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LÖGREGLA „Húsbrot birtist okkur 
sem mikil ógnun við fólk. Þetta 
eru mjög alvarleg brot í mörgum 
tilvikum þar sem fólki er hótað 
eða ógnað með einhverjum hætti. 
Ofbeldi er beitt í sumum tilfellum 
þegar gerandinn vill ná fram vilja 
sínum,“ segir Geir Jón Þórisson, 
yfirlögregluþjónn á höfuðborgar-
svæðinu. Frá árinu 1999 hafa 1.880 
húsbrot verið kærð til lögreglu. 
Húsbrotamálum tengjast einnig 
hótanamál sem voru á fjórða þús-
und á sama tímabili.

Húsbrotum og málum vegna 
alvarlegra hótana hefur fjölgað 
mikið á undanförnum tíu árum 
samkvæmt afbrotatölfræði árs-
skýrslu ríkislögreglustjóra árið 
2006. Húsbrot voru þannig 187 
árið 1999 en 291 árið 2005. 

Aðspurður hverju þetta sæti 
segir Geir Jón að húsbrot séu 
málaflokkur þar sem hvert og 
eitt mál sé mjög ólíkt. Hann vísar 
til þess að í mörgum tilfellum sé 
um að ræða fólk sem tengist 
nánum böndum, eins og til dæmis 
fyrrverandi sambýlisfólk eða 
hjón. „Svo eru það mál þar sem 
ruðst er inn á fólk með mjög öfga-
fullum hætti og fólki jafnvel 
haldið föngnu á eigin heimili.“

Geir Jón hefur trú á því að 
aukin harka í samskiptum fólks í 
mikilli neyslu tengist jafnvel 
fjölgun húsbrota. Þar hafa komið 
upp mál vegna handrukkana þar 
sem hópur fólks ryðst inn í þeim 
tilgangi að fá greidda skuld.

Dómar sem hafa gengið í 
málum sem tengjast húsbroti 

sýna mikla öfgar. Í maí síðast-
liðnum var til dæmis mál tekið 
fyrir í Hæstarétti þar sem þrír 
menn höfðu ráðist inn í íbúð fyrr-

verandi samstarfsmanns eins 
þeirra vopnaðir öxi. Húsbrotið 
kom í kjölfar alvarlegra hótana í 
gegnum síma, þar sem meðal 
annars var hótað barsmíðum og 
að viðkomandi yrði skotinn með 
byssu, færi hann ekki að vilja 
hinna ákærðu.

Geir Jón staðfestir að mál 
vegna húsbrota og hótana fari oft 
saman. „Það er mjög mikið um 
símahótanir og hótanir í gegnum 
tölvupóst. Alvarlegustu tilfellin 
eru þegar fólki er hótað beint.“ 
Geir Jón segir ástæður þessara 
mála vera persónulegs eðlis, 
vegna viðskipta og oft séu hótan-
ir ein aðferð handrukkara til inn-
heimtu. „Þetta eru oft mjög erfið 
mál og reynir mikið á þá sem í 
þessu lenda,“ segir Geir Jón. - shá

Brautarholtskirkja 
er 150 ára 

Minnsta og yngsta 
sóknin með elstu 

timburkirkjuna.
TÍMAMÓT 12

Á niðurleið
Herra Ísland lækkar 
með hverju árinu.

FÓLK 38

Ætlaði að hætta á toppnum
EIN ALLRA BESTA KNATTSPYRNUKONA ÍSLANDS FYRR OG SÍÐAR, 
ÁSTHILDUR HELGADÓTTIR, HEFUR LAGT SKÓNA Á HILLUNA EFTIR 
SEXTÁN ÁRA EINSTAKAN FERIL.

Englar á hvíta 
tjaldið
True North og 
Vesturport vilja 
kvikmynda trylli Þráins 
Bertelssonar.
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Frost um allt land Hæg breytileg 
átt, frost um allt land og bjart, en él 
við suðvesturströndina síðdegis.
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Fólki haldið föngnu heima 
Húsbrota- og hótanamálum hefur fjölgað síðastliðinn áratug. Málin eru oft persónulegur ágreiningur en mjög 
alvarleg tilfelli hafa komið upp. Yfirlögregluþjónn segir dæmi um að fólki sé haldið föngnu á eigin heimili.

KÆRÐ MÁL VEGNA 
HÚSBROTA OG HÓTANA
 Húsbrot Hótanir
1999 187 337
2000 166 379
2001 182 383
2002 185 419
2003 201 473
2004 221 371
2005 291 427
2006 263 408
2007* 184 310
Alls: 1880 3507

*Bráðabirgðatölur fyrir 1. jan.-30. nóv. 2007

FÓLK Slökkt var á friðarsúlunni í 
Viðey í gær við hátíðlega athöfn. 
Lauk þar með fyrsta tveggja mán-
aða tímabilinu sem kveikt var á 
verkinu. 

Dagsetningin var táknræn þar 
sem í gær voru liðin 27 ár frá því 
að bítillinn John Lennon var skot-
inn til bana fyrir utan heimili sitt 
og eiginkonu sinnar, Yoko Ono, í 
New York. Atburðarins var minnst 
víða um heim og í Viðey var slökkt 

á friðarsúlu Yoko Ono sem nefnist 
„Imagine Peace Tower“ en kveikt 
var á súlunni í fyrsta sinn á 
fæðingardegi Lennons 9. október 
síðastliðinn. 

Ætlunin er að láta framvegis 
loga á friðarsúlunni milli fæðingar- 
og dánardægurs Lennons en auk 
þess verður hún tendruð við sér-
stök tilefni. 

Boðið var upp á fjölbreytta dag-
skrá í Viðey sem bar yfirskriftina 

„Minn friður – þinn friður“. 
Friðarstund var haldin í Viðeyjar-
kirkju síðdegis og í kjölfarið var 
kyndlaganga að listaverkinu þar 
sem um hundrað manns fylgdust 
með er kveikt var á súlunni í síð-
asta sinn á þessu ári. Siglt var að 
verkinu um kvöldið og það skoðað 
frá sjó og lék Einar Ágúst Víðisson 
bítlalög undir á meðan. Því næst 
var aftur haldið í kyndlagöngu að 
súlunni og slökkt á henni. - hs

27 ár liðin frá því að bítillinn John Lennon var myrtur í New York:

Slökkt á friðarsúlunni í Viðey

KYNDLAGANGA Í VIÐEY Um hundrað manns fylgdust með í gær er kveikt var á friðarsúlunni í síðasta sinn á árinu og var hinn 
ungi Ísak Parsi meðal þeirra. Honum fannst kyndlagangan skemmtileg og friðarsúlan vera flott enda hefur hann heimsótt Yoko 
Ono í New York. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ENGLAND Þrátt fyrir viðvaranir 
enskra hagfræðinga um erfiða 
tíma framundan og áhyggjur af 
fasteignamarkaðnum er munaðar-
vara enn í boði á Englandi.

Næturklúbbur í London kynnti í 
gær heimsins dýrasta jólakokteil 
en glasið af honum kostar 35.000 
pund eða um 4,4 milljónir króna. 
Movida-klúbburinn er vinsæll 
meðal fræga fólksins og hinna 
ofurríku og hafa klúbbnum nú 
þegar borist nokkrar pantanir að 
drykknum sem ber heitið „Galla-
laus“ eða „Flawless“, eins og það 
útleggst á frummálinu. 

Í kokteilnum er Loðvíks XII 
koníak, hálf flaska af Cristal Rose 
kampavíni, púðursykur, Angostura 
bitterbrennivín og nokkrar flögur 
af 24 karata ætum gulllaufum. 
Drykknum er lýst sem hlýlegum 
og ferskum en það er þó ekki 
ástæðan fyrir svimandi háu 
verðinu. Á botni kristalsglassins er 
11 karata hvítademantshringur. - hs

Næturklúbbur í London:

Kokteill á 4,4 
milljónir króna

Skellur hjá 
Liverpool
Liverpool er sjö 
stigum á eftir Ars-

enal eftir 3-1 tap 
í Reading.

ÍÞRÓTTIR 44
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SJÓRÆNINGJAFRÆÐI
Lubber skipstjóri er
á hælunum á 
sjóræningjanum
Arabellu Drummond 
og einkennilegum 
félögum hennar. 

Sjóræningjafræði er
af sama meiði og hin 
geysivinsæla Dreka-
fræði, sem seldist upp 
í fyrra haust en er loks 
fáanleg á ný.
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KÚBA Fjórum af fimm föngum í 
fangabúðunum við Guantánamo-
flóa sem búsettir eru í Bretlandi 
verður brátt sleppt. Bresk 
stjórnvöld fóru í ágúst fram á að 
öllum mönnunum yrði sleppt eftir 
að hafa áður neitað að skerast í 
leikinn þar sem mennirnir voru 
ekki breskir ríkisborgarar.

Flutningurinn hefur ekki enn 
verið staðfestur og nákvæm 
dagsetning er óljós. Lögmaður 
mannanna, Clive Stafford, segir þó 
að samningurinn sé tryggður og að 
fangarnir fjórir muni snúa heim. 
Óvíst sé hvenær það verður þar 
sem málinu fylgi mikil skriffinnska 
af hendi Bandaríkjamanna.    - hs

Fangabúðirnar í Guantánamo:

Fjórir fangar 
látnir lausir

FANGABÚÐIR Bandarísk stjórnvöld segja 
erlenda ríkisborgara sem hafðir eru í 
haldi utan Bandaríkjanna hafa engin 
viðurkennd stjórnarskrárréttindi.
 NORDICPHOTOS/AFP

S-KÓREA Olía úr skemmdu 
tankskipi hefur náð vesturströnd 
Suður-Kóreu og er olíubrákin 
stutt frá verndarsvæði. 

Neyðarsveitir í Taean-héraði 
berjast við að koma í veg fyrir að 
brákin, sem er nú um 20 km löng, 
skaði dýralíf og verðmætan 
sjávarbúskap. Meira en 10.000 
smálestir af olíu láku í sjóinn 
eftir að 146.000 tonna olíuflutn-
ingaskip, Hebei Spirit, lenti í 
árekstri við pramma. 

Samkvæmt sjávarútvegsráðu-
neyti Suður-Kóreu var skipið við 
festar þegar það lenti í árekstri 
við iðnaðarpramma. - hs

Umhverfisslys vegna olíuleka:

Olíubrák ógnar 
Suður-Kóreu

S-KÓREA Suður-kóreskir sjálfboðaliðar 
hreinsa upp strandlengjuna í Mallipo.

VEÐUR Margir hafa áhuga á að vita 
hvernig kemur til með að viðra 
um jólin og snýst þá aðalspurning-
in oftar en ekki um hvort jólin 
verða rauð eða hvít. Sigurður Þ. 
Ragnarsson veðurfræðingur veitti 
okkur innsýn í komandi veðurfar.

„Það eru komnar reiknaðar spár 
fyrir aðfangadag og jóladag og 
þær gefa tilefni til að ætla að í 
aðdraganda jólanna verði talsvert 
hlýtt, sér í lagi á sunnanverðu 
landinu, og því eru yfirgnæfandi 
líkur á rauðum jólum sunnan-
lands,“ segir Sigurður.

„Á Norðurlandi eru hins vegar 
töluvert meiri líkur á nettum 
snjóalögum í innsveitum. Þar eru 

því meiri líkur á hvítum jólum.“ 
Horfur eru á að lágþrýst verði í 
kringum landið sem þýðir ein-
hvern lægðagang og hlýindi. „Þó 
að það sé frost og kalt þessa dag-
ana þá er sá kuldagangur ekki sjá-
anlegur í aðdraganda jólanna,“ 
segir Sigurður þótt enn sé mögu-
leiki á snjó fyrir norðan. Veðrið 
verður væntanlega fremur milt og 
hiti þrjú til sex stig og jafnvel smá 
rigning. „Ef þessi spá helst þá 
verður ekki vandamál að ferðast á 
milli landshluta en ég legg auðvit-
að áherslu á að menn fylgist með 
spám þegar nær dregur,“ segir 
Sigurður og telur veðrið vera í 
takt við hlýnandi loftslag. - hs 

Reiknaðar spár fyrir aðfangadag og jóladag sýna lágþrýst svæði og hlýindi:

Búist við rauðum jólum

SIGGI STORMUR Sigurður spáir rauðum 
jólum um sunnanvert landið en 
hugsanlegum snjóalögum norðan til í 
innsveitum. Síðastliðin ár hefur veðurfar 
um jólin verið svipað og er það í takt við 
hlýnandi veðurfar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LÖGREGLUMÁL Kona um fimmtugt 
fannst látin í íbúð sinni í Hátúni 10 
á miðvikudag. Talið er að hún hafi 
verið látin í rúma viku áður en líkið 
fannst.

