velskipulögð með eikarparketi  á
stofu,  sjónvarpsholi  og  herbergjum en  flísum á  eldhúsi,  borðstofu,  baði  og  þvottahúsi.  Á  baðherbergi  er
bæði baðkar og sturtu ásamt góðri  innréttingu við vask. Svefnherbergin eru þrjú öll  rúmgóð með góðum
fataskápum. Frá stofu er gengið út á stórar suður/vestur svalir með glæsilegu útsýni í vestur yfir kópavog.
Sérgeymsla fylgir í sameign ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.15:00-15:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Berjarimi 8
112 Reykjavík
Stutt í skóla og leikskóla!

Stærð: 95 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 16.165.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
Falleg  3ja  herbergja  íbúð  á  2.hæð  í  þriggja  hæða  fjölbýli,  aðeins  er  gengið  upp  hálfa  hæð  að  íbúðinni.
Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með fallegri innréttingu undir og við vask ásamt halogen lýsingu yfir
spegil. Eldhús er með góðri innréttingu og borðkrók. Þvottaherbergið er inn af eldhúsi. Stofa og borðstofa
eru samliggjandi með eikarparketi á gólfi og útgengi á stórar flísalagðar svalir. Með íbúðinni fylgir geymsla í
sameign og sérbílastæði í lokaðri bílageymslu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.17:00-17:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Vallarbraut 7
220 Hafnarfjörður
Falleg 4 herb á barnvænum stað

Stærð: 116,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 18.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Falleg og rúmgóð 4ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli.  Nýbúið er að yfirbyggja rúmgóðar svalir  með
gleri sem hægt er að opna vel og óbyggt svæði er við bakhlið hússins. Forstofa er flísalögð með fataskáp.
Stofa  og  borðstofa  eru  samliggjandi  með  parketi  á  gólfi  og  útgengt  er  á  rúmgóðar  yfirbyggðar  svalir.
Eldhúsið er mjög rúmgott með beyki innréttingu og flísum á milli skápa. Útsýni úr eldhúsinu er gott m.a út á
sjó.   Þvottahús  er  innan  íbúðar  og  svefnherbergin  3  öll  mjög  rúmgóð  með  parketi  og  fataskápum.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með baðkari. Þetta er rúmgóð og falleg eign á barnvænum stað

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 14:00-14:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Rauðagerði 14
108 Reykjavík
Falleg sérhæð með bílskúr

Stærð: 166,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 21.920.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.500.000
Falleg björt og mjög rúmgóð efri sérhæð með sérinngangi og bílskúr á þessum eftirsótta stað miðsvæðis í
Reykjavík.  Forstofa  flísalögð,  þaðan  er  gengið  upp  parketlagðan  stiga  í  íbúðina,  inn  á  rúmgott  og  bjart
parketlagt hol með fataskápum. Stofur eru mjög rúmgóðar og bjartar með góðri lofthæð og parketi á gólfi.
Eldhús er opið á tvo vegu með eikarinnréttingu, keramikhelluborði og rúmgóðum borðkrók. Svefnherbergi
eignarinnar eru 3 öll með fataskápum og þvottahús er innan íbúðar. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með
góðri innréttingu og baðkari með sturtuaðstöðu. Bílskúr fylgir eigninni.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.16:00-16:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Reyrengi 7
112 Reykjavík
Falleg íbúð með bílskýli

Stærð: 88,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 14.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.700.000
Mjög falleg 4ja herb. endaíbúð með stæði í opnu bílskýli. Húsið er mjög vel staðsett og óbyggt svæði er við
eignina.  Fallegar  gardínur  frá  Nútíma  eru  fyrir  öllum  gluggum  og  fylgja  með.  Gólfefni  er  eikarparket  og
ítalskar  flísar.  Eldhús er  með hvítri  innréttingu og vönduðum stáltækjum,  rúmgóðum borðkrók  við  stóran
glugga með góðu útsýni. Frá stofu er útgengt á svalir. Baðherbergi er fallegt og endurnýjað að hluta með
glerskilrúmi  á  baðkari  vönduðum  blöndunartækum  og  hvítri/háglans  innréttingu.  Svefnherbergi  eru  3  öll
með skápum. Þetta er falleg og góð eign þar sem skólar og leikskólar eru í göngufæri.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 15:00-15:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Kórsalir 3
201 Kópavogur
Falleg íbúð á tveimur hæðum.

Stærð: 145,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 22.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Falleg 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum á efstu hæð í þessu fallega fjölbýlishúsi í Salahverfinu. Eigninni
fylgir  stæði  í  bílageymslu.  Eldhús  er  opið  með  fallegri  kirsuberja  innréttingu  og  vönduðum  stáltækjum.
Borðkrókur er við glugga. Stofa og borðstofa eru samliggjandi með parketi á gólfi og stórum glugga með
einstöku útsýni. Hjónaherbergi er á neðri hæð en barnaherbergin tvö eru bæði á efri hæð. Þetta er falleg
og góð eign á barnvænum stað þar sem örstutt er í alla þjónustu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.14:00-14:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Ránargata 5a
101 Reykjavík
Góð fyrstu kaup!

Stærð: 54.8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1929

Brunabótamat: 9.880.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Íbúðin er á þriðju hæð. Eldhúsið er einfalt með eldavél, ísskáp, vaski, vinnuborði og skápum. Náttúrusteinn
á gólfi. Baðherbergið er smekklegt með mósaík-flísum, upphangandi klósetti og sturtu. Risherbergi er með
eikarparketi (eikarborð) á gólfi, góðum opnanlegum Velux gluggum í báðar áttir, er að mestu undir súð. Tvö
herbergi  í  íbúðinni  eru  með  flotað  gólf  og  lakkað  og  eitt  herbergi  er  með  dúk  á  gólfi.  Þvottaherbergi  í
sameign í kjallara, þvottavél fylgir með íbúð. Sameign snyrtileg.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.15:00-15:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107



Rauðavað 21
110 Reykjavík
Falleg íbúð

Stærð: 117,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 22.645.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.000.000
Falleg  fjögurra  herbergja  117,7  fm.  íbúð,  auk  bílastæðis  í  upphitaðri  bílageymslu.  Komið  er  í  flísalagða
forstofu með skápum, þaðan á gang, rúmgott hjónaherbergi með skápum, tvö herbergi með skápum, stór
stofa/borðstofa  með  útgangi  á  stórar  flísalagðar  svalir,  opið  eldhús  með  stórri  innréttingu.  Einnig  fylgir
ísskápur m. frysti,  og uppþvottavél.  Þvottahús er flísalagt með vaski  og öllum tengingum, og geymsla er
parketlögð, hvoru tveggja er í íbúð. Sólbekkir og borðplötur úr graníti. Gott útsýni.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Bjarni Hákonarson
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

bjarni@remax.is

Pantið söluskoðun

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

821 0654

Mýrarás 13
110 Reykjavík
Glæsilegt einbýli

Stærð: 444,9 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 63.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 105.000.000

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað, neðan við götu, í Árbænum.  Eignin skiptist þannig að
komið er inn í flísalagt anddyri, þá er gengið í stórt hol með svefnherbergisgang til vinstri, en þar eru tvö rúmgóð
herbergi  og  hjónaherbergi,  sem  er  með  hurð  út  á  stóran  sólpall  með  heitum  potti,  aðalbaðherbergi  með
innréttingu, baðkari og sturtuklefa. Úr holi er gengið í stóra og fallega stofu og borðstofu með svölum á tvo vegu
og fallegu útsýni, flísalagða gestasnyrtingu, mjög rúmgott eldhús með stórum borðkrók og búrherbergi. Loft eru
viðarklædd. Úr eldhúsi er stórt þvottahús og tvöfaldur bílskúr.  Á neðri hæðinni, sem einnig er með sérinngangi,
eru  þrjú  mjög  stór  parketlögð  herbergi,  sem  hægt  er  að  skipta  upp  í  fleiri,  stórt  tómstundaherbergi,  flísalagt
baðherbergi með sturtuklefa, óinnréttað gufubaðsherbergi, mjög stór geymsla með glugga, og sjónvarpskrókur.
Öllu húsinu hefur verið vel við haldið jafnt að utan sem innan.  Garður er gróinn, skjólgóður og fallegur.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Bjarni Hákonarson
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

bjarni@remax.is

Hús með mikla möguleika

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

821 0654

Flétturimi 38
112 Reykjavík
Glæsileg íbúð með sér inngangi

Stærð: 98,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 16.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Glæsileg íbúð á 3ju hæð í viðhaldslitlu fjölbýli, sér inngangur. Flísalögðu forstofa með eikar fataskáp. Eldhús
með fallegri  eikar  og grá sprautulakkaðri  innréttingu,  stál  tæki,  stál  milli  skápa,  parket.  Rúmgóð stofa og
borðstofa, parket, útgengi á svalir með fallegu útsýni.  Hjónaherbergi, parket, eikar skápar. Barnaherbergi,
eikarskápar,  parket.  Flísalagt  baðherbergi,  bað,  innrétting.  Þvottahús  innan  íbúðar.  Geymsla  í  sameign.
Eign sem vert er að skoða.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 14:00-14:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

663 3219

Ásakór 1
203 Kópavogur
Glæsileg eign með bílskúr

Stærð: 162,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 24.980.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.400.000
Nýja  4r  herbergja  íbúð  með bílskúr  og  frábæru  útsýni  yfir  borgina  .  Þetta  er  virkilega  skemmtileg  eign  á
góðum stað í kópavogi. Forstofan er með góðum skáp. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með fallegri
innrétting og baðkari. Opið er inn í stofu frá eldhúsi sem er með virkilega fallegri eikar innréttingu frá INNX
sem nær alveg upp í loft með góðu skápaplássi. Rúmgott þvottaherbergi er í íbúðinni. Stórar suður svalir.
Afhending er við kaupsamning.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Svava Júlía
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

svava@remax.is

Opið
Hús

í dag milli 15:00-15:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

8983023

Skipholt 15
105 Reykjavík
Afhendist við kaupsamning

Stærð: 132,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 21.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.900.000
RE/MAX SENTER KYNNIR : GLÆSILEGA FJÖGRA HERBERGJA ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM  Í NÝLEGA
UPPGERÐU  HÚSI.  Á  neðri  hæð  er  flísalögð  forstofa,  flísalagt  vaskahús,  rúmgott  eldhús  með  fallegri
innréttingu  og  eyju  og  parketlögð  stofa  með  suður  svölum.   Á  efri  hæð  er  parketlögð  stofa  ,  tvo
svefnherbergi  og mjög stórar suður svalir.  Merkt bílastæði fylgir  eigninni.   Mjög falleg eign sem afhendist
við kaupsamning.

Senter

Svava Júlía
Sölufulltrúi

svava@remax.is

Opið
Hús

í dag milli 16:00-16:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

8983023

Eiðistorg 3.
170 Seltjarnarnes
Glæsilegt útsýni

Stærð: 207,1 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 30.845.000
Bílskúr: Já

Verð: 57.900.000

Glæsileg íbúð á fjórðu hæð í fjölbýlishúsi með bílageymslu. Íbúðin er á tveimur hæðum. Á fyrstu hæð er forstofa
með  stórum skápum og  náttúruflísum  á  gólfi,  stórt  herbergi   með  svölum  ,  flísalagt  baðherbergi  með  baðkari,
stórglæsilegt   flísalagt  eldhús  með stórri  gaseldavél,  rafmagnsofni  og  eyju   sem nýtist  bæði  sem vinnuborð  og
eldhúsborð. Borðstofa og stofa með stórum gluggum og svölum sem snúa í  norður með frábæru útsýni.  Á efri
hæð  eru  þrjú  parketlögð  svefnherbergi,  sjónvarpshol  og  vinnuherbergi  með  kókosteppi  á  gólfi  og  fallegt
baðherbergi með sturtu. Einnig er þvottaherbergi á hæðinni. Stórar suður svalir eru á efri hæðinni.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Nanna Guðbergs
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

nanna@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn milli 14.00 - 14.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899-9493



Strandvegur 24
210 Garðabær
Glæsileg íbúð á góðum stað.

Stærð: 117,0 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 21.570.000

Bílskúr: Já

Verð: 40.800.000

Glæsileg  3-4ra  herbergja  endaíbúð á  annarri  hæð í  falleg  húsi  í  Garðabæ.  Íbúðin  er  í  dag 3ja  herbergja  en  var
upphaflega hönnuð sem 4ra herbergja. Auðvelt er að breyta því aftur. Komið er inn í forstofu með góðum skápum
með  rennihurðum.  Gegnt  forstofu  er  gott  barnaherbergi.  Opið  rými  þar  sem  eru  stofa,  borðstofa  og  eldhús.
Eldhúsið er með fallegri ljósri innréttingu. Granít á borðum. Dökkar flísar eru á gólfinu í eldhúsinu og á ganginum.
Baðherbergið  er  flísalagt,  veggir  og  gólf.  Gott  hornbaðkar  er  á  baðherberginu.  Hiti  í  gólfi.  Hjónaherbergið  er
rúmgott,  parket  á  gólfi  og  góðir  skápar.  Góður  gluggi  er  í  herberginu.  Fallegar  strimlagardínur  eru  í  stofu.  Gott
útsýni  er  úr  stofugluggum  sem  og  af  svölum.  Þvottahús  er  í  íbúðinni.  Þar  eru  flísar  á  gólfi,  góð  innrétting.  Í
sameign er hjólageymsla og mjög rúmgóð geymsla sem fylgir eigninni. Stæði í bílageymslu. Mjög falleg og björt
eign þar sem hvergi hefur verið til sparað. Ekki láta þessa fram hjá þér fara. Komdu í opið hús í dag og skoðaðu.
Sölufulltrúar taka vel á móti þér.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

895 8525

823-5050

Asparfell 12
111 Reykjavík
Frábært útsýni

Stærð: 70,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 10.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000
RE/MAX  Skeifan  kynnir:  2ja  herb.  íbúð  á  6.hæð  við  Asparfell.  Sérinngangur  af  svölum  er  inní  íbúðina,
komið  er  inn  í  forstofu  með  nýlegum flísum og  fatahengi.  Stór  og  björt  stofa  með  parketi.  Eldhúskrókur
innaf stofu með upprunalegri eldhúsinnrétt. og korkflísum á gólfi. Baðherb. upprunalegt með dúk á gólfi og
flísum á vegg. Stórt og rúmgott svefnherb. með stórum skáp og parketi á gólfi. Sameiginlegt þvottahús á
hæðinni. Hjóla-vagnageymsla í sameign.Blokkin er nýtekin í gegn að utan.

Skeifan

Elísabet Agnarsd
Lögg. fasteignasali

Hildur Árnad.
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

hildur@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 15:00-15:30

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

663 9009

897 7744

Sæviðarsund 27
104 Reykjavík
Björt og opin íbúð í 104

Stærð: 108,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 17.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.900.000
RE/MAX Skeifan kynnir: Bjarta og fallega íbúð í grónu fjölskylduhverfi. Stór og björt forstofa með flísum á
gólfi  og  stórum skáp.  Eldhús með viðar-og sprautulakkaðri  innréttingu,  flísar  á  gólfi.  Stofa  með parket  á
gólfi og stórum gluggum, útgengt út á góðar svalir. Baðherb.flísalagt í hólf og gólf, viðarinnrétt., baðkar og
gluggi.  Rúmgóð  svefnherb.  með  skápum  og  parketi.  Sameiginlegur  bílskúr  fyrir  allar  íbúðirnar.  Húsið  er
nýlega sprunguviðgert að utan. Stutt í alla þjónustu og skóla.

Skeifan

Elísabet Agnarsd
Lögg. fasteignasali

Hildur Árnad.
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

hildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16:30-17:00

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

663 9009

Selholt 29 og 31
Grímsnes-og Grafningshreppur
Falleg heilsárs hús

Stærð: 107 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: tilboð

Gullfallegt heilsárshús á fallegum útsýnisstað í Ásgarðslandi í Grímsnes-og-Grafningshreppi:   Vandað heilsárshús
á eins hektara eignarlóð.  Lagt  hefur  verið fyrir  hita  og rafmagni.  Hægt ert  að ná háhraðanetsambandi  frá  sendi
ekki langt frá. Húsið skilast fullbúið að utan með verönd sem er á þrjár hliðar. Canexelle vörn hefur verið borin á
húsið  og  er  það  því  viðhaldsfrítt  og  einnig  er  fyrsta  flokks  bárujárnsþak  á  húsinu.  Hitaveita  er  í  hverfinu.  10
mínútna labb er niður að vatni sem hægt er að veiða í hvenær sem er. Þetta er mjög barnvænn staður.  Nánari
lýsing: Að innan er allt grunnað og tilbúið fyrir inréttingar, gólfefni ofl. en eignin skiptist í: forstofu, baðherbergi, 3
góð svefnherbergi, stórt og gott eldhús, og stóra stofu. Síðan er geymsla sem er gengið inn í að utan.  Hægt er
að skoða með stuttum fyrirvara.   * * * Nánari upplýsingar veitir Ellý Steinsdóttir sölufulltrúi hjá RE/MAX Stjörnunni í
gsm 848 7060 * * *

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Ellý
Sölufulltrúi

runar@remax.is

elly@remax.is

Bókið skoðun í síma 848 7060

RE/MAX Stjarnan  - Bæjarhraun 6 - 220 Hafnarfjörður - Sími: 5173629 - www.remax.is

517 3629

Móabarð 37
220 Hafnarfjörður
Glæsileg 8 herb með bílskúr 

Stærð: 266 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 36.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 83.000.000

RE/MAX Stjarnan/ Óskar og Hákon kynna: Stórglæsilegt og vel skipulagt 234 fm einbýlishús í Hafnarfirði ásamt
bílskúr.  Bílskúrinn er  nýr  og ekki  inn í  fermetrafjölda eignarinnar  en hann er  um 32 fm og unnið er  að því  að fá
hann samþykktan. Eignin er í enda götunnar með glæsilegu útsýni yfir Bláfjöll og Keili. Þá er búið að skipuleggja
svæðið fyrir neðan húsið og í enda götunnar sem skógræktarsvæði. Á efri hæðinni eru 4 rúmgóð svefnherbergi,
baðherbergi, gestasnyrting, sjónvarpsherbergi,sem í dag er nýtt sem lítill bíósalur, stofa, borðstofa, eldhús, búr og
þvottaherbergi.  Á  neðri  hæð  er  búið  að  útbúa  53  fm  íbúð  sem er  í  útleigu  með  leigutekjur  upp  á  80.000  kr  á
mánuði. Í íbúðinni á neðri hæð er stór stofa, eldhúskrókur, baðherbergi, og svefnherbergi. upplýsingar veita Óskar
Þorgils  í síma: 868-0176 og Hákon Varmar  í síma: 868-6038.  Erum við símann til kl 22:00 á kvöldin.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Hákon Varmar
Sölufulltrúi

runar@remax.is

hakon@remax.is

Óskar Þorgils
Sölufulltrúi

oskars@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli. 15:00-16:00

RE/MAX Stjarnan  - Bæjarhraun 6 - 220 Hafnarfjörður - Sími: 5173629 - www.remax.is

517 3629

868 6038

8680176



Engjasel 71
109 Reykjavík
Gott endaraðhús

Stærð: 206,3 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 26.500.000

Bílskúr: Já

Verð: 35.500.000
Íbúðin  er  182,3  fm  og  stæði  í   bílskýli  er  24  fm.  4  svefnherb.   en  möguleiki  væri  að  útbúa  2  í  viðbót.
Gengið  er  inn  á  miðhæð  þar  er  forstofa  með  flísum  á  gólfi.  Rúmgott  og  bjart  eldhús  með  nýjum
innréttingum.  Á  hæðinni  eru  tvö  rúmgóð  svefnherb.  með  skápum.  Á  efstu  hæðinni  er  skemmtileg  björt
stofa með mikilli lofthæð að hluta.  Á neðstu hæð eru  hol og tvö svefnherb. og útgengi út í garðinn úr öðru
þeirra. Baðherb. með baðkari og flísum. Þvottah. stórt og góð geymsla/búr. Gróið hverfi.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14:00-14:30

863 0402

867 1516

Þorláksgeisli 43
Reykjavík
Glæsileg íbúð með frábæru útsýni

Stærð: 136,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 21.790
Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000
Komið  er  inn í  forstofu  sem  er  flísalögð,  með  stórum  maghony  skáp.  Frá  forstofunni  er  gengið  inn  í
þvottahús.  Stofan  og eldhúsið  eru í  sama rými.  Eldhúsið  er  með fallegri  Maghony innréttingu og stórum
borðkrók.Úr  stofu/eldhúsi  er  útgengt á  stórar  flísalagðar  svalir  með  frábæru  útsýni.  Baðherbergið  er
flísalagt  hólf í  gólf  með  fallegri  innréttingu.  Barnaherbergin  eru  tvö,  mjög  rúmgóð  með  skápum.
Svefnherbergið er með stórum skáp og er frábært útsýni.

Skeifan

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl 15:00 - 15:30

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - Fax: 412 3434

864 9209

Burknavellir 17 C
Hafnarfjörður
Frábær staðsetning 3ja herbergja

Stærð: 88,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 15.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.500.000
3ja herbergja íbúð með sérinngangi af svölum á 2. hæð. Jaðarlóð og frábært útsýni. Komið inn í forstofu
með flísum á gólfi og fatahengi. Tvö svefnherbergi, bæði rúmgóð með parketi og skápum. Baðherbergi er
flísalagt  í  hólf  og  gólf,  viðarinnrétting  og  baðkar.  Eldhús  og  stofa  eru  opið  rými,  innrétting  á  tveimur
veggjum með efri og neðri skápum, flísar á milli og endavegg á milli innréttinga, stáltæki, vifta og tengi fyrir
uppþvottavél. Frá stofu er gengið út á stórar suðaustur svalir.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Jóhann
Hannesson
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

joi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

863 0402

8928 666

Lundur í Kollafirði
116 Kjalarnes

2,5 HA. EIGNARLÓÐ VIÐ ESJURÆTUR

Stærð: 24111 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: TILBOÐ

Einstakt tækifæri til að eignast 2,5 ha. eignarlóð í nágrenni Reykjavíkur.  Um er
að ræða 24.111 fm. skógivaxna eignarlóð sem hentar sérstaklega vel þeim sem
vilja búa nálægt borginni og njóta á sama tíma kyrrðar náttúrunnar.   Um er að
ræða  skógivaxið  eignarland  með  fallegum  grasflötum  (rjóðrum).   Landinu  er
lokað  með  hliði  við  innkeyrslu.   Skógrækt  hófst  á  landinu  árið  1945  og  1962
hlaut þáverandi eigandi landsins viðurkenningu Friðriks 8. Konungs fyrir ræktun
á landinu.   Á landinu stendur 80 fm. timburhús á steinkjallara byggt árið 1943
og  er  illa  nýtanlegt  sem  húsnæði  í  dag.   Sumarhúsið  stendur  í  skógarrjóðri  í
miðju  landinu  og  er  steypt  tjörn  við  húsið.   Hér  er  um fágæta  náttúruperlu  að
ræða sem býður upp á einstaka möguleika, jafnvel möguleiki á að byggja 3 hús
á lóðinni en það er þó háð samþykki borgaryfirvalda. LEIÐARLÝSING: Beygja til
hægri  við  afleggjarann  á  Esju  þar  sem  uppgangan  að  Esju  er,  afleggjari  við
Mógilsá,  framhjá  Tjörninni,  inn  hjá  fiskeldi  ríkisins,  og  fyrsta  hlið  til  vinstri  (hvítt
hlið). ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐUM Í EIGNINA!!!

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Arnbjörn
Sölufulltrúi

arnbjorn@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16:00-16:30

863 0402

892 9818

Dalsel 12
109 Reykjavík
Góð 2ja herbergja íbúð

Stærð: 52,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 7.780.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.500.000
Remax Mjódd kynnir 2ja herb íbúð í kjallara í góðu fjölbýli. Komið er inn í gott rými sem er opið eldhús með
hvítri innréttingu og hol með pergo parket á gólfi. Stofan er stór með parketi. Svefnherbergi er með parketi
á  gólfi  og  góðum  skáp.  Baðherbergi  með  sturtuklefa,  flísar  á  gólfi  og   veggjum  að  hluta.  Tengi  fyrir
þvottavél.  Sameiginleg  hóla  og  vagnageymsla.   Á  íbúðinni  hvíla  hagstæð  lán  sem  hægt  er  að  yfirlatka.
Íbúðin getur verið laus 1. okt 2007. Fín fyrstu kaup.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag  kl 15:00-15:30

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

863 0402

867 1516



Sumarhúsalóðir
301 Akranes

Spennandi lóðir stutt frá Akranesi

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 0

Til sölu spennandi eignarlóðir í landi Beitistaða í Hvalfjarðarsveit. Lóðirnar eru við
botn  Grunnafjarðar  þar  sem  flóð  og  fjara  skapa  síbreytilegt  umhverfi  og
náttúrufegurð  er  mikil.  Í  suðri  blasir  Akrafjallið  við,  í  norðri  Skarðsheiði  og
Hafnarfjall og í austri Botnsúlur. Lóðirnar eru á ræktuðu landi og því auðvelt að
planta  og  rækta  trjágróður.       Stærð  lóðanna:  4.700  fm.  til  10.524  fm.
Verð:  3,5  milljónir  til  5,7  milljónir  eftir  stærð  og  staðsetningu.  Lóðirnar  verða
afhentar  með rafmagni  og köldu vatni  við  lóðamörk  og lögnum að safnþró  og
vegur  verður  kominn  um svæðið.  Hitaveita  er  á  svæðinu.  Á  skipulagssvæðinu
eru 20 lóðir en 5 eru þegar seldar. Mjög góð staðsetning er lóðunum og stutt í
alla þjónustu. Þannig eru 15 km til Akraness, 20 km  til Borgarness og 50 km til
Reykjavíkur. Nú er rétti tíminn til að tryggja sér góða lóð fyrir næsta sumar.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Hafið samband til að fá frekari upplýsingar

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

863 0402

867 1516

Mosarimi 7
112 Reykjavík
Góð 3ja herbergja íbúð

Stærð: 78,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 12.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.500.000
Komið  inn  í  flísalagða  forstofu  með  fataskáp  og  fatahengi.  Þaðan  er  gengið  inn  í  dúklagt  hol.
Hjónaherbergið  er  dúklagt  og  með  föstum skápum.  Barnaherb.  er  einnig  dúklagt  og  með  föstum skáp.
Baðherb. er með flísum á gólfi, skápur fyrir ofan vask, tengi fyrir þvottavél og þurrkara.  Eldhús og stofa er
opið  rými  að  hluta,  dúkur  á  gólfi.   L-laga  innrétting,  efri  og  neðri  skápar  með  flísum  á  milli,  frá  stofu  er
útgengt í afgirtan sérgarð.  Geymsla innan íbúðar. Í sameign er hjólag. og þurrkherbergi.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

863 0402

867 1516

Háberg 10
Reykjavík
Mikið endurnýjað raðhús 

Stærð: 140,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 21.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.900.000
Gengið er inn í forstofu með flísum og eikarfataskáp.2 herbergi eru á hæðinni bæði með eikarskápum og
parketi.Baðherbergið  er  flísalagt  hólf í  gólf.  Hornbaðkar,sturta  og  falleg  eikarinnrétting.  Stór  parketlögð
stofa  með útgengi í  suðaustur  garð.  Eldhús  er  með u-laga  innréttingu  úr  IKEA,efri  og  neðri  skápar  með
flísum á milli. Flísar á gólfi með hita(Floorésysteam-einangrað). Efri hæð:Gengið er upp fallegan hringstiga.
Komið er upp í hol og eru þar 2 svefnherbergi með eikarskápum og parketi.

Skeifan

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

í dag kl 18:30 - 19:00

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - Fax: 412 3434

864 9209

Marteinslaug 16
Reykjavík
Falleg náttúra og gott útsýni

Stærð: 114,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 22.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Komið er inn í parketlagða forstofu með fallegum fataskáp. Borðstofa og eldhús eru eitt rými, innréttingin
er L-laga og eru skápar alveg upp í loft. Borðkrókur er mjög rúmgóður. Stofan er parketlögð og er útgengt
á svalir.  Þrjú góð svefnherbergi  með fataskápum og parketi  á gólfum. Baðherbergið er  stórt  með fallegri
innréttingu.  Ljósar  flísar  á  veggjum  og  náttúrusteinn  á  gólfi  með  hita.  Spennandi  framtíðarskipulag  fyrir
hverfið. Góð íbúð á fallegum stað.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Jóhann
Hannesson
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

joi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 16:00-16:30

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

863 0402

8928 666

Boðagrandi 2A
Reykjavík
Sér í lagi björt og vönduð eign.

Stærð: 111,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 18.305.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.500.000
Stílhrein íbúð á jarðhæð í viðhaldslitlu húsi með innangengnu bílskýli og lyftu. Gengið er inní íbúðina úr holi
sem einungis er sameiginlegt  einni  annari  íbúð.Forstofan er flísalögð með góðum skápum.Úr forstofu er
gengið  inní  eldhúsið  sem er  með u-laga innréttingu.Innaf  eldhúsi  er  þvottahús.Úr  eldhúsinu er  útgengt  á
yfirbyggðan  suðurpall.Innaf  eldhúsinu  er  stór  parketlögð  stofa  og  útgengt  er  á  aðra  verönd  þaðan.
Rúmgóð parketlögð barna- og hjónaherbergi eru á gangi íbúðarinnar ásamt baðherbergi

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Elín
Sölufulltrúi

elin@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Sunnudag 21.okt. frá 15-15:30

863 0402

695-8905



Ásdís Ósk Valsdóttir
Löggiltur fasteignasali
863 0402
asdis@remax.is

Guðrún Hulda Ólafsdóttir Hdl.
Löggiltur fasteignasali

861 1032
gudrunhulda@remax.is

Skeifan

HAFIÐ SAMBAND 

TIL AÐ BÓKA YKKUR 

Á LOKAÐAN 

KYNNINGARFUND

863 0402

KYRRAHAFSLOFTSLAG – MEÐALHITASTIG 27°C ALLT ÁRIÐ

30 MÍN Á STRÖND MEÐ HVÍTUM SANDI OG HEITUM SJÓ

FRÁBÆR AFÞREYING Í HÖFUÐBORGINNI

GÓÐAR VERSLUNARMIÐSTÖÐVAR

MARGIR GOLFVELLIR Í NÆSTA NÁGRENNI

150 BANKAR Í LANDINU

EITT BESTA UMHVERFI FYRIR ELLILÍFEYRISÞEGA

RE/MAX Skeifan og Grupo Mall kynna einstakt tækifæri fyrir 
íslendinga til að fjárfesta í íbúðum í einni stærstu íbúðabyggingu 
í heimi, „LOS FAROS DE PANAMA“
Um er að ræða 3 íbúðaturna með um 1750 íbúðum íbúðir, fimm 
stjörnu hótel, spilavíti, 30.000 fm. verslunarmiðstöð, sundlaugar 
og líkamsræktarstöð.

 EINSTAKT 
TÆKIFÆRI

LOS FAROS DE PANAMA



SÉRLEGA GLÆSILEGAR
ÍBÚÐIR Í NÝJU HÚSI 

Í HJARTA REYKJAVÍKUR

Hrönn
Sölufulltrúi
hronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Þórarinn Arnar Sævarsson
Löggiltur fasteignasali

Sérlega glæsilegar 3ja herbergja íbúðir í nýju, 6 íbúða, húsi við Laugaveg 85
þar sem að ekkert hefur verið til sparað varðandi val á efni og hönnun. Íbúðirnar 
skilast fullbúnar með fallegum gólfefnum og glæsilegum innréttingum. Íbúðirnar 
eru frá 86,6 fm til 100,8 fm. Lyfta er í húsinu. Þakíbúðirnar eru með tvennum 
svölum og glæsilegu útsýni.