Lögreglan rannsakar nú andlát 
konunnar sem búið hafði í íbúðinni 
frá því í júní í sumar. Opnað var inn 
í íbúð hennar eftir að farið var að 
óttast um hana.

Íbúðirnar í fjölbýlishúsinu í 
Hátúni 10 eru reknar af hússjóði 
Öryrkjabandalagsins. „Ég harma 
mjög þennan atburð,“ segir Sigur-
steinn Másson, formaður Öryrkja-
bandalagsins. Hann segir það sem 
gerst hafi sérstaklega mikil von-
brigði í ljósi þess að fyrir tveimur 
árum hafi önnur kona í húsinu fund-
ist látin eftir að hafa legið látin í 
íbúð sinni í um tvær vikur.

„Þá kallaði ég saman stjórnenda 
hússjóðs Öryrkjabandalagsins og 
þá aðila sem bera ábyrgð á þjónust-
unni og krafðist þess að gripið yrði 
til viðeigandi ráðstafana þannig að 
það væri lágmörkuð áhættan á því 
að slíkt gæti gerst aftur,“ segir Sig-
ursteinn sem líkt og fyrir tveimur 
árum hefur rætt við þá sem komu 
að málum í Hátúni. „Ég mun fara 
yfir það með þessum aðilum í næstu 
viku með hvaða hætti var brugðist 
við í fyrra skiptið og hvaða örygg-
isráðstafanir voru gerðar í fram-
haldi af þeim atburði.“

Sigursteinn, sem frétti fyrst af 
málinu síðdegis á föstudag, segir 
að svara þurfi hvaða þjónustu 
konan hafi átt rétt á og hvaða þjón-
ustu hún hafi notið. Fyrir liggi að 
hún hafi hvorki haft heimaþjónustu 
né nýtt sér heilbrigðisþjónustu sem 
sé í boði í Hátúni.

„Það þarf ekki að vera óeðlilegt 
að hún hafi ekki fengið þessa þjón-
ustu en það er alveg ljóst að í þess-
um húsum er meira af fötluðu fólki 
og sjúku heldur en nokkurs staðar 
annars staðar á landinu. Það verður 
að gera mjög skýrar kröfur um 
öryggi og stuðning til handa íbúun-

um og því ætla ég 
að fylgja eftir,“ 
segir Sigur-
steinn.

Nágrannar 
konunnar í 
Hátúni segjast 
slegnir yfir því 
sem gerst hafi. 
Maður sem býr á 
sama gangi og 
konan sem lést 
lýsir kringum-

stæðum við andlát hennar sem 
skelfilegum.

Hjá lögreglu fengust þær upp-
lýsingar að dánarörsök konunnar 
væri enn til rannsóknar. Engin 
grunur væri um afbrot. Konan 
lætur eftir sig börn, systkini og for-
eldra.   - gar

Látin í viku áður en 
hún fannst í Hátúni
Fara á yfir öryggi og þjónustu í íbúðum Öryrkjabandalagsins í Hátúni eftir að 
kona hafði fundist látin í íbúð sinni rúmri viku eftir að hún dó. Dánarorsökin er 
ókunn. Íbúar eru slegnir og formaður Öryrkjabandalagsins harmar atburðinn.

INNSIGLI LÖGREGLU Andlát konunnar er 
til rannsóknar hjá lögreglunni sem hefur 
innsiglað íbúð hennar.

HÁTÚN 10 Fyrir tveimur árum fannst kona látin í þessu húsi í Hátúni eftir að hafa 
verið látin í rúma viku. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

SIGURSTEINN 
MÁSSON

FÓLK Röð myndaðist fyrir utan 
verslun Máls og Menningar á 
Laugaveginum í morgun þegar 
gefin voru fimmtíu listaverk eftir 
Erró. 

Verkin fylgdu með fyrstu fimm-
tíu bókunum „Erró í tímaröð: Líf 
hans og list“ sem er ítarlegt yfir-
litsrit yfir verk hans og ævi eftir 
Danielle Kvaran. Þetta voru hand-
þrykkt grafíkverk og átti Erró 
sjálfur hugmyndina að gjöfunum. 

Inga Rún Sigrúnardóttir aðstoð-
arverslunarstjóri sagði að fyrir 
klukkan átta hefði verið komin 
myndarleg röð og fengu fyrstu 
fimmtíu miða með númeri upp á 
listaverk og voru að vonum 
ánægðir. Um sjötíu manns stóðu í 
röðinni snemma í gærmorgun og 
voru því ekki allir svo heppnir að 
fá listaverk en nóg var til af bók-
inni. - hs

Handþrykkt grafíkverk eftir Erró voru gefin með bók:

Fyrstu 50 fengu verk eftir Erró

ÖRTRÖÐ Í MÁL OG MENNINGU Fimmtíu heppnir listunnendur fengu listaverk eftir 
Erró að gjöf með bókinni um hann. Biðröð myndaðist fyrir utan Mál og Menningu 
áður en verslunin opnaði í gærmorgun. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÉLAGSMÁL Velferðarráð Reykja-
víkur hefur óskað eftir því að 
borgin finni hentugan stað fyrir 
færanleg smáhýsi handa utan-
garðsfólki.

Velferðarráð segir smáhýsin  
auka fjölbreytileika í þjónustu við 
heimilislausa. „Með því er hægt 
að koma til móts við þarfir 
ákveðins hóps innan heimilis-
lausra sem hingað til hefur 
gengið erfiðlega að koma til móts 
við,“ segir í greinargerð. Vel-
ferðarráð vill að smáhýsin verði 
nálægt hvert öðru til að auðvelda 
þjónustu við íbúa þeirra. Til 
stendur að kaupa fjögur eða fimm 
hús til viðbótar.  - gar

Nýjung fyrir heimilislausa:

Leita að stað 
fyrir smáhýsi

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarstjórn 
Sveitarfélagsins Hornafjarðar 
hefur skorað á Björn Bjarnason 
dómsmálaráðherra að endurskoða 
breytingar á lögregluumdæmum.

„Það er skoðun bæjarstjórnar 
Sveitarfélagsins Hornafjarðar að 
markmið breytinganna um 
hagræðingu og eflingu starfsem-
innar hafi ekki náðst á Swuðaust-
urlandi. Þvert á móti hafi 
breytingarnar veikt starfsemi 
lögreglunnar á Hornafirði og 
bæjarstjórn minnir á að Höfn er 
fjölmennasti þéttbýliskjarninn 
innan lögregluumdæmis sýslu-
mannsins á Eskifirði,“ segir í 
áskorun Hornfirðinga. - gar

Hornfirðingar ósáttir:

Lögreglan á 
Höfn veikari

Kjartan, eruð þið bara fýlu-
púkar hjá Orkuveitunni?

„Það er einhver lykt af þessu máli.“

Brennisteinslykt frá virkjunum Orku-
veitunnar hefur fundist í Reykjavík og 
Hvergerðingar óttast mikla lyktarmengun 
frá fyrirhugaðri Bitruvirkjun. Kjartan 
Magnússon er í stjórn Orkuveitunnar.

PORTÚGAL Kanslari Þýskalands, 
Angela Merkel, talaði opinberlega 
gegn kúgun og mannréttindabrot-
um í Simbabve á fundi evrópskra 
og afrískra leiðtoga í Portúgal.

Þátttaka Mugabe, forseta 
Simbabve, sem sætir ferðabanni 
til ESB-landanna, hefur sett 
mikinn svip á aðdraganda 
fundarins. Merkel fordæmdi 
stefnu Mugabes og sagði að hann 
ylli skaða á ímynd hinnar nýju 
Afríku. Sagði hún að ekki væri 
hægt að líta undan þegar traðkað 
væri á mannréttindum.  - hs

Mannréttindabrot gagnrýnd:

ESB þrýstir fast 
á Simbabve

SPURNING DAGSINS
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

119,0918
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

61,50  61,80

125,00  125,60

89,98  90,48

12,063  12,133

11,215  11,281

9,569  9,625

0,5514  0,5546

97,16  97,74

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

SETT EHF  •  ASKALIND 2A  •  201 KÓPAVOGUR  • SÍMI: 534 1400 •  WWW.SETT.IS

OPNUNARTÍMI: 
MÁN. -  FÖS 11:00 - 18:00
LAUGARDAGA 11:00 -16:00
SUNNUDAGA 13:00 - 16:00

BJÓÐUM
MIKIÐ ÚRVAL AF 
TUNGUSÓFUM
Á HAGSTÆÐU

VERÐI

VÖNDUÐ HÚSGÖGN
SÓFASETT, HVÍLDARSÓFAR, BORÐSTOFUHÚSGÖGN, RÚM OG MARGT FLEIRA

Fakta tungusvefnsófi (Stærð: 237 x 160 sm)
Hægt að velja hvoru megin tungan er. Fæst einnig sem hornsófi
Verð kr. 109.900,-

FÉLAGSMÁL Íbúar í sambýlinu á 
Miklubraut 18 segja matinn sem 
þar er boðið upp á vera betri en 
hann var í fyrra. Þetta kemur 
fram í úttekt Velferðarsviðs 
Reykjavíkur.

Stuðningsbýli fyrir heimilis-
lausa hefur verið rekið á Miklu-
braut 18 í rúm fjögur ár. Kristi-
legu samtökin Samhjálp annast 
reksturinn samkvæmt samningi 
við félagsþjónustuna. Pláss er 
fyrir átta manns á heimilinu.

Ný úttekt á starfseminni byggir 
á samtölum við starfsmann á 
Miklubraut 18 og við heimilismenn 
sjálfa og félagsráðgjafa þeirra. 
Sambærileg úttekt í fyrra leiddi í 

ljós að heimilismenn töldu að 
stundum væri borinn skemmdur 
matur á borð fyrir þá. 

Að sögn íbúanna hefur þetta 

breyst þótt heiti maturinn sem 
boðið sé upp á sé misgóður. Þeir 
lögðu þó áherslu á að gagnrýni á 
matinn beindist alls ekki að mat-
ráðskonu hússins. Hún væru lífið, 
hjartað og sálin í húsinu.

Ráðgjafar sögðu aðstöðuna á 
Miklubraut vera slæma og við-
haldi hússins ábótavant. Flestir 
þeirra voru sammála um að starf-
semin mótaðist af því að vera 
rekin af kristilegum samtökum. 
Það sögðu íbúarnir líka en tóku 
fram að þeir teldu það ekki há 
starfseminni. Flestir eru þeir í 
vinnu eða endurhæfingu og geng-
ur vel að vinna að markmiðum 
sem þeir hafa sett sér.   - gar

Úttekt leiðir í ljós framfarir á sambýli fyrir heimilislausa þótt aðstaðan sé slæm:

Betri matur á Miklubraut 18

MIKLABRAUT 18 Átta heimilislausir búa 
á sambýlinu sem opnað var á Miklu-
braut 18 í ágúst 2003.

Skeiðarárhlaup í rénum
Svo virðist sem hlaupið í Skeiðará 
hafi náð hámarki síðdegis á föstudag-
inn. Gunnar Sigurðsson sérfræðingur 
hjá Orkustofnun segir að hlaupið hafi 
verið lítið. 

NÁTTÚRA

KIRKJUMÁL Sóknarnefnd Seltjarnar-
neskirkju harmar þá atlögu sem 
hún telur að gerð hafi verið gegn 
kristni og kirkjunni í landinu að 
undanförnu. 

Í yfirlýsingu frá nefndinni segir 
að svo sé að sjá sem hreinsa eigi 
skólana af kristinni fræðslu og fara 
með orðið „kristinn“ sem feimnis-
mál. „Það hefur verið dapurlegt að 
verða vitni að þessu í aðdraganda 
aðventunnar,“ segir í yfirlýsing-
unni. „Sá er illa læs á íslenska sögu 
sem ekki er læs á kristið mál. 
Menningaráhrif kristindómsins 
eru mikil og margvísleg hér á 
landi,“ segir í yfirlýsingunni.  - ghs

Seltjarnarneskirkja:

Kristni orðin 
feimnismál?

HARMAR ATLÖGU Sóknarnefnd Seltjarn-
arneskirkju harmar „atlögu gegn kristni 
og kirkjunni í landinu“ að undanförnu.

ÍRAK Að minnsta kosti sjö létust í 
bílasprengingu sjálfsmorðsárásar-
manns í bænum Baiji í norður-
hluta Íraks. 

Árásin átti sér stað snemma í 
gærmorgun og í það minnsta 
ellefu særðust að auki. Árásinni 
var beint að byggingu öryggis-
sveita Bandaríkjamanna og 
íraskra hersveita. Fjórir þeirra 
sem létust voru meðlimir öryggis-
sveitanna en þrír voru borgarar. 

Á föstudaginn voru tvær 
sjálfsmorðsárásir í nærliggjandi 
héraði, Diyala, en þar létust 26 
manns. Árásir uppreisnarmanna í 
Norður-Írak hafa aukist eftir að 
öryggissveitir neyddu þá frá mið- 
og vesturhéruðum Íraks. - hs

Uppreisnarmenn í N-Írak: 

Sjö láta lífið í 
sjálfsmorðsárás

MANNFALL Í ÍRAK Uppreisnarmenn 
réðust í gær á bækistöð norður af Bag-
dad og drápu í það minnsta sjö manns.
 NORDICPHOTOS/AFP

Fjölga ekki hermönnum
Aðstoðarutanríkisráðherra Rússlands 
segir að Rússar muni ekki fjölga 
hermönnum við vesturlandamæri sín 
ef NATO lætur hernaðaruppbyggingu 
eiga sig. Vladimír Pútín hefur sagt upp 
samningi um takmörkun hefðbundins 
herbúnaðar í Evrópu.

RÚSSLAND

MEXÍKÓ, AP Stjórnvöld í mexí-
kósku landamæraborginni Ciudad 
Juarez hafa ákveðið að láta grafa 
upp meira en fjögur þúsund lík úr 
fjöldagröfum og greina erfðaefni 
þeirra svo hægt verði að bera 
kennsl á líkin.

Tilgangurinn er meðal annars 
sá að upplýsa um slæleg vinnu-
brögð lögreglunnar, sem er sökuð 
um að hafa ekki rannsakað 
nægilega fjölda morðmála og 
mannshvarfa.

Líkin voru grafin á árabilinu 
1991 til 2005. Upplýsingarnar 
verða geymdar í gagnagrunni en 
líkamsleifarnar síðan grafnar á ný, 
og fær þá hvert lík sína gröf. - gb

Landamæraborg í Mexíkó:

Grafið upp úr 
fjöldagröfum

VINNUMARKAÐUR Skoðanir á veik-
indafjarvistum á vinnumarkaði 
eru skiptar milli Norðurlanda-
þjóðanna. Danir eru frjálslyndast-
ir hvað varðar fjarvist frá vinnu 
vegna veikinda en Finnar og 
Íslendingar eru íhaldsamastir. 
Þetta kom fram í könnun sem gerð 
hefur verið á vegum Norrænu ráð-
herranefndarinnar um atvinnulíf 
og þróun veikindafjarvista á Norð-
urlöndunum.

Flestir Norðurlandabúar eru 
þeirrar skoðunar að það sé í lagi 
að vera heima þegar maður er 
með kvef og hita, eða fimmtungur 
aðspurðra. Einnig þykir í lagi að 
vera heima þegar nánir fjölskyldu-
meðlimir þurfa á umsjón að halda 
og sömuleiðis ef um einelti er að 
ræða á vinnustað. Í þeim tilfellum 
þykir líka í lagi að vera lengst frá 
vinnu eða í 21 dag. Tólf prósent 
svarenda telja ekki í lagi að vera 
heima með kvef og hita. 

Afgerandi verst þykir að vera 
heima frá vinnu vegna timbur-
manna og mikillar drykkju daginn 
áður. Mikill meirihluti Norð-
manna, eða 81 prósent, telur að 
fólk eigi ekki að melda sig veikt 
vegna timburmanna og þrír af 
hverjum fjórum Finnum eru á 
þessari skoðun. Ekki þykir gott að 
vera heima vegna svefnleysis 
nóttina áður eða vegna óánægju 
með aðstæður á vinnustað. 

Þegar ástæður veikindafor-
falla eru skoðaðar er lítill munur 
á milli Norðmanna, Svía, Íslend-
inga og Finna. Í Danmörku eru 
langjákvæðust viðhorf til veik-
indaforfalla af þjóðunum fimm. 

Viðhorf til fjarvista eru mis-

jöfn milli kynja og eins milli ald-
urshópa. Þannig hafa konur frek-
ar skilning á fjarvistum en karlar 
og þeir yngri frekar en þeir eldri. 
Menntun hefur einnig áhrif á við-
horfin og sömuleiðis hvort svar-
endur vinna hjá hinu opinbera 
eða á almennum markaði. Þeir 
sem vinna í stórum fyrirtækjum 
samþykkja til dæmis frekar fjar-
vistir frá vinnu en þeir sem vinna 
í litlum fyrirtækjum. 

Atvinnurekendur í Danmörku 
og Noregi taka fjarvistartilkynn-
ingum betur en atvinnurekendur 
í hinum löndunum óháð ástæð-
um. Þeir hafa skilning á fjarvist-
um í minnst sextán daga en 
atvinnurekendur í Finnlandi og á 
Íslandi hafa minnstan skilning á 
fjarvistum og samþykkja bara 
fjarvistir í allt að viku. 
 
 ghs@frettabladid.is

Kvef og hiti gefur 
grænt ljós á fjarvist
Norðurlandabúar telja í lagi að vera heima frá vinnu vegna kvefs og hita og ein-
eltis á vinnustað. Atvinnurekendur í Danmörku og Noregi telja fjarvist í rúmar 
tvær vikur í lagi en á Íslandi og í Finnlandi er aðeins í lagi að vera heima í viku.

FRÁ VINNU Í VIKU Á ÍSLANDI Fimmti hver Norðurlandabúi telur í lagi að vera heima 
frá vinnu ef maður er með kvef eða hita en tíundi hver telur það ekki í lagi. Atvinnu-
rekendur í Danmörku eða Noregi telja í lagi að vera frá vinnu í sextán til sautján 
daga en atvinnurekendur í Finnlandi og á Íslandi samþykkja bara fjarvist frá vinnu í 
upp undir viku. Myndin tengist efni fréttarinnar ekki beint.

GARÐABÆR Afsláttur af fasteigna-
sköttum eldri borgara og öryrkja 
hækkar ásamt hvatapeningum til 
íþrótta- og tómstundastarfs barna 
í Garðabæ á næsta ári. Fram-
kvæmdir munu einnig hefjast við 
nýjan miðbæ í Garðabæ, sam-
kvæmt fjárhagsáætlun bæjarins 
árið 2008 sem lögð var fram í 
bæjarstjórn fyrir helgi.

Hvatapeningarnir hækka úr 
tuttugu þúsund krónum á barn í 
25 þúsund, og er einnig lagt til að 
þeir verði greiddir til átján ára 
aldurs í stað sextán ára.  - sþs

Fjárhagsáætlun Garðabæjar:

Hvetja til 
íþróttaiðkunar

GENGIÐ 07.12.2007



F
í

t
o

n
/

S
Í

A
 

 
F

I
0

2
3

9
1

6

KORTIN
ekortin.is

Um þessar mundir berast ávísanir með endurgreiðslu inn um lúgur e-korthafa og 

e-Vildarkorthafa og nemur heildarávinningur korthafa um 200 milljónum króna.

Það borgar sig að nota e-kortin! 

   Endurgreiðsla af allri innlendri veltu 

   Viðbótarendurgreiðsla hjá yfir 200 samstarfsfyrirtækjum 

   Sértilboð og afsláttur hjá samstarfsfyrirtækjum

Til hamingju e-korthafar 
með 200 milljónirnar!

Færð þú ekki örugglega
endurgreiðslu í desember?
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Stofnfjárútboð SpKef

Sparisjóðurinn í Keflavík býður nú út nýtt stofnfé að 
nafnverði kr. 1.586.813.319. Farið er með útboðið skv. 
reglum um almennt útboð verðbréfa, en stofnfjár-
eigendur sem skráðir eru við upphaf útboðsins eiga 
forgangsrétt til áskriftar í samræmi við hlufallslega 
eign sína, sbr. lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 
og samþykktir sjóðsins.

Útboðstímabilið er 10.-17. desember 2007 og fellur 
áskrift í eindaga 31. desember 2007. Verð hverrar 
krónu nafnverðs í útboðinu er kr. 2,17419 og er 
heildarverðmæti útboðsins því kr. 3.450.033.650. 
Heildarnafnverð stofnfjár fyrir hækkunina er 
kr. 2.800.000.000 og verður eftir hækkunina 
kr. 4.386.813.319, að því gefnu að allt seljist.

Umsjónaraðili útboðsins er Sparisjóðurinn í Keflavík 
og má nálgast lýsingu og önnur gögn sem tengjast 
útboðinu á heimasíðu Sparisjóðsins, www.spkef.is, 
og í afgreiðslum hans frá og með 10. desember 2007.

Stjórn Sparisjóðsins í Keflavík

Sparisjóðurinn í Keflavík | Tjarnargötu 12 | 230 Reykjanesbæ | Sími 421 6600 | spkef.is

Opið til 22:00
fram að jólum
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ISIG gjafapappír 3x0,7 m 
ýmsir litir 6 rúllur í pk.

495,-
ISIG gjafapappír 3x0,7 m 
ýmsir litir 6 rúllur í pk.

495,-

LÖGREGLUMÁL Móðir kvartaði til 
lögreglu eftir að dóttir hennar 
fann myndir á netinu sem hún lýsir 
sem viðbjóðslegum. Móðirin, sem 
er kennari, hafði beðið dóttur sína 
um að leita að jólamyndum á net-
inu. Þegar slegin voru inn orðin 
Jesú og myndir á leitarvélinni 
Google birtust myndir af heima-
síðu Lífsverndar, félags gegn fóst-
ureyðingum. 

Myndirnar eru af limlestum 
fóstrum eftir fóstureyðingu. Fætur 
og hendur er bornar saman við 
stærð penings, myndir eru af 
afhöfðuðum barnslíkum eftir 
fóstureyðingu á seinni stigum 
meðgöngu og einnig eru þar mynd-
rænar lýsingar á framkvæmd 
fóstureyðinga. 

Móðirin segist ganga út frá því 
að lögreglan geri eitthvað. Mál-

staður Lífsverndar eigi rétt á sér, 
en að börn og unglingar geti farið 
inn á svona síður sé ekki í lagi.

Magnús Ingi Sigmundsson, raf-
virki, er ábyrgðarmaður síðunnar. 
Hann segist ekki hafa heyrt af 
kvörtunum vegna myndanna.

„Við erum með myndir af fóstr-
um sem hefur verið eytt til þess að 
vekja fólk til umhugsunar um fóst-
ureyðingar. Það sést á myndunum 
þau hafa fulla mannsmynd. Þær 
breyta hugmyndum fólks um 
fóstureyðingar,“ segir Magnús.

Á heimasíðunni hefur helstu 
rökum þeirra sem tala með fóstur-
eyðingum verið svarað og einnig 
innihaldi bæklings um fóstureyð-
ingar sem gefinn var út af kvenna-
sviði Landspítalans. Óskar Þór 
Sigurðsson, lögreglufulltrúi 
sérrefsi   l aga brotadeildar,  segir að 
kvörtunin hafi verið send lögfræði-
deild embættisins, en hann efist 
um að um lögbrot sé að ræða. - eb

Móðir kvartaði til lögreglu undan myndum á heimasíðu Lífsverndar:

Leitaði að Jesú og fann limlest fóstur

FÓSTUR Á heimasíðu Lífsverndar segir 
að það er ekki einkamál kvenna að 
taka líf fósturs, heldur sé það mál alls 
samfélagsins.

FÓLK Mannfjöldi á Íslandi verður 
kominn nálægt 438 þúsundum 
árið 2050 samkvæmt nýrri mann-
fjöldaspá Hagstofu Íslands. Spáð 
er 0,8 prósenta árlegri fjölgun, 
heldur minni en á 20. öld.