Frekari upplýsingar á heimasíðu fyrirtækisins www.ibyggd.com, hjá 
Ólafi Gísla í síma 822-8283 oligisli@remax.is eða Hrönn í síma 692-
3344 ghronn@remax.is

w
w

w
.inhouse.is

822 8283692 3344

 www.ibyggd.com

Einstakt tækifæri í hjarta borgarinnar
Laugavegur 85

3.hæð

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG FRÁ KL 16-17

OPIÐ HÚS Í DAG 

SUNNUDAG

FRÁ KL 16-17

SELD



Hamrahlíð 27
105 Reykjavík
Falleg 3ja herbergja í hlíðunum.

Stærð: 95,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 13.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000

Mjög falleg íbúð á þriðju hæð í reisulega húsi í Hamrahlíðinni. Rétt við Menntaskólann í Hamrahlíð. Og stutt er í alla
þjónustu.  Frábær staðsetning !    Komið er inn í rúmgóða forstofu með parketi á gólfi og þaðan er gengið inn í
aðrar  vistaverur  íbúðarinnar.  Eldhús  er  mjög  bjart  og  rúmgott  með  nýrri  hvítri  innréttingu  og   stórum borðkrók.
Parket á gólfi. Tengi er fyrir þvottavél í eldhúsi og einnig er sameiginlegt þvottahús í sameign. Mjög rúmgóð stofa
með parketi á gólfi og miklum gluggum.  Fallegt barnaherbergi með parketi á gólfi. Rúmgott hjónaherbergi með
útgengi  út  á  góðar  svalir.  Gott  skápapláss  og  parket  á  gólfi.  Mjög  glæsilegt  nýtt  baðherbergi  með  upphengdu
klósetti, flísalagt í hólf og gólf með ljósum flísum og baðkari. Ágæt geymsla er í sameign. Þetta er mjög björt og
falleg, vel skipulögð íbúð sem stoppar ekki lengi og vert er að skoða. Eignin er laus við kaupsamning.

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

tas@remax.is

hronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 14:00 - 14:30

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

692 3344

822 8283

Háteigsvegur 19
105 Reykjavík
Gullmoli í hjarta bæjarins

Stærð: 79,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 11.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Komið er inn í mjög snyrtilega sameiginlega flísalagða forstofu og úr henni  er gengið inn í íbúðina. Hol með
fallegum  skáp.  Plastparket  á  gólfum.  Eldhúsið  er  sérlega  glæsilegt  og  ný  standsett.  Mjög  vönduð
hvít-háglans  innrétting  frá  Innx  og  ný  Gorenje  tæki.  Hjónaherbergið  er  bjart.  Góðir  skápar  með  nýjum
rennihurðum  frá  Kvik.  Borðstofa  og  stofa  eru  samliggjandi,  mjög  bjartar.  Plastparket  á  gólfum.  Úr
borðstofu er gengið niður stiga í mjög rúmgott herbergi. Sjón er sögu ríkari.

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

tas@remax.is

hronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag frá kl.14:00 - 14:30

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

692 3344

822 8283

Kristnibraut 81, íbúð 31
113 Reykjavík
Stór og flott íbúð á góðu verði

Stærð: 128,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 19.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.000.000

Tækifæri  til  að  eignast  stóra  og  flotta  íbúð  á  mjög  hagstæðu  verði!!  Glæsileg,  opin  og  björt  4ja  herb.  íbúð  í
vönduðu  lyftuhúsi  við  Kristnibraut  með  miklu  útsýni  yfir  Esjuna,  Sundin,  Úlfarsfell  og  að  Reynisvatni.  Vandaðar
mahóní  innréttingar.  AEG  tæki  í  eldhúsi.  Eikarparket.  Þvottahús  innan  íbúðar.  Stór,  opin  og  björt  stofa  og
borðstofa  með  útgengi  á  2  svalir.  Þrjú  stór  svefnherbergi  með  miklu  skápaplássi.  Flísalagt  baðherbergi  með
mahóní  innréttingu,  sturta  og  baðkar.  Góð geymsla  í  sameign  með miklu  hilluplássi.  Virkilega  björt  og  snyrtileg
sameign.  Garður  með  leiktækjum  sem  fékk  viðurkenningu  frá  Reykjavíkurborg  fyrir  að  vera  barnvænn.
Verslunarmiðstöðin  við  Kirkjustétt  er  hinum  megin  við  götuna.  Þar  er  meðal  annars  11-11  verslun,  bakarí,
pizzustaður,  vidóleiga,  Sportkaffi,  snyrtistofa,  hárgreiðslustofa  og  sólbaðsstofa.  Hverfid  er  mjög  fjölskylduvænt.
Stutt  að  fara  í  Ingunnarskóla.  Gangstígur  er  alla  leid  og  ekki  þarf  ad  fara  yfir  götu(undirgöng).  Flestar  götur  og
gangstígar í hverfinu eru með hitalögnum. Stutt í falleg útivistarsvæði við Reynisvatn.

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

tas@remax.is

annamargret@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl. 15:30-16

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

892 0684

Heiðarlundur 9
210 Garðabær
Falleg sérhæð á besta stað.

Stærð: 100,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 16.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
Virkilega fallega 3ja  herbergja  neðri  sérhæð í  (einbýli).   Flísalögð forstofa með skáp.Sameiginleg stofa og
eldhús,  með  bogavegg  og  fallegum  sjónvarpsskáp.Eldhúsinnréttingin  er  úr  mahony  og  sprautulökkuð.
Bloomberg  tæki  í  eldhúsi.Herbergin  eru  tvö,  bæði  rúmgóð  og  hjónaherbergið  með  stórum  skáp.
Baðherbergið  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  með  fallegri  innréttingu,  baðkari  og  sturtuklefa,  hita  í  gólfi  og
þvottaaðstöðu.  Stór  geymsla  með  góðum  hillum.  Íbúðin  er  öll  standsett  1996  og  er  mikið  í  hana  lagt.
Íbúðin er á frábærum stað, mjög fallegt útsýni frá henni og gott útivistarsvæði.

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi

tas@remax.is

bth@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud.21 okt. kl 17.00-17.30

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

865 6565

Baughús 9
112 Reykjavík
5 herb. parhús. Frábært útsýni !

Stærð: 178,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 27.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.990.000
Flísalögð  forstofu  með  fataskáp.  Neðri  hæð  skiptist  í  tvö  svefnherbergi  með  fataskápum.   Flísalagt
þvottahús.   Flísalagða  gestasnyrtinga.  Útgegnt  af  stigapalli  í  suður  garð.   Efri  hæð skiptist  í  eldhús  með
skápaplássi  og  borðkrók.   Stór  stofa,  STÓRGLÆSILEGT  ÚTSÝNI  ,útgengt  á  svalir.  Hjónaherbergi  með
fataskáp.  Herbergi,  notað  sem sjónvarpsherbergi.  Flísalagt  baðherbergi.  Efri  hæðin  er  parketlögð,  nema
baðherbergið.  Geymslupláss undir stiga. Bílskúr með geymslu. Stæði fyrir þrjá bíla, tjaldvagn.

Þing

Þórarinn Sævarss.
Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

tas@remax.is

hogni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag mill 16:00-16:30

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

898 8889

692 9532

Rósarimi 6
112 Reykjavík
3ja herb. íbúð sérinngangi af

Stærð: 80,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 12.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.990.000
Gengið  er  inn  í  forstofu  með  fatahengi,  náttúruflísar  eru  á  gólfi.   Eldhús  með  fínni  innréttingu,  barborði,
borðkrók, flísar eru á gólfi. Stofan er björt, ljóst parket er á gólfi, útgengt er á rúmgóðar svalir.  Baðherbergi
með sturtu, gert er ráð fyrir þvottavél/þurrkara, flísar eru á gólfi og á vegg að hluta. Rúmgott  hjónaherbergi
með miklu skápaplássi í föstum skáp. Svefnherbergi með föstum fataskáp, sama parket sem er á stofunni
er á gólfi í báðum herbergjum.  Geymsla er í sameign.

Þing

Þórarinn Sævarss.
Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

tas@remax.is

hogni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag mill 15:00-15:30

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

898 8889

692 9532



Akurhvarf 7
203 Kópavogur
Þriggja herb. með stæði í bílskýli

Stærð: 106,90 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 21.065.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.400.000
Gengið úr  forstofu inn í  opið rými  við  stofu.  Íbúðin er  öll  flísalögð með ljósum flísum. Stofa rúmgóð með
útgengi  út  á  suðursvalir.  Eldhús  með  eikarinnréttingu  og  stáltækjum  frá  AEG.  Rúmgóð  borðstofa.  Innaf
eldhúsi  er þvottahús með hvítri  innréttingu og hillum. Barnaherbergi  með eikarskáp. Baðherbergi  flísalagt
með  eikarinnréttingu  og  hvítum  tækjum  og  baðkari.  Hjónaherbergi  með  fataskáp  úr  eik.  Sérgeymsla  í
kjallara. Innangengt í bílageymslu. Eign á fiðsælum stað í botnlanga með fallegu útsýni.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag frá kl. 16.00-16:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

898 3326

Seljabraut 54
109 Reykjavík
Mögnuð stúdíóíbúð

Stærð: 46,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 8.840.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.200.000
Mögnuð  stúdióíbúð  –  frábær  fyrstu  kaup.   Íbúðin  er  á  tveimur  hæðum,  opið  svefnherbergi  á  efri  hæð
þaðan séð niðu í stofuna.  Nýlegar og fallegar innréttingar og gólfefni.  Íbúðin er mjög vel staðsett örstutt í
verslun og þjónustu.  Ef þú vilt fá skemmtilega íbúð á hagstæðum kjörum til að búa í eða leigja þá er þessi
þess virði að skoða.  Íbúðin er með sérinngang af svölum.  Sérmerkt bílastæði, ískápur og þvottavél fylgja
íbúðinni.  Vel hönnuð íbúð sem nýtist mjög vel

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

larus@remax.is

HAFÐU SAMBAND OG BÓKAÐU SKOÐUN

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

862 5999

Þorláksgeisli 104
113 Reykjavík
Glæsilegt hús á fallegum stað

Stærð: 228,3 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 69.800.000

Afar glæsilegt 228,3 fm einbýlishús á mögnuðuðum stað.  Húsið stendur innarlega í fallegri botngötu við eftirsótt
útivistarsvæði,  Öll  vinna,  efnisval  og  frágangur  utan  og  innan  er  mjög  metnaðarufullur.   Húsið  er  allt  hið
glæsilegasta  með  fallegri  aðkomu.  4  svefnherbergi,  stórt  og  glæsilegt  baðherbergi  með  sturtuklega  og  stóru
baðkari,  stórt  eldhús,  góðar  stofur,  gestasnyrting,  skáli,  bílskúr.   Hiti  í  plani  og lagnir  fyrir  heitan  pott  á  verönd.
Fallegur garður sem búið er að planta mikið af trjám og limgerðum sem eiga eftir að gera garðinn en glæsilegri á
næstu árum. Húsið er mjög vel staðsett, fallegur trjágróður í hlíðunum á móti og mjög góðar gönguleiðir, u.þ.b. 5
mínútna gangur eftir göngustígum í leik, grunnskóli og gagnfræðaskóla, golfvöllurinn er nánast við húsið, u.þ.b;8
mínútna gangur niður göngustíg í golfskálann og bakarí og ýmis önnur þjónusta í næsta nágrenni.   FALLEG EIGN
Á FRÁBÆRUM STAÐ

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

larus@remax.is

Opið
Hús

í dag, sunnudag kl. 14:00 til 14:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

862 5999

Arnarsmári 12
201 Kópavogur
Falleg eign í góðu hverfi

Stærð: 89.5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 14.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.300.000
Vel  skipulögð  4ra  herbergja  endaíbúð  á  2.  hæð  við  Arnarsmára.  Hol  með  flísum  á  gólfi.  Gangur  með
parketi á gólfi. Svefnherbergi eru öll með dúk á gólfum, rúmgóð og með góðum skápum. Baðherbergi er
rúmgott með flísum á gólfi og veggjum. Eldhús með góðri innréttingu og nýjum parketflísum á gólfi. Stofa
og  borðstofa  eru  í  sameiginlegu  opnu  rými  með  parketi  á  gólfi.  Úr  stofu  er  útgengi  út  á  góðar  svalir.
Þvottahús með glugga inn af íbúð. Frábært útsýni er úr íbúðinni. Góð eign í eftirsóttu hverfi.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Viðar
Sölufulltrúi

vidar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL.16:00-16:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

899 4193

Andrésbrunnur 3
113 Reykjavík
Sérstök 3ja herbergja m/bílskýli

Stærð: 94,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 17.105.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.800.000
Sérstök og vel skipulögð þriggja herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi á góðum stað í Grafarholti. Komið er
inn í opið andyri með fataskáp. Þá tekur við rúmgóð opin stofa með útgengi út á breiðar svalir. Eldhúsið er
opið að hluta með mahogny-innréttingum og miklu skápaplássi. Hjónaherbergi rúmgott og barnaherbergi
einnig.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  baðkari  og  upphengdri  sturtu.  Þvottahús  í  íbúð.
Plastparket á gólfum. Stæði í bílageymslu. Draumaíbúð litlu fjölskyldunnar.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

698 7695

Kjartansgata 2
101 Reykjavík
Skemmtileg 4ra herb. í Norðurmýri

Stærð: 91,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 10.850
Bílskúr: Nei

Verð: 23.500.000
Skemmtileg,  vel  skipulögð  og  töluvert  endurnýjuð  4ra  herb.  íbúð  í  kjallara  í  einu  af  þessum  fallegu,
klassísku  húsum í  Norðurmýrinni.  Íbúðin  skiptist  í  forstofu,  baðherbergi,  opið  eldhús,  borðst./herb.  og  2
svefnherbergi.  Nýuppgert  baðherbergi  og  mikið  endurnýjað  eldhús.  Parket  og  flísar  á  gólfum,  plastp.  í
barnaherb. Þak endurnýjað á síðasta ári og búið að endurnýja skólp. Þetta er rúmgóð og sérstök íbúð á
vinsælum stað þar sem stutt er í alla þá þjónustu sem nútímafjölskyldan þarf á að halda.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

698 7695

Háaleitisbraut 20
108 Reykjavík
Fín 5 herb. íbúð á 4. hæð

Stærð: 138,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 19.270.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.400.000
Rúmgóð,  mikið  endurnýjuð  og  vel  skipulögð  5  herbergja  íbúð  á  4.  hæð  með  21  fm.  bílskúr  (innifalin  í
heildarfermetratölu)  á  góðum  stað  í  Háaleitinu,  þar  sem  öll  þjónusta  er  á  næsta  leiti.  Nýlegt  eldhús,
baðherbergi  endurnýjað  fyrir  6  árum,  þvottahús  í  íbúðinni  :)  stór  stofa  og  4  svefnherbergi.  Eikarparket  á
stofu. Ný eldvarnarhurð inn í íbúð. Þetta er virkilega fín 5 herbergja íbúð - sérstaklega fyrir þá sem vilja gera
líkamsrækt að líffstíl - því hér er líkamsræktin ókeypis!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

698 7695



Vallhólmi 16, 200 Kópavogi
innarlega í botnlanga
Glæsilegt einbýli-2 aukaíbúðir

Stærð: 261 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 35.300
Bílskúr: Já

Verð: 69.500millj.

Stórglæsilegt  velumhugsað  einbýli  m/bílskúr,  2  aukaíbúðir.  Teiknað  af  Kjartani  Sveinssyni.  Húsið  er  umlukið
fallegum gróðursælum garði sem er mikil viðbót á sumardögum, (fjölbreytt flóra), með heitum potti,gróðurhúsi og
sólpalli, einnig stórar suðv. svalir, fagurt útsýni til fjalla. Búið er að útbúa 2 einstaklingsíbúðir m/sérinngangi niðri,
einfalt  að sameina aftur ef vill.  Rúmgóður bílskúr m/opnara, góð vinnuaðstaða og 10 fm. geymsla innaf upplagt
fyrir  hobbý.  Hægt  að  ganga  úr  bílskúr  inní  húsið.  Bílaplan  stórt,  kerrustæði,  köld  útigeymsla.  Gengið  er  inn  í
eignina  af  svölunum,  flísal.  forstofa  m/skáp,  góð  geymsla  innaf.   Komið  inn  í  stórt  parketlagt  hol
(sjónvarpsrými),síðir gluggar og útgengi út í garðinn. Á hægri hönd eru fallegar stofur/borðstofa,gluggar á 3 vegu
með yndislegu útsýni.  Eldhús með góðum borðkrók m/útsýni,  falleg hvít  innrétting, AEG tæki,  korkur á gólfi.   Á
vinstri hönd úr holi er parketlagður svefnherbergisgangur með 3 góðum herbergjum m/ glugga, öll með skápum
og  parketi.   Baðherbergi  flísalagt  hólf  í  gólf,  hvít  innrétting,  nýr  sturtuklefi,tengi  fyrir  þvottavél.  Falleg  eign  með
miklum möguleikum.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl: 17:00- 17:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

894 5401

Hrísmóar 3, 210 Garðabæ
Miðbær
Góð 4 herb.2 svalir, bílskúr

Stærð: 137,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 19.000.000
Bílskúr: Já

Verð:  33.900.000
Í göngufæri við Garðatorg,alla skóla,íþr.hús,sundlaug,heilsugæslu, o.fl. Falleg björt 4 herb. íbúð á 1 hæð,2
svalir,  2 bílastæði og bílskúr.  Mjög gott  6 íbúða hús. Aðkoma til  fyrirmyndar.  Fallegt flísalagt eldhús með
nýjum  AEG  eldunargræjum,borðkrókur.  Stór  útbyggður  gluggi.  Þvottahús  og  geymsla  innan  íbúðar.
Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Rúmgóð  stofa-borðstofa  með  útgengi  á  stórar  bogasvalir.  Gott
sjónvarpshol. Svefnherbergin eru 3 öll með skápum.  Algjör gullmoli.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið Hús Sunnud. 21/10 kl: 16:00-16:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

894 5401

KRISTNIBRAUT 16,113 RVK.
Grafarholt
4 herb.m/glæsilegt útsýni

Stærð: 124,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 22.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.800.000
Falleg 4 herb. íbúð á 2 hæð (einungis 1 íb. á hæð), í 3 hæða húsi með fráæru aðgengi og góðu bílastæði.
3 stór björt og góð herbergi með skápum úr MAHOGONY.  Fallegt bað flísalagt í hólf og gólf.  Opin stofa
og borðstofa með óviðjafnanlegu útsýni í vestur. Rúmgott MAHOGONY eldhús með útgengi á suðursvalir.
MAHOGONY  innihurðir.  Þvottahús  og  geymsla  innan  íbúðar-einnig  geymsla,hjóla  og  vagnageymsla  í
sameign. Stórskemmtileg eign á góðum stað, stutt í útivist, skóla,leikskóla og alla þjónustu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 21/10 kl:18:00-18:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

894 5401

Dúfnahólar 6
111 Reykjavík
Fyrsta hæð...mikið útsýni

Stærð: 74,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 11.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.700.000
Mjög snyrtileg  74,3 fm. 3ja herb. íbúð á 1. hæð. Forstofa er með flísum á gólfi og góðum skáp. Eldhúsið
er  með  góðri  upprunalegri  innréttingu  og  kork  á  gólfi,flísum  á  milli  efri-og  neðri  skápaog  tengi  fyrir
uppþvottavél. Borðkrókur við glugga. Barnaherbergi er með parketi á gólfi. Hjónaherbergi er með stórum
skáp  og  parketi  á  gólfi.  Baðherbergi  er  með  baðkari  nýjum  vask  og  blöndunartækjum og   hvítum  skáp
undir vaski.Parket er á gólfi í stofu og þaðan er útgengi út á svalir.Mikið og gott útsýni.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. kl 18:00 til 18:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

821 4644

Hólmasund 15
801 Selfoss
Notalegt sumarhús

Stærð: 56,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 9.230.000
Bílskúr: Nei

Verð: 15.500.000
Fallegur  bústaður   í  landi  Hraunborga  á  5000  fm  leigulóð.Aðeins  45min.akstur  frá  Rvík.  Bústaðurinn  er
41,7fm og  skiptist  í  tvö rúmgóð svefnherbergi  með spónarparketi  á gólfi.  Snyrtilegt baðherbergi.  Eldhús
og stofa eru með  spónarparket á gólfi, útgengt út  á verönd úr stofu. Í eldhúsi er gaseldavél, ísskáður og
uppþvottavél. Til  hliðar við hús er gestahús  alls 14,8 fm. Innbú fylgir með bústaðnum utan persónulegra
muna. Bústaðurinn stendur á vel gróinni lóð.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag  kl 14:00 og 16:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

821 4644

HEIÐARHJALLI 25
200 Kópavogur
GÓÐUR STAÐUR. FRÁBÆRT ÚTSÝNI.

Stærð: 136,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 19.310
Bílskúr: Já

Verð: 36.700.000

GLÆSILEG  109,7  FM.  EFRI  SÉRHÆÐ  Í  KLASAHÚSI.  ÁSAMT  27,0  FM  BÍLSKÚR.  SAMTALS  136,7  FM.  SÉR
INNGANGUR.  VESTUR SVALIR.  FRÁBÆRT ÚTSÝNI.   GÓÐ EIGN Á GÓÐUM STAÐ.     Mjög rúmgott  hol  með
fataskáp og  flísum á  gólfi.  Björt  stofa  og  borðstofa  með útgengi  út  á  vestur  svalir.  Stofa,  borðstofa  og  gangur
með samfelldu parketi á gólfi. Eldhús með hvítri innréttingu og ágætum tækjum, flísar á gólfi. Hjónaherbergi með
stórum  skápum,   parket  á  gólfi.  Forstofuherbergi  með  stórum  gluggum  og  frábæru  útsýni,  parket  á  gólfi.
Barnaherbergi með skáp, parket á gólfi. Baðherbergið með innréttingu, flísar á veggjum og gólfi. Húsið er í góðu
ástandi og vel viðhaldið og er ný málað að utan. Hitalögn í aðkeyrslu upp að húsi. Rúmgóður bílskúr sem stendur
fyrir neðan og framan húsið.   Stutt í alla þjónustu.  Frábært staðsetning í miðju höfuðborgarsvæðisins.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 21-10 FRÁ KL. 15:00 til 15:30 

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

898 4596



iav.is Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200

Góð laun í boði fyrir rétta aðila.

Fyrirspurnum skal beina til Páls Ásgeirs Pálssonar verkefnastjóra tæknikerfa og Dagmarar Viðarsdóttur mannauðsstjóra í síma 530-4200.

Umsóknir skulu sendar á netfangið dagmar@iav.is merktar "TR - Rafmagn" eigi síðar en 29. október nk.

Rafmagnsverk- eða tæknifræðingur
Starfið felur í sér utanumhald um tæknilega þætti verksins 
s.s. áætlanagerð, hönnunarrýni, verkstýringu og framkvæmd 
tæknilausna.

Rafmagnsiðnfræðingur
Starfið felur í sér verk- og kostnaðaráætlanagerð, 
umsjón með efniskaupum auk verkstýringar.

Menntunar- og hæfniskröfur: Menntunar- og hæfniskröfur:

- Menntun á sviði rafmagnsverk- eða tæknifræði
- Skipulögð vinnubrögð
- Frumkvæði
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Góð tölvukunnátta
- Góð enskukunnátta

- Menntun á sviði rafmagnsiðnfræði
- Skipulögð vinnubrögð
- Frumkvæði
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Góð tölvukunnátta
- Góð enskukunnátta

ÍAV er eitt stærsta og öflugasta verktakafyrirtæki landsins og við búum yfir áratugareynslu í mannvirkjagerð. Verkefni ÍAV eru á öllum
sviðum byggingariðnaðar, hvort sem um er að ræða íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, opinberar byggingar eða aðra mannvirkjagerð sem og 
jarðvinnuframkvæmdir. Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 550 manns, þar af á sjötta tug verk- og tæknifræðinga.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða til okkar kraftmikla og framsækna einstaklinga. Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu og erum stolt af 
starfsandanum og þeim metnaði sem hjá okkur ríkir.

ÍAV óskar eftir að ráða öfluga starfsmenn vegna byggingar Tónlistar- og ráðstefnuhúss við Austurhöfnina í Reykjavík.  Húsið verður um 
26 þúsund fermetrar að stærð og mun m.a. rúma 1.800 manna tónleikasal, tvískiptanlegan ráðstefnusal með 750 sætum, æfingasal með
450 sætum auk minni salar sem taka mun 200 manns í sæti. 

Framsækið og rótgróið fyrirtæki á sviði
áætlunarflugs, leiguflugs og ferðaiðnaðar óskar
eftir áhugaverðum einstaklingi til krefjandi starfa.

Flugfélagið Ernir
Reykjavíkurflugvelli
sími 562 4200
ernir@ernir.is

Tæknistjóri

Hæfniskröfur:
menntun á háskóla- eða framhaldsskólastigi
og/eða menntun í flugvirkjun,
hæfni í mannlegum samskiptum,
þekking og reynsla af flugrekstri,
góðir stjórnunar- og skipulagshæfileikar,
góð enskukunnátta skilyrði,
góð tölvukunnátta.

Umsóknarfrestur er til 20. nóvember n.k. og sendist til skrifstofu
félagsins eða með tölvupósti á netfangið atvinna@ernir.is. Allar
nánari upplýsingar veitir Hörður Guðmundsson í síma 562 4200.

Starfið felur í sér yfirumsjón með viðhaldsdeild, skipulagningu
viðhalds, viðhaldi flugvéla og samskipti við flugmálastjórn.

Hjá Flugfélaginu Erni starfa nú um 35 manns og er það markmið
félagsins að bjóða fólki góða vinnuaðstöðu, samkeppnishæf laun og
viðhalda góðum starfsanda.

N1 óskar eftir liðsmanni í lakkdeild sem staðsett
er í verslun félagsins að Bíldshöfða 9, Reykjavík.

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

· Almenn þekking á bílum og bílatengdum efnum

·         Þjónustulipurð

·         Samskiptafærni

·         Stundvísi og áreiðanleiki

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðgeir Magnússon, 
deildarstjóri lakkdeildar í síma 440 1198. Áhugasamir
sæki um starfið á www.n1.is. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

LIÐSMAÐUR
ÓSKAST

WWW.N1.IS 

N1 VERSLANIR
N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði 
bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Sala og afgreiðsla á lakki og lakkvörum
Blöndun á lakki
Önnur tilfallandi störf í lakkdeild



STARFSFÓLK ÓSKAST

ARKÍS er framsækið alhliða hönn-
unar- og ráðgjafafyrirtæki sem
hefur starfað frá árinu 1997. Arkís
leggur áherslu á vönduð og traust
vinnubrögð.

StarfsmennARKÍS eru 53 í Reykja-
vík og á Egilsstöðum. Auk þess
er Arkís einn af stofnendum
arkitekta- og verkfræðistofunnar
ARSO í Vilnius og í Riga, þar sem 

-
þjóðlegum grunni.

má þar helst nefna hönnun versl-
unarhúsnæðis, skólabygginga,
skrifstofu- og atvinnuhúsnæðis,
skipulagsverkefna auk annara
verkefna fyrir sveitarfélög, fyrir-
tæki og einstaklinga.

www.ark.is

ARKITEKTAR/SKIPULAGSFRÆÐINGUR
Við leitum að arkitekt eða skipulagsfræðingi til starfa við almenna 
skipulagsgerð hjá fyrirtækinu. Sjálfstæð vinnubrögð og reynsla í 
aðal- og deiliskipulagsmálum æskileg.

ARKITEKTAR & BYGGINGAFRÆÐINGAR
Við leitum að arkitektum og byggingafræðingum sem geta starfað 
sjálfstætt og stýrt verkefnum fyrir hönd fyrirtækisins. Reynsla af stjórnun
verkefna æskileg. Einnig leitum við að arkitektum og byggingafræð-
ingum til starfa við almenna hönnun. Reynsla í faginu æskileg.

thorri@ark.is. Fullum trúnaði heitið.

Vegna aukinna verkefna framundan leitum við að áhugasömum einstak-
lingum til starfa. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu í skemmtilegu

-
manna er saman kominn.
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í
heildstæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn
í tveimur starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir
nemendur í 1. - 6. bekk og Valhúsaskóla
fyrir nemendur í  7. - 10. bekk.
Skólaskjól er lengd viðvera fyrir nemendur
í 1. - 4. bekk í Mýrarhúsaskóla.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

Umsjónarkennari á miðstig óskast til
starfa frá áramótum vegna forfalla.

Upplýsingar/umsókn:
Ólína Thoroddsen, aðstoðarskólastjóri.

Sími 5959 200.
 olina@seltjarnarnes.is

Stuðningsfulltrúi til starfa með fötluðum
nemendum á miðstigi.

Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir.

Sími 5959 200.
eddao@seltjarnarnes.is

Kennari í náttúrufræði á unglingastigi
vegna tímabundinna forfalla.

Upplýsingar/umsókn:
Baldur Pálsson, aðstoðarskólastjóri.

Sími 5959 250.
 baldur@seltjarnarnes.is
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www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Snælandsskóla
Kórstjóri

• Óskum eftir kórstjóra fyrir kór skólans.

Í kórnum eru 60 – 70 nemendur á aldrinum 9 – 12
ára. Um erað ræða allt að 50% starf.
Kórinn hefur getið sér gott orð hérlendis sem
erlendis og er mikill metnaður í kórfélögum og
aðstandendum þeirra.

Upplýsingar gefur 
Hanna Hjartardóttir,

skólastjóri, í síma 570 4380 
og 863 4911. VILTU BESTA STARF Í HEIMI..?

–Á BESTA STAÐ Í HEIMI?

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

Sími 411 5000 • Bréfsími 411 5009 • www.itr.is • itr@itr.is 

Frístundaheimili Miðbergs í Breiðholti óska eftir starfs-
fólki sem getur tekið þátt í að stýra starfi með 6-9 ára 
börnum á eftirfarandi sviðum:

List- og verkgreinar, s.s. tónlist, myndlist, smíði og textíl
Íþróttir og leikir, s.s. úti- og innileikir
Útivist og umhverfismennt, s.s. gönguferðir og náttúruskoðun
Barnalýðræði og lífsleikni, s.s. hópastarf, barnafundir, lesa sögur, vinátta og samvera

Í boði eru hlutastörf eftir hádegi á eftirfarandi stöðum:

Bakkasel við Breiðholtsskóla – s. 695-5039
Álfheimar í Hólabrekkuskóla – s. 695-5139
Frissi fríski í Ölduselsskóla – s. 695-5036
Denni dæmalausi í Seljaskóla – s. 695-5038
Plútó í Fellaskóla – s. 695-5037

Einnig er hægt að hafa samband við deildarstjóra barnastarfs í Miðbergi, s. 411-5750.



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!

Kynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennara

og Launanefndar sveitarfélaga

Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennarar
Álfatún:  564 6266
• Leikskólastjóri – afleysing
• Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
• Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennarar
• Aðstoð í eldhús 75%
Fífusalir:  570 4200
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar
• Aðstoð í eldhús
• Ræsting
Furugrund:  554 1124
• Sérkennari/leikskólakennari
Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari
• Starfsmaður vegna stuðnings 80-100%
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennari
Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
• Ræsting 50%
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Listasafn Kópavogs – Gerðarsafn
• Ræsting
Fræðslu- og menningarsvið:
• Verkefnisstjóri æskulýðs og 

tómstundamála

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Félagsliði í kvöldþjónustu
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
• Starfsmaður óskast við þjónustuíbúðakjarna
• Roðasalir - sambýli og dagþjálfun
• Sjúkraliði
• Starfsmaður til aðhlynningar
• Matráður

Sundlaug Kópavogs:
• Starfsfólk óskast

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Kennari til sérkennslu
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í albönsku
• Stuðningsfulltrúi 60%
Hörðuvallaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í íþróttum 6 st. á viku
Kársnesskóli:
• Forfallakennari
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Lindaskóli:
• Stærðfræðikennari á eldra stigi
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður í Dægradvöl
• Gangavörður/ræstir
Salaskóli:
• Stuðningsfulltrúi 50 – 100%
• Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
• Starfsm. í fjölbreytt, skemmtileg verkefni
Smáraskóli:
• Tónmenntakennari 50%
• Tölvukennari 100%
• Stuðningsfulltrúar
• Starfsmaður í Dægradvöl
Snælandsskóli:
• Kórstjóri í allt að 50% starf
• Þroskaþjálfi/stuðningsfulltrúi
• Sérkennari 100% starf
Vatnsendaskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 30-50% e. hád.
• Matráður kennara 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is
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Umsjónarmaður í frístundaheimilinu Bakkaseli

Íþrótta- og tómst

Sími 411 5000 • B

Umsóknarfrestur er til 
4. nóvember 2007
Hægt er að sækja um rafrænt á ww.itr.is eða til 

Íþrótta- og tómstundasviðs Reykjavíkur, Bæjarhálsi 1,

110 Reykjavík, merkt „umsjónarmaður – Bakkaseli“

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmanna-
félag Reykjavíkurborgar. Nánari upplýsingar um starfið veitir Arnór Geir
Jónsson, deildarstjóri unglingastarfs í Miðbergi s.411-5750, 
netfang: arnor.geir.jonsson@reykjavik.is

Menntunar- og/eða hæfniskröfur
Háskólamenntun á uppeldissviði eða sambærileg menntun
Reynsla af starfi með börnum
Stjórnunarreynsla æskileg
Skipulögð og fagleg vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæði
Skapa liðsheild í starfsmannahópi
Almenn tölvukunnátta

Ábyrgðarsvið
Umsjón með starfsemi frístundaheimilisins fyrir börn
á aldrinum 6-9 ára
Skipulagning starfsins í samráði við börn og starfsfólk
Samskipti og samstarf við foreldra og starfsfólk skóla

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

- vi› rá›um

Traust fyrirtæki á höfu›borgar-
svæ›inu óskar eftir samstarfi vi›
rafverktaka til a› sjá um hef›-
bundna raflagnavinnu.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
fyrir 29. október nk. Númer starfs er 7178.

Nánari uppl‡singar veitir Elísabet S. Arndal, rá›gjafi
hjá Hagvangi. Netfang: elisabetsa@hagvangur.is

Rafverktakar

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

SENDILL
ÍSTAK óskar eftir að ráða starfsmann til sendiferða 

og lagerstarfa.  Lyftararéttindi æskileg.

Icelandair Technical Services er

hluti af Icelandair Group sem 

annast viðhald flugvéla og veitir 

alhliða tækniþjónustu í flug-

rekstri. Félagið hefur hagsmuni

viðskiptavina að leiðarljósi með 

framúrskarandi þjónustu. 

Hjá félaginu starfa 270 

starfsmenn sem eru lykillinn að 

velgengni þess. Félagið býður 

upp á krefjandi og spennandi 

verkefni hérlendis sem erlendis. 

Icelandair Technical Services

leggur áherslu á þjálfun starfs-

manna, styður félagsstarf og 

hvetur til heilsuræktar. Icelandair

Technical Services er reyklaus 

vinnustaður.

BÓKASAFNS- OG
SKJALAVÖRÐUR
Icelandair Technical Services óskar að ráða bókasafns- 
og skjalavörð til starfa hjá félaginu.

STARFSSVIÐ:
. Dagleg stjórnun og umsjón með tæknibókasafni.    Pöntun á viðhaldshandbókum. Samskipti við erlenda samstarfsaðila. Nýskráning gagna og uppfærsla handbóka á innraneti

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR:
. Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun í bókasafnsfræðum. Mikilvægt er að umsækjandi hafi haldgóða reynslu af skjalastjórnun

og bókasafnsstörfum. Góð ensku- og tölvukunnátta er skilyrði. Starfið er krefjandi og þarf viðkomandi að hafa góða þjónustulund

Umsóknir óskast sendar Starfsmannastjóra (starf@its.is) eigi síðar en 28.okt. 
Skriflegar umsóknir berist til Tækniþjónustunnar Keflavíkurflugvelli, 
Bygging 8, 235 Keflavíkurflugvelli.



ATVINNA
Krambúðin

Skólavörðustíg 42
Auglýsir eftir starfsfólki á dagvakt,

100% starf

Aðeins þjónustulundaðir og hressir
einsktaklingar koma til greina.

Fólk á öllum aldri hvatt til að sækja um

Upplýsingar veitir verslunarstjóri
Gunnar Ársæll Ársælsson í síma 848-6918

Vinnuverndarvikan 2007 – Ráðstefna 23. okt. 2007 



FORVAL
Fjölbrautarskólinn í Breiðholti - Viðbygging

VSÓ Ráðgjöf,   fyrir  hönd  Menntamálaráðuneytis 
Íslands og Reykjavíkurborgar,  efnir til forvals vegna 
viðbyggingar við Fjölbrautarskólann í Breiðholti til
að velja þátttakendur í lokað alútboð.

Verkið felst í hönnun og byggingu viðbyggingar sem
rísa skal á lóð skólans og nær verkefni verktaka til
fullnaðarhönnunar  á  byggingu og  búnaði  ásamt 
byggingar hússins og frágangs með öllum innréttingum.

Helstu upplýsingar um útboðið:

Útboðstími:  Afhending útboðsgagna verður um miðjan
nóvember 2007
Áætlað upphaf verks:  Eftir áramótin 2008
Verklok: 20. júlí 2009

Forvalsgögn verða afhent frá og með þriðjudeginum
23. okt. 2007 í mótttöku  VSÓ Ráðgjafar, Borgartúni
20, 105 Reykjavík.  Hægt er að óska eftir gögnum á 
rafrænu formi.

Umbeðnum upplýsingum í forvalsgögnum skal skilað
í  móttöku  VSÓ Ráðgjafar  eigi  síðar  en  kl 15:00 
þriðjudaginn 6. nóv. 2007.  Allt að fimm hæfum aðilum
verður gefinn kostur á að taka þátt í lokuðu útboði

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.
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Laufengi 16 - 112 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16-17

Skriðustekkur

Vagnhöfði - Reykjavík

Hraunbær 37 og 41 Hveragerði

Kvistaland - Fossvogur

Mjög vel skipulögð 94,3fm 4ra
herb.íbúð á 2 hæð með sérinngangi.
LAUS STRAX. Eignin skiptist í :
Forstofu, rúmgóða stofu og borðstofu,
eldhús, 3 góð herbergi með skápum,
baðherbergi með baðkari og geymslu. Parket og flísar á gólfi. Sér bílastæði
í opinni bílageymlsu. Mjög fallegt útsýni. V-24,9millj. (5086)

Svavar tekur vel á móti ykkur í dag milli kl : 16-17.

Afar glæsilegt ca: 380fm
einbýlishús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr. 2 auka
íbúðir í kjallara. Mjög góðar
leigutekjur. Efri hæðin skiptist í
:forstofu, gang, 4 herbergi,
baðherbergi, eldhús, stofu,
þvottahús.Verönd með heitum
potti. Mjög fallegar 2ja og 3ja herb.íbúðir í kj. Mjög vel við haldið hús með
fallegu útsýni, vel staðsett innst í botnalanga. (5112)

Mjög gott 1224 fm.
atvinnuhúsnæði á góðum stað á
höfðanum. Eignin er á þremur
hæðum hver hæð rúmlega 400
fm. Efsta hæðin er í útleigu,
góðar leigutekjur. Á miðhæðinni
eru þrjú bil, góðar innkeyrsludyr. Kjallarinn er með ágætis lofthæð,
rampur  er niður í kjallarann frá Vagnhöfða en frá Dverghöfða. Húsnæði
sem býður upp á mikla möguleika. V- 230millj. (5114)

Um er að ræða mjög vel skipulögð
143,3fm Endaraðhús með innbyggðum
bílskúr. Eignirnar skiptast í : Forstofu, hol, 2
herbergi, baðherbergi, stofu, eldhús, bílskúr,
þvottahús og geymslu. Mikil lofthæð.
Íbúðirnar eru tilbúnar til innréttinga. Mjög
skemmtileg og vel skipulögð raðhús. V-
24,3millj. (4239).

Mjög vel staðsett 155,9fm 5-6
herb.einbýlishús á einni hæð,
ásamt 27,7fm sólskála og 49,6fm
bílskúr, samtals er eignin :
233,2fm. Eignin skiptist í :
Forstofu, stofu, borðstofu,
eldhús, 4 svefnherbergi, baðherbergi, garðskáli, gestasnyrting,
þvottahús og bílskúr. Húsið er mjög vel staðsett innst í litlum
botnalanga. HÚSIÐ ER LAUST VIÐ KAUPSAMNING. (5100)

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is

Afrekssjóður
ÍTK

• Auglýst er eftir umsóknum í Afrekssjóð

Íþrótta- og tómstundaráðs Kópavogs

(ÍTK).

Samkvæmt reglugerð eru markmið sjóðsins 

eftirfarandi:

a) Að veita afreksíþróttafólki í íþrótta-
félögum í Kópavogi fjárhagslegan styrk
vegna æfinga og/eða keppni, og þann-
ig búa þeim sem besta aðstöðu til að
stunda íþrótt sína 

b) Að veita afreksíþróttafólki í hópíþróttum
í íþróttafélögum í Kópavogi sem náð
hefur afburðaárangri fjárhagslegan styrk
og gera þeim kleift að búa sig enn betur
undir áframhaldandi keppni.

c) Að styrkja afreksíþróttafólk sem á lög-
heimili í Kópavogi og stundar íþrótt
sem ekki er iðkuð með íþróttafélagi í
Kópavogi.

d) Að veita árlega styrki og viðurkenningar
fyrir unnin afrek í íþróttum jafnt kvenna
sem karla.

Umsóknum um styrki skal skilað á þar til gerðum 
eyðublöðum fyrir 9. nóvember 2007.

Umsóknareyðublöð ásamt 
reglugerð fyrir sjóðinn fást 

á skrifstofu 
íþrótta- og tómstundamála 

Fannborg 2 II hæð. 
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Halla Unnur Helgadóttir lögg. fast. 824 5051
Viggó Sigursteinsson lögg. fast. 824 5066

Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 822 7300

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Opið hús í dag kl. 14-15

DIGRANESVEGUR 73 - 200 KÓP.
Gott 169,7 fm einbýli með stórum og vel ræktuðum
garði á góðum stað í Kópavogi. Stór lóð með
miklum möguleikum. 4 svefnherbergi eru í
íbúðinni en hægt er að fjölga þeim í 5. Stór bílskúr
og góð innkeyrsla. Verð 41,8 millj.

ÁLFKONUHVARF 53, íb. 302 - KÓP
Falleg 3ja herbergja 100,6 fm íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi
með miklu útsýni yfir Elliðavatn og til Bláfjalla.
Sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni.
VERÐ 25.9 millj.

Nánari uppl. gefur Þóra hjá Akkurat 822 2225

Opið hús í dag kl. 13-16

Bókaðu skoðun!

NAUSTABRYGGJA - 110 RVK.
Sérlega glæsileg 115,9 fm íbúð á 1.hæð með stórum
svölum út að sjó. Glæsilegar innréttingar og gólfefni.
Tvö baðherbergi í íbúð, þvottah. í íbúð og aukaherb. í
kjallara úr íbúð.
Verð: 28,4 millj.
Nánari uppl. gefur Ingvar hjá Akkurat 898 3474

LÓMATJÖRN 1 OG 5
Mjög falleg 163,9 fm2 einbýli á einni hæð með bílskúr.
Fjögur svefnh. með fataskápum. Náttúruflísar á gólfum
og plankaparket. Hátt til lofts og útgengi út í garð til
suðurs úr stofunni og hjónaherbergi. Nr. 1 er fullbúin/nr.
5 er án eldhúsinnréttingar. Verð 33,5-34,5 millj.

Nánari uppl. gefur Ásdís 898-3474 eða Bjarni
899-3875

Bókaðu skoðun!

BURKNAVELLIR - 221 HAFNARFJ.
Falleg 3ja herbergja 87,6 fm íbúð á 4.hæð (efstu) í
lyftuhúsi með miklu útsýni. Sérmerkt stæði í lokaðri
bílageymslu fylgir íbúðinni. Vandaðar innréttingar og
gólfefni.
VERÐ 24,3 millj.

Nánari uppl. gefur Þóra hjá Akkurat 822 2225

Bókaðu skoðun!
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ÞJÓNUSTA

Stór sending af Dynapac völturum komin til landsins.
Komið, sjáið og sannfærist. Fyrstir koma, fyrstir fá.

Kraftvélar – umboð fyrir vandláta.

Verktakar athugið!
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi  
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Taktu þátt í æsispennandi keppni um dans ársins 
og þú gætir slegið í gegn hjá íslensku þjóðinni!

ERT ÞÚ DANSHÖFUNDUR ÁRSINS?

sem allir geta lært
sem hægt er að kenna á stuttum tíma
sem allir vilja dansa

Semdu dans ...

Allir geta tekið þátt – glæsileg verðlaun
nánari upplýsingar á www.fm957.isFagfélag danskennara

Dansráð Íslands 

UNDANKEPPNI Í VETRARGARÐINUM 
Í SMÁRALIND 20. OKTÓBER OG 
ÚRSLIT 27. OKTÓBER 2007!

HEILSA



SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

HÚSNÆÐI

ATVINNA

TILKYNNINGAR
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ú
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OFAR ÖLLU

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig! Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg



FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
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Haðarstígur 18
Parhús í Þingholtunum

Opið hús í dag frá kl. 15-16

Mikið endurnýjað 140 fm parhús í Þingholtunum. Á aðalhæð eru
forstofa, gesta snyrting, eldhús með ljósri viðarinnréttingu, björt
stofa með útgengi á lóð. Uppi eru sjónvarpshol, tvö herbergi og
nýlega endurnýjað baðherbergi og í kjallara eru eitt herbergi og
baðherbergi auk þvottahúss/geymslu. Eign sem hefur nánast öll
verið endurnýjuð að innan sem utan síðustu 10 árin. Fallegur
bakgarður með timburverönd, skjólveggjum og lýsingu. Verð
46,5 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-16.

Verið velkomin

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali
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Vinsæll veitingarekstur
í næsta nágrenni Reykjavíkur

Til sölu veitingarekstur, vel tækjum búinn. Mikil
föst viðskipti. Frábær staðsetning. Meðeigandi
kæmi vel til greina og vinna á staðnum. Góð af-
koma og er vaxandi.

Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar
að Síðumúla 35 og í síma 824 2480

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali
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Einstakt tækifæri
Þekkt hárstofa til sölu með góða aðstöðu og
búnað. Er í góðu húsnæði. Tilvalið fyrir tvo
aðila. Mjög gott verð.

Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar
að Síðumúla 35 og síma 824 2480.
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www.myllan.is

Myllan óskar eftir starfsfólkiMyllan óskar eftir starfsfólki

Áhugasamir
sendi inn umsókn á 

ww.myllan.is
eða með tölvupósti á 

helga@myllan.is

Um er að ræða 70-100% starf við bakstur og framsetningu í 
verslunum Hagkaupa og yfirumsjón með bakaríinu. Umsækjendur þurfa 

að vera skipulagðir og geta unnið sjálfstætt. Við hvetjum konur og karla á öllum 
aldri til að sækja um. Hægt er að sækja um á www.myllan.is eða í Skeifunni 19. 
 Nánari upplýsingar gefur Ólöf í síma 820 2323.



Falleg og mikið endurnýjuð 94,1 fm 3ja herb. íbúð á frábærum
stað í 101. Rúmgóð eign sem skiptist í tvö svefnh., eldhús, baðh.,
stofu og sérgeymslu. Skipt var um þak fyrir 3 árum. Einnig hefur
nýlega verið dregið rafmagn í íbúðina og skipt hefur verið um
glugga að framanverðu. Stór og notalegur garður að bakatil og
mjög stutt í alla þjónustu, grunn- og leikskóla. ÞETTA ER MJÖG
FALLEG OG SKEMMTILEG EIGN Á EFTIRSÓTTUM OG RÓLEG-
UM STAÐ Í GAMLA VESTURBÆNUM. Verð 26,9 millj.

Arnar og Hafdís taka vel á móti
væntanlegum kaupendum í dag frá kl 13-15.

BREKKUSTÍGUR 14.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 13-15.

Mjög glæsileg og björt 3ja herbergja íbúð á 4. hæð ásamt stæði í
bílageymslu í 5. hæða fallegu lyftuhúsi á góðum stað í Miðbæ
Reykjavíkur. Húsið er klætt að utan með áli og er því viðhaldslítið.
Laus til afhendingar - lyklar á skrifstofu DP FASTEIGNA. Svalir þar
útaf sem snúa í austur. Eikarparket á allri íbúinni nema á baðher-
bergi, þar eru flísar. Allar innréttingar, skápar og hurðir úr kirsu-
berjavið. Stutt í alla verslun og þjónustu. Verð 34 millj.

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

KLAPPARSTÍGUR - 101 RVK.

Mjög rúmgóð og vel skipulögð 117,2 fm 4ra herbergja íbúð á 3.
hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi á góðum stað í Norðurbænum Hafn-
arfirði. Björt og rúmgóð stofa og borðstofa með útgangi út á flí-
salagðar svalir. Eldhús með fallegri nýrri eikarinnréttingu. Þrjú
svefnherbergi. Gólfefni: Náttúrusteinn við inngang og í eldhúsi.
Flísar á baðherbergi. Parket á holi, stofu og borðstofu, svefnher-
bergisgangi og svefnherbergjum. Ástand hússins að utan er gott,
nýtt þak. STUTT Í ALLA ÞJÓNUSTU. Verð 22,9 millj. 

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

LAUFVANGUR - HAFNARFIRÐI

Við erum í

Félagi fasteignasala

Dögg Pálsdóttir hrl., lögg. fast.sali • Ragnheiður Þorkelsdóttirdóttir hdl., lögg.
fast.sali. • Andri Sigurðsson sölustjóri • Ólafur Finnbogason sölumaður
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Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Opið hús í dag á milli 15:00 til 16:00
Álfaskeið 117 – Hafnarfirði 

Opið hús í dag á milli 16:00 til 17:00
Álfatún 23 – íbúð 102
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Til sýnis í dag stórt og mikið einbýli á
2 hæðum í rótgrónu hverfi í
Hafnarfirði. Búið er að útbúa sér 2ja

herb. íbúð á neðri hæðinni sem auðvelt er að breyta aftur. Samtals er
húsið um 240 fm. Stór og vel gróinn garður, hellulögð verönd. Góð
aðkoma og næg bílastæði. Í heildina stórt og mikið hús sem bíður upp á
mikla mögluleika. Af sérstökum ástæðum fæst húsið á kr. 49,9
millj. til og með 2. nóvember 2007.

Vilhjálmur (825-0729) og Sólveig
sýna húsið í dag á milli kl. 15 og 16.

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Til sýnis í dag sérlega falleg og vel
skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1.hæð
í snyrtilegu fjölbýli með innbyggðum
bílskúr. Húsið stendur neðst í dalnum og er stutt
í frábærar gönguleiðir. Íbúðin er 102,4 og
skúrinn 22,8. fm. Rúmgóð geymsla fylgir í
kjallara. Húsið er nýviðgert og málað að utan.
Íbúðin er laus strax. Verð 28,9 millj.
Ásmundur (895-3000) sölumaður Höfða
sýnir íbúðina í dag frá kl. 16 og 17.

Borgartún 29

SÍMI 510 3800

FAX 510 3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Opið hús í dag kl. 16-17
Aðalland 4 – Fossvogur

Fr
um

Fallegt 260 fm parhús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr. Húsið er byggt árið 1982 og skiptist neðri hæð í
forstofu, baðh. tvö rúmgóð svefnh., sjónvarpsstofu, þv.hús
og bílskúr. Frá neðri hæð er gengið út á sólpall. Efri hæð
skiptist í tvær fallegar stofur, eldhús, búr, tvö svefnherbergi
og baðherbergi. Frá stofu og hjónaherb. er gengið út á
mjög stórar og flísalagðar svalir til suðurs. Verð 65 millj.

Opið hús í dag milli kl.16-17.
Allir velkomnir sölumaður á staðnum.

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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Fallegt tvílyft ein-
býli með lítilli 3ja-
4ra herbergja
(100 fm) auka-
íbúð í rótgrónu
hverfi. Eignin
skiptist þannig;
forstofa, snyrting,
hol, stofa, borð-
stofa, sjónvarps-
hol, eldhús, búr,
baðherbergi og

fjögur herbergi (fimm herbergi skv. teikningu) á efri hæðinni. Á neðri
hæðinni er þvottahús, góðar geymslur og 3ja-4ra herbergja íbúð sem
skiptist í gang, tvær samliggjandi stofur, 2 herbergi, eldhús, baðher-
bergi og þvottahús. Húsið lítur vel út að utan. Tvöfaldur fullbúinn bílskúr
með rafmagni og hita. Garðurinn er fallegur og gróinn, m.a. eru þar fal-
leg grenitré. Verð 83 millj. 7047.

HÚSIÐ VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG SUNNUDAG FRÁ 13.30-14.00.

SELJUGERÐI 1 – OPIÐ HÚS

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

Fr
um

Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

Rúmgóð og björt um það bil 125 ferm efri hæð, í þessu
trausta steinhúsi í vesturbænum. Tvennar svalir. Sér
innkeyrsla og bílastæði fylgir.

Magnús K. sími 820 7336
tekur á móti áhugasömum.

SÖLUSÝNING Í DAG KL. 18 - 19
Vesturgata 54 - 101 Reykjavík

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Falleg og mikið endurnýjuð 4ra herb. 108 fm íbúð á
2. hæð í góðu steinhúsi í miðborginni. Íbúðin skipt-
ist í hol með 2 fataherb./skápum, rúmgóða stofu,
eldhús/borðstofu með nýlegri sprautulakkaðri inn-
réttingu og nýlegum vönduðum tækjum, nýlega
endurnýjað baðherbergi og 2 rúmgóð herbergi.
Skjólgóðar svalir til suðurs út af hjónaherbergi. Loft-
hæð í íbúðinni er 2,8 metrar. Hljóðeinangrandi
gler í íbúðinni. Sér bílastæði á baklóð. Verð 36,9
millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag,
frá kl. 14-16.

Verið velkomin!

Grenimelur 31
4ra herb. neðri sérhæð

Opið hús í dag frá kl. 14-15

Falleg 103 fm 4ra herb. neðri sérhæð í þríbýli þ.m.t.
9,2 fm geymsla á baklóð í þessum eftirsóttu húsum í
vesturbænum. Hæðin skiptist í forstofu, hol/borð-
stofu sem tengir saman stofu og eldhús, bjarta stofu
með útgengi á svalir til suðvesturs, eldhús með ný-
legri innréttingu, 3 herbergi og baðherbergi sem er
flísalagt í gólf og veggi. Flísar og parket á gólfum.
Verð 29,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl.
14-15

Verið velkomin!

Mikið endurnýjuð 85 fm 3ja herb. íbúð á tveimur
hæðum (1. hæð og kj.) með sérinngangi í miðborg-
inni. Á hæðinni eru forstofa, gangur, nýlega endur-
nýjað eldhús, geymsla og herbergi sem nýtt er sem
borðstofa í dag. Á efri hæð eru björt stofa, nýlega
endurnýjað baðherbergi og hjónaherbergi. Flísar og
parket á gólfum. Verð 23,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag,
frá kl. 14-16

Verið velkomin!

Laugavegur 62
Mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð með sér bílastæði

Opið hús í dag frá kl. 14-16
Gengið inn Vitastígsmegin

Frakkastígur 20
Mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð

með sérinngangi

Opið hús í dag frá kl. 14-16
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Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17
Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Mjög gott atvinnuhúsnæði í þekktu húsi við

Strandgötuna í Hafnarfirði. Húsið er alls tæp-

ir 1000 fm og hentar einstaklega vel undir t.d.

verslun, veitingastað o.fl. Möguleiki getur verið

að skipta húsinu niður í minni einingar.

Góð bílastæði eru fyrir framan húsið.
Allar frekari upplýsingar á Ás fasteignasölu

TIL LEIGU VIÐ MIÐBÆ HAFNARFJARÐARTIL LEIGU VIÐ MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

HRAUNHAMAR FASTEIGNASALA kynnir glæsilegar íbúðir í
lyftufjölbýli við kvistavelli í Vallarhverfinu í Hafnarfirði

20 ÍBÚÐIR
3 bílskúrar 
Stór sérafnotaréttur fylgir íbúðunum á jarðhæðum
Frábært útsýni 
Vandaðar innréttingar frá Axis 
Vönduð heimilstæki frá Husasmiðjunni
Vönduð hreinlætistæki
Granít á eldhúsborðum
Flísalagt þvottaherbergi og baðherbergi
Lyfta
Afhending er áætluð í maí-júní 2008

VERÐ
2ja herb. 73 - 75 fm kr. 18,9- 19,5. millj. 
3ja herb. 84- 92 fm kr. 21,2 - 21,9 millj. 
4ra herb. 120- 127 fm kr. 26,5- 28 millj.
Bílskúrar 30-37 fm verð 3,5 millj. og 4 millj.

KVISTAVELLIR 44 — HF. NÝTT Í SÖLU
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Fasteignasala • Ármúli 21 • www.kjoreign.is

AUSTURSTRÖND – ÚTSÝNI

Sérlega vel staðsett 108 fm endaíbúð ásamt stæði í bílageymslu. Stærð alls 131,8 fm.
Falleg og vel umgengin íbúð, opin og björt. Ljóst stafaparket á stofum og eldhúsi.
Baðherbergi flísalagt með nýlegum tækjum. Tvennar svalir. LAUS STRAX. ÖRSTUTT
ER Í ALLA ÞJÓNUSTU OG SKÓLA. GLÆSILEGT ÚTSÝNI ER TIL SJÁVAR OG
FJALLA. Verð 33,3 millj.

Borgartún 29

SÍMI 510 3800

FAX 510 3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Opið hús í dag kl. 16:30-18
Borgarholtsbraut 49 - Kóp.

Fr
um

Mjög falleg 75,3 fm 3ja herb. íbúð á 1 hæð á fallegu 4ra
íbúða steinhúsi. Eignin skiptist. Anddyri (hol), tvö
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, þvottahús/geymsla og
stofa. Baðherb. m/baðkeri, nýl. innr. og flísum á gólfi.
Eldhús með grárri innr. og granítborðplötu ásamt
geymslu/þvottahúsi innaf. Stofa er björt og rúmgóð m/ 2
hurðum út í garð/sólpall. Flísar og dúkar á gólfum. Sér
bílastæði fylgir íbúðinni. Verð 20,9 millj.
Bryndís býður alla velkomna milli kl. 16:30 og 18 í dag.

LÓÐIR Í GARÐABÆ

Urriðaholt er nýtt hverfi í Garðabæ með fjölbreyttri húsagerð. Dæmi um verð á lóðum: parhúsalóð
12 millj, einbýlishúsalóð 18,9 millj. Hverfið snýr á móti suðri við Urriðavatn. Örstutt í golfvöll.
Hafið samband við sölumenn Eignamiðlunar sem veita nánari upplýsingar í síma 588 9090.

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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Óska eftir flottu einbýlishúsi til leigu í 
Stórreykjavíkursvæðinu, með bílskúr,

helst á einni hæð - í eitt ár.
Árið er borgað fyrirfram.

Mjög tryggur leigjandi.
Hafið samband á netfangið hj@remax.is

EINBÝLISHÚS ÓSKAST
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– Mest lesið



Gott 180 fm. steinsteypt einbýli á einni hæð, þar af
42,3 fm. bílskúr. Húsið, sem er mjög vel staðsett í
botnlangagötu, skiptist í forstofu, eldhús með borð-
krók, stofu, borðstofu, hol, sjónvarpshol, þvottahús,
þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Stór verönd með
skjólvegg í suður. Gróinn og skjólgóður garður. 
V. 49,9 millj.

Krosshamrar - einbýli

Glæsilegt 298,4 fm. 2ja hæða einbýlishús með inn-
byggðum bílskúr. Húsið stendur innst í botnlanga.
Stórkostlegt útsýni. Húsinu eru skilað tilbúnu undir
innréttingar samkvæmt byggingarstigi nr. 5.

Allar nánari upplýsingar, skilalýsing 
og teikningar á skrifstofu Miðborgar.

Tjarnarbrekka - nýtt

Góð 87,6 fm. 3ja herbergja íbúð með 5,9 fm. geymslu,
og sérstæði í bílgeymslu. Íbúðin skiptist í forstofu,
gang, baðherbergi, þvottahús, tvö svefnherbergi, eld-
hús og stofu. Góðar suðursvalir. Frábær staðsetning,
stutt í fallegar gönguleiðir, stofnbrautir og margbrotna
þjónustu.
V. 24,9 millj.

Opið hús í dag milli kl. 15:00 og 16:00. 
Benedikt sýnir, sími 847 3600

Lækjasmári 58 – Opið hús

Fr
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Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk
Sími 533 4800

Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. –  Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

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

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

Karl Gunnarsson löggiltur fasteignasali

Frábærlega vel staðsett falleg
113,2fm, 4-5 herb. íbúð á
fyrstu hæð í raðhúsi, þar af
25,5fm innb. bílskúr. Húsið er staðsett efst í botnlanga og engin
hús fyrir ofan. Stutt er í skóla, leikskóla, verslun og þjónustu og
útivistarsvæði. Húsið er nýmúrviðgert að utan. Getur verið laust
fljótlega. HAGSTÆÐ YFIRTAKANLEG LÁN FRÁ KAUPÞINGI
MEÐ 4,15% vöxtum. Verð kr. 31,9 millj.

Upplýsingar í síma 565-4712 og 862-2969

Jöklafold - 112 Reykjavík SUMARHÚS Í SVÍNADAL

Nýtt 80 fm sumarhús á 4500 fm
eignarlóð á fallegum útsýnis-
stað í Svínadal. Húsið stendur
efst í kjarrivöxnu umhverfi með
frábæru útsýni yfir Svínadalinn, Eyrarvatn, Vatnaskóg og Laxá í
Leirársveit. Hagstæð lán geta fylgt og möguleiki á skiptum á
góðri bifreið. Verð 16,9 millj.
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Karl Gunnarsson
lögg. fasteignas.

Nína Karen
Jónsdóttir

skrifstofustjórn

Erlendur Tryggvason
lögg. fasteignas.

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignas.

Kristbjörn
Sigurðsson

lögg. fasteignas.

Steinunn Ásgerður
Frímannsdóttir

lögg. fasteignas.

Háagerði 73 - 108 Reykjavík
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 21. OKT.

KL. 14.00 - 15.00.

Björt og falleg 148,9 fm 4ra
herb. efri sérhæð í tvíbýli,
ásamt 28,5 fm áföstum bílskúr,
samtals 177,4 fm. Gengið beint
inn af götu. Íbúðin skiptist í; í flísalagða forstofu, forstofuher-
bergi, gott háaloft, rúmgóða stofu, setustofu og borðstofu í
einu rými, útgengt á góðar flísalagðar svalir, eldhús með góð-
um borðkrók, þvottahús inn af eldhúsi þaðan útgengt á hellu-
lagða verönd, herbergi, hjónaherbergi með góðum skápum og
baðherbergi. Flest loft eru tekin upp og með innb. lýsingu. Inn-
angengt er úr forstofu í snyrtilegan bílskúr. Bílastæði er upphit-
að og flísalögð aðkoma að húsinu. Verð 46,9 millj.

OPIÐ HÚS

Glæsileg 112 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi auk
stæði í bílageymslu á þessum eftirsótta stað í Sjálandinu
í Garðabæ. 3 rúmgóð herbergi. Stór og björt sofa með
útg. á suðursvalir. Fallegar innréttingar og tæki. Parket
og flísar á gólfum. Falleg sameign. Lóð fullbúin. LAUS
FLJÓTLEGA Verð 34,8 millj.