Við lok tímabilsins, árið 2050, 
munu íslenskir karlmenn geta 
vænst þess að ná 84,6 ára aldri að 
meðaltali, en íslenskar konur 
munu að jafnaði verða nokkrum 
árum eldri, 87,1 árs að meðal-
tali.

Í spá Hagstofunnar er gert ráð 
fyrir að barnsfæðingum fækki 
nokkuð, en fæðingartíðnin verði 
áfram há í evrópsku samhengi. 
Íslenskar konur eignast rétt tvö 

börn hver í dag, en meðaltalið 
fer niður í 1,85 prósent árið 
2050.

Talsverð breyting mun verða á 
aldurssamsetningu þjóðarinnar 
á næstu árum og áratugum. Í dag 
eru elstu þjóðfélagsþegnarnir úr 
fámennum árgöngum kreppu-
áranna. Eftir 2030, þegar fjöl-
mennir árgangar eftirstríðs-
áranna komast á eftirlaunaaldur, 
mun hlutfall aldraðra hækka. 

Árið 2050 verða 7,5 prósent 
íbúa 80 ára eða eldri, í saman-
burði við 3,1 prósent í byrjun árs 
2007. Fimmtungur íbúa verður 
65 ára eða eldri, samanborið við 
11,5 prósent í byrjun árs. - bj

Hlutfall eldra fólks mun tvöfaldast á 40 árum samkvæmt spá Hagstofu Íslands:

Verðum 438 þúsund árið 2050

MANNFJÖLDI Í spá Hagstofunnar er gert 
ráð fyrir að barnsfæðingum fækki, en 
fæðingartíðnin verði áfram há miðað við 
Evrópulönd. FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

VIÐSKIPTI Gengi hlutabréfa í 
Decode hefur hækkað hressilega 
að undanförnu eftir að hafa náð 
metlægðum fyrir tæpum mánuði.

Gengi bréfanna í Decode var 
4,12 dollarar á hlut þegar Nasdaq- 
kauphöllinni í New York var lokað 
á föstudag. Hinn 13. nóvember 
var lokagengið hins vegar aðeins 
2,96 dollarar sem var það lægsta í 
fjögur ár. Hækkunin sem nú er 
orðin síðan þá er 39 prósent. 
Gengi hlutabréfanna tók að 
hækka eftir að Íslensk erfða-
greining kynnti sölu á erfðafræði-
upplýsingum fyrir einstaklinga 
um miðjan nóvember.  - gar

Decode í uppsveiflu:

Gengið hækkar 
um 39 prósent

ENGLAND BBC greinir frá því að 
eiginkona Johns Darwin sem álit-
inn var látinn eftir að hafa 
drukknað í smábátaslysi árið 
2002 hafi viðurkennt að hann hafi 
búið á heimili fjölskyldunnar í 
þrjú ár eftir að hafa verið 
úrskurðaður látinn. 

Anne Darwin segir John hafa 
dvalið í fylgsni á bak við fataskáp 
í svefnherbergi þeirra hjóna og 
þegar gesti bar að garði vatt hann 
sér inn í sérútbúna felustaðinn. 
Hjónin áttu samliggjandi hús og 
var fylgsnið útbúið í minna hús-
inu sem ekki var búið í.

„Hann bjó með mér í húsinu í 
þrjú ár og lifðum við sem hjón,“ 
segir frú Darwin en bætir við að 
í fyrstu hafi hún ekki vitað að 
eiginmaður sinn væri á lífi. 
„Hann hafði lengi talað um að 

sviðsetja dauða 
sinn til að 
sleppa frá 
skuldum en ég 
vissi ekki að 
um sviðsetn-
ingu væri að 
ræða fyrr en 
ellefu mánuð-
um eftir að 
hann hvarf,“ 
útskýrir Anne 

Darwin og segir að eiginmaður-
inn hafi hótað að segja hana með-
seka ef hún gerði yfirvöldum 
kunnugt um að hann væri á lífi.

Synir þeirra hjóna, Anthony og 
Mark, höfðu ekki hugmynd um 
svikin og vilja nú sem minnst af 
foreldrum sínum vita. „Þeir 
kvöldust vegna þessa og það var 
vissulega erfitt að halda blekk-

ingunni áfram. Mig dauðlangaði 
að segja þeim hið sanna en ég var 
of djúpt sokkin,“ segir Anne Dar-
win. Frú Darwin hefur áður sagt 
að hún hafi leyst út líftrygging-
una í góðri trú en nú hefur hún 
breytt frásögn sinni og sagt 
fréttamönnum að hún hefði vitað 
að eiginmaður sinn væri á lífi 
áður en tryggingargreiðslan var 
innt af hendi.

Lögreglan hefur John Darwin 
nú í haldi til yfirheyrslu og bíður 
þess að frú Darwin snúi aftur til 
Englands svo hægt sé að yfir-
heyra hana. Anne Darwin seldi 
hús fjölskyldunnar í Seaton 
Carew og flutti til Panama fyrir 
sex vikum síðar. Talið er að hún 
dveljist nú á Miami í Flórída en 
búist er við að hún snúi aftur til 
Englands um helgina.  - hs

Faldi sig í leyniklefa
Týndi ræðarinn bjó með eiginkonu sinni á Englandi í þrjú ár eftir hvarfið. 
Hann faldi sig á bak við fataskáp inni í svefnherbergi á heimili sínu. Hann var 
stórskuldugur og hafði lengi talað um að sviðsetja eigin dauða.

FELUSTAÐUR DARWINS Húsið á milli gámsins og sendiferðabílsins er talið hafa verið í eigu þeirra Darwin-hjóna en þar faldi John 
Darwin sig í fimm ár. Nordicphotos/AFP

JOHN DARWIN

Ertu fylgjandi aðgerðum ríkis-
ins í þágu öryrkja og aldraðra?
Já  81%
Nei  19 %

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telur þú að mansal viðgangist 
á Íslandi?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN



       Nýtt

          kortatímabil!
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Kryddaðu eldhúsið
með heimilistækjum
frá Siemens.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Espressó-kaffivélar,
bjóðum upp á mikið úrval.
Tilvalin jólagjöf handa
heimilisfólkinu.

Heimilistæki, stór og smá,
ljós, símar, pottar og
pönnur.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

1. Hvar fundust nýlega leifar af 
forsögulegu sæskrímsli?

2. Hvaða skip strandaði rétt 
utan við Grindavíkurhöfn á 
föstudagsmorgun? 

3. Hvar fengu 10 ára drengir 
Breezer að drekka á miðviku-
daginn? 

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 50

VEISTU SVARIÐ?

FÉLAGSMÁL Konur eru oftast beitt-
ar ofbeldi inni á heimili sínu en 
körlum stafar mest hætta af 
ókunnugum. Þetta kom fram á 
málþingi mannréttindanefndar 
Reykjavíkurborgar um hvernig 
borgaryfirvöld gætu spornað við 
ofbeldi gegn konum.

Á málþinginu töluðu fulltrúar 
frá Reykjavíkurborg og helstu 
grasrótarsamtökum, sem fjalla 
um eða starfa með konum sem 
beittar hafa verið ofbeldi.

Að sögn Eyrúnar B. Jónsdóttur, 
umsjónarhjúkrunarfræðings 
Neyðarmóttöku vegna nauðgun-
ar, eru starfsmenn bráðamóttöku 
Landspítalans mjög á móti löng-
um opnunartíma skemmtistaða. 
Þar séu flest brotin framin, þar 
sem bæði gerandi og þolandi séu 
ölvaðir. 

Eyrún segir meirihluta þeirra 
sem leiti til neyðarmóttökunnar 
vera á aldrinum tólf til átján ára.  

Því megi þó ekki gleyma að 
flest brot verði innan veggja 
heimilanna, en árið 2007 hafa níu-
tíu konur leitað til bráðamót-
tökunnar vegna ofbeldis núver-
andi eða fyrrverandi maka.

Dr. Sólveig Anna Bóasdóttir 
hélt erindi fyrir hönd Reykja-
víkurAkademíunnar. Hún sagði 
aðeins líkamlegt ofbeldi vera 
sýnilegt öllum. Nauðsynlegt væri 

að vinna einnig gegn kerfis-
bundnum og menningarlegum 
þáttum, þaðan sem líkamlegt 
ofbeldi væri sprottið, með for-
varnastarfi í skólum og víðar.

Sigþrúður Guðmundsdóttir, 
framkvæmdastýra Kvenna-
athvarfsins, segir ástæður sem 
karlar gefi upp þegar þeir beiti 
konur sínar ofbeldi iðulega vera 
byggðar á staðalímyndum um 
kynin á borð við að konur þeirra 
hafi matinn ekki tilbúinn á rétt-
um tíma eða neiti þeim um kyn-
líf. Áður fyrr hafi stúlkum verið 
kennt að verða við kröfum eigin-
manna sinna og reita þá ekki til 
reiði, en nú þurfi að beita öðrum 
aðferðum og efla jafnréttis-
fræðslu barna.

Sóley Tómasdóttir, formaður 
mannréttindanefndarinnar, segir 
frumkvæðið að vinnu gegn 
ofbeldi gegn konum aldrei hafa 
komið frá yfirvöldum.

„Áður stofnuðu kvennapólitísk 
samtök á borð við Stígamót og 
Kvennaathvarfið úrræði fyrir 
þessar konur, sem yfirvöld hafa 
síðan stutt fjárhagslega,“ segir 
Sóley, en hugmyndir sem komu 
fram á málþinginu verða notaðar 
til þess að gera heildstæða 
aðgerðaáætlun um hvernig megi 
sporna við ofbeldi gegn konum. 
 eva@frettabladid.is

Hættulegast 
að vera heima
Fagfólk sem starfar með konum sem beittar hafa 
verið ofbeldi segir nauðsynlegt að efla jafnréttis-
fræðslu á öllum skólastigum. Níutíu konur hafa leit-
að til bráðamóttöku vegna heimilisofbeldis á árinu.

SÓLEY TÓMASDÓTTIR Ráðhúsið er skreytt myndum af 2.887 konum sem tákna þær 
konur dvalið hafa í Kvennaathvarfinu síðan það var stofnað fyrir 25 árum. 

BRUSSEL, AP Utanríkisráðherrar 
NATO-ríkja ákváðu á fundi sínum 
í Brussel á föstudag að bandalagið 
héldi áfram úti sterku friðargæslu-
liði í Kosovo. 

Meirihluti Kosovobúa virðist 
staðráðinn í því að stíga frekari 
skref í átt að fullu sjálfstæði frá 
Serbíu eftir að alþjóðlegar samn-
ingaviðræður um þjóðaréttarlega 
stöðu Kosovo fóru út um þúfur. 

„NATO mun bregðast af festu 
við hvers kyns tilraunum til að 
ógna öryggi íbúa Kosovo,“ segir í 
ályktun NATO-ráðherranna sem 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utan-
ríkisráðherra stendur líka að.

 Með ályktuninni senda NATO-

ráðherrarnir kosovo-albanska 
meirihlutanum lítt dulda viðvörun 
um að grípa ekki til þess að lýsa 
yfir sjálfstæði eftir að samninga-
menn frá Rússlandi, Evrópusam-
bandinu og Bandaríkjunum hafa 
viðurkennt að tilraunir til samn-
ingalausnar hafi strandað. 

Ráðherrarnir ályktuðu einnig 
um þörfina á skipun sérlegs erind-
reka til að samræma betur stjórn 
friðargæsluverkefnis bandalags-
ins í Afganistan. - aa

RÁÐHERRAR Í BRUSSEL Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra á tali við 

kollega sína.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Utanríkisráðherrafundur Atlantshafsbandalagsins: 

Ályktað gegn asa í Kosovo
LÖGREGLUMÁL Ökumaður, sem 
grunaður er um að hafa ekið 
undir áhrifum fíkniefna, var 
stöðvaður af lögreglunni á 
Akureyri fyrir helgi. Við nánari 
eftirgrennslan kom einnig í ljós 
að ökumaðurinn hefur verið án 
ökuleyfis um nokkurt skeið. 

Maðurinn brást illa við 
afskiptum lögreglu með því að 
reyna að stinga af, fyrst á bílnum 
og svo á tveimur jafnfljótum en 
komst ekki langt. Sérstakt átak 
gegn ölvunar- og fíkniefnaakstri 
stendur nú yfir á Norðurlandi. Að 
sögn lögreglunnar á Akureyri 
hefur fjöldi ökumanna verið 
stöðvaður síðustu daga. - þo

Ók próflaus og undir áhrifum:

Reyndi að 
stinga af
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HVERNIG 
MAÐURINN HUGSAR
um hamingjuna, framtíðina og hlutskipti 
sitt í lífinu

Gilbert er frábærlega skemmtilegur 
leiðsögumaður um einhverjar
athyglisverðustu rannsóknir á mannssálinni 
sem farið hafa fram. Heldurðu að þú vitir hvað 
gerir þig hamingjusaman? Þú getur ekki verið 
viss fyrr en þú hefur lesið þessa bók.
—STEVEN D. LEVITT, HÖFUNDUR FREAKONOMICS

Stórskemmtileg ný bók sem rannsakar hinar 
ruglingslegu tilraunir okkar til að finna hamingjuna. 
—TIME Magazine

Þetta er sálfræðileg leynilögreglusaga um 
einhvern mesta leyndardóm lífsins. Ef þú
hefur einhvern tíma hugleitt hlutskipti 
mannsins, þá ættirðu að lesa þessa bók. 
Treystu mér!
—MALCOLM GLADWELL, HÖFUNDUR BLINK

HNOTIÐ
UM HAMINGJUNA
DANIEL GILBERT

Daniel Gilbert er prófessor í sálfræði við Harvard. Hnotið um 
hamingjuna fékk í ár æðstu verðlaun heims sem veitt eru 
fræðibókum fyrir almenning. Þau veitir Royal Society á 
Bretlandi. 

NOTIÐ
M HAMINGJUNA

NIEL GILBERT

D
h
f

Þ
e
h
m
T
—

Verðlauna



10  9. desember 2007  SUNNUDAGUR

greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

V
orið byrjaði með falli stofnstærðarvísitölu þorsksins. 
Veturinn hófst svo með falli verðbréfavísitölunnar. 
Loks gekk aðventan í garð með sigi Íslands í alþjóðlegu 
menntavísitölunni. Það var þriðja og versta vísitölu-
áfall ársins.

Aðferðafræði vísitölureikninga er oftast umdeild. Það á við um 
þessar vísitölur rétt eins og verðlagsvísitöluna. En allar eru þær 
nægilega sterkar til að segja sína sögu. Þær verða ekki virtar að 
vettugi.

Íslenskt skólakerfi er um margt öflugt og gott. Því hefur í ríkum 
mæli verið stýrt í gegnum kjarasamninga. Áhrif lýðræðislega 
kjörinna fulltrúa á Alþingi og í sveitarstjórnum á stefnumótun 
hafa að sama skapi verið rýrari en ætla mætti. Þetta endurspegl-
ast í viðbrögðum við nýju vísitöluniðurstöðunni. Af þeim má ráða 
að skólastjórnendur og kennarar séu fremur í vörn en stjórnmála-
menn. Ábyrgðin verður þó á endanum alltaf pólitísk.

PISA-vísitalan sýnir að Ísland er í hópi þeirra ríkja sem verja 
mestum fjármunum til grunnskóla. Hún varpar einnig ljósi á þá 
staðreynd að efnalegur, félagslegur og menningarlegur bakgrunn-
ur nemenda er betri hér en meðal annarra þjóða. Íslenskir nem-
endur hafa aukheldur sjálfstraust umfram flesta aðra. Samt er 
árangurinn fyrir neðan meðaltal.

Engum blöðum er um það að fletta að huga þarf að kennsluhátt-
um, aga, kröfum, árangursmati og gæðamati í ríkari mæli en gert 
hefur verið. Heimilin hafa einnig hlutverk. Menntun kennara og 
laun skipta þar að auki sköpum þegar að því kemur að mennta-
málayfirvöld og sveitarstjórnir kynni aðgerðaáætlanir til þess að 
færa okkur upp vísitölustigann.

Ýmislegt stendur þegar til bóta. Þar má nefna lengingu kenn-
aranámsins og auknar menntunarkröfur í nýjum skólafrum-
vörpum. Aukheldur hefur menntamálaráðherra gefið fyrirheit 
um ríflega hækkun kennaralauna. Ástæða er hins vegar til að 
spyrja hvort ekki sé nauðsynlegt að nýta það svigrúm til þess að 
árangurs tengja kennslukaupið og styrkja með því samkeppnis-
hæfni kennarastarfsins.

Menntaverðlaun forseta Íslands bera vott um markvert frum-
kvæði. Forsetinn sýndi sannarlega nokkurt áræði með því að koma 
á legg slíkum samkeppnishvata í skólastarfi fyrir þá sök að sam-
keppni á þessu sviði hefur víða sætt gagnrýni. Með vissum hætti 
má því draga þá ályktun að frumkvæði forsetans hafi aukið pólit-
ískt svigrúm til þess að láta samkeppnisviðhorf ráða meir í skóla-
starfi en verið hefur.

Nýju skólafrumvörpin eru ótvírætt mikilvægt skref fram á við. 
Eigi að síður væri æskilegt að tengja þau við víðtæka metnaðar-
fulla aðgerðaáætlun sem hefði að markmiði að ná betri árangri á 
tilteknum tíma. Sveitarfélögin þurfa líka að sýna aðgerðaáætlanir 
á þessu sviði.

Fyrsti boðskapur nýs forsætisráðherra Breta á fundi með fjár-
málamönnum í sumar sem leið lýsti ígrunduðum markmiðum í 
menntamálum og áformum um að tengja skóla og atvinnufyrir-
tæki. Það er í samræmi við að þar á bæ hefur um nokkurn tíma 
verið litið á skólamálin sem höfuðviðfangsefni í pólitík.

Hér hefur skipulag stjórnarráðsins um of takmarkað forystu-
hlutverk forsætisráðherra við efnahagsmál. Það var eðlilegt. 
Nú eru menntamálin hins vegar mikilvægasta hlutverk hverrar 
ríkisstjórnar. Gild rök standa því til að taka á þeim málum í því 
ljósi. Það gæti veitt nýja viðspyrnu. 

Þorskur, verðbréf og menntun:
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BITBEIN Svandís Svavarsdóttir spyr:

Hvaða ábyrgð bera fjölmiðlar 
á ójafnri stöðu kynjanna?

ILLUGI 
GUNNARSSON

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

Ábyrgð fjölmiðla
Ég er þeirrar skoðunar að fyrsta skylda 

fjölmiðla sé sú að segja satt og rétt frá. 
Fjölmiðlar gegna lykilhlutverki í þjóðlífinu hvort 
heldur sem er í pólitík, menningu, íþróttum eða 
hverju öðru því sem okkur finnst áhugavert og í 
frásögur færandi. Vald fjölmiðla er gríðarlegt og 
ábyrgðin því mikil. Spurning dagsins snýr annars 
vegar að því hvort fréttaflutningur og fréttamat 
fjölmiðlanna valdi ójafnri stöðu kynjanna og hins 
vegar að því hvort þeim beri að breyta í þeim 
tilgangi að jafna stöðu kynjanna. 

Mögnunaráhrif
Hvað fyrri spurninguna áhrærir tel ég, án þess að 
geta fært sönnur á það, að fjölmiðlarnir endurspegli 
þokkalega það sem er að gerast í samfélaginu. 
Staðreyndin er því miður sú að fleiri karlar eru í 
ábyrgðarstöðum en konur og því þess að vænta að 
þeir fjölmiðlar sem vilja segja fréttir af ástandi 
mála flytji fleiri fréttir af köllum og fleiri viðtöl við 
kalla en við konur. Auðvitað er ekki til neitt algilt 
fréttamat og sjálfsagt hægt að deila um hvort til 
dæmis karllæg sjónarmið ráði slíku mati eða ekki. 
En hjá því verður ekki litið að áhrif kynjanna eru 
mismikil í þjóðfélaginu og þess sér stað í blöðum og 
sjónvarpi. Þetta ójafnvægi milli karla og kvenna, 
sem eðlilega birtist í fjölmiðlum, kann að valda 
frekara ójafnvægi vegna þess hversu skoðanamynd-
andi fjölmiðlarnir eru. Fyrirmyndir ungs fólks eru 
þá frekar karlkyns og það kann að ráða miklu um 
sjálfsmynd og þau markmið sem fólk setur sér í 
lífinu. Ég get því fallist á þá skoðun að fjölmiðlar 
geti magnað upp ójafna stöðu kynjanna, ekki vegna 
þess að þeir séu á móti konum heldur einfaldlega 
vegna þess að þeir eru að flytja fréttir af veröld sem 
enn er að mestu stýrt af karlmönnum.                

Skoðanir í leiðurum, ekki í fréttum
Hvað seinni spurninguna varðar, hvort fjölmiðlar 
eigi að breyta fréttaflutningi sínum til að hafa áhrif 
á stöðu kynjanna, þá er ýmislegt sem þarf að huga 
að. Hér á árum áður voru fjölmiðlar meira eða 
minna í eigu stjórnmálaflokka. Þeir fjölmiðlar 
börðust fyrir ákveðnu þjóðskipulagi og hugsjónum 
og við lestur þeirra settu menn upp sérstök gleraugu 
og mátu allar fréttir í því ljósi. Moggalygi, komma-
áróður og önnur slík hugtök lýstu fréttum og 
fréttamati þess tíma. Með öðrum orðum, lesandinn 
gat ekki treyst því að það sem birtist í blöðunum 
væri sönn og heiðarleg frásögn. Fæstir, nema 
kannski þeir sem hafa sérstaklega gaman af karpi, 
sakna þessara tíma. Ég held að fjölmiðlar eigi ekki 
að hverfa í átt að því að berjast fyrir samfélagsleg-
um markmiðum í fréttaflutningi sínum, hversu ágæt 
sem þau kunna að vera. Fjölmiðlar geta vel haft 
skoðun, einkum prentmiðlar, sem getur komið fram 
í leiðurum og öðru slíku efni sem lesendur geta 
aðgreint frá fréttum. En viðmiðið á að vera að 
greina almenningi satt og rétt frá gangi mála þannig 
að fólk geti myndað skoðanir sínar á traustum og 
sem bestum grunni.

Fjölmiðlar eru gerendur
Einfalda svarið við þessari spurningu er að við 

berum öll ábyrgð á ójafnri stöðu kynjanna, 
inni á heimilunum og á hinum opinbera vettvangi. 
Samfélagið í heild er ábyrgt og því þarf gagnrýn-
inn skilning á samfélaginu til að tryggja jafnrétti 
í reynd. 

Hvert er hlutverk fjölmiðla?
Undanfarið hafa umræður um ábyrgð fjölmiðla 
verið fyrirferðamiklar. Við þá umræðu vaknar 
spurningin hvert hlutverk þeirra sé. Sumir halda því 
fram að hlutverk fjölmiðla sé einungis að endur-
spegla það samfélag sem við búum í, samfélag þar 
sem konur eru færri í valdastöðum og annars staðar 
þar sem fréttaefni er að finna. Mín skoðun er hins 
vegar sú, og ég hygg að metnaðarfullir fjölmiðlar 
séu sama sinnis, að fjölmiðlar séu gerendur í að 
skapa samfélag og beri mikla ábyrgð á því hvernig 
umræðan þróast með því að velja og hafna og 
ákveða vægi einstakra þátta í umræðunni.

Fjölmiðlar eiga að endurspegla samfélagið í heild 
sinni – ekki bara vera vettvangur fyrir þá sem eru í 
valdastöðum – og þess vegna skiptir það engu máli í 
þessu sambandi hvort karlar eru fjölmennari í 
ráðherrastólum eða á Alþingi. Það sem skiptir máli 
er að konur eru helmingur þjóðarinnar og rúmlega 
það. Reyndar má segja að ef konur eru fámennari í 
valdastöðum er það þeim mun meiri ástæða til að 
fjölmiðlafólk gæti þess að ræða við konur til jafns 
við karla.

Áhrif fjölmiðla á jafnrétti kynjanna
Því miður endurspegla flestir fjölmiðlar hið 
opinbera vald frekar en alla þjóðina. Reyndar er 
hlutfall kvenna í fréttum og fréttatengdum þáttum 
lakara en hlutfall kvenna sem kjörnir fulltrúar og er 
þá mikið sagt. Þannig ýta fjölmiðlar undir þá 
hugmynd að hinn opinberi vettvangur sé frekar 
vettvangur karla en kvenna. Stúlkur og konur fá þau 
skilaboð að rödd þeirra skuli ekki heyrast til jafns á 
við raddir karla.