Eignin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl. l4 - 15

FASTEIGNASALAN 570 4800
Fr

u
m

Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

NORÐURBRÚ 4 - FALLEG ÍBÚÐ
Á 1. HÆÐ Í GARÐABÆNUM

Vorum að fá í einkasölu fallega 90 fm 3ja herb. íbúð á 1.
hæð (ekki jarðhæð) í fallegu 3ja hæða fjölbýli. Tvö
rúmgóð herbergi, stór og björt stofa með vestursvölum.
Fallegar nýl. innréttingar og tæki. Þvottahús innan
íbúðar. Parket og flísar á gólfum. Stutt í alla þjónustu.
Eignin getur losnað fljótlega. Verð 28,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl. l4 - 15

OFANLEITI 5 
FALLEG ÍBÚÐ Á 1. HÆÐ

OPIN HÚS Í EFTIRTÖLDUM
EIGNUM Í DAG SUNNUDAG

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Hverfisgata 50
3ja herb. útsýnisíbúð á efstu hæð

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Falleg um 100 fm íbúð á efstu hæð í miðbæ Reykjavíkur í
húsi sem hefur verið mikið endurnýjað að utan og innan.
Íbúðin er með mikilli lofthæð og upprunalegum bitum í loft-
um. Eyja með góðu borðplássi í eldhúsi og ljósar gólffjalir á
gólfum. Halogen lýsing í aðalrými íbúðarinnar. Sérstök
hljóðeinangrun milli íbúða. Útsýni að Esjunni og út á Faxa-
flóa. Verð 31,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Verið velkomin!

Kleppsvegur 144
Góð 4ra herb. íbúð

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Falleg og björt 114 fm íbúð á 1. hæð ÍBÚÐ MERKT 0102
auk sér geymslu í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu/hol,
stórar samliggjandi stofur með hlöðnum arni, eldhús með
upprunalegum fallegum innréttingum og nýlegum tækjum,
2 góð herbergi og flísalagt baðherbergi. Þvottaherb. og búr
innan íbúðar. Tvennar skjólgóðar flísalagðar svalir til suð-
urs og norðurs. Stór lóð við húsið. Verð 29,5 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Verið velkomin!

Meistaravellir 9
Góð 4ra herb. íbúð

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Mjög góð 100 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð ÍBÚÐ 0101
ásamt geymslu í kjallara í góðu fjölbýli í vesturbænum.
Íbúðin skiptist í forstofu/hol, eldhús með nýlegri innréttingu
og nýlegum stáltækjum, parketlagða stofu, þrjú herbergi
og baðherbergi sem er flísalagt í gólf og veggi. Útgangur
úr stofu á rúmgóðar svalir til suðurs. Verð 26,5 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin!

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

Opið verður frá kl. 13.00 – 16.00

Kíkið við og við tökum hlýlega á móti ykkur!

Heimilið þitt á suðrænum slóðum
Kynning að Skúlagötu 17, sunnudaginn 21. október
Viðskiptahúsið kynnir fasteignir við strendur Spánar, á Mallorka og í Mexíkó.

Fullbúnar gæðaeignir frá virtu og traustu byggingarfélagi á Spáni, TM Real Estate Group.

Nýtt svæði – Nýr bæklingur – Góður DVD diskur með ýtarlegum upplýsingum.
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Hörðukór 3
Íbúðir 0203-1103Íbúðir 0201-1101

203 KÓPAVOGUR

VERÐ FRÁ 23.9 M

WWW.HORDUKOR.IS

ÖLL ÞJÓNUSTA
Í GÖNGUFÆRI

52 ÍBÚÐIR Í
BARNGÓÐU

HVERFI

Húsgögn í sýningaríbúðum eru frá EGG

Þ
Æ

G
IN

D
I

OPIÐ HÚS

14:00 - 16:00

18:00 - 19:00

HAFÐU SAMBAND VIÐ SÖLUAÐILA
Eða kynntu þér málið nánar á www.hordukor.is

898 3023
899 9493

RE/MAX Senter
STÓRBORG
534 8300

KLETTUR
534 5400

Lögfræðingur

löggildur fasteignasali
Vegna aukinna umsvifa við sölu á atvinnuhús-
næði óskar Stóreign að ráða tvö lögmenn
og/eða löggilda fasteignasala til starfa hjá
Stóreign.

Allar nánari upplýsingar
veitir Þorlákur Ómar í síma 590 7600.

Fremstir í atvinnufasteignumFremstir í atvinnufasteignum

Lágmúla 7 I 108 Reykjavík I Sími 590_7600

Fr
u

m

Fr
u

m

Stór glæsilegt einbýlishús á frábærum stað með tvöföldum
bílskúr og aukaíbúð með sérinngangi. Mjög vel viðhaldið hús
teiknað af Kjartani Sveinssyni. V 69,7 milljónir.

Allar uppl. Sigurður s: 616 8880

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

Opið hús í dag sunnudag frá kl.  16:30-17:30

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • www.logheimili.is

Hléskógar 5 - Reykjavík

Sími 512 3600
www.logheimili.is

Jónas Örn Jónasson Lögmaður og lögg. fasteignasali

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Til sölu fallegt einbýlishús, 242,6 fm. á þremur hæðum, þar af 30 fm
bílskúr.  Möguleiki á að vera með tvær íbúðir í húsinu.    Húsið er vel
skipulagt og eru herbergin rúmgóð, gott ris með svölum. Frábær
staðsetning.   Fallegur garður. Húsið er í mjög góðu ástandi að utan
sem innan. Verð 77,5 millj.

Fr
um

Sörlaskjól - Einbýli

Borgartún 29

SÍMI 510 3800

FAX 510 3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Sogavegur – Einbýli – 54 fm bílskúr

Fr
um

Mjög fallegt og sjarmerandi einbýli á einni hæð með stórum bílskúr á þessum
eftirsótta stað. Fjögur svefnherbergi, Nýlegt glæsilegt eldhús með sérsmíðaðri
eikarinnréttingu, granít á borði og gólfum. Tvö baðherbergi. Falleg stór sólstofa
með flísum og rennihurð út á sólpall sem er með heitum potti. Verð 56,0 millj.

Upplýsingar veitir Elías Haraldsson löggiltur fasteignasali í síma 898 2007

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Nýkomið í einkasölu sérlega gott atvinnuhúsnæði/íbúðir á
tveim hæðum samtals 288 fm á neðri hæð eru tvö 70 fm bil
með innkeyrsludyrum. Á efri hæð eru tvær íbúðir og/eða
skrifstofur. Frábær staðsetning. Góð eign. Verð 53,5 millj.

STAPAHRAUN 1 - HF. ATVHÚSNÆÐI/ÍBÚÐIR

Fr
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Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Til sölu vel skipulögð og falleg 122 fm. 4ra herb. endaíbúð, á 3. hæð
í fallegu álklæddu fjölbýlishúsi með lyftu og stæði í bílageymslu. Um
er að ræða mjög góða íbúð með fallegum innréttingum, parket á
gólfum. Flísalagt baðherbergi með baðkeri, sturtu og glugga.
Stæði í bílageymslu fylgir.

Jón og Hólmfríður sýna íbúðina á milli 14 og 16 í dag.

Fr
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Lómasalir 2, íb. 0301 - Opið hús í dag frá kl. 14-16



Og sögurnar halda áfram í allri 
þeirri rökkurró sem Múla-
kampurinn býr yfir og við 
hlustum þangað til við heyrum 
í pabba sem hengir af sér í for-
stofunni; hann hengir af sér 
bláa mittisúlpu með svörtum 
loðkraga og fer úr skónum í 
forstofunni og kemur inn til 
okkur í sögurnar í terlínbuxun-
um með leðurbelti og mynd af 
vængstórum erni á sylgjunni. 
Hann sest hjá okkur en hann er 
ekki fyrr kominn inn en sög-
urnar þagna og fjólurauða ljós-
ið yfir mömmu dofnar. Hann 
hefur greinilega ekkert með 
sögurnar hennar að gera, hún 
kærir sig að minnsta kosti ekk-
ert um að hann hlusti á þær. Í 
staðinn puðrar hún kannski í 
hann einhverju um matinn, 
éttu þetta, Ólafur, éttu hitt, og 
segir okkur svo að fara að sofa 
– inn að sofa, Ásta, Stella, Bíbí, 
Fiddi, og ekkert múður. Og þótt 
pabba hafi kannski langað til 
að segja okkur frá því að hann 
hafi einmitt verið að færa 
Fimmaura-Dísu smáolíu í 
braggann, henni veiti nú ekki 
af, kellingunni, þá höfum við 
krakkarnir hennar mömmu 
ekkert gott af því að hlusta á 
eitthvert kjaftæði um mellu-
kellingar sem taka á móti heilu 
rútubílahlössunum af her-
mönnum og fá fyrir greiðann 
brennivín og nælonsokka. 
Hvaða greiða? Það kemur 
okkur alls ekkert við – inn að 
sofa, Ásta, Stella, Bíbí, Fiddi, 
heyriði það, og ég sé að græna 
ljósið sem fylgir pabba dofnar 
líka þegar ég halla inn til okkar 
og leggst í neðri koju, Stella í 
efri koju, Ásta á hermanna-
bedda við gluggann og Fiddi 
litli í rúmið hennar mömmu. 

Ég vakna ekki þegar mamma 
kemur inn og leggst í rúmið 
hjá Fidda og heldur ekki þegar 
Stella hvíslar, eða var það 
kannski Ásta, yfirleitt var það 
hún sem hvíslaði: 

– Góða nótt, Bíbí. 

Um nóttina sé ég Fimmaura-
Dísu á skjánum einsog ég hef 
svo oft gert áður. Ég læðist inn 
í braggann hennar, mold á gólf-
um og steinar. Fimmaura-Dísa 
er lítil kona og sífull en hún 
rífur aldrei kjaft, hún er bara 
inni hjá sér í rorrandi friði með 
sitt brennivín. Hún kallar á 
mig til að sýna mér nýfædda 

kettlinga af því að hún veit um 
ást mína á dýrum. Ég skoða 
kettlingana en forðast hana og 
ég forðast líka eldinn í bragg-
anum sem tekur hana með sér. 
Ég sé hana hverfa í reyk og eld 
einsog braggann hennar og allt 
annað sem henni tilheyrir. 

Ég þori ekki að nefna neitt 
þegar ég vakna. Ég vil ekki að 
það sem ég sé komi fram, vil 
ekki heldur að mér verði kennt 
um og að mér verði refsað en 
ég verð fjandi niðurlút og 
beygð þegar ég heyri að Fimm-
aura-Dísa hafi brunnið inni í 
bragganum sínum með öllu 
sem henni tilheyrði. 

Seinna segi ég mömmu frá 
annarri mynd sem birtist á 
skjánum. Mér finnst ég vera 
að klæða gömlu konuna, sem 
mamma vann hjá á Kirkjubæj-
arklaustri þegar hún var að 
kynnast pabba, í fölbleikan 
náttkjól og leggja hana til í 
rúminu sínu og kveikja á 
kertum allt í kringum hana. 

Ég segi mömmu frá þessari 
mynd strax. 

Ég sé að hún verður óróleg í 
augunum og hún pírir þau 
þegar hún skammar mig fyrir 
vitleysuna í mér alltaf hreint. 
Ég verði bara að fara að læra 
að haga mér einsog manneskja. 
Hvernig standi á því að ég láti 
alltaf einsog fífl, ég sé sama 
fíflið og pabbi, ég sé líka jafn-
ljót og hann með augun út úr 
höfðinu og með þessa líka 
ömurlegu kryppu sem hún hafi 
svo oft velt fyrir sér hvað hafi 
eiginlega að geyma. 

Um kvöldið er okkur sagt að 
gamla konan á Klaustri hafi 
dáið um nóttina.

– Þú verður að reyna að 
hemja þig, Bíbí, segir mamma 
og gefur mér á kjaftinn til að 
leggja áherslu á orð sín. 

Ég verð nú kannski ekki 
beint fallegri eftir höggið en 
mér er sama fyrst henni er 
það. Mig munar heldur ekkert 
um að taka við því sem mér 
ber og ég laumast út í móann. 
Ég velti mér í grasinu, faðma 
jörðina, finn vernd í grænk-
unni og ét grasið, ég háma í 
mig grasið og verð loksins 
örugg og stálslegin með grænt 
grasið í kringum mig og ofan í 
mér.

Bíbí Ólafsdóttur
Ný ævisaga eftir Vigdísi Grímsdóttur skáldkonu er 
væntanleg á markað og er það í fyrsta sinn sem Vigdís 
leggur fyrir sig hið erfiða form ævisögunnar. Sagan af 
Bíbí Ólafsdóttur heitir bókin og hér að neðan er birtur 
12. kafli sögunnar: Horfin í eld og reyk.

Múlakampur:  Þar sem nú á dögum 
standa verslunarhallir og háhýsi við 
Suðurlandsbrautina var Múlakamp-
urinn. Þar bjó ég frá 1953 til 1964 og 
mér leiddist aldrei.

Bíbí Ég stend fyrir framan stofu-
gluggann á húsinu okkar í Múla-
kampi sem kallað var Björk. Mér 
fannst ótrúlega gaman að bregða 
mér í allra kvikinda líki, fyllibyttu-
gervið var mjög vinsælt.

Elliott Erwitt fæddist 1928 í Frakk-
landi af rússnesku foreldri. Hann 
fór að taka myndir þegar hann var 
í hernum og var tekinn í Magnum-
hópinn 1953. Hann hefur verið 
formaður Magnum í þrjú tímabil. 
Hann hefur ljósmyndað fyrir 
bækur, í tímarit og í auglýsingar 
um fjörutíu ára skeið. Átti skamm-
an feril sem leikstjóri heimildar-
mynda og hefur unnið í sjónvarpi. 
Síðasta bók hans, Unseen, er 
nýkomin út. Verk hans finnast í 
söfnum um allan heim. Hann var 
heiðraður fyrir ævistarf sitt.

Ralph Gibson fór að taka ljós-
myndir þegar hann gegndi her-
þjónustu. Hann var aðstoðarmað-
ur Dorotheu Lange um skeið og 
vann með Robert Frank. Frá 1970 
hefur hann einkum unnið fyrir 
bækur en það ár kom út verk hans 
Somnambulist. Hann hefur unnið 
á Leica í fjörutíu ár eingöngu og 
segist aðeins hafa áhuga á ljós-
mynd sem listformi. Verk hans eru 
í flestum virtari söfnum heims. 
Gibson var heiðraður fyrir framlag 
sitt til listrænnar ljósmyndunar.

Heinz Kluetmeier er fæddur í 
Berlín en alinn upp í Milwaukee 
í Bandaríkjunum. Hann hóf 
feril sinn hjá AP en lauk námi 
sem verkfræðingur og starfaði 
sem slíkur en tók alltaf myndir í 
frístundum. Hann var fastráðinn 
til Time 1969 og tók myndir bæði 
fyrir Life og Sports Illustrated. 
Hann á að baki hundrað forsíður 
á því íþróttablaði og var um síðir 
ráðinn myndaritstjóri þess. Hann 
nýtur gríðarlegrar virðingar 
íþróttamanna í heimalandi sínu, 
segist ekki mikið fyrir tækni, 
aðalatriðið sé tilfinningin. Hann 
er heiðraður fyrir framlag sitt til 
íþróttaljósmyndunar.

Eugene Richards er fæddur í Massachusetts. Hann var settur á ljósmyndaverkefni þegar hann neitaði að gegna herþjón-
ustu 1968. Hann afplánaði þjónustu í Arkansas þar sem hann var um eins og hálfs árs skeið við að mynda fátækt. Verkefni 
hans hafa síðan einkennst af ríkri þörf til að sýna samfélagið: kynþáttamisrétti í heimahéraði hans, pólitískir flóttamenn, 
eiturlyfjasjúklingar og fólk með krabbamein eru meðal þekktra viðfangsefna hans í sjö bókum. Hann er margverðlaunaður: 
„Við höfum skyldu til að sýna heiminn eins og hann er svo það megi breyta honum,“ segir hann. Richards er heiðraður fyrir 
heimildarljósmyndir.



ið mæltum okkur mót 
daginn sem borgarstjórn-

in splundraðist og ný varð 
til. Rökkrið var að síga á borg-

ina og regnveður gekk yfir 
nesið. Eftirmiðdagsumferðin 

hertist í þjösnalegum ákafa. Allir 
að komast heim. Ljóskeilur skáru 

myrkrið og göturnar glömpuðu. 
Upp stigann leiðir hún mig í hálf-

rökkvaða íbúð. Þrep stigans skarta 
skrautlegum skóm og á veggjunum 
hanga kjólar. Ég hef ekki komið hingað 
áður og er hálf áttavilltur í holi frá 
sjötta áratugnum. Bækur, styttur, mál-
verk. Gólfið lagt köflóttum dúk eins og 
skákborð. Hún vísar mér inn í eldhús. 
Bókina um Bíbí hef ég haft til handar-
gagns í nokkra sólarhringa. Saga henn-
ar er saga gáfna, gáfna sem liggja utan 
við hversdagslegan heim, gáfna sem 
leiða oftar til erfiðleika en gæfu, þótt 
margir sem búa yfir ófresknigáfum 
hafi margt gott að gefa hinum sem 
aldrei sjá neitt ... óeðlilegt ... er orð sem 
kemur upp í hugann og á eftir kemur 
annað: yfirnáttúrulegt.

Vigdís sest við eldhúsborðið móti mér 
eftir að hún hefur hellt kaffi í bollana. 
Á borðið hefur hún stillt upp fagurlit-
uðum skálum: einum konfektmola, 
kleinum og þunnum vafningum. Útlent 
kex, hugsa ég, eins og leiftraði um huga 
manns fyrir mörgum áratugum þegar 
það sást sjaldan. Það er á þeim slóðum 
í endurminningunum sem sagan af Bíbí 
hefst. Árið sem hún kom í heiminn. 
1952.

Hvernig barst þetta efni í  hendur 
Vigdísar, ekki var það í fyrsta sinn sem 
til hennar leitaði fólk með sögu sína og 
sagði: „Gerðu eitthvað við þetta ef þú 
vilt.“ Það hefur sagnakonan viðurkennt 
að hafi áður komið fyrir. „Þú mátt nota 
þetta að vild,“ segir fólk og afhendir 
henni ævi sína og örlög: „Gerðu eitt-
hvað úr þessu og ég nota það að vild, 
steypi saman, geri sögu þess að minni 
sögu.“ Viltu koma reglu og stíl á mína 
ógurlegu ævi, greina sundur óreiðuna í 
lífi mínu, koma skiljanlegum þræði í 
lífsferilinn minn. Er það ekki hlutverk 
skáldanna að umskapa ólgandi líf, mót-
sagnakennt og oft óskiljanlegt, í sögu-
þráð sem við getum fylgt, búa til leitar-
hnoða sem við eltum allt til síðustu 
blaðsíðu og áfram inn í myrkur hug-
ans?

Vigdísi segist svo frá að hún hafi unnið 
útvarpsþætti með Þorleifi Friðrikssyni 
sagnfræðingi þar sem þau töluðu við 
fólk, sögumenn: „Þorleifur þekkti til 

Bíbíar, við fórum til hennar og hún 
sagði okkur af sér, en það var bara yfir-
borðið, það var margt svo djúpt þarna 
niðri. Ég heillaðist af henni. Þetta var í 
febrúar 2006. Svo ég sendi henni tölvu-
póst og bað hana að hitta mig en fékk 
engin svör, aftur sendi ég henni boð en 
ekkert svar kom frá henni. Svo ég 
hringdi í hana. Hún svaraði ekki sím-
anum en eftir nokkrar tilraunir tókst 
mér að ná í hana og fá hana til að hitta 
mig. Við hittumst á Hótel Borg og ég 
spurði hvort ég mætti skrifa ævisögu 
hennar.“ Hvernig varð almúgakonu við 
þegar viðurkennd og virt skáldkona 
vildi skrifa ævisögu hennar? „Hún 
sagðist hafa vitað það: Þessu er senni-
lega ætlað að verða.“ 

„Þú hefur áður verið að fjalla um 
fólk sem er í jaðrinum í fleiru en einu 
tilliti, þessa sem hafa næmari skynjun 
en fólk hefur flest, fólkið sem er yst í 
samfélaginu, þá sem hrekjast,“ segi ég. 
„Við þekktumst ekki ég og Bíbí,“ segir 
hún, „þegar við vorum í Laugarnes-
skólanum. Foreldrar mínir voru ekki 
þannig fólk að þau færu í manngrein-
arálit, en það þurfti ekki. Krakkarnir 

úr Múlakampinum sáust ekki. Börnin 
úr þessum stöðum þar sem fátækling-
ar Reykjavíkur bjuggu, gömlu bragga-
hverfunum, voru ekki falin. Þau sáust 
ekki.“

Sagan af Bíbí er ekki aðeins saga af 
einstökum gáfum, hún er líka saga mik-
illa erfiðleika og áfalla. „Leggst það í 
leggi?“ spyr ég og hún misskilur mig, 
heldur að ég sé að spyrja um skyggni-
gáfuna. Mamma hennar...“ byrjar hún. 
Nei, þetta með þessi miklu örlög, áföll-
in, erfiðleikana,“ segi ég. „Lágstéttin á 
Íslandi bjó við miklu erfiðara líf, sárari 
vonbrigði, minni hamingju, en þeir 
sem höfðu það skár,“ segir Vigdís. „Við 

erum öll komin þaðan en viljum ekki 
vita af því, ekki þekkja það hvernig 
ástandið var. Við erum ekki komin af 
svoleiðis fólki, ekki við í útrásinni.“ 
„Með eymd í arf,“ hugsa ég. Leggst það 
líka í legginn, erfðina eins og svo margt 
annað, lundernið, líkamsbyggingin, 
gallarnir. Sagan af Bíbí dregur ekki dul 
á þá hugmynd að skyggnigáfa erfist, 
hún hvíli í ættum. Það er kunnugt minni 

í munnlegri geymd þjóðarsálarinnar: 
forspárgáfa, berdreymni, skyggni á 
áru manna og birtu. allt eru þetta 
þroskaðri hæfileikar en hversdags-
legri birtingarmyndir innsæis: hinir 
forvitru í viðskiptum státa stundum af 
slíkri tilfinningu fyrir óorðnum hlut-
um, þeir finna á sér: „Það er eitthvað 
meira, allt lífið er bara orka í mismun-
andi formum,“ segir Vigdís og klappar 
létt á borðið, „ekki bara þetta.“ 

Vigdís segir samstarf þeirra Bíbí hafa 
farið hægt af stað, en smátt og smátt 
vaxið traust milli þeirra og þá segist 
Vigdís hafa vitað að hér væri á ferðinni 
meira söguefni en hana hefði áður órað 

fyrir. Er lífið ekki svoleiðis að hjá 
öllum eru örlögin, lífið, flókin og marg-
breytileg þótt allt sýnist slétt og hvers-
dagslegt? En þá tóku þær sér hlé. 

Vigdís hélt utan, hún sagðist hafa 
haldið að það gerði sér gott að fá smá 
fjarlægð á efnið. Erlendis veiktist Vig-
dís heiftarlega: „Við skulum ekki tala 
mikið um það,“ segir hún. „Þú varst 
lífshættulega veik,“ segi ég og hún 
jánkar því. Hún fékk heilahimnubólgu 
og mátti þola hægan bata. Um tíma var 
tvísýnt hvort hún næði sér og fengi 
fullan mátt til frekari skrifa. „Ég man 
ekki mikið frá þessum veikindum,“ 
segir hún. „Það sem ég man skýrast er 
að ég var utan við líkama minn og 
horfði á mig og Bíbí fór um mig hönd-
um, gaf mér ljós og orku, læknaði mig. 
Rétt eins og hún hefur læknað margt 
fólk í þessu samfélagi af öllum stétt-
um. Við ákváðum strax að láta þetta 
ekki vera svoleiðis bók að fólk vitnaði 
um hvernig Bíbí hefur hjálpað því.“

Við erum komin að þröskuldi, nýr gang-
ur er opinn og hann verðum við að fara: 
„Þú sjálf, sérðu?“ spyr ég. „Það er bara 
smávegis,“ segir Vigdís án þess að láta 
sér bregða, „helst liti, einstaka látinn 
mann.“ „Nafnkunnan,“ spyr ég. „Já,“ 
svarar hún og eins og ekkert sé sjálf-
sagðara segi ég henni frá minni einu 
reynslu. Við erum að komast á trúnó. 
Áður en ég veit af er hún byrjuð að láta 
mig tala um mig, ekki sig. Eftir nokkra 
stund hef ég lagt spilin á borðið. Ætli 
hún hafi þessa gáfu svona sterka eða 
seiði fram ævina frá vandalausum, er 
það galdurinn á bak við skáldgáfu Vig-
dísar, óseðjandi forvitni til að finna 
efnin í nágrenni sínu, draga fram sög-
urnar og gera þær að sínu efni. Ljóst er 
af bókinni um Bíbí að hún hefur mátt 
ganga býsna langt: „Satt að segja 
fannst mér þetta svo vandmeðfarið 
efni að ég gæti seint komið því til 
skila,“ segir hún. „Á endanum varð ég 
að sleppa mörgu.“ 

En sagan af Bíbí er ekki bara saga af 
barni, ungri stúlku, ungri móður, eigin-
konu og dóttur. Hún er líka saga af 
hrakningum sem vekja lesanda undrun 
í öryggi ljóss og birtu. Lífshlaup Bíbí 
er rakið frá Blesugróf um Múlakamp 
suður í Kópavog og þá eru áfangastað-
irnir fæstir taldir: Frómur flækist víða. 
Vigdís segir það öðrum þræðinum 
meginefni verksins: hvernig gat mann-
eskja þolað slíkar raunir og staðið eftir 
björt og glöð: „Hún er góð mann-
eskja.“

Raunar hefur söguefni Vigdísar í 

öllum hennar ferli borið þau einkenni, 
andstæður gæsku og illsku, sakleysis 
og skaða. Persónulegur tónn hennar 
hefur styrkst með árunum, litbeiting 
hennar og stíll sem í senn er lokkandi 
og heillandi, slægur og fullur af björtu 
sakleysi. Skuggahliðarnar í sögum 
hennar sækja stöðugt á ljósið: „Myrkur 
er í okkur öllum,“ segir hún og drepur 
fingurgómum á hjartastað. „Eins og 
Guðrún Helgadóttir sagði við okkur 
einu sinni: Krakkar mínir, við erum öll 
að skrifa um okkur sjálf, við bregðum 
okkur í annarra líki.“ 

Kannast hún ekki við að hafa dvalið 
oft við skuggahliðarnar? „Jú,“ segir 
hún og brosir með sjálfri sér, „en nú er 
ég farin út úr myrkrinu.“

„Þú mátt nota þetta að vild,” segir fólk við Vigdísi Grímsdóttur. Eftir feril sem sagna- og ljóð-
skáld snýr hún sér að ævisöguforminu  til að segja söguna af Bíbí.   MYND: FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Mig dreymdi að þú kæmir hingað og við fengjum okkur kaffi og kleinur og spjölluðum saman, þú skrifaðir ekki 
neitt og svo færir þú og skrifaðir þetta fína viðtal.“ Vigdís Grímsdóttir sendir frá sér nýja bók, sögu en ekki skáld-
sögu, Sagan um Bíbí Ólafsdóttur kallast bókin og er ævisaga. „Er hún ekki á okkar aldri?“ spyr ég. „Jú, hún er 
fimmtíu og tvö módel.“

BÓKMENNTIR PÁLL BALDVIN BALDVINSSON

Við erum öll komin þaðan en viljum ekki vita af því, ekki þekkja það hvernig ástandið var. Við erum 
ekki komin af svoleiðis fólki, ekki við í útrásinni.
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N
ý bók eftir Gyrði Elíasson 
kom út í vikunni, Sandár-
bókin. Í henni segir frá frá-
skildum listmálara sem 
heldur austur í Þjórsárdal, 

kemur sér fyrir í hjólhýsabyggð og 
ætlar að mála tré. Titillinn vísar í senn 
til Sandárinnar, sem rennur í Þjórsár-
dal, og þess sem á undan er gengið í lífi 
listamannsins – sandáranna. 

Sagan fjallar öðrum þræði um van-
mátt. „Sköpun hvers listaverks er 
greidd dýru verði, í þeim gjaldmiðli 
sem er verðmætastur allra, mannlegri 
nánd,“ segir í bókinni. Listamaðurinn 
stendur frammi fyrir því að hafa kosið 
sér ævistarf sem hefur knúið hann í 
félagslega einangrun og er harla fánýtt 
ofan í kaupið. Á kápu bókarinnar segir 
að kannski hafi Gyrðir „aldrei skrifað 
jafn sterka og áleitna sögu, sem jafn-
fram er um margt aðgengilegri en fyrri 
verk hans“. Að lestri loknum læðist til-
finning óneitanlega líka að manni að ef 
til vill hafi hann aldrei skrifað persónu-
legri sögu.

„Kannski er hún það að vissu leyti,“ 
segir Gyrðir. „Maður finnur þetta á 
eigin skinni eftir því sem árin líða, það 
er alveg rétt. En ég hef líka verið að 
velta fyrir mér almennu hlutverki lista í 
dag og útfæri það í þessari persónu; 
hvernig þrengt er að listum og þær á 
vissan hátt einangraðar frá þeim áhrifa-
mætti sem þær höfðu í samfélaginu 
áður.“  

En sagan gerist á ákveðnum stað, aust-
ur í Þjórsárdal. Þar er þetta skóglendi 
og hjólhýsabyggð sem ég styðst að 
mestu leyti við. Ég kom á þennan stað 
fyrst fyrir nokkrum árum og heillaðist 
af honum. Síðan hef ég farið þangað oft 
og þetta mótaðist smátt og smátt. Fyrst 
sá ég þetta sem óskilgreint sögusvið, 
síðan kom það hægt og hægt hvers 
konar saga myndi fara þarna fram, en 
mestan part var það óljóst þangað til ég 
byrjaði að skrifa hana. Að því leyti er 
þessi bók ekkert sérstaklega ólíkt unnin 
og aðrar bækur mínar. Ég get aldrei 
sest niður og sagt að nú ætli ég að skrifa 
um hitt eða þetta. Hver lína leggst niður 
en svo sér maður heildarsvipinn eftir á. 
Bækurnar eru aldrei fyrirfram mótað-
ar, það er eitthvað sem á ekki við mig. 
Ég veit að aðrir vinna þannig og það er 
gott og gilt fyrir þá en ég hneigist meira 
til að skrifa eins og ég sé nánast að lesa 
bókina. Ég veit sjaldnast alveg hvað 
kemur næst.“ 

Gyrðir hóf rithöfundarferil sinni sem 
ljóðskáld og skáldsögur hans bera þess 
skýr merki. „Ég hef oft sagt að mín 
aðferð við að skrifa laust mál sé það 
nálægt ljóðinu að það séu ekki afger-
andi skil á milli. En það getur alveg 
tekið sinn tíma að skrifa stuttar bækur 
rétt eins og langar bækur. Öll vinnan 
sem felst í að fara í svona texta eftir á 
liggur í því að halda honum lifandi, 
passa sig á að drepa hann ekki með 
ofvinnslu heldur einmitt að halda lífinu 
í honum. Þetta er annað vinnuferli og ég 
held að höfundar sem skrifa bækur af 
þessu tagi séu bara annars konar per-
sónuleikar, þetta er annar „skóli“. Það 
er mér ekkert kappsmál að þetta séu 
kallaðar skáldsögur, ef mönnum finnst 
of mikið í það lagt. Þetta liggur kannski 
þarna á milli langrar smásögu – nóvellu 
– og skáldsögu.“

Annað höfundareinkenni Gyrðis er að 
hlutirnir eru sjaldnast sagðir berum 
orðum.  „Mér hefur verið legið á hálsi 
fyrir að vera of dulur,“ segir hann og 
kímir, „að ég vilji láta lesa ofan í ein-
hverja dýpri merkingu. Ég er ekkert 
svo meðvitaður um það, ég skrifa bara 
eins og mér segir hugur um að ég eigi að 
gera um það sem leitar á mig. Ég verð 
einfaldlega að skrifa eins og ég er og 

það verður að hafa það þó að það henti 
ekki öllum.“ 

Gyrði hugnast ekki að vera talinn – 
stimplaður öllu heldur – stílisti fyrst og 
fremst, sem stundum hefur verið gert. 
„Já, ég er svolítið mótfallinn því vegna 
þess að orðið stílisti hefur verið misnot-
að. Margir nota það, finnst mér, til að 
staldra við á yfirborðinu hjá höfundi og 
fara ekki dýpra. Að sumu leyti er það 
orðið notað sem smækkunarending á 
höfundi. Fyrir mér er stíll ekkert annað 
en það sem kemur mönnum nær hinu 
raunverulega innihaldi þess sem verið 
er að segja. Jú, hver höfundur hefur 
sína orðnotkun og sína nálgun. En eins 
og frægur maður sagði snýst stíll ein-
göngu um að setja rétt orð á réttan 

stað.“ 
Gyrðir lærði að lesa fjögurra ára og 

tók frá upphafi ástfóstri við allt lesmál. 
Bækur sem honum líkar verður hann að 
eiga. „Ég mynda þannig samband við 
þær. Sumir vilja meina að þetta sé 
spurning um að vera háður bókum, það 
má vera. Það er eins og ýmislegt annað 
– maður lætur það yfir sig ganga. Þetta 
er ekki verri fíkn en hvað annað að 
minnsta kosti.“ 

Hann á aftur á móti í öðru sambandi 
við eigin bækur, sem hann kveðst ávallt 
vera ósáttur við. „Og það verður bara 
verra með árunum. Eftir því sem bók-
unum fjölgar því ósáttari verð ég. Ég les 
þær ekki aftur og má varla sjá þær.“ 

Hann liggur á textanum eins lengi og 
hann getur áður en hann skilar honum 
til útgefanda. „Það getur verið erfitt að 
skera úr um hvenær verki er lokið en 
maður finnur samt oftast hvenær það er 
kominn tími til að láta það af hendi. Það 
er alltaf þessi hætta á að ofvinna, fara 
of langt. Bók er hvort sem er aldrei full-
gerð ef út í það er farið. Það er engin 
bók fullkomin, og verður aldrei. Það 
væri held ég hræðilegt ef út kæmi full-
komin bók.“ 

Náttúran skipar iðulega stóran sess í 
verkum Gyrðis. Á því er Sandárbókin 
engin undantekning og kallast um margt 
á við síðustu skáldsögu hans, Hótelsum-
ar, frá 2003. Þar var sögusviðið æsku-
stöðvar skáldsins á Sauðárkróki, sem 
hann segir að hafi ávallt málað verk 
hans sterkum litum. „Ég held að það 
fari ekkert hjá því að allt umhverfi sem 
höfundur elst upp í móti hann á hvern 
hátt sem er, hvort sem það er gott eða 
slæmt.“ 

Á Sauðárkróki var mikið skáld, Geir-
laugur Magnússon, sem hafði töluverð 
áhrif á Gyrði – bein og óbein. „Hann 
kom með mikið bókasafn á Krókinn sem 
hann leyfði mér að ganga í að vild. Svo 
auðvitað hafði hans skáldskapur áhrif á 
mig og hans viðhorf til ljóðlistar og 
skáldskapar, það kveikti í mér og hvatti 
og hafði vissulega áhrif. En aðaláhrifa-
valdur minn hefur líklega verið faðir 
minn.“ 

Það var upp úr tvítugu sem Gyrðir 
tók þá ákvörðun að leggja fyrir sig rit-
störf, þótt ýmislegt annað hafi einnig 
komið til greina. „Ég fór í Kennarahá-
skólann og fáeinar vikur í bókmennta-
fræði. Ég var ekkert endilega þá að spá 
í rithöfundarstarfið sjálft heldur eitt-
hvað tengt bókmenntum. Myndlistin 
var einn möguleiki, ég hafði á tímabili 
hug á því. Ég fann bara að ég hafði ekki 
hæfileika í það þannig að ég hvarf frá 
því. Bróðir minn er málari og mér fannst 
líka nóg að hafa tvo myndlistarmenn í 
fjölskyldunni. En það var sem sagt 
ýmislegt sem kom til greina.“ 

Gyrðir flutti til Reykjavíkur, sem reynd-
ist honum að eigin sögn erfitt. „Og finnst 
reyndar enn erfitt að samsama mig 

þessu samfélagi. Ég held mig vanti 
meiri náttúrutengingu. Ég hef alltaf 
haft sterka þörf fyrir sambýli við landið 
og þessi togstreita er alltaf hluti af því 
sem ég skrifa.“

Sögumanni Sandárbókarinnar líður 
ekki vel í mannfjölda og það liggur bein-
ast við að rekja þann eiginleika beint til 
höfundarins. „Já, mögulega. Ég vil til 
dæmis frekar hlusta á tónlist heima hjá 
mér heldur en fara á tónleika. Ég er 
ekkert mjög menningarlega sinnaður í 
borgaralegum skilningi. Það fer heldur 
ekkert hjá því að mér finnst ég ekki eiga 
heima í því samfélagi þar sem þeir hlut-
ir eru efst á baugi sem nú eru, neyslu-
hyggja og auðmannadýrkun. Það leitar 
vissulega á hugann hvaða afstöðu sam-
félagið hefur til þeirrar listar sem mér 
finnst einhvers verð. Þá á ég ekki við 
sjálfan mig heldur aðra listamenn sem 
ég tel að eigi það nafn skilið.“ 

Það hefur þó aldrei hvarflað að honum 
að yfirgefa landið. „Nei, ég hef engan 
áhuga á því. Ætti ég að yfirgefa Reykja-
vík færi ég bara út á land. Ég þrífst 
mjög vel í menningarleysi – svokölluðu. 
Mér finnst það talsvert heiðarlegra en 
„menningarsamfélag“ sem bítur í skott-
ið á sér og tekur sjálft sig mjög hátíð-
lega. Á sumrin nota ég tækifærið og 
ferðast um landið og sæki mér þann inn-
blástur sem ég þarf.“ 

Undirtónninn í verkum Gyrðis er jafn-
an þungur, jafnvel nístandi, auk þess 
sem oft má greina samfélagslegan 
brodd. Hann fer aftur á móti aldrei alla 
leið upp í ræðustól og predikar um böl 
og meinsemdir samfélagsins. „Það þýðir 
ekki að ég hafi ekki skoðanir á þessum 
hlutum, þær koma fram undir niðri, en 
mér finnst skáldskapur og samfélags-
leg predikun ekki endilega eiga sam-
leið. Það er svo margt annað í lífinu og 
veruleikanum en ástand heimsins í pól-
itískum skilningi sem mótar líf okkar og 
hefur áhrif á tilveruna. Mér finnst að 
einhverjir verði líka að beina sjónum að 
því. Að sumu leyti eru blaðamenn, 
félagsfræðingar, og stjórnmálafræðing-
ar betur til þess fallnir að bölsótast yfir 
gangi veraldarinnar. En það þýðir ekki 
að höfundur sé skoðanalaus. Skoðanir 
hans koma bara ekki fram eftir lögmál-
um blaðamennsku.“ 

Gyrðir hefur ávallt verið höfundur 

fárra og finnst ekki mikilvægt að tróna 
á toppi metsölulista. Hann játar þó að 
þessu fylgja ókostir. „Nei, það er í sjálfu 
sér ekkert atriði. En ég þykist samt 
greina að minn lesendahópur hafi dreg-
ist nokkuð mikið saman undanfarin, 
prósabækurnar séu komnar alveg niður 
í tvö til þrjú hundruð eintök, sem er eins 
og sala á ljóðabók.“ Hann neitar því ekki 
að þetta hafi áhrif á hann. „Það hlýtur að 
gera það. Jafnvel þótt maður viti að 
maður skrifi bækur sem höfða ekkert 
endilega til margra, þá getur það reynst 
höfundi erfitt að vita að lesendur eru 
mjög fáir. En ég held mínu striki.

Þetta skýrist kannski meðal annars af 
því að það eru allt aðrir hlutir upp á 
borðinu í dag en þeir sem ég er að gera. 
Hið hráa raunsæi er fyrirferðarmikið 
og nýtur mikillar virðingar. En raunsæi 
í skáldskap er aðeins ein aðferð til að 
takast á við veruleikann og ekkert endi-
lega sú besta. Ég held það hafi verið 
Wallace Stevens sem sagði að raunsæi í 
skáldskap væri hnignun veruleikans.“

Gyrðir segir að þetta sé ein af ástæð-
unum fyrir því að hann sagði skilið við 
Eddu útgáfu og sneri sér til Kristjáns 
Kristjánssonar og forlags hans Upp-
heima. „Mér finnst metsöluslagsíðan 
orðin ansi sterk hjá stóru forlögunum. 
Mér fannst gott að sjá þarna mann uppi 
á Skaga sem hugsaði um annað en sölu-
tölur og vildi gefa út bækur sem hann 
hafði áhuga á framar öllu.“ 

Gyrðir vinnur jöfnum höndum með ljóð, 
prósa og þýðingar. „Sá ryþmi er ágætur 
– að fara úr sjálfum sér og í verk ann-
arra. Það er líka lærdómsríkt að kynn-
ast verkum annarra, að fara nánast ofan 
í hvert einasta saumspor, auk þess sem 
þetta er alltaf góð þjálfun í sínu eigin 
tungumáli.“ 

Á milli verka þarf hann alltaf að láta 
vissan tíma líða, „láta renna í,“ eins og 
hann kallar það, sérstaklega í seinni tíð. 
„Ekki það að mér liggi minna á hjarta – 
þvert á móti. Hins vegar breytist aðferð-
in og tjáningin; hugsanlega gerir maður 
öðruvísi kröfur um framsetningu gagn-
vart sjálfum sér. Það er heldur ekki nóg 
að skrifa látlaust. Ég held að hver höf-
undur þurfi líka að gefa sér tíma til að 
staldra við og athuga hvar hann er 
staddur. Það er líka hluti af þessu. Að 
hugsa.“

Er ekkert mjög 

Gyrðir Elíasson rithöfundur  „Það fer heldur ekkert hjá því að mér finnst ég ekki eiga heima í því 
samfélagi þar sem þeir hlutir eru efst á baugi sem nú eru.“

Nýtt skáld-
verk eftir 
Gyrði El-
íasson leit 
dagsins ljós 
í vikunni. 
Í samtali 
við Menn-
ingarblað
Frétta-
blaðsins
ræðir 
Gyrðir
Sandána, 
sandárin, 
samband
hans við 
bækur 
og hvers 
vegna 
hann kann 
best við 
sig í menn-
ingarleysi 
svokölluðu.  
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E
kki er lát á daglegum hryll-
ingi í Írak; ofbeldi, órétt-
læti, blóðsúthellingum og 
óskaplegu mannfalli. Borg-
arar sundraðs samfélags 
leita allra leiða til að hafa í 

sig og á. Forngriparán og sala eru þó 
ekki eina áhyggjuefni sérfræðinga í 
sögu manns og menningar. Umsvif 
nútíma hersveita á þungavígvélum á 
viðkvæmum fornleifasvæðum eins og 
Babýlon, Niniveh, Samarra og Úr mylja 
söguna undir sandinum mélinu 
smærra.

Á langri leið hefur mannkyni skilist að 
menningarvöggur þess eru margar, 
jafnt á sviði handverks sem hugmynda. 
Ein þeirra liggur á sléttunni milli fljót-
anna Efrat og Tígris í núverandi Írak. 
Grikkir kölluðu landsvæðið Mesópót-
amíu eða Millifljótaland en heimamenn 
nefna það Al Jazirah, Skagann eða 
Eylandið. Frjór framburður fljótanna 
jók landgæði þar svo mjög að fyrir um 
12.000 árum þótti flakkandi forfeðrum 
okkar rétt að staldra við, sá fyrir hinu 
og þessu og hefja með því akuryrkju á 
jörðinni. Með tímanum lærðist þeim að 
hemja flóðin í fljótunum og byggja 
áveitur. 

Á sléttunni var gnægð veiðidýra, svo 
sem geitur, sauðfé, svín og naugripir. 
Ekki leið á löngu þar til kyrrsetumönn-
unum á sléttunni tókst að laða þessi 
dýr til fylgilags og húsdýrahald hófst. 
Gripirnir og afurðir þeirra voru ekki 
bara aukinn matarforði ættarinnar 
heldur mikilvægur gjaldmiðill og nú 
gátu menn lagt loðskinnum sínum og 
borið spunnin klæði og ofin. Sérhæfing 
fylgdi í kjölfarið, myndun þorpa og 
borga og stéttaskipting. Og þá var hægt 
að deila um lönd og árfarvegi og í fram-
haldi af því herja á nærliggjandi byggð-
ir með skipulögðum hætti. Viðskipti 
jukust; íbúar sléttunnar seldu fjallabú-
um leirker og korn fyrir trjávöru, 
málma og skinn. 

Gósenland þetta freistaði auðvitað 
margra og hver þjóðin af annarri sett-
ist þar að til að deila og drottna. Súm-
erar vildu halda skikk á stjórn sinni og 
viðskiptum og fundu því upp fleyg-
rúnir til að skrá allt hjá sér. Þeim þótti 
augljóst að sólarhringurinn skiptist í 
60 mínútna klukkustundir, tólf mánuð-
ir væru í einu ári og 360 gráður í hring 
um leið og þeir suðu saman tin og 
kopar og bjuggu til brons. Aðrir ortu 
sálma og ljóð á leirtöflur sínar.

Konungi Babýlóníumanna þótti rétt 
að skrá fleira en viðskiptasamninga 
og stjórnskipanir; hann bætti við laga-
setningum og dómum svo tryggja 
mætti „réttlæti í landinu, að brjóta ill-
viljuð niðurrifsöfl á bak aftur og sjá 
til þess að þeir voldugu sætu ekki yfir 
hlut þeirra sen minna mættu sín“. 
Hammúrabí lét fleyga þetta á opinber-
ar leirtöflur fyrir um 3.700 árum, 
nokkru eftir að Abraham lagði af stað 
frá Úr í Kaldeu að leita fyrirheitna 
landsins. 

Sargon konungur Assýríumanna úr 
norðri færði út landsvæði ríkisins og sá 
ekkert athugavert við fjölmenningar-
ríki. Afkomendur hans glutruðu völdun-
um til Babýlóníumanna eftir tæpar 
tvær aldir og Nebúkadnessar II náði að 
mölva Jerúsalem og teyma íbúa hennar 
og nærsveita í útlegð í Babýlon. Kýros 
mikli Persakonungur hleypti fólkinu 
aftur heim með gamla testamentið í far-
teskinu. Sjálfur var hann sennilega hall-
ur undir Zaraþústrasið; taldi manninn 
hafa frjálsan vilja og val milli góðs og 
ills. Þessu næst bar að Alexander mikla 
frá Makedóníu að leggja undir sig heim-
inn og sá fyrir hellenismanum í leiðinni. 
Persar fengu enn að reyna sig við stjórn-
völinn um hríð eða þangað til fólk innan 
af Arabíuskaga æddi yfir með boðskap 
Múhameðs spámanns. Taka þá við inn-
ansveitarátök í heimi múslima í um þús-
und ár. Og ekki einu sinni komið að olíu-
auðnum. En söguna alla má finna í 
írakskri jörð.

Grafar- og fornleifarán eru ekki 
nýlunda meðal mannkyns. Þar sem 
mest ber á fortíðinni hefur sérþekk-
ing á þessu sviði jafnvel varðveist í 
ættum í ótal kynslóðir. Fornleifafræð-
ingar fullyrða þó að í Írak hafi orðið 
nokkur breyting á verklagi og vinnu-
hraða. Auðugir landeigendur eða 
kaupsýslumenn kaupa upp stór sands-
væði og senda þangað fagmannasveit-
ir sínar. Ræningjahópar eru misstórir 
með stórvirkar vinnuvélar eða skóflur 
en eira engu. Enda til mikils að vinna; 
meðalárslaun í Írak samsvara nú um 
60.000 ísl. kr. en fyrir vænan kassa af 
fornminjum má fá rúma íslenska 
milljón. Þeir færustu ná 2-3 kössum á 
viku. Á tímum Saddams lá dauðarefs-
ing við fornminjaránum, nú er talið að 
um 15.000 munir finnist á degi hverj-
um og flestir þeirra eru fluttir úr 
landi. Í Írak eru um 10.000 fornminja-
svæði þekkt og skráð, í Nassariyah 
einni og nágrenni eru leifar um 840 
byggða frá tímum Súmera. Ræningja-
hóparnir hafa tæmt þær allar enda 
hamla fjárskortur og ófremdarástand 
í landinu öllu eftirliti.

Samkvæmt Haag-sáttmálanum frá 
1954 er herjum heims óheimilt með 
öllu að reisa herstöðvar á þjóðar- eða 
heimsminjum. Bandaríkjamenn sam-
þykktu ekki þennan sáttmála og her-
stöðvar þeirra og búðir eru m.a. við 
hinar fornu borgir Babýlon, Samarra, 
Úr og Niniveh svo nokkrar séu nefnd-
ar. Umsvif hersveita og ekki síst 
þungra vígvéla mylja fornleifarnar 
undir sandinum ekki síður en þær sem 
upp úr honum standa. Stjórnvöld í 
BNA hafa ekki tjáð sig um ástandið í 
fornleifamálum Íraks síðan í apríl árið 
2003 en þá sagði þáverandi varnar-
málaráðherra, Donald Rumsfeld, í við-
tali við CNN: „Hlutir fara í rugl. Frelsi 
er sóðalegt og frjálst fólk gerir mis-
tök, fremur glæpi og gerir slæma 
hluti.“ 

Menn standa ráðþrota frammi fyrir 
menningarhamförunum í Írak og velta 
fyrir sér hvað valdi, hverjir græði. 
Grunur sumra beinist að fjölmörgum 
baráttusveitum og öfgahópum í land-
inu og aðferðum þeirra við að fjár-
magna baráttuna, aðrir telja auðmenn 
og ættarhöfðingja maka krókinn, þar 
heima og í útlöndum. Hitt er víst að 
eftirspurnin eykst – auðjöfrar í Evr-
ópu, BNA, Japan og Sameinuðu Arab-
ísku furstadæmunum þreytast ekki á 
að panta sér muni úr menningar-
vöggunni, stóra og smáa. Fulltrúar 
UNESCO, Interpol og fleiri alþjóð-
legra stofnana vinna þrotlaust með 
safna-, sagn- og fornleifafræðingum 
við að leita muni uppi, m.a. á netsíðum 
sínum, en válistar þeirra lengjast jafnt 
og þétt.

Mannkynssaga skoðar manninn, þróun 
hans og samfélaganna sem hann hefur 
smíðað, aðferðirnar sem hann hefur 
notað til að komast af. Tómstundir 
hans, hugmyndir um guði, menn og 
heim, sýn hans á sjálfan sig og 
umhverfið. Smíðar hans, störf og list, 
verkfæri, skáldskap og skynjun. Dag-
legt líf og tyllidaga, orrustur, harðindi 
og ofgnótt. Frá ýmsum hliðum og 
sjaldnast einróma. Vitneskjuna hafa 
menn ekki síður notað til að skyggnast 
um í samtíma sínum, skilja hann og 
barning manna við að lifa af og aðlag-
ast hörðum heimi. 

Sérfræðingar í mannkyni og sögu 
þess reyna hvað þeir geta til að vekja 
athygli á þeim fjársjóðum heimilda 
sem nú tínast inn á einkasöfn auðugra 
um allan heim eða fjúka burt molnað-
ar undan herjum og vígvélum með 
sandinum. Þeir segja forna sögu Íraks 
í bráðri útrýmingarhættu og þar með 
sögu einnar af vöggum siðmenningar-
innar.

Bandarískur hermaður gengur hjá 
veggmynd í Þjóðminjasafni Írak.

Þúsundir fornminja hafa horfið 
frá Írak á þeim tíma sem hernám 

Bandaríkjanna og stuðningsþjóða 
þeirra hefur staðið AFP/KARIM SAHIB

Á síðustu fjórum 
árum hefur forn 

atvinnugrein, safna- 
og fornleifarán, 

þróast með slíkum 
ágætum austur í 

Mesópótamíu, að 
sumir eru jafnvel 

stoltir af. Fagmenn 
tæma söfn og þefa 

uppi ævafornar 
rústir í söndum 

landsins til að selja 
með leynd auðugum 

söfnurum í Evrópu, 
Bandaríkjunum, 

Asíu og öðrum Mið-
Austurlöndum. 

FORNLEIFAR RAGNHEIÐUR 
GYÐA JÓNSDÓTTIR
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192 síður sem renna létti-
lega niður eins og vel sam-
ansett máltíð með besta 
hugsanlega víninu. Textinn 
er eins og tónlist. Setningar 
stuttar og meitlaðar og þýð-
ing Paulos Turchi frábær. 
Þetta er á vissan hátt eins 
konar lærdómsbók. Hversu 
langt eru menn viðbúnir að 
ganga í dellum sínum? 

Örlög þriggja manna eru 
sögð á mismunandi stöðum 
í veröldinni og svo skarast 
þau í Reykjavík þar sem 
halda á einhverja merkustu 
tónleika sem um getur. 
Frægur hljómsveitarstjóri 
hefur ákveðið að ljúka ferli 
sínum með tónleikum í 
Dómkirkjunni í Reykjavík. 
Þar býr hann ásamt tónlist-
arfólki sínu á Hótel Borg 
og umhverfinu þar í kring 
er lýst með elskulegum 
augum gestanna. Eitthvað 
hrífst nú Lecca af norðrinu 
því hann hefur einnig skrif-
að um Færeyjar í smá-
sagnasafni sínu og þar 
dásamar hann Voga og seg-
ist geta verið þar ævilangt. 

Í þessari bók er farið víða 
yfir og raunar er tilfinning-
in svolítið eins og verið sé 
að horfa á kvikmynd þar 
sem sögumaður leiðir 
áhorfendur milli staða. 
Óskar er sænskur strákur. 
Pabbi hans á blómabúð við 
aðalgötu Gautaborgar og 
höndlaði sá hamingjuna 
þann dag er sjálf Greta 
Garbo kom inn og verslaði 
hjá honum. 

Hann þreytist aldrei á að 
segja sögur af því aftur og 
aftur. Óskar vill sjá meira 
af heiminum en litlu frið-
sælu sænsku borgina og 
heldur því til Lundúna þar 
sem hann fer að starfa á 
hóteli. Hann er eins og 
pabbinn með Garbo, heltek-
inn af hljómsveitarstjóran-
um Alexander Norberg og 
gerir allt sem hann getur til 
þess að komast á tónleika 
með honum. 

Það er vonlaust að fá 
miða en honum tekst þó að 
fá starfsstúlku tónleika-
hallarinnar til þess að leyfa 
sér að sjá og heyra þessa 
merku tónleika af skjá uppi 
í stjórnherbergi undir 
rjáfri hallarinnar. Alexand-
er þessi Norberg fær síðan 
þá flugu í höfuðið að halda 
sína lokatónleika í Reykja-
vík og eiga aðeins 52 áheyr-
endur að vera í salnum. 
Þetta eru ekki fyrirmenn 
úr heimi tónlistarinnar 
heldur tekur hann upp á því 
að láta draga í beinni 
útsendingu úr íslensku 
símaskránni. 

Íslandi og Íslendingum 
er lýst svolítið eins og 
heimamenn vilja láta lýsa 
sér. 

Ungi söngvarinn Marcel 
fer í Laugardalslaugina og 
þar eignast hann vini, tvo 
unglingsstráka frá Grinda-
vík sem segja honum frá 
öllum leyndardómum ungl-

ingsáranna. 
Óskar eltir Norberg til 

Íslands og situr dag og nótt 
fyrir utan Dómkirkjuna í 
von um að komast yfir 
miða. Hann er sum sé alger-
lega heltekinn af þessum 
tónlistarmanni. 

Án þess að afhjúpa nú 
hvernig fer fyrir Óskari í 
samskiptum hans við fal-
legasta mann Reykjavíkur 
er óhætt að segja að niður-
staðan er að það er hættu-
legt að vera svo heltekinn 
af einhverju að maður miss-
ir dómgreindina. 

Hver og ein af þeim per-
sónum sem hér er lýst er 
einangruð, þannig að hér 
eru máluð portrett af fólki 
sem er ekki í eiginlegum 
samskiptum við aðra. Óskar 
er einn, Norberg er einn, 
Marcel er einn, íslenska 
konan sem missti son sinn 
er ein. Rósa fína í Grinda-
vík er ein. Höfundur leikur 
sér með einsemdina án þess 
að beinlínis nefna hana 
nokkurn tíma á nafn. 

Þessi bók er eins og ævin-
týri sem mælt er af munni 
fram án þess að vera nokk-
uð að gera kröfu um að vera 
trúverðugt. Góð lesning og 
skemmtilegt ferðalag án 
morða og ofbeldisverka, og 
þó? 

Foreldrar sem löðrunga 
börnin sín átta sig sjaldan á 
því að huggunarfaðmlög 
eru vita  gagnslaus. 

Maggi er í stuði þessa dagana. 
Þeir sögðu hann studdan á sviðið 
eftir tveggja og hálfstíma tónleika 
í Höllinni fyrir viku. Okkar maður 
er kominn á sjötugsaldurinn og þó 
hann taki sig stundum á í líkam-
legri reglusemi og drekki hreinan 
djús segir aldurinn til sín. 

Aldrei fyrr á ferlinum hefur 
liðið svo skammt milli diska hjá 
honum. Skammt er síðan Frágang-
ur kom út – var það ekki í vor? 
Hann er búinn að túra um landið 
og lauk þeirri törn í Laugardaln-
um. Skýringa á flæðinu í útgáfu 
nýrra og gamalla laga úr smiðj-
unni við Þórsgötuna verður að 
leita víðar en í andagiftinni.

Fyrst ber að nefna að Sena virð-
ist gefa gripinn nýja út þó þess sé 
hvergi getið á koverinu. Menn 
eins og Megas verða að hafa útgef-
anda. Hitt er líka kýrskýrt: Senu-
þjófarnir eru sennilega besta band 
sem hefur unnið með Magnúsi um 
langt árabil og þá tölum við í ára-
tugum.

Nú svo er gleðilegt að hann 
virðist eiga sér víðari hljómgrunn 
nú en fyrir bara fáum árum. Hvort 
þar ræður hin myndarlega endur-
útgáfa sem ráðist var í á stærst-
um hluta katalóksins þá þannig að 
verk hans urðu aftur aðgengileg á 
cd-tímum eða að hann rímaði 
betur við tíma, veit ég ekki. Allar 
eldri plötur hans voru gefnar út í 
litlum upplögum og seldust lítið. 
Þá. Nú svo bætist líka við að 
Magnús hafði um síðir þann fræga 

sigur sem við nokkur töldum 
honum áskapaðan þegar í upp-
hafi.

Hold er mold er sextán laga 
safn: það er skemmtilega samsett, 
sumt á þessum diski er býsna 
fornt: Kæra Karí er gamall ópus 
en laglínan ber þess nokkur merki. 
Svo eru þarna enn eldri lög og 
eftir aðra en hann: Önundur Póli, 
sú gamla drykkjuvísa, Flærðar-
senna séra Hallgríms og Hversu 
fánýt að fordildin sé fá hér lag og 
einnig Leirkarlsvísur kenndar 
honum. Þrjá texta úr búi Hall-
gríms Péturssonar gæti enginn 
sett á poppplötu nema Megas. Það 
er í raun ánægjulegt að hann skuli 
gefa lagasmíðum sínum við kvæði 
annarra rúm undir geislanum. 

Glöggir menn geta líka heyrt 
aðkomulög sem sveigð eru undir 
braginn: Fífa er gamla Fever-
lagið, Tóbaksvísan felur í flutn-
ingi hans Ríótríóminninguna og 
hét þá Flaskan mín fríð – hvaðan 
sem sá söngur er kominn. Ferða-
lok er umsnúningur á Sennilega 
það síðasta sem var á Millilend-
ingu. Magnús semsagt er á sínum 
slóðum og endurvinnur hratt og 
vel og bætir í braginn.

Nú er það svo að kveðskapur 

hans hefur í seinni tíð orðið tals-
vert flóknari en var, íslenskan 
brotin og víða tætt. Hann leyfir 
sér líka að vera enn meira flökt-
andi, jafnvel myrkari og reikull í 
merkingu. Sum kvæðin á disknum 
eru samt býsna einföld: Dáblá 
dauðarauða er ekki flókið kvæði 
– hin bitra kveðjustund bara 
klædd þannig. Ná þér heldur ekki 
í sínum glaða ásetningi sem má 
reyndar lesa á fleiri vegu en einn. 
Stubbur og Ögn er kynlegur epos. 
Tímamót þekkilegur kveðskapur 
um þrykk. Aðrir bragir eru þyngri 
undir tönn og útheimta langa yfir-
legu ef lesa á í málin.

Magnús eignar sér útsetning-
arnar en Senuþjófarnir eru leiftr-
andi létt rokkband með húmor-
íska sveiflu sem hentar þessum 
lögum vel. Þeir eiga samt líka til 
þyngri tóna, geta nánast hvað sem 
er – kántríið verður meira segja 
sannfærandi í fangi þeirra. Þá er 
til fyrirmyndar að Magnús vand-
ar sig við sönginn. Brotin röddin 
verður alltaf nokkuð reikandi í 
efri skalanum. Hann hefur aldrei 
sótt niður í raddregistrið sem 
hæfði oft efninu. Hraðinn verður 
oft fullmikill fyrir þjappaðar línur 
en með góðum friði má heyra 

hvert orð. Þetta er klassapopp 
með þjóðlegum blæ hreintungu-
meistara sem kann bæði að yrkja 
og smíða nýtt í slangrinu.

Páll Baldvin Baldvinsson

Á öldunnar hátoppi er hægindi mitt

Megas - Magnús Þór Jónsson - hefur 
verið óhemju afkastamikill á þessu ári 
við upptökur og hljómleikahald. Nýtt 
safn á disknum Hold er mold geymir 
bæði ný lög og gömul, sum hundgömul.

MYND: FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HOLD ER MOLD. 
Megas & Senuþjófarnir

Þrjár raddir ljóðsins: Fyrsta 
röddin er rödd skáldsins að 
tala við sjálft sig eða öngan. 
Önnur röddin er rödd 
skáldsins sem ávarpar les-
anda eða áheyrendur. Sú 
þriðja er rödd skáldsins 
þegar það skapar dramat-
ískar persónur sem síðan 
mæla sjálfar. Allar eru þess-
ar raddir í felum bakvið 
gluggatjöld Þórdísar og 
samfléttun þeirra listilega 
spunnin. Raddir sem opna 
augu.

Í bókinni fer nefnilega 
fram sögu (í felum) með 
holdi klæddum persónum, 
drama með atburðarás, stíg-
andi, afhjúpun, risi og ógur-
legu klímaxi, viðbjóðsleg-
um glæp, (bakvið tjöldin)  
„atviki sem aldrei mun 
gleymast“ (75), eftirþönk-
um og uppgjöri. En ljóð-
mælandinn, ég, er eina 
röddin sem mælir, Ég er 
eina persónan sem hefur 
orðið (þótt hún mæli með 
öllum röddum ljóðsins – í 
senn og á víxl). Þetta er mín 
saga, mín sýn, „ég er ekki 
blind“ (31). 