Því miður vantar mikið upp á að flestir fjölmiðlar 
átti sig á þessu. Margir þeirra fara ekki einu sinni 
eftir jafnréttislögum eða gerða samninga sem eiga 
að tryggja jafnrétti kynjanna. Í samningi mennta-
málaráðuneytisins og RÚV ohf. er til dæmis skýrt 
tekið fram að gæta skuli jafnra kynjahlutfalla í 
fréttum, dagskrárgerð og íþróttum.

Valdi fylgir ábyrgð
Vald fjölmiðla er mikið og þar með ábyrgð þeirra. 
Valdi á umræðunni fylgir ábyrgð á henni. Því ættu 
fjölmiðlar að taka það hlutverk sitt mjög alvarlega 
að stuðla að auknu jafnrétti karla og kvenna í anda 
stjórnarskrár og almennra sanngirnissjónarmiða. 
Ég kalla eftir þessari ábyrgð.

Á verðlagi fyrir alla
Samkeppniseftirlitið ákvað fyrir helgi 
að aðhafast ekki, þó að FoodCo hefði 
keypt rekstur Kaffi Sólons og Sjávar-
kjallarans. Fyrir á FoodCo sjö aðra 
veitingastaði. Stefnan hjá FoodCo 
er greinilega ekki að einblína á eina 
tegund veitingastaða, eða veitinga-
staði í einhverjum verðflokki, því nú 
rekur fyrirtækið allt frá Sjávarkjallar-
anum, sem seint verður talinn meðal 
ódýrustu veitingastaða, til Pylsu-
vagnsins í Laugardal. Allir ættu því að 
geta farið út að borða á sínu verðlagi 
innan keðjunnar, hvort sem fólk vill 
eina með öllu eða Kobe-
nautakjöt.

 
Fjölhæfur blaðamaður
Róbert Hlynur Baldursson, 
blaðamaður á dv.is, hlýtur nú 

að vera einn fjölhæfasti blaðamaður 
landsins, en hann skrifar nú allar 
fréttir á fréttavefnum, hvort sem það 
eru innlendar, erlendar eða viðskipta-
fréttir. Ritstjórn DV hefur nú minnkað 
um helming, úr fjórum í tvo, en 
Jóhann Hauksson hætti um mánaða-
mót og Sigríður Dögg Auðunsdóttir er 
í veikindaleyfi. Þá eru þeir bara tveir 
eftir, Róbert Hlynur og Guðmundur 
Magnússon. Róbert sér um fréttirn-
ar og Guðmundur um Skrafað og 
skrifað. 

Gæði eða hamingja
Mikið hefur verið rætt um 

niðurstöðu Pisa-könn-
unarinnar og að íslensk 
ungmenni standi ekki 
nægjanlega vel, það 
sé langt í land með að 

þau skori jafnhátt og jafnaldrar þeirra 
í Finnlandi. Margir hafa tekið þessum 
niðurstöðum á þann veg, líkt og 
þegar niðurstöður síðustu Pisa-könn-
unar voru birtar, að réttast væri að 
taka aftur upp gamaldags kennsluað-
ferðir, líkt og Finnar stunda. 

Hafsteinn Karlsson, skólastjóri Sala-
skóla í Kópavogi, benti hins vegar á 
það á Stöð 2 nú fyrir helgi að finnsku 
skólabörnunum liði verst allra barna. 
Það fer því ekki saman gæðin og ham-
ingjan og áður en gagngerðar 
breytingar eru gerðar á 
skólakerfinu ætti kannski 
að taka þennan punkt til 
athugunar. Skiptir hamingja 
einhverju máli?

svanborg @frettabladid.is
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732,2 m2

266 m2

0,45

329,49 m2

18.500.000

Stærð lóðar:

Stærð byggingarreits: 

Nýtingarhlutfall:

Hámarks gólflötur:

Verð:

Ásland 11

755,7 m2

256 m2

0,45

340,6 m2

19.500.000

Stærð lóðar:

Stærð byggingarreits: 

Nýtingarhlutfall:

Hámarks gólflötur:

Verð:

Bergrúnargata 1

756 m2

340,2 m2

0,45

340,2 m2

20.000.000

Stærð lóðar:

Stærð byggingarreits: 

Nýtingarhlutfall:

Hámarks gólflötur:

Verð:

Uglugata 19

*ATH. Gatnagerðagjöld eru innifalinn í lóðaverði.

Ákveðið var að sækja í sjóð Nóbelsskáldsins og Mosfellingsins Halldórs Laxness þegar göturnar 

í Helgafellshverfi voru nefndar og velja þeim einföld og falleg nöfn. Göturnar sem mynda miðju 

hverfisins eru nefndar eftir tveimur af þekktustu sögum skáldsins og heita Gerplustræti og 

Vefarastræti. Aðrar götur í hverfinu eru nefndar af litríkustu kvenpersónum verka Laxness 

og heita Diljárgata, Liljugata, Sölkugata og Snæfríðargata, svo einhverjar séu nefndar. helgafell.is

HELGAFELL

- Halldór Laxness, Sjálfstætt fólk.

„Þegar maður á lífsblóm byggir maður hús.“

Stórkostlegt útsýni · Stórar lóðir · Góð fjárfesting
Þú getur byrjað að byggja strax!

Dæmi um lóðir til sölu, útlit húsa ekki frágengið:

Ó
! 1

03
50
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HERMANN GUNNARSSON  
FJÖLMIÐLAMAÐUR ER 61 

ÁRS.

„Ljósið hefur verið ráð-
andi, sem betur fer, en 

það væri ekkert gaman 
ef ég hefði ekki upplifað  

eitthvað mótlætið.“

Hermann Gunnarsson er 
mikill íþróttamaður og 
hefur verið vinsæll fjöl-

miðlamaður í fjölda ára.

Brautarholtskirkja á Kjalarnesi á 150 
ára afmæli og stendur sóknin fyrir há-
tíðahöldum í dag klukkan 14.00 í Fólk-
vangi á Kjalarnesi í tilefni afmælis-
ins. 

Séra Gunnar Kristjánsson, sóknar-
prestur í Reynivallaprestakalli, segir 
heilmikla dagskrá verða í Fólkvangi í 
dag.

„Hátíðin byrjar á helgistund sem ég 
sé um ásamt héraðsprestunum Krist-
ínu Þórunni Tómasdóttur og Kjartani 
Jónssyni,“ segir Gunnar. „Svo syngur 
barnakór Klébergsskóla undir stjórn 
Ásrúnar Kondrup og formaður sókn-
arnefndar, Ásgeir Harðarson, flyt-
ur ávarp. Þá mun Karlakór Kjalnes-
inga syngja undir stjórn organistans, 
Páls Helgasonar, lög við texta eftir 
Matthías Jochumsson sem var prestur 
í Brautarholti í sex ár frá 1867-73.“

Ásthildur Skjaldardóttir, húsfreyja 
og afkomandi kirkjusmiðar Brautar-
holtskirkju, mun flytja erindi um sögu 

staðarins sem Jón Þ. Þór sagnfræð-
ingur tók saman og að því loknu verð-
ur tónlistarflutningur í umsjá Egils 
Ólafssonar, Jónasar Þóris og Hjörleifs 
Valssonar. 

„Loks verður kynning á verkefnum 
áttunda bekkjar í Klébergsskóla sem 
þau unnu sérstaklega vegna afmæl-
isins,“ segir Gunnar og bætir því við 
að Ólafur J. Engilbertsson hafi útbú-
ið sögusýningu sem sýnd verði á há-
tíðinni. 

Sjálfur þekkir Gunnar ágætlega til 
sögu kirkjunnar en hún var byggð árið 
1857 af Eyjólfi Þorvarðarsyni sem bjó 
á næsta bæ, Bakka á Kjalarnesi. „Þetta 
er nú frekar lítil kirkja og tekur ekki 
nema fimmtíu manns í sæti. Á þess-
um árum smíðaði hann nokkrar aðrar 
kirkjur eins og í Saurbæ á Kjalarnesi, 
Þingvallakirkju, Saurbæ á Hvalfjarð-
arströnd og Úlfljótsvatnskirkju,“ segir 
Gunnar en tíu árum eftir að kirkjan 
var byggð kom Matthías Jochumsson 

og þjónaði kirkjunni í sex ár. 
„Hann hóf þarna sinn prestsskap 

en sá tími sem hann dvaldi í Brautar-
holti var mikill sviptingatími í hans 
lífi. Hann missti þarna fyrri tvær 
konur sínar og kynntist þeirri þriðju, 
Guðrúnu Runólfsdóttur frá Saurbæ,“ 
segir Gunnar og bendir á að á þessum 
tíma hafi Matthías þó þýtt fjögur leik-
rit Shakespeares og samið heilmargt 
annað. 

„Um það leyti sem hann fór frá 
Brautarholti samdi hann þjóðsöng-
inn og við ætlum einmitt að ljúka dag-
skránni í dag með því að karlakór-
inn syngur þjóðsönginn og allir taka 
undir,“ segir hann.

Í Brautarholtssókn eru í dag um sex 
hundruð manns og eftir að Kjalarnes-
ið sameinaðist Reykjavík varð sókn-
in jafnt sú nýjasta í Reykjavík sem sú 
minnsta en kirkjan er jafnframt elsta 
timburkirkjan í Reykjavík.

sigridurh@frettabladid.is

BRAUTARHOLTSKIRKJA:  150 ÁRA AFMÆLI

Minnsta og yngsta sóknin 
með elstu timburkirkjuna

Í BRAUTARHOLTI Séra Gunnar Kristjánsson stendur hér við Brautarholtskirkju sem á 150 ára afmæli.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Á þessum degi 
árið 1992 til-
kynnti breski for-
sætisráðherrann 
John Major um 
skilnað Díönu 
prinsessu og 
Karls krónprins. 
Sagði ráðherr-
ann að skilnað-
urinn væri vinsamlegur. Tilkynn-
ingin kom fáum á óvart enda 
hafði slúðurpressan í Bretlandi 
velt því fyrir sér í mörg ár hvort 
hjónabandið stæði á brauð-
fótum. Díana og Karl höfðu þá 
eytt fríum hvort á sínum staðn-
um og ekki deilt herbergi í 
opinberum ferðum.

Brúðkaup 
Díönu og Karls 
árið 1981 var í 
meira lagi ævin-
týralegt og um 
milljarður fylgd-
ist með athöfninni 
í 74 löndum. Brátt 
fór þó að halla 
undan fæti og eftir 

ellefu ár í hjónabandi skildu 
þau að borði og sæng en lög-
skilnaðurinn fór ekki í gegn fyrr 
en fjórum árum síðar. Þrátt fyrir 
að Díana missti konunglegan 
titil við skilnaðinn má segja að 
hún hafi verið prinsessa í huga 
og hjarta almennings. Hún dó í 
bílslysi árið 1997.

ÞETTA GERÐIST:  9. DESEMBER ÁRIÐ 1992

Konunglegur skilnaður Hjartans þakkir færum við öllum þeim 
sem heiðruðu minningu ástkærs föður 
okkar, tengdaföður og afa,

Sigurðar Kr. Árnasonar
skipstjóra,  Hrafnistu, Hafnarfirði.

Sigurður Páll Sigurðsson
Þórhallur Sigurðsson Ene Cordt Andersen
 Salka, Selma, Steinar
Árni Þór Sigurðsson  Sigurbjörg Þorsteinsdóttir
 Sigurður Kári, Arnbjörg Soffía Ragnar Auðun
Steinar Sigurðsson Helga Sigurjónsdóttir
 Þorbjörg Anna, Kristjana Björk Sigurjón Árni
Friðrik Sigurðsson  Margrét Hlíf Eydal
 Hrefna, Sindri Már, Brynjar Þór.

Móðir okkar, tengdamóðir og amma, 

María Sigurðardóttir
viðskiptafræðingur,

lést að Vífilsstöðum miðvikudaginn 5. desember. 
Útförin fer fram  frá Dómkirkjunni föstudaginn 
14. desember klukkan 15.00.