Persónurnar eru Ég, Hún, 
Hann og Þú. Ég er ung kona, 
skáldkonan, einnig blinda 
stúlkan með eldspýturnar, 
gerandi ljóðanna, þolandi 
glæpsins. Hann er tvískipt-
ur, „báðir“ tilheyra liðinni 
tíð; „maðurinn með hattinn“ 
(56) (gerandi glæpsins) 
„tréð“ 78 (föðurmynd) og 
einnig „elskan mín“ (44) 
(birtist þá oftast í 2. pers. t.
d. bls. 25-33) sem er horfin 
ást (elskhugi, bróðir). Hún 
er dáin (móðurmynd, syst-
urmynd) og hennar er sárt 
saknað (Hún getur líka 
verið Ég, sem líka er kona). 
Þú er ýmist Hann (horfin 
ást) eða Hún (dáin ást) (t.d. 
70-71), jafnvel Ég (hugsan-
lega fleiri). Ekki einfalt en 
alltaf í fullu samræmi. 

Flétta sem þjónar tilgangi 
og þyngir slagkraftinn þótt 
hún flæki samskiptin. 

Tungumál ljóðanna sprett-
ur af (kvenlegri) reynslu 
(fullt samræmi) og líkam-
leg hrynjandi magnar trú-
verðugleika þeirra í ósýni-
legum takti við holdlegt 
táknmálið. Frjótt og aldrei 
klúrt, æpandi en aldrei 
groddalegt, stílhreint og 
sannfærandi tungutak. 
Táknum og minnum beitir 
skáldkonan af íþrótt og 
miklu hugarflugi og ljóð-
stíllinn er mjög áreynslu-
laus, „eins og þegar áin 
rennur“.

Það er nautn að lesa þessa 
bók alveg ofan í kjölinn og 
hvet ég lesendur mjög til 
þess; þetta er krefjandi 
skáldskapur, hlaðinn tákn-
máli, myndirnar ögrandi, 
opinberunin vægðarlaus og 
endurtekningin stríð. Glæp-
urinn stór og orðfærið í stíl. 
Samræmið aðdáunarvert. 
Efnið viðkvæmt „bakvið 
vegginn“; vargur í véum, 
„vondu börnin“, blóð og 
dauði, synd og skömm. Líka 
mjög aðlaðandi bók, einlæg 
ljóð, skarpur kveðskapur. 

Angist og dauði, fjötrar, 
ofbeldi, misþyrming, nauðg-
un og blinda... „ég missti 
augun mín“ (56) – (höfuð-
minnið) augun sem gluggar, 
augun blind (gluggatjöld) 
blinduð, augun blóðug, tóm, 
stungin, skorin, farin, boðin, 
gefin – samviskan, sektin; 
sígild minni, bókleg fremur 
en bókstafleg (a.m.k. hjá 
körlum). En það magnaða 
við afhjúpun glæpsins og 
lestur myndmálsins í þess-
um ljóðum (þegar táknin 
hafa að endingu verið 
ráðin??) er að þetta er ekki 
gotneskur hryllingur, ekki 
hræðsluefni fyrir börn, ekki 
ljóð um ljóð, ekki bók af 
bók, ekki gamlar ljósmynd-

ir – þetta er alíslenskt slát-
ur, hjarta og grátur og 
vömb.

Þrátt fyrir „gotneskt“ 
táknmál (auga, blinda, 
saumur, nál, hnífur, fugl, 
fjara, sjór, lík, spegill, 
skuggi, draugur, kerti, 
bruni, tré, gröf, mold, 
steinn, veggur, gluggi) þar 
sem augun og blindan eru 
stigmagnandi leiðarminni 
(frelsi/fjötrar – glæpur/
afneitun – sekt/borgun) er 
veruleiki ljóðanna ekki 
ímyndaður hryllingur held-
ur harmsaga sem er að ger-
ast (við lestur) og illfyglið 
„goggar í mig (lesandann) 
alla nóttina svo mig verkjar 
sárlega“ (25) og „spörfugl-
arnir flögra áfram milli 
greina, berja vængjum og 
hvísla án afláts í eyra þitt“ 
(lesandans): „Er þetta nægi-
legur blástur, ástin mín?“ 
(78). Úff! „Ekkert svar, bara 
niður í ánni sem þú hefur 
aldrei augum litið“ (79) – 
svarar ljóðið og opnar les-
andanum sýn um leið. Sýn á 
öðruvísi náttúru. 

Það er leynilegur tilgang-
ur allra bóka að fá lesand-
ann til að trúa sér, fá hann 
til að trúa eigin augum. Það 
gerist í felum bakvið glugga-
tjöldin. Dýr og tímabær 
skáldskapur. 

Sigurður Hróarsson 

Ljóð sem opna augu

Þórdís Björnsdóttir ljóðskáld.
MYND: FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Skemmtilegt ferðalag

Nicola Leccha: Sögumaður leiðir 
lesendur milli staða.

Í FELUM BAKVIÐ GLUGGATJÖLDIN.
Þórdís Björnsdóttir

HÓTEL BORG 
Nicola Lecca   Þýðing: Paulo M.Turchi
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Óvenjuleg og spennandi
skáldsaga um glæp

Portrett nú!
Hafnarborg

Kaupendur Sunday Times fá í 
dag glaðning með blaðinu: 

. Diskurinn heitir 
Workingmans Cafe og eru lögin 
tekin upp í Nashville en fullfrá-
gengin í Konk-hljóðveri hans í 
London. Hann mun koma fram á 
BBC Electric Proms á sunnudag-
inn kemur en diskurinn kemur 
í verslanir daginn eftir. Þá hefur 
vefur Timesonline ókeypis lag 
fyrir áhugasama til niðurhlaðning-
ar þessa dagana. Þetta er önnur 
sólóplata Davies sem kom hingað 
og flutti stóran hluta af Others 
Peoples Lives í Háskólabíói en 
hann á sér tryggan aðdáendahóp 
hér á landi. Nýja safnið er sagt 
vera til marks 
um snilld hans 
sem laga-
höfundur 
og flytj-
andi. 

Tvær framúrskarandi tónlistar-
konur frá fyrrum Sovétríkjunum, 
ung, sívaxandi og glæsileg selló-
stjarna, Tanya Anisimova, og píanó-
leikarinn, Lydia Frumkin, halda 
tónleika í Tíbrárröðinni í Salnum í 
kvöld og hefjast þeir kl. 20. Þær 
Tanya og Lydia hafa nýverið leikið 
þessa sömu efniskrá á tónleikum í 
Moskvu við frábærar undirtektir 
og má sjá umsögn um þá tónleika á 
vef Salarins: www.salurinn.is. Í til-
efni af þessum tónleikum í TÍBRÁ 
hefur Anisimova, sem einnig er 
tónskáld, samið nýtt verk sem ber 
heitið Íslensk ballaða fyrir selló og 
píanó, og er verkið byggt á hinu 
sérstæða íslenska Liljulagi frá 14. 
öld „Almáttugur guð allra stétta“.

Tanya Anisimova hefur á undan-

förnum árum heillað áheyrendur 
upp úr skónum á tónleikum víða 
um heim. Hún stundaði sellónám 
við Tónlistarháskólann í Moskvu og 
lauk síðar doktorsprófi í sellóleik 
við Yale-háskólann. Lydia Frumkin 
lærði píanóleik við Tónlistarháskól-
ann í Leníngrad en flýði til Banda-
ríkjanna að loknu námi og hefur 
undanfarna áratugi verið prófessor 
í píanóleik við Oberlin-tónlistarhá-
skólann. Hún kom til Íslands á 
vegum Listaháskóla Íslands haust-
ið 2003 og hélt píanónámskeið í 
Salnum í Kópavogi við sérlega 
góðar undirtektir og hafa margir 
nemendur beðið þess með óþreyju 
að hún snúi aftur hingað til lands. 
Þær Tanya og Lydia eru nú báðar 
búsettar í Bandaríkjunum og hafa 

getið sér einstaklega gott orð fyrir 
tónlistarflutning sinn og kennslu. 

Tanya og Lydia hafa leikið marg-
víslegar efnisskrár í gegnum tíðina 
en á tónleikum nú leika þær Sónötu 
fyrir fiðlu og píanó í A-dúr eftir 
César Franck í umritun Jules Dels-
art, Sónötu fyrir selló og píanó í g-
moll op. 19 eftir Sergei Rachmani-
noff og loks nýja verkið eftir Tönju 
sem hún tileinkar Lydiu en verkið 
heitir Íslensk ballaða. 

Selló og píanó í kvöld

Tanya og Lydia teljast brátt í hópi 
Íslandsvina.



Í þessari fallegu ljóðabók eru þrjú 
meginþemu sem fléttast þar 
saman í margþátta rímu, og áskor-
un bókarinnar felst í því hversu 
stórt er spurt – þemun eru: (1) 
sköpunarverkið = náttúra = móðir 
= maður = guð = sköpunarverkið 
(2) uppruni = fæðing = sköpun = 
feigð/örlög /mörk lífs 
og dauða = hringrás 
(3) orð = ljóð = sköpun-
arverk. Skáldið leitar 
sjálfu sér skjóls í 
þessu skáldlega ríki, 
leitar sátta við föður 
andans og móður nátt-
úru, rýnir í sígildar 
ódáðarúnir fjalls og 
manns (8), veit og skil-
ur þótt fjarskinn sé 
djúpur (28), vinsar 
kjarnann úr heilögu 
riti (59) og stendur 
vörð um lifandi nátt-
úru (35), spyr hvort 
hún sé feig. Göfugt 

markmið, gjöfull kveðskapur. 
Eru þá ónefnd ýmis önnur djásn 

þar sem rödd skáldsins er bundn-
ari brag og bókviti og veikari fyrir 
vikið; haglega kveðin söguljóð, 
dýr sléttubönd, beittar rímþrautir, 
rómantísk danskvæði og nokkur 
meinhæðin óaldarljóð með hefð-

bundnum siðvöndun-
artóni; „við ofgnóttir 
alls við öreigar nútím-
ans heitum“ (45). En 
beinum sjónum að 
fyrsta þemanu og 
fylgjum því eftir 
gegnum örfá kvæði: 

„Ég veit, ég rata“, 
ég miða líf mitt við 
náttúrumörk (5) segir 
skáldið í upphafs-
kvæði bókarinnar og 
rammar það inn í 
brag sem rímar vel 
við jarðbundna nátt-
úruna ... sem síðan 
lifnar óðar við í næsta 

kvæði er „villiskáld úr heiðnum 
sið deyr í fjallið“ (8) og gæðir nátt-
úruna mannlegu eðli sem um leið 
er guðleg vera sköpuð í mannsins 
mynd og móður, því að „þitt er 
ríkið, faðir vor“ (72-73) og jörðin 
helg þótt móðurættin (moldin) eigi 
sér heiðna rót. En þótt vafi leiki á 
hvor skóp hvorn, guð eða maður-
inn, og hvor sé skár ortur (20) er 
uppruna mannsins að leita í fljót-
andi móðurskauti náttúrunnar 
(23) þaðan sem hann kemur og fer 
og (skynvilltur 23-24) fellur á kné 
og lofsyngur mátt hennar (25). 
Skáldið holdgerir hana síðan á ný 
með „formóður vorri Lucy“ (34) 
sem raunar er holdlaus og tákn 
forgengileikans (mannsins/efnis-
ins) gegn eilífum draumi lifandi 
jarðar. 

Og skáldið óttast um móður 
jörð, teikn á lofti „hvítnaði andlit 
jarðar“ (26-29) og maðurinn feig-
ur sömuleiðis og tími lífsins ámóta 
óviss og dauðans. Því maðurinn 
hefur villst af leið „gleymd er 
samleið úr suðri“ (33) og „vestræn 
gildi“ (kristin siðfræði) orðin tóm 
ef þeim fylgir ekki breytni að eft-
irdæmi Krists „sem vér eigum 
sitthvað ólært af“ (39). Skáldið 

varar við hræsni, hnefaréttinum, 
valdboði frekjunnar, blindri efnis-
hyggju, ofbeldi gagnvart helgri 
jörð, afhelgun andans og undan-
haldi frá boðorði vors Föður: 
„Sonur þinn er...einsog sammæðra 
vitund vorri“ (73).

En maðurinn ber sjálfur alla 
ábyrgð, verður að treysta sjálfum 
sér til að finna almættið í eigin 
blóði og náttúru. „Frjósemisást“ 
er „fullkomleikinn sjálfur, vor 
sigur á dauða“ (73) því atgangur 
mannsins lifir „út yfir dys og 
dauða“ (58) þótt holdið sé mold;  
upprisan er á eigin ábyrgð og 
bundin veikri von því í jarðvist-
inni er „sálin föl“ (45) og syndin 
lævís. „Helgi“ er sömuleiðis ver-
und (sprottin af vitund) og villandi 
orð ef ekki fylgir gjörð – það er 
glæpur gagnvart sköpunarverk-
inu að snúast gegn því; „undarleg 
sýki að sækja í það að sigra fólk 
hér á jörðu“ (61). 

Hámarki nær þessi samhelgun 
móður, náttúru, manns og guðs í 
„Fæðingarhátíð á heiði“ (66-69) 
þar sem skáldið yrkir sögu Sonar-
ins upp á íslenskri heiði og býður 
fylgd „hinni fegurstu mey og 
móður“, og í „Sálmi efasemdar-
manns“ (72-73) þar sem Faðirvor-
ið og bókin enda í spámannlegri 
spurn.

Gullfalleg bók, ort af mikilli 
íþrótt, víðskyggn kveðskapur og 
mikið undir en sums staðar um of.   

Sigurður Hróarsson   

Fallega smíðar drottinn

Valgarður Egilsson rithöfundur.

Á MÖRKUM
Valgarður Egilsson   JPV

Örlög drengjanna á Breiðavík eru 
flestum kunn enda tíðrædd í fjöl-
miðlum í byrjun árs. Heimildar-
myndin Syndir feðranna er saga 
þessara manna og samfélagsins 
sem brást. 

Aðdraganda myndarinnar má 
rekja til ársins 2001 þegar Berg-
steinn Björgúlfsson kvikmynda-
gerðarmaður hóf rannsókn á mál-
inu. Hann mætti hvarvetna luktum 
dyrum, bæði hjá yfirvöldum og 
fyrrum starfsmönnum. Þó bar 
fyrrum vistmönnum öllum saman 
um hrikalega atburði sem áttu sér 
stað á Breiðavík á árunum 1953-
1973, þar sem 128 drengir voru 
vistaðir á heimilinu, flestir á aldr-
inum 9-14 ára. Sá yngsti aðeins 6 
ára. Þegar málið komst í fjölmiðla 
í ársbyrjun tók myndin á sig nýtt 
form og Bergsteinn fékk til liðs 
við sig Ara Alexander Ergis Magn-
ússon leikstjóra og Hrönn Krist-
insdóttur framleiðanda. 

Sagan er rakin í gegnum frá-
sögn fimm manna sem voru vist-
aðir þar á mismunandi tímabilum. 
Hún hefst á umfjöllun Kastljóss-
ins um málið og býður síðan upp á 
ferðalag sem spannar frá upphafs-
árunum til nútímans. Þar kemur 
fram að vistin hafi átt að gera 

unga ógæfudrengi hæfa til að 
þrífast í þjóðfélagi siðaðra manna. 
Raunin var hins vegar allt önnur 
og í staðinn máttu drengirnir þola 
gríðarlegt ofbeldi, andlegt, líkam-
legt og kynferðislegt.

Syndir feðranna dregur engan á 
tálar með tilfinningalegu klámi 
eða ofsafengnu fári fjölmiðlanna. 
Okkur er boðið að Breiðavík frá 
lofti þar sem myndir ofsafenginn-
ar náttúru gefa til kynna einangr-
unina. Og þyrluhljóð í aðflugi 
vekja hugmyndir um óhug á borð 
við stríð. Atburðarásin fetar beina 
leið og segir söguna fumlaust með 
notkun gamalla mynda og viðtala. 
Áróðursmynd um ágæti Breiða-
víkur, gerð til fjáröflunar á árun-

um 1950-60, rennur kaldhæðin 
samhliða frásögn um margorðað 
morð á sálum saklausra barna. 

Leikstjórarnir segja þó sjálfir 
að markmiðið sé ekki að hengja 
einhvern sökudólg. Leiðarljósið 
hafi frekar verið kærleikur, mann-
gæska og nærgætni við viðmæl-
endur. Svo þeir gætu sagt sögu 
sína á eigin forsendum í tilraun 
sinni til að öðlast mannlega reisn. 
Eins konar ferðalag til helvítis og 
mögulega aftur heim. Eins og 
góðri heimildarmynd sæmir spyr 

hún spurninga. Var þetta mann-
vonska eða bara tíðarandinn? 
Hver er samfélagsleg ábyrgð 
okkar allra og samfélagsleg með-
virkni? Ásamt aðalspurningunni: 
Hvernig er hægt að vera vondur 
við börn? Og minnir okkur í leið-
inni á að spyrja hvernig hafa börn-
in sem minna mega sín, í dag? 

Syndir feðranna er vel unnin 
heimildarmynd, sem nýtur þess 
tíma sem hún fékk til að þroskast. 
Hún skartar dásamlegum mynd-
um Bergsteins Björgúlfssonar 

sem hefur að þrautseigju og næmi 
fundið leið til að segja þessa erf-
iðu sögu, ásamt einstakri sagnalist 
Ara Alexanders Ergis Magnússon-
ar. Hún er kröftug og átakanleg 
samfélagsádeila sem leikstjórar á 
borð við hinn sænska Stefan Jarl, 
Nick Broomfield og jafnvel 
Michael Moore reyna einnig að 
túlka. Syndir feðranna gerir 
nákvæmlega það sem hún á að 
gera, hún vekur af værum svefni 
og heimtar svar.

Rut Hermannsdóttir

SYNDIR FEÐRANNA
Leikstjórn: Bergsteinn Björgúlfsson & Ari Alexander Ergis Magnússon

Framleiðendur: Hrönn Kristinsdóttir & Bergsteinn Björgúlfsson

Meðframleiðandi: Sigurður Gísli Pálmason, Þorvarður Björgúlfsson og Ari 
Alexander Ergis Magnússon

Handrit: Ari Alexander Ergis Magnússon, Kristján Loðmfjörð

Hljóðvinnsla: Ingvar Lundberg

Tónlist: Þór Eldon

Kvikmyndataka: Bergsteinn Björgúlfsson

Klipping: Kristján Loðmfjörð

Ráðgjafi: Jón Proppé

Syndir feðranna er vel unnin heimildarmynd, sem nýtur þess tíma sem hún fékk til að þroskast. ... Hún er kröft-
ug og átakanleg samfélagsádeila sem leikstjórar á borð við hinn sænska Stefan Jarl, Nick Broomfield og jafnvel 
Michael Moore reyna einnig að túlka. 



SPENNA
HANDHAFI ÞÝSKU
GLÆPASAGNAVERÐLAUNANNA
FRAMÚRSKARANDI GLÆPASAGA. BYGGIR Á 
ÓHUGNANLEGU OG DULARFULLU MORÐMÁLI 
SEM ENN ER ÓUPPLÝST.

„Drápin er stórfengleg glæpasaga.“
– Die Zeit

„Spennandi glæpasaga af bestu gerð.“
– Hamburger Abendblatt

„Þessi fyrsta bók Andreu Mariu Schenkel er ekki bara bráðspennandi 
og vel skrifuð glæpasaga. Hún dregur upp ógnvænlega og 
eftirminnilega mynd af hrollvekjandi sveitasamfélagi ... “

–Die Berliner Literaturkritik

MEISTARI HINNAR
ÓVÆNTU FLÉTTU
ALÞJÓÐLEG METSÖLUBÓK EFTIR KONUNG 
BRESKRA SPENNUSAGNA

„Snilldarlega góð glæpasaga.“
– Aftenposten

„Úthugsuð og þéttofin spennusaga
eftir sjálfan meistara formsins.“

– Aftenposten

ALÞJÓÐLEGMETSÖLUBÓK

HEFUR SETIÐÁ ÞÝSKUMMETSÖLULISTUMALLT ÁRIÐ!
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Laugavegur 182 | Mán. til fös. 10 – 18 og lau. 11 – 16
Kringlan | Opið samkvæmt afgreiðslutíma Kringlunnar

Apple IMC
Humac ehf.

apple.is
534 3400

iPod endurfæddur

iPod nano 4 GB
Glæný hönnun / Nýir litir / Spilar myndbönd / Bjartari skjár
Nýtt stýrikerfi / Cover Flow / Hljóðbækur / Leikir / Myndir

18.990

iPod touch
8 GB / svartur 29.990*
16 GB / svartur 39.990*

* Væntanlegur í nóvember.
* Verð er með fyrirvara um tollflokkun.

iPod nano
4 GB / silfur 18.990
8 GB / silfur 24.990
8 GB / blár 24.990
8 GB / grænn 24.990
8 GB / svartur 24.990

iPod classic
80 GB / silfur 33.990
80 GB / svartur 33.990
160 GB / silfur 47.990
160 GB / svartur 47.990

iPod shuffle
1 GB / silfur 9.990
1 GB / blár 9.990
1 GB / grænn 9.990
1 GB / fjólublár 9.990

einstakt
eitthvað alveg

Skipholt 50A • sími: 581 4020
www.gallerilist.is



Ég bý á besta stað

Söluskrifstofa í Hofakri 1

Arnarneshæðin er einstaklega vel staðsett á eftirsóttum stað á höfuðborgarsvæðinu.
Hverfið er sólríkt og skjólsælt, með gullfallegt útsýni til allra átta. Stutt er í alla verslun og 
þjónustu, fjölmargir skólar eru í næsta nágrenni og ótal frábær íþrótta- og útivistarsvæði 
innan seilingar.

Komdu við á söluskrifstofu okkar, Hofakri 1 í Garðabæ og kynntu 
þér kosti Arnarneshæðar. Nánari upplýsingar í síma 530 1500.

Vorum að taka til sýningar tvær glæsilegar íbúðir, 
fullbúnar húsgögnum frá EGG.

Nýjar íbúðir

Sýning á glæsilegum, innréttuðum íbúðum í dag frá kl. 14-16

Sími 530 1500 | Suðurlandsbraut 52 | Guðrún Árnadóttir löggiltur fasteignasali | www.arnarnes.is



Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Sápuóperur eiga sér 
ákveðinn sess í lífi 
margra, og ég held að 
þær eigi sérstaklega 
vel við kjaftasöguþjóð-

ina. Flestir myndu þó 
neita því alfarið að þeir 

horfi á þær, en staðreynd-
in er sú að mörg okkar eru veik fyrir 
þessum froðukenndu og óraunveru-
legu þáttum. Og það skiptir engu 
máli þótt maður horfi ekki í nokkrar 
vikur, jafnvel ekki nokkra mánuði. 
Þegar þú ert á annað borð kominn 
inn í sápurnar tekur enga stund að 
komast inn í þær aftur.

Samband mitt við sápuóperur 
hófst í kennaraverkfallinu árið 1995. 
Þá var ég grunnskólanemi og eftir 
nokkurra vikna verkfall var mér 

farið að leiðast. Kennaranum, móður 
minni, leiddist líka. Ég man ekki 
nákvæmlega hvernig það atvikað-
ist, en einn daginn prófuðum við að 
horfa saman á þátt af Leiðarljósi. 
Einn þáttur varð að mörgum og 
þegar kennaraverkfallinu loksins 
lauk var Leiðarljós orðið að föstum 
punkti í minni tilveru. Það var samt 
ekki alveg nægilega töff, afar og 
ömmur vina minna voru eina fólkið 
sem ég þekkti sem horfði á þessa 
þætti. Svo ég ákvað að prófa 
Nágranna í staðinn. Það vildi þó ekki 
betur til en svo að í staðinn fyrir að 
skipta um sápuóperu bætti ég tveim-
ur nýjum í safnið. Glæstar vonir 
voru nefnilega alltaf sýndar á undan 
Nágrönnum og þá var hægt að horfa 
á alla þrjá þættina í röð.

Síðan þá hafa liðið tólf ár. Ótelj-
andi karakterar í sápunum þremur 
hafa byrjað saman, hætt saman, rif-
ist, slegist, horfið, dáið, risið aftur 
upp frá dauðum, misst minnið og 
svo framvegis. Í þessum óraunveru-
legu litlu heimum er hvers kyns 
baktjaldamakk mjög algengt og 
hreinlega nauðsynlegt í góðum sögu-
þræði.

Eftir því sem ég hugsa meira út í 
það eru sápuóperurnar kannski ekki 
svo óraunverulegar. Gætu atburðir 
síðustu daga til dæmis ekki sómað 
sér vel í Leiðarljósi? Og hver hefur 
tíma fyrir tilbúna og leikna þætti 
þegar alvöru sápuóperur eins og 
REI, laun útvarpsstjórans og gengi 
landsliðsins eru að gerast beint fyrir 
framan nefið á manni?



Í guðsþjónustu í Grafarvogs-
kirkju í dag kl. 11 verður opnuð 
sýning á málverkum Magnúsar 
Kjartanssonar myndlistarmanns. 
Dr. Gunnar Kristjánsson prófast-
ur predikar og séra Vigfús Þór 
Árnason þjónar fyrir altari. Enn 
fremur mun Aðalsteinn Ingólfs-
son listfræðingur flytja erindi 
um myndlistarmanninn.

Magnús Kjartansson myndlist-
armaður lést fyrir aldur fram 
árið 2006. Hann stundaði nám við 
Myndlista- og handíðaskóla 
Íslands og síðar við Konunglegu 
Dönsku listakademíuna. Magnús 
hélt margar einkasýningar á 
myndverkum sínum og tók þátt í 
mörgum samsýningum heima og 
erlendis. Hann rak ásamt öðrum 
myndlistarmönnum Gallerí Sólon 
Íslandus. Hann var einnig þátt-
takandi í rekstri leirlistaverk-
stæðis Koggu að Vesturgötu 5. 
Magnús fékk margar viðurkenn-
ingar og verðlaun sem myndlist-
armaður. Meðal annars fékk hann 
verðlaun í alþjóðlegri samkeppni 
myndlistarmanna í Lúxemborg 
l972, Menningarverðlaun DV 
l986, Starfslaun menntamálaráðu-
neytisins 1980, 1988 og 1990.

Vigfús Þór Árnason sóknar-

prestur í Grafarvogskirkju er 
hugmyndasmiður sýningarinnar. 
„Magnús setti upp sýningu í Graf-
arvogskirkju fyrir 15 árum síðan 
og á henni heillaðist ég gjörsam-
lega af verkum hans. Eftir að 
hann lést fór mig að langa til að 
setja upp minningarsýningu um 
þennan einn fremsta myndlistar-
mann þjóðarinnar hér í kirkj-
unni.“

Verkin sem eru til sýnis í Graf-
arvogskirkju að þessu sinni eru 
þau sömu og voru sýnd þar fyrir 
15 árum, að nokkrum nýrri verk-
um viðbættum. Vigfús segir verk 
Magnúsar passa vel inn í umhverfi 
kirkjunnar. „Það eru viss trúar-
stef í myndum hans og því þykir 
mér afar viðeigandi að hafa þau 
til sýnis í kirkjunni, en þau munu 
hanga á veggjunum inn allt kirkj-
urýmið.“

Sýningin er öllum opin á opnun-
artímum kirkjunnar. „Það er ef til 
vill eilítið óvenjulegt fyrir fólk að 
fara á myndlistarsýningu í kirkju, 
en það er stundum sagt að móðir 
listarinnar sé kirkjan og því má 
kannski segja að þar sé hennar 
annað heimili,“ segir Vigfús að 
lokum.

Magnús Kjartansson í 
Grafarvogskirkju 

Ítalski rithöfundurinn Claudio 
Magris heldur fyrirlestur um bók 
sína, Alla Cieca, sem kemur út um 
þessar mundir á Norðurlöndun-
um, í Norræna húsinu á morgun 
kl. 17.30. Bókin fjallar að hluta til 
um Ísland og mun höfundur gera 
því sérstaklega skil í fyrirlestrin-
um. Hann hefur gengið svo langt 
að skilgreina bókina sem „íslenska 
skáldsögu“.

Fyrirlesturinn er haldinn á 
vegum Stofnunar Vigdísar Finn-
bogadóttur í samvinnu við ítalska 
sendiráðið í Ósló og er í tengslum 
við menningarviku ítalskrar 
tungu, 22.-30. október sem haldið 
er upp á víða um heim.

Skrif Magris eru oft fræðilegs 
eðlis og lýsa mikilli þekkingu hans 

og innsæi á 
viðfangsefn-
inu. Fræði-
legar vanga-
veltur
haldast í 
hendur við 
heillandi lýs-
ingar á fólki 
og stöðum, 
ævintýraleg-
ar frásagnir 
og oftar en 

ekki kaldhæðnislegan húmor. 
Honum hefur verið líkt við ítalska 
heimspekinginn Benedetto Croce 
og menningarsagnfræðingana 
Jacob Burckhardt og Egon Fried-
ell. Magris sagði eitt sinn að 
skriftir væru ekkert annað en 

umritun: Jafnvel þegar höfundur 
er að skapa, þá byggir hann alltaf 
á atburðum sem lífið hefur gert 
hann þátttakanda í. Án hversdags-
legra upplifana væru margar 
blaðsíður enn óskrifaðar.

Magris hefur unnið til fjölda 
verðlauna. Hann fékk gullorðu 
hjá Círculo de Bellas Artes í 
Madrid 2003 og Prince of Asturi-
as-verðlaunin 2004 fyrir framlag 
sitt til bókmennta. 2005 hlaut hann 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
bókmenntaverðlaunin. Í ár var 
hann tilnefndur til Nóbelsverð-
launa.

Fyrirlesturinn, sem fer fram á 
ensku, er öllum opinn og boðið 
verður upp á léttar veitingar að 
honum loknum.

Magris á Íslandi
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VERÐ FRÁ 67.000 KR.* Á MANN Í TVÍBÝLI

Björgvin Halldórsson, ásamt stórhljómsveit og strengjasveit 
Sinfóníuhljómsveitar Konunglegu Óperunnar í Kaupmannahöfn, 
kemur fram á stórtónleikum í CIrkusbygningen í Kaupmannahöfn, 
sumardaginn fyrsta, þann 24. apríl 2008.

Gestasöngvarar: Stefán Hilmarsson, Svala Björgvins, 
Sigga Beinteins, Eyjólfur Kristjánsson, Regína Ósk o.fl.

Tónleikarnir fara fram undir borðhaldi og síðan er dansleikur 
til kl. 02:00 þar sem Björgvin og hljómsveit hans, ásamt
gestasöngvurum, halda uppi stuðinu. 

+ Nánari upplýsingar á www.icelandair.is

*Innifalið í verði: Flug, flugvallarskattar, gisting á Hotel Du Nord og miði á tónleika og dansleik ásamt 3ja rétta kvöldverði (frá kl. 19:30 til 22:00) 
í Cirkusbygningen 24. apríl. Hægt er að velja um gistingu á fleiri hótelum í Kaupmannahöfn og í allt að 4 nætur. Í boði eru flugferðir til  Kaupmanna-
hafnar 23. eða 24. apríl og frá Kaupmannahöfn til Keflavíkur 25., 26. eða 27. apríl. Eingöngu bókanlegt á netinu! Takmarkað sætaframboð!

Safnaðu
Vildarpunktum

Punktarnir upp í Ferðaávísun gildir

ICELANDAIR Í SAMSTARFI
VIÐ WWW.KOBEN.IS KYNNA:

BO Í KÖBEN Í APRÍL 2008
UNDIR STJÓRN ÞÓRIS BALDURSSONAR

Lykill að fortíðinni
Landnámssýningin við Aðalstræti veitir gestum tækifæri til
að skyggnast inn í lífið á landnámsöld. Miðpunktur sýningar-
innar er skálarúst frá 10. öld. Einnig má þar finna fornleifar
frá því um 871 og eru það elstu mannvistarleifar sem fundist
hafa á Íslandi.

Einstök margmiðlunartækni gerir gestum kleift að ímynda
sér hvernig lífi heimilisfólks í fyrstu byggð Reykjavíkur var 
háttað og hvernig umhverfi og landslag borgarinnar var við
landnám.

Aðalstræti 16
www.reykjavik871.is

Auglýsingasími

– Mest lesið
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SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000
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16
14
12

12
16
14
14

THE HEARTBREAK KID kl.4 - 8 - 10.10
GOOD LUCK CHUCK kl. 6 - 8
THE KINGDOM kl. 6 - 10
HÁKARLABEITA kl.4

12
14
16

16
12
12
14
16
16

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Borgarbíói merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Háskólabíói merktar með rauðu

RESIDENT EVIL 3  kl. 5.50 - 8 - 10.10
4 MONTHS ENSKUR TEXTI kl.3 - 5.40 - 8 - 10.15
EDGE OF HEAVEN ENSKUR TEXTI kl.3- 5.40 - 8
ALEXANDRA ENSKUR TEXTI kl.3- 6 
HALLOWEEN kl. 8 - 10.30
SHOOT ́EM UP  kl. 10.20
HAIRSPRAY  kl.3

THE HEARTBREAK KID    kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
THE HEARTBREAK KID LÚXUS   kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
RESIDENT EVIL 3  kl. 5.50 - 8 - 10.10
GOOD LUCK CHUCK   kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
SUPERBAD kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 1.30 - 4 
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 2 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL.  TAL kl. 1.30 300 kr. Síð. sýningar

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

- J. I. S. Film.is- J. I. S. Film.is

Dóri DNA - DVDóri DNA - DV

Bölvun
eða

blessun?

SYNDIR FEÐRANNA kl. 4 - 6 - 8 - 10
GOOD LUCK CHUCK kl.3.20 - 8 - 10.20
THE KINGDOM kl. 5.40 - 8 
HEIMA - SIGURRÓS kl. 4 - 6 - 10.20
VEÐRAMÓT kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20

- L.I.B. Topp5.is- L.I.B. Topp5.is

LAS VEGAS ER HORFIN... 
JÖRÐIN ER NÆST!

ÞRIÐJI HLUTINN Í 
FRAMTÍÐARTRYLLINUM MEÐ 

MILLU JOVOVICH Í TOPPFORMI!
FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

Mögnuð heimildarmynd, sem 
segir örlagasögu drengjanna,

sem vistaðir voru á Breiðavík á 
árunum 1952-1973.

Hvaða hræðilegu atburði upplifðu 
drengirnir og hvernig unnu þeir 

úr þeim?

ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU LÝKUR ÞEGAR
SÝNING MYNDAR HEFST

www.SAMbio.is 575 8900.SAMbbio.is.SAMwwww.wwww. 5755 89900www.SAMbio.is 575 8900

AKUREYRIÁLFABAKKA

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

ÍÞRÓTAHETJAN   ÍSL TAL kl. 2 L

STARDUST           kl. 3:40 - 5:50 - 8 -10:20 10

RATATOUILLE  ÍSL TAL kl. 2 L

BRATZ - THE MOVIE kl. 4 L

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

THE BRAVE ONE kl. 8 - 10:20 12

SELFOSSI

THE HEARTBREAK KID kl. 5 - 8 - 10:20 12

GOOD LUCK CHUCK kl. 8 12

NO RESERVATION kl. 10 L

STARDUST kl. 2 10

VEÐRAMÓT kl. 5:40 16

HÁKARLABEITA  ÍSL TAL kl. 3:50 L

ÍÞRÓTTAHETJAN  ÍSL TAL kl. 2 L

STARDUST kl. 3 - 5:30 - 8 10

SUPERBAD kl. 8 - 10:20 12

BRATZ kl. 3:40 L

HAIRSPRAY kl. 5:50 L

3:10 TO YUMA kl. 10:30 16

SHARK BATE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 L

ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 2 L

HEARTBRAKE KID kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 12

HEARTBRAKE KID kl. 12:30 - 8 - 10:30
ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL Forsýning kl. 1 L

THE BRAVE ONE kl. 8 - 10:30 16

STARDUST                   kl. 12:30 - 3D - 5:30D - 8 - 10:30 10

STARDUST kl. 3 - 5:30
NO RESERVATIONS kl. 5:30 - 8 L

CHUCK AND LARRY kl. 8 - 10:30 12

SUPER BAD kl. 10:30 12

BRATZ kl. 3 L

ASTRÓPÍÁ kl. 1 - 3 - 5:30 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 12:30 - 3 - 5:30 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 1 L

IN THE LAND OF WOMEN kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 L

ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL Forsýning kl. 2 L

THE KINGDOM kl. 8 - 10:20 10

THE BRAVE ONE kl. 5:50D- 8D - 10:20D 16

STARDUST kl. 2D - 5D 10

ASTRÓPÍÁ kl. 3:50 L

RATATOUILLE  M/- ÍSL TAL kl. 1:30 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE HEARTBREAK KID kl. 2, 5.40, 8 og 10.20 12
THE KINGDOM kl. 5.40, 8 og 10.20 16
3:10 TO YUMA kl. 5.30, 8 og 10.30 16
HÁKARLABEITA    ÍSL TAL kl. 2 og 4 (600 kr.) L
BRETTIN UPP!  ÍSL TAL kl. 4 L
HAIRSPRAY kl. 1.45 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag

www.SAMbio.is

SparBíó 450krSparBíó 450kr

STARDUST KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA
OG 2 Á AKUREYRI  OG Í KEFLAVÍK

HEARTBREAK KID KL. 3 Í ÁLFABAKKA BRATZ KL. 12:30 Í
ÁLFABAKKA

OG 4 Á AKUREYRI

SHREK 3 M. ÍSL TALI
KL. 1 Í ÁLFABAKKA

RATATOUILLE M. ÍSL TALI
KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA, 2 Á 

AKUREYRI OG 1:30 Á SELFOSSI

STARDUST ER MÖGNUÐ

ÆVINTÝRAMYND

STÚTFULL AF GÖLDRUM,
HÚMOR OG HASAR.

Það var mikið líf á Iceland 
Airwaves-tónlistarhátíðinni 
á föstudagskvöld. Trausti 
Júlíusson og Steinþór Helgi 
Arnsteinsson fylgdust með 
gangi mála.

Föstudagskvöldið byrjaði með Mr. 
Sillu og Mongoose á Nasa. Fyrri 
hlutinn hjá þeim var naumhyggju-
legt gítarplokk sem Mr. Silla söng 
yfir, en í seinni hlutanum bættust 
trommari og trompetleikari í hóp-
inn. Mr. Silla er hreint mögnuð 
söngkona. Kallaði fram gæsahúð. 
Næst á svið á Nasa var Blood-
group sem var í miklu stuði, en 
eitthvað fannst mér hljómurinn 
koma illa út. 

Á Listasafninu var Trentemøll-
er að trylla lýðinn með tvo hljóð-
færaleikara sér til fulltingis og 
nostalgíukennt myndefni frá 
sjötta áratugnum var sýnt á skjám, 
m.a. myndir af pin-up drottning-
unni Betty Page. Vel upp byggt og 
skemmtilegt. Fullt af tilvísunum í 
tónlistarsöguna. Á Nasa sá ég 
Skakkamanage klára sitt sett með 
aðstoð frá Örvari í Múm í gervi 
einhenta munnhörpuleikarans. Ég 
var mjög spenntur fyrir næstu 
sveit, Prinzhorn Dance School 
sem er á mála hjá DFA-útgáfunni. 
Og ég varð ekki fyrir vonbrigðum. 
Dansrokk með sterkum post-pönk 
áhrifum. Öll þrjú klædd í svart og 
mjög svöl á sviði. Ótrúlega einföld 
tónlist, eins og það væri búið að 
skera burt allan óþarfa. Næst voru 
það svo Múm í Listasafninu. 
Hljómurinn þar var vondur í byrj-
un, en lagaðist þegar á leið. Þeir 
tónleikar voru enn frekari stað-
festing á því hvað það er mikið af 

flottum lögum á nýju Múm plöt-
unni. Eftir töluverða bið kom svo 
heitasta bandið á Airwaves 2007, 
of Montreal á sviðið í glysgöllum. 
Flott band. 

Næst kíkti ég á Computer Club 
á Lídó. Þeir voru án trommuleik-
arans síns sem náði ekki til lands-
ins og voru ekki að gera neitt fyrir 
mig. Ghostigital voru hins vegar 
að gera góða hluti á Nasa. Þeir eru 
bara að verða harðari ef eitthvað 
er. Það var svo Hairdoctor sem 
kláraði kvöldið með þrusu fínu 
setti sem endaði á tveimur remix-
um, Moss með Gus Gus með þátt-
töku Daníels Ágústs og Urðar og 
All Those Beautiful Boys með 
Reykjavík! með þátttöku Hauks. 
Snilldarendir á besta kvöldinu 
hingað til. 

Kvöldið hófst á rokksveiflu á 
Gauknum. Fyrst sá ég Weapons, 
sem er hin bærilegasta rokksveit 
með nokkrum góðum slögurum, 
og síðan Sudden Weather Change 
en sú sveit er líklegasta fer-
skasta og besta nýja rokkhljóm-
sveit sem ég hef heyrt í á Íslandi 
í langan tíma. Þrír gítarleikarar, 
þéttur trommuleikur, groddara-
legur bassi og skemmtilegar 
raddanir og harmóníur var nóg 
til þess að láta mann standa hálf 

stjarfan á gólfinu með gæsahúð. 
Eftir þessa upplifun þarfnaðist 
ég smá rýmis og dreif mig yfir á 
Trentemøller sem var betri en ég 
átti von á. 

Skakkamanage voru líka að gera 
góða hluti á Nasa og lokalagið, 
Colonial, var algjört dúndur. Því 
næst var aftur drifið sig yfir á 
Gaukinn þar sem Reykjavík! var 
byrjuð að trylla lýðinn. Líklegast 
besta rokkhljómsveit Íslands í 
dag. Stemningin í húsinu var góð 
og minnkaði ekki þegar Deerhoof 
steig á stokk. Og þvílíkt og annað 
eins! Deerhoof, með trommarann 
Greg Saunier fremstan í flokki, 
var ein besta tónleikaupplifun 
sem ég hef nokkru sinni orðið vitni 
að á Airwaves. Tilraunamennsk-
an, ákefðin og krafturinn greip 
mann heljartökum og sleppti 
manni ekki fyrr en að tónleikun-
um loknum. Ótrúlegt, ég segi ekki 
annað.

Á Listasafninu stóðust of Montr-
eal væntingar en lítið meira en 
það. Skemmtilega hommaleg en 
náðu ekki að halda spenningnum 
frá upphafi til enda. Á Nasa voru 
Gus Gus í brjálæðri sveiflu með 
Krumma, Daníel Ágúst, Curver og 
Einar Örn með sér í liði. Ghostigi-
tal settu svo flottan punkt yfir i-ið 
á þessu frábæra kvöldi.



„Þetta leggst vel í mig, við erum bara 
að fara að djöfla þessu af stað,“ segir 
Björn Hlynur Haraldsson en hann 
leikstýrir söngleiknum Jesus Christ 
Superstar sem frumsýndur verður í 
Borgarleikhúsinu hinn 28. desember. 
Æfingar hófust síðastliðinn mánu-
dag. „Þetta er opið í alla enda enn þá. 
Við erum bara að búa allt til frá 
grunni, láta fólk syngja og útsetja 
tónlistina.“

Það er sem kunnugt er Hrafn 
Björgvinsson, betur þekktur sem 
Krummi í Mínus, sem leikur Jesús 
sjálfan en félagar hans úr Mínus, 
þeir Bjarni Sigurðarson og Björn 
Stefánsson, sjá um tónlistina. Þegar 
Björn Hlynur er inntur eftir því 
hvort Krummi sé sannfærandi sem 
Jesús Kristur stendur ekki á svari. 
„Það er alveg á hreinu. Krummi er 

eini maðurinn sem getur gert þetta 
eins og ég sé hann fyrir mér.“

Með önnur aðalhlutverk fara þeir 
Jens Ólafsson úr Brain Police sem 
mun fara með hlutverk hins svikula 
Júdasar, Lára Sveinsdóttir og Ingv-
ar E. Sigurðsson. Sýningin er stór 
og fleiri tugir einstaklinga koma að 
henni á einn eða annan hátt. Björn 
Hlynur þvertekur þó fyrir að 
honum vaxi verkið í augum á frum-
stiginu. „Nei, alls ekki. Þetta er 
bara skemmtilegt.“

Krummi sjálfur lá ekki á skoðun 
sinni þegar Fréttablaðið talaði við 
hann. „Þetta gengur ótrúlega vel 
enda allt í sýninguna lagt. Leik-
myndin er geðveik, búningarnir 
eru geðveikir og lögin eru geðveik. 
Þetta verður bara geðveikt!“

-

Æfingar hafnar á Superstar
Ryan Gosling segir aðdáendur kvik-
myndarinnar The Notebook vera 
reiða út í hann, eftir að það spurðist 
út að hann og Rachel McAdams, 
mótleikkona hans í myndinni, hefðu 
skilið að skiptum eftir nokkurra ára 
samband. Hann staðfesti sambands-
slitin í viðtali við GQ og sagði konur 
vera brjálaðar út í sig. „Það kom 
stelpa upp að mér úti á götu og sló 
mig næstum því,“ sagði hann. „Mig 
langar næstum að faðma fólk að 
mér, það virðist svo leitt. Rachel og 
ég ættum að vera þau sem fá faðm-
lögin! Í staðinn erum við að hug-
hreysta aðra,“ sagði leikarinn. 

Gosling og McAdams kynntust 
við tökur á The Notebook, sem varð 
feikna vinsæl. „Guð blessi The Note-
book. Þar kynntist ég einni stærstu 
ást lífs míns,“ segir Gosling. 

Gosling á lausu

ÚTGÁFU
TÓNLEIK

AR



Icelandair er 
samstarfsaðili
West Ham og 
býður ferðir á 
alla heimaleiki 
liðsins í vetur.
Fjölmargir leikir
framundan, s.s.
á móti Liverpool,
Birmingham og 
Blackburn.

11.–13
JANÚAR
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49.300 KR.

Verð á mann
í tvíbýli

+ Nánari upplýsingar:
www.icelandair.is/ithrottaferdir

Leikmenn Landsbankadeildar 
kvenna urðu sér og kvenna-
knattspyrnunni á Íslandi 
til skammar með því að 
ganga framhjá Mar-
gréti Láru Viðarsdótt-
ur í kosningu sinni á 
besta leikmanni 
Landsbankadeildar kvenna. 

Með fullri virðingu fyrir 
KR-ingnum Hólmfríði 
Magnúsdóttur sem stóð 
sig mjög vel og var kosin 
best, þá var Margrét 
Lára yfirburðamað-
ur í deildinni. Það 
virðist því vera sem 
öfund og samantekin 
ráð leikmanna hafi hér ráðið
um hver fengi verðlaunin. 

Margrét Lára Viðarsdóttir er 
besti leikmaður Vals og mikill 
leiðtogi í Íslandsmeistaraliðinu. 

Hún skoraði 38 mörk í 
16 leikjum og bætti 
ársgamalt markamet 

sitt sem fáir töldu að 
væri hægt og 

hafði fyrir 
þann tíma stað-

ið óhaggað í 25 ár. 
Það var aðeins eitt lið 
(KR) sem skoraði fleiri 
mörk en Margrét Lára og 
hún skoraði tvöfalt fleiri 
mörk en Hrefna Huld 

Jóhannesdóttir sem fékk 
silfurskóinn. Margrét Lára 

lagði auk þess upp stóran 
hluta af hinum 50 mörk-
unum sem Valur skoraði.

Valur og KR háðu einvígi um 
titilinn í sumar og mættust í 
tveimur úrslitaleikjum. Fyrri 
leiknum lauk með 1-1 jafntefli 
þar sem Margrét Lára tryggði 

Valsliðinu jafntefli með því að 
skora jöfnunarmarkið. Valur 
vann síðan seinni leikinn, óopin-
beran úrslitaleik, 4-2 á KR-vellin-
um. Margrét Lára skoraði tvö 
mörk, lagði upp eitt og átti stóran 
þátt í undirbúningi þess fjórða. 
Hún átti því þátt í öllum fimm 
mörkum Valsliðsins í toppleikj-
unum við KR, mörk sem tryggðu 
Valsliðinu fjögur stig sem gerðu 
útslagið í baráttunni um titilinn. 
Margrét Lára skoraði síðan 
tvennu í báðum sigrunum á 
Breiðabliki (3. sæti) og sjö mörk í 
leikjunum gegn Keflavík (4. 
sæti). Hún var því allt í öllu gegn 
bestu liðum deildarinnar. 

Kröfurnar sem settar eru á 
Margréti Láru eru engu líkar og 
það að hún skyldi standast þær 
með jafnglæsilegum hætti er 
mikið afrek. 

Hún er stjarna íslenskrar 
kvennaknattspyrnu og er mikið í 
sviðsljósinu, greinilega of mikið 
að mati margra kollega hennar í 
Landsbankadeild kvenna. Þeir 
leikmenn gerðu sér og öllum 
kvennaboltanum mikinn grikk 
með því að láta öfund og afbrýði-
semi leiða sig út í að ganga fram 
hjá langbesta leikmanni Lands-
bankadeildar kvenna. 

Eftir stendur að verðgildi kosn-
ingarinnar er hrunið og kröfur 
hljóta að vera háværar að KSÍ 
leiti leiða til þess að koma í veg 
fyrir önnur eins „mistök“ í fram-
tíðinni.

Er öfundin og afbrýðisemin svona mikil 
út í bestu knattspyrnukonu landsins?

Ég kaus sjálf Margréti Láru besta leikmanninn

 Átta leikir fóru fram í 
ensku úrvalsdeildinni í gær en 
staðan er óbreytt á toppnum þar 
sem sjö efstu liðin unnu öll leiki 
sína. Arsenal hélt sigurgöngu 
sinni áfram, Manchester liðin 
United og City unnu bæði sína 
leiki og Liverpool vann borgar-
slaginn gegn Everton. 

Arsenal vann lánlaust lið Bolton 
2-0 á heimavelli sínum og heldur 
því toppsæti deildarinnar áfram. 
Arsenal átti í þó nokkrum vand-
ræðum í leiknum gegn baráttu-
glöðu liði Bolton og fyrsta markið 
kom ekki fyrr en á 68. mínútu 
þegar Kolo Toure skoraði. Arsenal 
náði svo að bæta öðru marki við 
þegar tíu mínútur voru til leiks-
loka þegar Tomas Rosicky skoraði 
eftir undirbúning varamannsins 
Theo Walcott og þar við sat. Ars-
ene Wenger, stjóri Arsenal, sá 
ástæðu til þess að hrósa liði Bolton 
eftir leikinn. „Þeir gerðu okkur 
lengi vel erfitt fyrir og eru með 
reynda og góða leikmenn, en við 
vorum verðlaunaðir fyrir þolin-
mæðina og ég var mjög ánægður 
með að við héldum okkar leik-
skipulagi til enda,“ sagði Wenger.  

Elano var enn og aftur bjarg-
vættur Manchester City og skor-
aði sigurmarkið gegn Birming-
ham í gær og Sven-Göran Eriksson, 
stjóri Mancester City, var ánægð-
ur með sinn mann. „Hann er frá-
bær leikmaður og er að skora mik-
ilvæg mörk og ég held að hann 
eigi eftir að bæta sig enn meira á 
næstu árum,“ sagði Eriksson.

Manchester United vann Aston 
Villa 1-4 á Villa Park eftir að hafa 
lent undir í leiknum. Wayne Roon-
ey skoraði tvö mörk fyrir United 
og feilaði einni vítaspyrnu í leikn-
um, en Rio Ferdinand og Ryan 

Giggs skoruðu hin mörkin tvö. 
Alex Ferguson, stjóri United, var í 
hæstu hæðum í leikslok. „Þetta er 
sennilega besti leikur okkar á 
tímabilinu. Það eru vonbrigði hvað 
við erum búnir að skora lítið til 
þessa á tímabilinu þannig að þetta 
voru frábær úrslit,“ sagði Fergu-
son.

Það er alltaf mikið undir þegar 
Everton og Liverpool mætast og 
leikurinn í gær var engin undan-
tekning. Liverpool vann leikinn 1-
2 eftir að hafa lent undir í fyrri 
hálfleik, en tvö mörk úr vítaspyrn-
um frá Dirk Kuyt voru nóg til þess 
að Liverpool hirti öll stigin. Evert-
on missti mann útaf með rautt 
spjald í hvoru vítinu fyrir sig, því 
fyrra í byrjun síðari hálfleiks og 
því seinna í uppbótartíma. Eftir 
markið var Everton svo neitað um 
vítaspyrnu á lokaandartökum 

leiksins og David Moyes, stjóri 
Everton, var því skiljanlega súr í 
bragði í leikslok. „Svona er fót-
boltinn. Ákvarðanir eru ekki alltaf 
þér í hag og mér fannst við eiga 
skilið að fá víti í lokin og jafntefli 
hefðu verið sanngjörn úrslit,“ 
sagði Moyes svekktur. 

Átta leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gærdag þar sem sigurganga Arsenal hélt áfram, Chelsea 
vann á útivelli og Wayne Rooney skoraði tvö mörk fyrir Manchester United  sem vann Aston Villa 4-1. 

Enska úrvalsdeildin:



LEIKIR
STÓR

Á ÞRIÐJUDAG KL. 18:30

DYNAMO KYIV 
MAN.UTD.
MEISTARADEILDIN

Á ÞRIÐJUDAG KL. 16:20
CSKA Moskva – Inter Sýn

Á ÞRIÐJUDAG KL. 18:30
Dynamo Kyiv – Man. Utd. Sýn
Arsenal – Slavia Prag Sýn Extra
Rangers – Barcelona Sýn Extra 2

Á MIÐVIKUDAG KL. 18:30 
Besiktas – Liverpool Sýn
Chelsea – Schalke Sýn Extra
AC Milan – Shakhtar Sýn Extra 2

Upphitun hefst kl. 18:00
Umfjöllun um alla leiki kvöldsins 
kl. 20:40

SS
Á ÞRIÐJUDAG KL.
CSKA Moskva – In

Á ÞRIÐJUDAG KL.
Dynamo Kyiv – Ma
Arsenal – Slavia Pr
Rangers – Barcelo

Á MIÐVIKUDAG K
Besiktas – Liverpo
Chelsea – Schalke
AC Milan – Shakht

Upphitun hefst kl.
Umfjöllun um alla 
kl. 20:40



78.900 kr.

Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express

www.expressferdir.is

BOLTINN ER HJÁ OKKUR

CHELSEA – WESTHAM
30. nóv.–2. des.

Nánar á www.expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

74.900 kr.
LIVERPOOL – BOLTON
30. nóv.–2. des.

Verð á mann í tvíbýli

Verð á mann í tvíbýli

39.900 kr.
DANMÖRK – ÍSLAND
Undankeppni EM, Parken

21.–22. nóvember

Verð á mann í tvíbýli

Einnig í boði að lengja

ferðina um einn dag,

20.–22. nóvember

 Einar Hólmgeirsson er 
enn og aftur kominn á meiðslalist-
ann en það á ekki af þessum 25 ára 
Breiðhyltingi að ganga. Hann 
hefur meiðst illa í þrígang síðan 
um áramótin síðustu og verður 
ekki með landsliðinu um næstu 
helgi gegn Ungverjum. Hann ætti 
þó að verða klár í slaginn fyrir EM 
í janúar.

Nýjasta áfallið dundi yfir í 
Meistaradeildarleik gegn Ciudad 
Real í lok september en þá var 
Einar borinn sákvalinn af velli 
meiddur á læri. Það var grátleg 
niðurstaða fyrir Einar sem fékk 
langþráð tækifæri í leiknum eftir 
að hafa setið á bekknum í nánast 
öllum leikjum vetrarins fram að 
því.

„Þetta er búið að vera gremju-
legt ár. Í lokaleiknum um síðustu 
áramót sleit ég liðband í þumli 
þannig að ég varð að fara í aðgerð 
og missti þar með af HM. Ég var 
frá í 11 vikur vegna þeirra meiðsla. 
Eftir 25 mínútur í mínum fyrsta 
leik eftir þau meiðsli fékk ég 
brjósklos sem héldu mér frá út 
tímabilið,“ sagði Einar svekktur, 
en hann byrjaði fyrst að æfa aftur 
í lok síðasta sumars. Einar missti 
þar með af undirbúningstímabil-
inu og það var ein aðalástæðan 
fyrir því að hann fékk ekkert að 
spila framan af vetri. Hann neitar 
því ekki að mótlætið hafi tekið 
sinn toll á honum.

„Ég var orðinn mjög pirraður á 
tímabili út í allt. Ég á blessunar-
lega góða að sem hafa staðið þétt 
við bakið á mér og stappað í mig 
stálinu. Það er nauðsynlegt að eiga 
slíkt fólk að. Hugarfarið skiptir 
gríðarlega miklu máli og eðlilega 
dettur maður niður inn á milli og 
verður létt þunglyndur í svona 

mótlæti. Maður reynir samt að 
vera jákvæður og horfa fram á 
veginn,“ sagði Einar sem telur 
mikilvægt að eiga góða að og hann 
segist ekki geta verið án unnustu 
sinnar, Elfu Bjarkar Hreggviðs-
dóttur.

„Ef ég væri einn hérna þá myndi 
mér hundleiðast. Þá væri maður 
bara í einhverju djammi og rugli. 
Svo er gott að hafa einhvern til að 
tala við þegar illa gengur og lífið 
er mikið auðveldara með góðum 
aðila sér við hlið.“

Eins og áður segir missti Einar 
af stærsta HM frá upphafi í jan-
úar og hann er enn að glíma við 
þau vonbrigði. 

„Þetta voru mikil vonbrigði og 
ég er enn að svekkja mig á því að 
hafa spilað leikinn sem ég meidd-
ist í. Ég var búinn að vera meiddur 
og átti ekkert að spila. Þjálfarinn 
bað mig svo um að spila og ég tók 
sénsinn. Að sjálfsögðu meiddist 
ég síðan illa. Þetta var hrikalega 
svekkjandi og símtalið við Alfreð 
um kvöldið var erfitt. Þetta voru 
ekki skemmtilegustu áramótin frá 
upphafi.“

Einar uppfyllti langþráðan 
draum þegar hann samdi við stór-
lið Flensburg eftir að hafa leikið 
með Grosswallstadt í ein þrjú ár. 
Hann segist hafa fengið gæsahúð 

þegar Flensburg tók á móti Kiel 
en stemningin á þeim leikjum er 
mögnuð og umhverfið hjá Flens-
burg er að standast allar vænting-
ar skyttunnar.

„Þegar Flensburg reyndi fyrst 
að fá mig fyrir tveimur árum gekk 
það ekki upp þar sem ég var samn-
ingsbundinn Grosswallstadt. Að 
fá samt þessa viðurkenningu að 
Flensburg hefði áhuga á manni 
var frábær. Ekki skemmdi fyrir 
að þetta hefur alltaf verið minn 
uppáhaldsklúbbur. Ég veit ekki af 
hverju en félagið hefur alltaf heill-
að mig. Ég var fljótur að stökkva 
til þegar ég gat loks samið við 
félagið,“ sagði Einar sem var 
löngu búinn að semja við félagið 
áður en það var gefið opinberlega 
út. Hann lék því heilt tímabil með 
Grosswallstadt vitandi að hann 
væri á förum til Flensburg.

„Það var mjög skrítið og erfitt 
að halda kjafti fyrstu mánuðina 
áður en málið spurðist út. Fjöl-
skyldan mín vissi af þessu en ég 
gat ekki sagt vinum mínum frá 
nýja samningnum. Ég þurfti því 
að ljúga að fólki sem var ekki 
skemmtilegt,“ sagði Einar en er 
hann orðinn ríkur eftir að hafa 
samið við eitt stærsta handbolta-
félag heims?

„Ég veit það ekki. Ég fæ betri 

laun en í Grosswallstadt og menn 
hafa þokkalegt upp úr þessu en 
ekkert gríðarlega mikið. Lífið er 
ágætt og maður getur lagt aðeins 
fyrir. Ég er nú ekkert moldríkur 
og keyri ekkert um á glæsikerr-
um. Ég er bara á Golf,“ sagði Einar 
og glotti. 

Síðasta árið hefur ekki verið neinn dans á rósum hjá handknattleikskappanum Einari Hólmgeirssyni. 
Hann hefur meiðst illa þrisvar sinnum síðan um áramót og hefur þar af leiðandi lítið getað sýnt sig hjá 
stórliði Flensburg. Fréttablaðið tók hús á Einari ytra á dögunum og spurði hann út í lífið og tilveruna.

 Tobias Lineker, 11 ára 
gamall sonur hins fræga marka-
skorara Gary Lineker, hefur 
skrifað undir unglingasamning 
við Chelsea. 

„Tobias er mjög efnilegur 
leikmaður og öll liðin í London 
voru á eftir honum. Við bindum 
miklar vonir við hann og ef til vill 
verður hann framtíðar framherji 
Englands,“ sagði ónafngreindur 
innanbúðarmaður hjá Chelsea í 
viðtali við The Sun. Gary Lineker 
var að vonum ánægður fyrir hönd 
sonar síns, sem hafði verið 
orðaður við Arsenal og svo 
Tottenham, þar sem pabbi hans 
gerði áður garðinn frægan. 

Chelsea semur 
við Lineker

 Jens Lehmann, hinn 37 
ára gamli markvörður Arsenal, 
var ekki valinn í hóp Arsenal 
þegar liðið mætti Bolton í gær. 

Búist var við því að Lehmann 
myndi fá tækifæri á ný í byrjun-
arliði Arsenal eftir að hafa jafnað 
sig á meiðslum, en Arsene 
Wenger, stjóri liðsins, ákvað að 
halda tryggð við Manuel Almunia. 
„Ég hef ákveðið að spila áfram 
með sama lið sem er búið að vera 
spila vel upp á síðkastið. Við 
eigum þrjá heimsklassa mark-
menn hjá Arsenal og Lehmann 
verður að skilja það að hann 
getur ekki gengið sjálfkrafa inn í 
liðið eftir meiðslin,“ sagði 
Wenger á blaðamannafundi fyrir 
leikinn í gær.

Jens Lehmann 
úti í kuldanum

Þróttarar, sem á dögun-
um unnu sér rétt til þess að spila 
í efstu deild í fótbolta að ári, eru 
byrjaðir að búa sig undir kom-
andi átök. 

Liðið samdi við Sigmund 
Kristjánsson til þriggja ára í 
gær. Sigmundur er uppalinn hjá 
félaginu og spilaði þar í yngri 
flokkum áður en hann fór erlend-
is í atvinnumennsku árið 2002, 
þar sem hann spilaði með ungl-
inga- og varaliðum Utrecht í Hol-
landi. 

Þegar Sigmundur kom aftur 
heim árið 2004 gekk hann til liðs 
við KR og spilaði 57 leiki fyrir 
félagið á þremur tímabilum, þar 
á meðal 15 leiki í Landsbanka-
deildinni í sumar. 

Sigmundur var samningslaus 
eftir tímabilið og var meðal ann-
ars orðaður við FH og Fylki, þó 
svo að flestir hafi reyndar reikn-

að með því að hann yrði áfram 
hjá KR, en Þróttur varð aftur á 
móti fyrir valinu á endanum. 

„Ég er mjög sáttur með að hafa 

valið Þrótt. Þetta hafði í sjálfu 
sér fljótan aðdraganda því ég var 
búinn að gefa það út að ég ætlaði 
að taka mér góðan tíma eftir 
tímabilið til þess að skoða mín 
mál og ákveða mig, en reiknaði 
alltaf með því að gera nýjan 
samning við KR. Þegar Þróttarar 
komu hins vegar inn í þetta þá 
heillaði það mig strax mjög mikið 
og það er gott að koma heim á 
fornar slóðir,“ sagði Sigmundur 
og kvaðst spenntur fyrir kom-
andi verkefni með Þrótti. 

„Það er mikil ögrun fyrir mig 
að fara til Þróttar á þessum tíma-
punkti og ég hef fullan metnað til 
þess að hjálpa Þrótti til þess að 
verða stöðugt úrvalsdeildarlið. 
Það gengur ekki að vera í ein-
hverju ströggli og vera alltaf að 
hoppa upp og niður á milli 
deilda,“ sagði Sigmundur ákveð-
inn.  