Rannveig Rist    Jón Heiðar Ríkharðsson 
             Guðbjörg Rist Jónsdóttir
             María Rist Jónsdóttir
             Hólmfríður Vigdís Rist Jónsdóttir
Bergljót Rist Sveinn Atli Gunnarsson
             Hekla Rist
             Kolka Rist

Yndislega mamma okkar, tengdamamma, 
amma og langamma,

Svava Hjaltadóttir,
Borgarholtsbraut 33, Kópavogi,

verður jarðsungin frá Kópavogskirkju miðvikudaginn 
12. desember og hefst athöfnin kl. 13.00.  Þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á Barnauppeldissjóð 
Thorvaldsensfélagsins.

Elsa Tryggvadóttir
Áslaug Tryggvadóttir Nebojsa Hadzic
Haraldur Tryggvason Sigrún Eiríksdóttir
Svava Tryggvadóttir Vilhelm Guðbjartsson
Sigríður Tryggvadóttir Héðinn Sveinbjörnsson
Svava Ástudóttir Kieran Houghton
barnabörn og barnabarnabörn.

40 ára afmæli
Þorgímur 

Benjamínsson
 og 

Kristín 
Kjartansdóttir 

eiga 40 ára brúðkaupsafmæli í dag. 
Þau eru stödd í Garðabænum.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tendgdafaðir, afi og langafi,

Sigfús Jóhannesson
múrari, Tjarnargötu 36,  Keflavík,

lést þriðjudaginn 4. desember.  Jarðarförin fer fram frá 
Keflavíkurkirkju miðvikudaginn 12. desember 
kl. 13.30.

Erla Árnadóttir
Valgerður Sigfúsdóttir Guðmundur Karlsson
Sigurbjörg Sigfúsdóttir Birgir Halldór Pálmason
Björg Elsa Sigfúsdóttir
Jóhannes Sigfússon Lára Ágústa Ólafsdóttir
 barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Sólveig Jónasdóttir 
frá Húsavík, Gullsmára 7, Kópavogi,

verður jarðsungin  frá Digraneskirkju mánudaginn 10. 
desember  kl. 13.00. Blóm og kransar eru vinsamlega 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hinnar látnu er 
bent á orgelsjóð Húsavíkurkirkju í versluninni Esar á 
Húsavík, s. 464 1313.

Sigurður Haraldsson
Bryndís Torfadóttir
Þórunn Hulda Sigurðardóttir Bjarni Bogason
Ásdís Sigurðardóttir Bjarni Ómar Reynisson
barnabörn og barnabarnabörn.

MOSAIK

timamot@frettabladid.is
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Nóg verður um að vera á Þjóðminjasafninu fyrir 
jólin og í dag fer af stað jólasýning fyrir börnin sem 
ber heitið Sérkenni sveinanna. 

Þar fá krakkarnir tækifæri til að kynnast ís-
lensku jólasveinunum og fá útskýringar á því hvað 
skrítin nöfn þeirra þýða en á sýningunni verður sett 
upp jólahús með gripum sem tengjast sveinunum. 
Askur fyrir Askasleiki, skyr handa Skyrgámi og 
bjúgu fyrir Bjúgnakræki. 

Hvar er jólakötturinn? er jólaratleikur Þjóð-
minjasafnsins fyrir alla fjölskylduna og í þeim leik 
á að leita uppi litla jólaketti sem faldir hafa verið 
innan um safngripi. 

Boðið verður upp á fleiri skemmti atriði, m.a. 
koma Grýla og Leppalúði í heimsókn og segja frá 
sonum sínum, Heiða Eiríksdóttir syngur með krökk-
unum og Guðni Franzson kemur fram sem Hermes. 
Dagskráin hefst í dag klukkan 14.

Sýningin Sérkenni sveinanna er þó aðeins brot 
af því sem boðið verður upp á í Þjóðminjasafn-

inu í desember því allir jólasveinarnir munu koma 
af fjöllunum niður í safnið. Stekkjarstaur kemur 
fyrstur kl. 11 miðvikudaginn 12. desember og svo 
koma þeir einn af öðrum á hverjum morgni fram 
að jólum klukkan 11 og á aðfangadag verður opið í 
Þjóðminjasafninu milli klukkan 11 og 12 til að taka 
á móti Kertasníki, síðasta jólasveininum. 

Jólin á Þjóðminjasafninu fyrir börnin

Forsætisráðherra hefur mælt fyrir 
frumvarpi til laga þar sem meðal 
annars er kveðið á um breytingar 
á lögum um búnaðarfræðslu. 

Við þessar breytingar  færist 
Hólaskóli frá landbúnaðarráðu-
neyti til menntamálaráðuneytis. 

Í byrjun desember var síðan 
samþykkt á ríkisstjórnarfundi, 
samkvæmt tillögu Þorgerðar 
Katrínar Gunnarsdóttur mennta-
málaráðherra, að skipa starfshóp 
til að koma með tillögur um fram-
tíð og skipan skólahalds á Hólum í 
Hjaltadal og málefni Hólastaðar. 

Starfshópurinn á að setja fram 
tillögur er stuðla að frekari upp-
byggingu og eflingu Hólaskóla, 
meðal annars með hliðsjón af 
þeirri endurskipulagningu há-
skólastigsins sem fram hefur farið 
á undanförnum árum og væntan-
legu frumvarpi um ríkisháskóla. 
Málefni Hólaskóla hafa um alda-
langt skeið verið samofin almennu 
staðarhaldi á Hólum í Hjaltadal. Í 
tillögum sínum skal starfshópur-
inn miða við að tryggilega verði 
haldið um málefni Hólastaðar og 
Hólar haldi reisn sinni og stöðu 
sem miðstöð mennta, menningar 
og kirkjulegra málefna. 

Þorgerður Katrín segist binda 
miklar vonir við starf hópsins og 
hún segist enn fremur telja að við 
Hólaskóla hafi verið unnið ágætt 
starf á sviðum sem lítt er sinnt 
af öðrum stofnunum á háskóla-
stigi, svo sem á sviði ferðamála, 
hestamennsku og fiskeldis. Einn-
ig að það sé mikill áhugi fyrir 
því að nýta sérstöðu og sérhæf-
ingu skólans hvað varðar grein-
ar sem tengjast íslenska hestinum 
og hestaíþróttinni og einnig felast 
margvísleg tækifæri í stuðningi 
og þjónustu við ferðageirann, ekki 
síst í dreifbýli. Markmiðið sé að 
efla Hólaskóla til framtíðar.

Starfshópinn skipa Guðmund-
ur Árnason, ráðuneytisstjóri í 
menntamálaráðuneyti, sem jafn-
framt er formaður hópsins, og al-
þingismennirnir Sigurður Kári 
Kristjánsson, Guðfinna S. Bjarna-
dóttir, Guðbjartur Hannesson og 
varaþingmaðurinn Anna Kristín 
Gunnarsdóttir. 

Efling 
Hólaskóla

ENDURSKIPULAGNING Hólaskóli 
nýtur mikillar sérstöðu í námi í 
ferðamálum, fiskeldi og hesta-
mennsku.

FJÖLBREYTT JÓLADAGSKRÁ 
Þjóðminjasafnið iðar af lífi í 
desember.

  Taktu jólaverkin snemma.
     Miðvikudagurinn 12. desember
er síðasti öruggi skiladagur
              fyrir jólapakka til Evrópu.

      Snemma á 
  miðvikudagsmorgni

   Jólapakkar utan Evrópu

7.  desember   Jólakort utan Evrópu

 12.  desember   Jólapakkar til Evrópu

 14.  desember   Jólakort til Evrópu

 18.  desember   TNT-hraðsendingar utan Evrópu

 19.  desember   TNT-hraðsendingar til Evrópu 

 19.  desember   Jólapakkar innanlands 

 20.  desember   Jólakort innanlands

Síðustu öruggu skiladagar í desember:

www.postur.is
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Á
sthildur Helgadótt-
ir er sátt við þá 
ákvörðun sína að 
leggja skóna á hill-
una. Hún ætlaði 
alltaf að hætta á 

toppnum og segir sig hafa verið 
heppna með meiðsli á ferlinum en 
það eru á endanum þráðlát 
hné meiðsli sem urðu til þess að 
fyrirliði landsliðsins og leiðtogi 
íslenskrar kvennaknattspyrnu 
hefur tekið þá ákvörðun að hætta 
að spila fótbolta. Ferill hennar 
hefur verið lygasögu líkastur, 
hver titillinn rak annan og hún 
náði öllum þeim einstaklingsaf-
rekum sem knattspyrnukona 
getur hugsað sér. 

Ásthildur varð níu sinnum 
Íslandsmeistari, fjórum sinnum 
bikarmeistari, þrisvar sinnum 
valin besti leikmaður ársins, þri-
svar sinnum knattspyrnukona árs-
ins og tvisvar sinnum marka-
drottning deildarinnar. Hún hefur 
leikið fleiri landsleiki en nokkur 
önnur (69), borið fyrirliðabandið 
oftar en nokkur annar A-landsliðs-
leikmaður í karla- og kvennaflokki 
og var að auki fyrsti leikmaðurinn 
til þess að skora 20 mörk fyrir A-
landslið karla eða kvenna. Hún 
hefur verið andlit og talsmaður 
kvennaboltans og lítur líka á það 
sem skyldu sína að miðla af sinni 
reynslu í framtíðinni og hjálpa 
Íslandi að eignast landslið í 
fremstu röð.

Íslandsmeistari fimmtán ára
Ásthildur Helgadóttir var ekki 
gömul þegar hún var komin með 
Íslandsmeistaragull um hálsinn. 
Sumarið 1991 var henni hent í 
djúpu laugina í meistaraflokki 
Breiðabliks og varð Íslandsmeist-
ari á sínu fyrsta ári, fimmtán ára 
gömul. 

„Þetta fyrsta ár mitt í meistara-
flokki vorum við Magga, fimmtán 
ára, saman á miðjunni. Það var 
mjög gaman að fá strax svona 
mikla ábyrgð í meistaraflokki. Það 
var mjög óvænt að við skyldum 
vinna titilinn þetta ár og það réðist 
bara í lokaleiknum á KR-velli,“ 
rifjar Ásthildur upp en þær léku 
þar við hlið Vöndu Sigurgeirsdótt-
ur sem hafði árið áður gert þær að 
Íslandsmeisturum bæði í 2. og 3. 
flokki. „Vanda byrjaði að þjálfa 
okkur í 3. flokki sumarið 1990. Þá 
er hún nýkomin heim frá Svíþjóð 
og kemur inn með allt aðrar æfing-
ar en við höfðum verið í áður. Við 
vorum rosalega heppnar að fá 
hana sem þjálfara,“ segir Ásthild-
ur og samstarf hennar og Vöndu 
átti eftir að skila af sér mun fleiri 
titlum. Ásthildur varð einnig 
Íslandsmeistari en síðan skipti 
hún yfir í KR fyrir sumarið 1993. 

„Þær voru ekki sáttar hjá Blik-
unum þegar ég fór yfir til KR og 
mér skilst að engin þeirra hafi 
kosið mig besta það árið,“ sagði 
Ásthildur og hlær. „Það var mjög 
spennandi að fara í KR og svo 
gekk þetta allt saman mjög vel og 
við unnum fyrsta titilinn sem KR 
vinnur í kvennaboltanum. Þessi 
titill er eiginlega sá eftirminnileg-
asti og 1993 spilaði ég líka rosa-
lega vel og var í rauninni alveg að 

spila jafnvel og ég gerði 1996,” 
segir Ásthildur sem var aftur 
komin í Breiðablik sumarið 1995. 
„Vanda var þá orðin þjálfari hjá 
Breiðabliki og ég þekkti hana 
mjög vel og vissi alveg hvað hún 
kunni. Það er frábært að vinna 
með Vöndu og hún hefur ótrúlega 
þekkingu á fótbolta. Hún kenndi 
mér mjög margt,” segir Ásthild-
ur. 

Ásthildur hefur átt mörg frá-
bær sumur hér á Íslandi en fá slá 
þó við tímabilum 1996 (Breiða-
blik) og 2002 (KR). Bæði árin vinn-
ur hún tvöfalt með sínum liðum, 
verður markadrottning í deildinni 
og er svo kosin best af leikmönn-
um deildarinnar. En hvort er hún 
Bliki eða KR-ingur? 

„Ég lít á mig sem bæði Blika og 
KR-ing. Ég er alveg óhrædd við 
það að segjast vera KR-ingur þótt 
ég sé uppalin í Breiðabliki. Ég er 
samt Bliki líka,” segir Ásthildur 
sem hefur síðasta áratuginn numið 
land fyrir íslenskar knattspyrnu-
konur í útlöndum. Hún spilaði þrjá 
vetur við frábæran orðstír með 
Vanderbilt-skólanum og spilaði 
síðan síðustu tímabil sín í boltan-
um með sænska liðinu Malmö. „Ég 
vandaði valið á skóla þegar ég fór 
til Bandaríkjanna og ég sé ekki 

eftir þeim 
tíma. Það 
voru margir 
skólar sem 
mér stóðu 
til boða og 
ég vann 
heillengi í 
því að finna 
besta skól-
ann.“

Árið 2001 
var ár von-
brigðanna. 
Hún var 
valin af 
Carolina 
Cougars í 
bandarísku 
atvinnu-
manna-
deildinni en 
komst ekki í 
hópinn og 
meiddist 
síðan um 
sumarið 
þegar hún 
var að spila 
með ÍBV. 

„Það voru 
vonbrigði, 
sérstaklega 
í ljósi þess 
hvernig 
þetta var 
þegar ég 
mætti og 
æfði með 
Carolina-
liðinu. Ég 

þurfti alltaf að vera að horfa á 
æfingarnar og fékk ekki að vera 
með. Ég fékk það á tilfinninguna 
að ég hefði aldrei átt möguleika,“ 
segir Ásthildur en svekkelsið var 
ekkert minna þegar hún meiddist 
á æfingu með ÍBV. 

Spilaði nýja stöðu á vellinum
„Það var svekkjandi að meiðast 
því ég var mjög spennt fyrir því að 
spila með Vestmannaeyjum. Ég 
fór með þvílíkum hug til Eyja og 
við ætluðum okkur bara titilinn. 
Þetta byrjaði mjög vel en síðan 
meiddist ég í einhverju samstuði 
við vallarstarfsmann sem var með 
á æfingu. Þetta var svo mikill 
óþarfi,“ segir Ásthildur sem vann 
sig út úr þessum meiðslum og var 
aftur komin í KR. Eftir tvö frábær 
sumur með KR þá kom kallið frá 
Svíþjóð og hún var farin að spila í 
einni sterkustu deild í heimi. 

„Ég fer til Svíþjóðar þegar ég er 
algjörlega tilbúin að fara þangað. 
Ég var mjög heppin með lið og 
þjálfara og ég bætti mig mjög 
mikið sem knattspyrnumaður þar 
þó að ég fari þangað seint á ferlin-
um,” segir Ásthildur en hún spil-
aði ekki sem miðjumaður eins og 
allan feril sinn þar á undan heldur 

var nú framherji. 
„Það var mjög gaman að breyta 

um stöðu. Ég þurfti að breyta um 
hugsunarhátt því þjálfarinn minn 
í Svíþjóð sagði bara hreint út að ég 
væri sterkust inni í vítateignum. 
Ég bætti mig rosalega mikið í því 
að klára færin og ég bætti mig 
mikið sem skallamaður,“ segir 
Ásthildur sem sló í gegn. 

Hefði viljað vinna titil í Svíþjóð
„Að ná að vera einn af bestu leik-
mönnunum í sænsku deildinni sem 
er að mínu mati besta deild í heimi 
er ótrúlega gaman og frábært að 
hafa fengið að upplifa það,“ segir 
Ásthildur en eftir sigursæl ár á 
Íslandi tókst henni ekki að vinna 
titil í Svíþjóð. 

„Ég hefði viljað vinna titil í Sví-
þjóð. Við spiluðum bikarúrslita-
leik einu sinni og töpuðum honum 
og náðum einu sinni öðru sæti í 
deildinni. Það vantaði aðeins upp á 
að klára þetta og hrifsa titilinn af 
Umea,“ segir Ásthildur og hún 
missti líka af eina möguleikanum í 
Evrópukeppninni eftir að hún sleit 
krossbönd í landsleik við Skota í 
Egilshöllinni. 

„Við fórum í undanúrslit í Evr-
ópukeppninni þegar ég meiddist 
og ég missti þá af undanúrslita-
leiknum. Það var ótrúlega svekkj-
andi að missa af því. Ég var búin 
að hlaupa rosalega mikið og var í 
toppformi þegar ég slít krossbönd-
in á móti Skotum,“ segir Ásthildur 
en bætir við: „Þessi meiðsli sem 
ég hef lent í eru bara hluti af þessu 
og ég lít ekki á þau sem einhverja 
óheppni. Ég lít þannig á minn feril 
að ég hafi verið mjög heppin.“

Síðustu landsleikir Ásthildar 
voru glæsilegir sigrar á Frökkum 
og Serbum með aðeins fimm daga 
millibili. „Fyrir mig sem hafði 

verið í þessu svona lengi þá var 
magnað að upplifa sigurinn á 
Frökkum og svo leikinn á móti 
Serbum þar sem voru 6.000 þús-
und áhorfendur. Maður hálf tár-
aðist því ég man þegar ég var að 
byrja að þá sá maður bara mömmu 
og pabba og foreldra hinna stelp-
nanna uppi í stúku.“ 

„Við höfum verið að reyna að fá 
fólk til þess að fylgjast með okkur 
því við erum góðar og erum að ná 
árangri. Ég hef tekið mjög virkan 
þátt í því og þarna vorum við að 
vinna ákveðinn sigur og það er í 
rauninni frábært að þetta hafi 
verið minn síðasti landsleikur,“ 
segir Ásthildur sem hefur gegnt 
fyrirliðastöðu landsliðsins undan-
farin sjö ár. 

Ætlaði að enda í Breiðabliki
Ásthildur hóf ferilinn í Breiðabliki 
fyrir sextán árum og það var alltaf 
á stefnuskránni að enda þar. „Það 
var alltaf ætlunin að enda í Breiða-
bliki en því miður þá heldur hnéð 
ekki í það. Ef ég hefði farið að spila 
hérna heima þá hefði ég spilað á 
allt öðrum forsendum en áður. Þá 
hefði ég farið að hjálpa hinum leik-
mönnunum, jafnvel dregið mig 
eitthvað aftar á völlinn og reynt að 
miðla minni reynslu,“ segir Ást-
hildur sem vildi hætta áður en hún 
færi að dala. „Það hefur alltaf verið 
stefnan hjá mér að hætta nánast á 
toppnum. Þá hefði ég kannski átt 
að hætta í fyrra en þegar ég meið-
ist er ég ennþá á uppleið. Ég er því 
mjög sátt með þessa ákvörðun,“ 
segir Ásthildur sem ætlar að prófa 
þjálfun í framtíðinni. 

„Mér finnst það hálfpartinn vera 
skylda mín að fara út í þjálfun og 
miðla af minni reynslu. Ég er búin 
að vera með mjög marga þjálfara 
og marga ólíka þjálfara, bæði í 

Bandaríkjunum, Svíþjóð og svo 
hérna heima. Maður er kominn 
með góða þekkingu á leiknum en 
svo er allt annað mál að ná að miðla 
því áfram því það er náttúrulega 
ákveðin kúnst líka. Ég væri alveg 
til í að prófa það,“ segir Ásthildur 
sem er þó ekki tilbúin til að fara að 
þjálfa strax en henni bauðst á dög-
unum að taka við liði Breiðabliks.

Fótboltinn hefur verið stór hluti 
af lífi Ásthildar og hann verður 
það líka áfram. „Ég á örugglega 
eftir að stelast á æfingu. Ég er 
samt alveg ákveðin í að ég muni 
ekki spila meira. Ég mun samt 
ekki hætt að spila fótbolta og von-
andi get ég það. Ein af ástæðunum 
fyrir því að ég vil ekki taka áhætt-
una með hnéð á mér er að ég vil 
geta farið á skíði, spilað golf og 
farið í fótbolta með gömlu félög-
unum. Það er mér mjög mikilvægt 
því mér finnst það gaman í fót-
bolta,“ segir Ásthildur að lokum. 

ooj@frettabladid.is

Ætlaði að hætta á toppnum
Ein allra besta knattspyrnukona Íslands fyrr og síðar, Ásthildur Helgadóttir, hefur lagt skóna á hilluna eftir sextán ára 
einstakan feril. Ásthildur settist niður með Óskari Ó. Jónssyni og fór yfir árin sín í boltanum heima og erlendis.

STJARNA Í SVÍÞJÓÐ Ásthildur sést hér 
ásamt Theresu Lundin en þær voru 
mikið í sviðsljósinu með LDB sem áður 
hét Malmö. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIMASÍÐA LDB

ÞRJÁR GÓÐAR Ásthildur sést hér með 
þeim Hrefnu Huld Jóhannesdóttur og 
Olgu Færseth eftir að þær urðu þrír 
markahæstu leikmenn sumarsins þegar 
KR vann titilinn 2002. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.
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Ég fer til 
Svíþjóðar 
þegar ég er 
algjörlega 
tilbúin að 
fara þang-
að. Ég var 
mjög heppin 
með lið og 
þjálfara og 
ég bæti mig 
mjög mikið 
sem knatt-
spyrnumað-
ur þar.
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FÓTBOLTI Ásthildur segir það hafa 
verið erfitt að horfa upp á 
íslenska liðið tapa fyrir Slóveníu, 
neðsta liðinu í riðlinum, í fyrsta 
leiknum án hennar. 

„Þetta er ekkert búið þrátt 
fyrir þetta tap. Það eru ennþá 
möguleikar á því að vinna riðilinn 
og annað sætið gefur umspil. 
Þetta er því allt opið ennþá. Það 
væri gaman ef maður gæti 
hjálpað liðinu á einhvern hátt en 
ég kem til með að fylgjast vel 
með þeim og styðja við bakið á 
þeim á allan mögulegan hátt. Það 
er engin eftirsjá að hætta núna þó 
að ég hefði vissulega viljað klára 
þessa undankeppni.“ - óój

Ísland í undankeppni EM:

Þær geta ennþá 
unnið riðilinn

STYÐUR VIÐ STELPURNAR Ásthildur 
Helgadóttir fagnar hér með íslenska 
landsliðinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

FÓTBOLTI Meiðslin sem sjá til þess 
að Ásthildur Helgadóttir leggur 
skóna á hilluna hljóma kannski 
ekki svo illa en það varð líklega 
dýrkeypt að hún spilaði átta leiki á 
ónýtum liðþófa. 

Sumarið var Ásthildi því erfitt. 
„Miðað við hvernig sumarið er 
búið að vera þar sem ég átti í erf-
iðleikum með að ganga þá verður 
þessi ákvörðun mikið auðveldari. 

Mér var svo illt að ég gat varla 
hlaupið en var samt að reyna að 
spila. Gat varla gengið á milli 
leikja, æfði ekkert og spilaði bara 
leikina. Þá er þetta ekkert jafnga-
man,“ segir Ásthildur sem vann 
sig út úr krossbandaslitum árið 
2004. 

„Krossbandaslit eru vissulega 
mjög alvarleg meiðsl en á vissan 
hátt hafa þessi meiðsli verið erfið-
ari fyrir mig. Þegar ég sleit kross-
band þá fékk ég reyndar blóðtappa 
og þurfti að bíða í þrjá mánuði 

eftir aðgerðinni. Svo fór ég í 
aðgerðina og þurfti að bíða í sex 
mánuði. Ég vissi bara að þannig 
væri líf mitt. Ég tók endurhæfing-
unni bara eins og hverju öðru 
verkefni. Þessum meiðslum núna 
fylgir svo mikil óvissa og ég fékk 
engin tímamörk. Eftir að ég fór í 
aðgerðina þá var mér sagt að ég 
ætti að ná mér á sex til átta 
vikum. 

Ég var þá dugleg í endurhæf-
ingunni en þegar ég ætlaði að fara 
að skokka eftir sex vikur þá gekk 
það ekki. Ég beið í eina viku og svo 
aftur í eina viku en það breyttist 
ekkert og þetta varð allt leiðinda-
óvissa og alltaf sömu vonbrigðin,“ 
segir Ásthildur.  - óój

Ásthildur um liðþófameiðslin sem þvinga hana til þess að hætta í fótbolta:

Erfiðara en að slíta krossbönd

FERILL ÁSTHILDAR 
1991 Breiðablik (ÍM) 13 leikir / 0 mörk
1992 Breiðablik (ÍM) 14 leikir / 7 mörk
1993 KR (