Það er gott að koma heim
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Góður skrifstofustóll 
er það sem þú saknar 
mest þegar þú þarft 
að vinna annars staðar 
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Margverðlaunaður skrifstofustóll sem 
hentar vel fyrir þá sem aðeins velja það 
besta. Í þessum stól sameinast bæði glæsileg
hönnun og framúrskarandi gæði.

• Umhverfisvænn heilsustóll
• Fylgir hreyfingum notandans
• Hvetur til hreyfingar
• Mótstöðustilling
• Hæðarstillanlegur bakpúði 
• Dýptarstillanleg seta
• Hæðar- og breiddarstillanlegir armar með leðurklæðningu
• Fæst með hærra baki og höfuðpúða
• Parkethjól

Framúrskarandi

HÅG H09 

Hönnuður: Svein Asbjørnsen

Þessi skrifstofustóll er með
10 ára ábyrgð og lífstíðarábyrgð 
á hæðarpumpu. Tilboð kr. 99.900.-

Mjög sterkur og endingargóður skrifstofustóll,
hannaður fyrir mikla notkun. Þetta er einstak-
lega þægilegur og notendavænn stóll sem slegið 
hefur í gegn hjá íslenskum notendum.

• Umhverfisvænn heilsustóll
• Fylgir hreyfingum notandans
• Hvetur til hreyfingar
• Mótstöðustilling fram og aftur
• Stærðarstilling og hæðarstillanlegt bak
• Hæðar- og breiddarstillanlegir armar
• Fæst með höfuðpúða
• Parkethjól

Þessi skrifstofustóll er með
10 ára ábyrgð og lífstíðarábyrgð 
á hæðarpumpu.

Þægilegur og sterkur

HÅG H05

Hönnuður: Peter Opsvik

Tilboð kr. 75.760.-

Hönnuður: SørenYran

Þessi skrifstofustóll er með
10 ára ábyrgð og lífstíðarábyrgð 
á hæðarpumpu.

Stóllinn sem uppfyllir allar helstu kröfur um 
heilsu- og umhverfisvæna stóla. Hann er unninn 
úr gosflöskutöppum og öðru endurunnu plasti 
sem gerir hann einstakan í sinni röð.

• Umhverfisvænn heilsustóll
• Fylgir hreyfingum notandans
• Hvetur til hreyfingar
• Mótstöðustilling 
• Stærðarstilling og dýptarstillanleg seta 
• Hæðarstillanlegir armar
• Fæst með lægra baki
• Parkethjól

Einstakur

HÅG H03 

Tilboð kr. 43.900.-

Þessi skrifstofustóll er með
10 ára ábyrgð og lífstíðarábyrgð 
á hæðarpumpu.

 Helgi Sigurðsson, leik-
maður Íslandsmeistara Vals, og 
Hólmfríður Magnúsdóttir, leik-
maður bikarmeistara KR, voru 
kosin leikmenn ársins í lokahófi 
KSÍ sem fram fór á föstudags-
kvöldið.

FH-ingurinn Matthías Vil-
hjálmsson og Akureyringurinn 
Rakel Hönnudóttur voru kosin 
efnilegustu leikmenn deildarinn-
ar. Þá var Garðar Örn Hinriksson 
valinn besti dómarinn annað árið í 
röð og í þriðja sinn á síðustu fjór-
um árum. Prúðustu leikmennirnir 
í deildunum voru valin Valsararn-
ir Guðmundur Benediktsson og 
Katrín Jónsdóttir og þjálfarar árs-
ins, Willum Þór Þórsson og Elísa-
bet Gunnarsdóttir, gerðu Val að 
Íslandsmeisturum í karla- og 
kvennaflokki. KR fékk besta 
stuðninginn í karlaflokki en Valur 
hjá konunum. 

Þetta er í fyrsta sinn sem bæði 
Helgi og Hólmfríður hljóta þessi 
verðlaun en Helgi varð enn frem-

ur fyrsti Valsmaðurinn í sautján 
ár til þess að vera kosinn bestur 
eða síðan Sævar Jónsson var val-
inn 1990. 

Í liði ársins í karlaflokki voru 
þeir Fjalar Þorgeirsson úr Fylki, 
Sverrir Garðarsson úr FH, Atli 
Sveinn Þórarinsson úr Val, Barry 
Smith úr Val, Dario Cingel úr ÍA, 
Matthías Guðmundsson úr FH, 
Baldur Aðalsteinsson úr Val, 
Bjarni Guðjónsson úr ÍA, Davíð 
Þór Viðarsson úr FH, Helgi Sig-
urðsson úr Val og Jónas Grani 
Garðarsson úr Fram.

Í liði ársins í kvennaflokki voru 
þær Guðbjörg Gunnarsdóttir úr 
Val, Alicia Wilson úr KR, Guðrún 
Sóley Gunnarsdóttir úr Breiða-
bliki, Ásta Árnadóttir úr Val, 
Guðný Björk Óðinsdóttir úr Val, 
Edda Garðarsdóttir úr KR, Katrín 
Ómarsdóttir úr KR, Katrín Jóns-
dóttir úr Val, Hólmfríður Magnús-
dóttir úr KR, Margrét Lára Við-
arsdóttir úr Val og Olga Færseth 
úr KR.

Helgi og Hólmfríð-
ur voru valin best



Stjörnumenn þurftu að 
hafa sig alla við til að leggja bar-
áttuglaða Akureyringa norðan 
heiða í gær. Leikurinn var lengi 
vel í járnum en á síðustu tíu mín-
útum leiksins settu Stjörnumenn í 
fluggírinn og sigldu til þriggja 
marka sigurs, 29-26.

Akureyringar höfðu undirtökin 
í fyrri hálfleik eftir jafnar upp-
hafsmínútur og náðu mest fjög-
urra marka forskoti. Þeir leiddu 
16-14 í hálfleik en það forskot 
hefði hæglega getað verið stærra. 
Stjörnumenn voru sjálfum sér 
verstir en heimamenn náðu ekki 
að nýta sér það í mun.

Gestirnir léku miklu betur í síð-
ari hálfleik, jöfnuðu leikinn og 
þegar Akureyringar náðu að kom-
ast yfir sögðu þeir hingað og ekki 
lengra og afgreiddu leikinn. Rol-
and varði vel í síðari hálfleik á 
sama tíma og markvarsla Akur-
eyrar var lítil sem engin. Heimir 
Örn Árnason fann sig vel á sínum 
gamla heimavelli og var marka-

hæstur Stjörnunnar með átta 
mörk.

„Ég spila yfirleitt vel hérna 
nema í fyrra og ákvað að bæta 
fyrir það núna,“ sagði Heimir 
glaðbeittur eftir sigurinn. 

„Ég sá það í augunum á þeim að 
þeir ætluðu að selja sig dýrt og 
mér leist ekkert á blikuna í hálf-
leik. Við vorum skelfilegir í fyrri 
hálfleik þar sem allir vildu vera 
hetjan en við spiluðum sem lið í 
seinni hálfleik og þá small þetta, 
vörnin batnaði og Roland vaknaði 
í markinu. Þegar við komumst á 
skrið erum við með gott lið og við 
erum alltaf að bæta okkar leik,“ 
sagði Heimir.

Sævar Árnason, þjálfari Akur-
eyrar, var ekki upplitsdjarfur eftir 
fimmta tapið í röð. 

„Við erum bara ekki nógu miklir 
karlar, þriðja leikinn í röð. Við 
erum vel inni í leiknum en gefum 
svo eftir. Við förum að klikka á 
dauðafærum og guggnum bara. 
Við þurfum að vinna betur í okkar 
málum en eins og staðan er núna 
eru fimm lið betri en við. Við þurf-
um núna bara að æfa betur og 
gera betur en við erum ekkert að 
láta deigan síga,“ sagði Sævar.

Sætur sigur hjá Stjörnuliðinu

 Haraldur Guðmundsson 
og félagar í Aalesund spilltu sig-
urveislunni í Bergen með því að 
vinna 2-1 sigur á Brann í norsku 
úrvalsdeildinni í gær. 

Brann nægði eitt stig til að 
tryggja sér fyrsta meistaratitilinn 
síðan 1963 en með liðinu spila ein-
mitt íslensku landsliðsmennirnir 
Kristján örn Sigurðsson, Ólafur 
Örn Bjarnason og Ármann Smári 
Björnsson.

Íslensku leikmennirnir voru 
allir í byrjunarliðinu hjá Brann, 
Kristján Örn og Ólafur spiluðu 
allan leikinn en Ármann Smári fór 
útaf á 53. mínútu. Haraldur 
Gumundsson átti mjög góðan leik 

í miðju varnarinnar hjá Aalesund 
og var einn af bestu mönnum vall-
arins og sá því til þess að Brann 
skoraði ekki markið sem þeir 
þurftu til þess að vinna titilinn. 

Brann getur enn orðið norskur 
meistari áður en liðið spilar sinn 
næsta leik við Viking í Bergen um 
næstu helgi. Stabæk heimsækir 
Viking á mánudagskvöldið og þarf 
að vinna leikinn til þess að eiga 
enn möguleika á titlinum. 

Takist það ekki verður Brann 
meistari en Viking sem er stigi á 
eftir Stabæk á ekki möguleika á 
því að verða meistari en getur 
hins vegar haft mikil áhrif á þróun 
mála.

Engin sigurveisla

 Eiður Smári Guðjohnsen kom inn á sem 
varamaður í gær þegar Barcelona tapaði óvænt 
gegn Villareal í spænsku La liga-deildinni í gær. En 
þetta var fyrsti leikur Eiðs Smára á tímabilinu. Emil 
Hallfreðsson var á sínum stað í byrjunarliði Regg-
ina sem tapaði naumt gegn Inter í ítölsku serie A-
deildinni í gær.

Eiður Smári Guðjohnsen kom inn á sem varamað-
ur fyrir Deco á 71. mínútu í stöðunni 3-1 og náði því 
miður ekki að setja mark sitt á leikinn. Gazorla kom 
heimamönnum í Villareal yfir strax á 2. mínútu og 
Marcos Senna bætti öðru marki við úr vítaspyrnu. 

Bojan Krkic minnkaði svo muninn fyrir Barcelona 
áður en Marcos Senna skoraði þriðja markið fyrir 
Villareal, enn og aftur úr vítaspyrnu og þar við sat.

Emil Hallfreðsson og félagar mættu Ítalíumeist-
urum Inter á heimavelli sínum í Reggio og það var 
einungis mark Adriano fyrir Inter á 18. mínútu sem 
skildi liðin að í leikslok. Emil spilaði fyrstu 75 mín-
útur leiksins og var svo skipt útaf. Reggina er sem 
fyrr á botni deildarinnar án sigurs og Inter er á 
toppnum, nú með fimm stiga forskot á Roma. 

Eiður Smári fékk tækifærið

Sjónvarpið fagnar 10 
ára afmæli Formúlu 1 um þessar 
mundir, en Formúlan flytur sig um 
set og verður á Sýn á næsta ári. 
Brautryðjandi Formúlunnar á 
Íslandi, Gunnlaugur Rögnvalds-
son, er enn að og lýsir hörkuspenn-
andi lokakeppni í dag og í samtali 
við Fréttablaðið fór hann í stuttu 
máli yfir þetta tímabil.

„Ég fylgdist vel með Formúl-
unni á sínum tíma og fór fjölmarg-
ar ferðir út til þess að ljósmynda 
og skrifa greinar um mótin, en 
hugmyndin um að berjast fyrir því 
að Formúlan yrði sýnd á Íslandi 
kom ekki fram fyrr en í eftirminni-
legum kappakstri í Barcelona,“ 
sagði Gunnlaugur. 

„Þetta var þegar Michael Schum-
acher vann sinn fyrsta kappakstur 
fyrir Ferrari í grenjandi rigningu 
og ég fór að spá af hverju þetta 
væri ekki sýnt á Íslandi og skrifaði 
bréf strax á staðnum til þess að 
kanna möguleikana á að hefja 
útsendingar á Íslandi. Nokkrum 
mánuðum síðar var ég kominn í 
viðræður við íþróttadeild RÚV en 
mætti svo sem ekki miklum áhuga 
þar,“ sagði Gunnlaugur sem var þó 
ekki af baki dottinn. 

„Ég hélt áfram að þrýsta á þá 
og þá fékkst einhver peningur til 
þess að prófa þetta árið 1997 og 
ég var sendur á mína fyrstu 
keppni á Imola-brautinni á Ítalíu, 
þar sem ég gerði kynningarþátt 
fyrir RÚV. Ég hafði náttúrlega 
enga reynslu af því að vera sjón-
varpsmaður og þetta var mikið 
ævintýri fyrir mig. Ég gisti óvænt 
á sama hóteli og Ferrari-liðið og 
þegar ég labbaði upp í lyftu fyrsta 
kvöldið stóð ég allt í einu við hlið-
ina á goðinu sjálfu, Michael 
Schumacher, en ég var svo for-
viða og stjarfur að ég kom ekki 
upp einu orði,“ sagði Gunnlaugur 
og hló við. 

Gunnlaugur hefur enn umsjón 
með Formúlunni og býður því 
spenntur eftir lokakappakstrin-
um í Brasilíu í dag þar sem þeir 
Lewis Hamilton og Fernando 
Alonso hjá McLaren og Kimi 
Raikkönen hjá Ferrari eiga allir 
möguleika á því að vinna titilinn. 

„Þetta hefur ekki verið jafn 
spennandi og nú í langan tíma og 
það getur allt gerst. Þetta er sér í 
lagi spennandi þar sem tveir öku-
menn frá sama liði eru í barátt-
unni, Hamilton og Alonso, eftir 

alla þá pólitík og þau svik sem 
hafa átt sér stað hjá McLaren-lið-
inu á tímabilinu. Það á vel við að 
enda útsendingar á RÚV með 
þessum hætti þar sem stiga-
keppni ökuþóra í Formúlunni 
hefur ekki verið jafn spennandi 
og nú síðan útsendingar hófust,“ 
sagði Gunnlaugur en Formúla 1 
verður sýnd á sjónvarpsstöðinni 
Sýn á næsta ári. En verður Gunn-
laugur þá á sínum stað? 

„Ég ætla að klára þetta tímabil 
með RÚV og síðan skoða ég bara 
mín mál, það er ekkert búið að 
ákveða í þeim efnum og ég ætla 
ekkert að vera að hræra í tveimur 
pottum á sama tíma,“ sagði Gunn-
laugur ákveðinn. 

Mikil spenna er fyrir lokakapp-
aksturinn í Formúlu 1 á Interla-
gos-brautinni í Brasilíu á morgun 
þar sem Lewis Hamilton, Fern-
ando Alonso og Kimi Raikkönen 
eiga allir möguleika á því að 
verða meistarar í stigakeppni 
ökuþóra. Hamilton stendur best 
að vígi fyrir lokarimmuna og er 
með 107 stig, þá kemur Fernando 
Alonso með 103 stig og Kimi 
Raikkönen er svo næstur með 100 
stig.

Gunnlaugur Röngvaldsson barðist fyrir því á sínum tíma að keppni í Formúlu 1 
yrði tekin til sýningar hér, en Formúlan færir sig yfir til Sýnar á næsta ári.  



 -  -  - 

 Grindavíkurstúlkur 
unnu 14 stiga sigur, 62-76, á 
nýliðum Fjölnis í Iceland 
Express-deild kvenna í gær. 
Grindavíkurliðið með tvo erlenda 
leikmenn í fararbroddi lenti í 
vandræðum gegn Slavicu 
Dimovska makedóníska bakverði 
Fjölnis og reynsluboltanum Grétu 
Maríu Grétarsdóttur sem áttu 
báðar góðan leik. Sigur Grinda-
víkurliðsins var þó aldrei í hættu 
en Fjölnir komst 7 stigum yfir í 
upphafi annars leikhluta. 
Dimovska var með 28 stig og 5 
stoðsendingar hjá Fjölni og Gréta 
María bætti við 16 stigum, 12 
fráköstum og 5 stolnum boltum. 
Hjá Grindavík var Joanna Skiba 
með 22 stig og 7 stoðsendingar og 
Tiffani Roberson skoraði 17 stig 
og tók 16 fráköst.

Grindavík vann

N1-deild karla í handbolta

Æfingamót í Hollandi

Þýski handboltinn

 Valur sigraði ÍBV 31-19 
í 6. umferð N1-deildar karla í gær-
dag og eru Íslandsmeistararnir 
smátt og smátt að klifra upp töfl-
una, en ÍBV er sem fyrr á botni 
deildarinnar án stiga. 

Jafnræði var með liðunum í 
byrjun leiks en Valur var samt 
alltaf skrefinu á undan. ÍBV hefði 
þó getað jafnað leikinn í stöðunni 
7-6 þegar Sigurður Bragason, leik-
maður ÍBV, var á vítalínunni. En 
vítið fór hins vegar beint í andlitið 
á Pálmari Péturssyni, markverði 
Vals, og Sigurður hlaut fyrir vikið 
rautt spjald. Eftir atvikið tók 
Valur örugga forystu í leiknum og 
þegar flautað var til hálfleiks var 

staðan orðin 16-11 heimamönnum 
í vil, þrátt fyrir góða frammistöðu 

Friðriks Sigmarssonar, markvarð-
ar ÍBV, sem varði 17 skot í fyrri 
hálfleik og alls 23. Hann er einmitt 
sonur Sigmars Þrastar Óskarsson-
ar, fyrrverandi landsliðsmarkvarð-
ar í handbolta

Í síðari hálfleik komst ÍBV aftur 
inn í leikinn og breytti stöðunni í 
16-14, en Valur skoraði ekki mark 
fyrstu 8 mínúturnar í seinni hálf-
leik. Valur hrökk svo í gírinn á 
nýjan leik og eftir það var aldrei 
spurning um hvort liðið myndi 
vinna og lokatölur urðu 31-19.

Íslandsmeistarar Vals eru nú 
búnir að vinna tvo leiki í röð og 
Óskar Bjarni Óskarsson, þjálfari 
Vals, var því sáttur í leikslok. „Það 

er gott að við séum farnir að hala 
inn stig og mér fannst varnarleik-
ur vera ágætur á köflum hjá okkur 
og markvarslan einnig. Þeir skora 
ekki nema 8 mörk í seinni hálfleik 
og ég vil sjá fleiri hraðaupphlaup 
frá okkur í takti við góðan varnar-
leik,“ sagði Óskar og kvaðst sjá 
ákveðinn stíganda í liði sínu. 

„Ég held að við eigum enn mikið 
inni, líklega mest af öllum liðum í 
deildinni og ég vil að við höldum 
áfram að bæta okkur. Það verður 
fróðlegt að spila á móti Fram í 
næsta leik og ég tel að við eigum 
enn góðan möguleika eins og deild-
in er að spilast,“ sagð Óskar. 

Valur keyrði yfir lánlausa Eyjamenn
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Útvarpshlustendum gæti brugðið 
við næstu dagana, því á öldum 
ljósvakans heyrist Sigurður Þ. 
Ragnarsson, betur þekktur sem 
Siggi stormur, spá fyrir um afar 
harðan og kuldalegan vetur. 
Landsmenn geta þó látið dúnúlp-
urnar eiga sig enn um stund, því 
þar er á 
ferðinni
auglýsing
fyrir Toy-
ota.

„Það hefur oft verið leitað til 
mín fyrir auglýsingar, en það 
hefur alltaf verið mjög skýr 
stefna hjá mér að ég les ekki inn 
á auglýsingar ef ég þarf að nefna 
nöfn einhverrar vöru,“ útskýrði 
Siggi. „Það er Egill Ólafsson sem 
les hina raunverulegu auglýs-
ingu, en ég les hins vegar veður-
spána í byrjun,“ bætti hann við. 
Veðurspána segir hann þó vera 
„tómt kjaftæði. Hún snýst um 
það að það verði frost og snjór 
næstu mánuði og þeir sem séu 
ekki á almennilegum bílum ættu 
því að halda sig innandyra,“ sagði 
Siggi og hló við. 

Hann segir það þó tvíbent að 

taka þátt í gerð auglýsingar. 
„Mér fannst það út af fyrir sig 
jákvætt að leitað væri til veður-
stofu Stöðvar 2. Á hinn bóginn 
má vel vera að þetta hafi verið 
röng ákvörðun og fólki bregði 
aðeins í brún,“ sagði hann. „Ég 
velti þessu vel fyrir mér og lagði 
þetta undir dóm fjögurra kollega 
minna sem ég treysti vel, og 
ákvað að láta slag standa,“ sagði 
Siggi.

Hann segist hafa haft gaman af 
gerð auglýsingarinnar, en kveðst 
ekki ætla að skipta um starfs-
vettvang. „Ég er líka mikill Land 
Rover-maður sjálfur, svo ég hef 
engra hagsmuna að gæta í þessu 
máli, og mun alls ekki opna veð-
urfréttir á því að spyrja hvort 
fólk sé komið á Toyotu,“ sagði 
Siggi og hló.  

Siggi stormur spáir hörðum vetri

Ívar Helgason þeytist á milli 
Íslands og Sviss þessa dagana. 
Hér á landi leikur hann nornina í 
uppsetningu Þjóðleikhússins á 
Skilaboðaskjóðunni, en í Sviss fer 
hann með hlutverk Enjolras í Ves-
alingunum.

Ívar lærði klassískan söng í 
Tónlistarskóla Hafnarfjarðar og 
síðar í Söngskóla Reykjavíkur. 
Þegar hann hafði lokið 8. stigi 
héldu hann og kona hans í nám 
við Tónlistarháskóla Austurríkis í 
Vín.  Áður en Ívar lauk náminu 
var hann kominn með stöðu dans-
ara í Raimund Theater í borginni. 
„Það var heimsfrumsýning á 
söngleiknum Barbarella, eftir 
samnefndri kvikmynd. Við sýnd-
um sex sinnum í viku í eitt ár,“ 
sagði Ívar og viðurkenndi að það 
væri dálítið stíft. „Þetta er svolít-
ið öðruvísi en fólk á að venjast 
hér,“ sagði hann. 

Þegar Ívar sagði skilið við Bar-
barellu tók hann við hlutverki 

austurríska keisarans í söngleikn-
um Elísabet í Stuttgart. Á þessu 
ári hefur hann hins vegar haft 
annan fótinn heima við og hinn í 
Sviss, þar sem hann fer með hlut-
verk uppreisnarleiðtogans Enjol-
ras í Vesalingunum. Hann lék 
reyndar sama hlutverk í Bad-
Hersfeld í Þýskalandi í sumar. 
„Þar kom það upp á að aðalleikar-
inn, sem leikur Jean Valjean, fékk 
eitthvað í augun og tónlistarstjór-
inn bað mig um að kynna mér hlut-
verkið. Það leit út fyrir að ég 
myndi taka yfir hans hlutverk, en 
svo fengu þeir annan í það,“ sagði 
Ívar.

Sú uppákoma varð honum held-
ur betur til happs síðastliðinn 
sunnudag, þegar aðalleikarinn í 
uppsetningunni í Sviss leit eitt-
hvað vitlaust á klukkuna. „Sýning-
in byrjar klukkan fimm, en hann 
mætti í hús klukkan sex, alveg 
pollrólegur. Þá var ég búinn að 
leika einn fjórða af hlutverkinu, 

og í rauninni stærstu umskiptin á 
karakternum. Hann er alltaf á 
sviðinu,“ sagði Ívar og lætur ekki 
mikið yfir því afreki. „Ég reyndi 
að halda ró minni, en eiginlega 
aðallega að halda fólkinu í kring-
um mig rólegu. Sýningarstjórinn 
var skjálfandi á beinunum við 
hliðina á mér að reyna að setja 
mig inn í smáatriðin,“ sagði Ívar, 
sem sagði veikindi leikarans í 
Þýskalandi hafa verið lán í óláni. 
„Það kom sér þokkalega vel,“ 
sagði hann og hló við. 

Ívar á eftir fjórar ferðir til Sviss 
fram að áramótum, en þá mun 
hann einbeita sér að þátttöku í 
söngleiknum Ástin er diskó - lífið 
er pönk eftir Hallgrím Helgason. 
„Það getur samt vel verið að ég 
haldi áfram að hafa annan fótinn 
úti, og sérstaklega á sumrin. Það 
væri ágætt að geta haldið við þeim 
ferli sem maður er búinn að 
byggja upp úti,“ sagði Ívar.

  

Brotthvarf blás ópals mestu vonbrigðin

Brynja Dögg Gunnarsdóttir selur 
óvenjulegar lopapeysur sínar í 
gegnum netsamfélögin Etsy og 
hið splunkunýja Talentdatabase. 
„Ég hef verið að prjóna í langan 
tíma. Áður var ég mikið í húfum 
og að gera armbönd og annað, en 
það er svona ár síðan að ég fór að 
gera þessar lopapeysur,“ sagði 
Brynja.

Hún varð meðlimur í vefsamfé-
laginu Etsy síðla sumars, og hefur 
fengið mikil og jákvæð viðbrögð 
við hönnun sinni þar. „Ég finn að 
fólk er mjög hrifið af íslensku ull-
inni, sérstaklega í Bandaríkjun-
um. Íslendingar eru líka mjög 
opnir fyrir öðruvísi lopapeysum, 
og lopakjólunum líka,“ sagði 
Brynja. Brynja segir að best sé að 
lýsa Etsy sem risastórum, alþjóð-
legum handverksmarkaði. „Skil-
yrðin eru þau að maður selji sína 
eigin hönnun, og að maður vinni 
hana sjálfa. Það má ekki selja 
fjöldaframleidda vöru þarna inni,“ 
útskýrði hún. „Þetta er fyrir alls 
konar listamenn, sama hvort þeir 
eru að prjóna, gera skartgripi, 
mála eða taka ljósmyndir,“ sagði 
Brynja.

Hún hefur einnig nýtt sér 
splunkunýja síðu undir nafninu 
Talentdatabase, til að sýna hönnun 
sína. „Það er í rauninni eins og 
gallerí og hæfileikagagnagrunnur, 

eins og nafnið segir til um,“ sagði 
Brynja.
Enn sem komið er hefur Brynja 
ekki selt vörur sínar í verslunum 
hér á landi. „Ég hef fengið mjög 
góð viðbrögð á netinu og er ánægð 
með það. Ég væri líka alveg til í að 
prófa að selja þetta í verslunum, 
en það kemur bara í ljós,“ sagði 
hún.

Selur óvenjulegar 
lopapeysur á netinu
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Lyftu þér upp með 
Express Ferðum!

Golfvertíðinni lýkur aldrei hjá okkur!
Golfmót á 
Real de Faula
14.–21. nóvember

14.–16. desember

West Ham
Everton

www.expressferdir.is

Express Ferðir bjóða fjölbreyttar og spennandi ferðir á verði sem gerir öllum kleift að skreppa út og gera sér dagamun. Fótbolti, golf, stórborgir, stuttar ferðir 

eða lengri – þú finnur þína draumaferð hjá okkur! Smelltu þér inn á www.expressferdir.is og kynntu þér úrvalið!

Real De Faula er frábær golfvöllur, enda hannaður af 
Jack Nicklaus. Nú bjóðum við íslenskum golfurum að fara 
á suðrænar slóðir og spila golf við bestu aðstæður. Á 
hverjum degi stendur til boða að taka þátt í golfmóti og
eru vegleg verðlaun í boði. Einnig verður leikið á hinum
sívinsæla Alicante Golf og La Sella vellinum sem er 
hannaður af José María Olazábal.

Innifalið: Flug og skattar, frítt fyrir golfsett í flug, gisting á 
Sheraton-hótelinu og morgunverðarhlaðborð.

94.800 kr.
Verð á mann í tvíbýli

www.expressferdir.is/fotbolti

www.expressferdir.is/borgarferðir

www.expressferdir.is/golf

Verð á mann í tvíbýli

48.800 kr.

Innifalið: Flug og skattar, gisting á hóteli í 2 
nætur og miði á leikinn.

7.–10. desember

Aðventuferð
til Barcelona

Verð á mann í tvíbýli

66.900 kr.

Innifalið: Flug og skattar, gisting á Mont
Blanc hótelinu með morgunverði, akstur til 
og frá flugvelli og íslensk fararstjórn.

9.–12. nóvember

Fararstjóri: Hjálmar SveinssonFararstjóri: Halldór Stefánsson

Helgarferð
til Berlínar

Verð á mann í tvíbýli

53.900 kr.

Innifalið: Flug og skattar, gisting á 4 stjörnu
hóteli, akstur til og frá flugvelli, gönguferð um
borgina og íslensk fararstjórn.

21.–22. nóvember

Undankeppni EM

Danmörk
Ísland

Verð á mann í tvíbýli

39.900 kr.

Innifalið: Flug og skattar, hótelgisting í eina 
nótt og miði á leikinn. Einnig í boði að bæta 
við annarri nótt.

7.–9. desember

Chelsea
Sunderland

Verð á mann í tvíbýli

71.900 kr.

Innifalið: Flug og skattar, gisting á hóteli í 2 
nætur og miði á leikinn.

OMXI15 var 8.468,06, þegar ég 
gáði í morgun hvort ég hefði 

misst kaupréttarsamninginn 
undir hjónarúmið, og Dow Jones 
var 13.984,80 þegar ég fann allt í 
einu lengst undir rúminu minnis-
blaðið sem gamli borgarstjórinn 
hafði gleymt til 20 ára eftir fund-
inn með okkur Jóa. Ég fékk líka 
hóstakast því að gólfið undir rúm-
inu var þakið í óhroða og skúmi 
eins og þar hefði allt verið á fullu 
í einkavæðingu.

æpti á Elzbietu, Elzbieta 
hrópaði til himins og Mallí öskr-
aði á mig. Hún var átakanlega 
herpt í framan eins og trítilóða 
Hanna að hella sér yfir framsókn-
armann sem lætur hana róa. Hún 
hótaði jafnvel að fara í masters-
nám á Bifröst svo að hún þyrfti 
ekki að vita af þessu ógeði um 
allt. Þetta var ótrúlegt uppistand. 
Ég hélt um tíma að ég yrði að 
hringja í Geir Haarde og biðja 
hann að róa okkur niður með því 
að geta ekki lagt mat á þetta. En 
Mallí varð loks kjaftstopp þegar 
ég vitnaði í Loðinkjamma XVI. og 
hvernig hann brást við fyrstu 
fréttum af frönsku byltingunni 
1789: „Æ, þetta er bernskt, van-
þroskað upphlaup og vandræða-
legt orðagjálfur.“ 

Jói hittumst eftir hádegi og 
héldum stuttan krísufund í Víti 
Energy Invest. Það er ekki á 
hreinu hvaða útrásarfyrirtæki í 
orkubransanum hafa runnið inn í 
VEI og síðan hvaða fyrirtæki VEI 
á sjálft að renna saman við. Ég 
hef svo ekki hugmynd um hvar ég 
fælaði minnisblöðin sem Bjarni 
Ármanns sendi mér alveg örugg-
lega og þau sem hann segist hafa 
sent mér. Einu minnisblöðin frá 
honum, sem ég finn í tölvunni, 
eru minnisblöð sem hann segist 
ekki hafa sent mér. Það er brenni-
steinsfnykur af þessu öllu saman. 
En við Jói finnum líka ógeðslega 
góða peningalykt. Eins og Bjarni. 
Ég hringdi í Bjarna og spurði 
hvort hann gæti ekki hitt okkur á 
heimili nýja borgarstjórans þegar 
væri orðið alveg dimmt. Hannes 
mætti koma með ef hann lofaði að 
láta borgarstjóra ekki veita sér 
neina eftirtekt. Bjarni sagðist 
varla þora að blotta sig meira 
með því að hitta fleiri borgar-
stjóra. 

það hefur margt misjafnt 
verið grafið upp á síðustu vikum. 
Það bendir að minnsta kosti ýmis-
legt til þess að Guð hafi bara 
skapað Guðfinnu – en ekki okkur 
hin.   

Billjónsdagbók 
21.10


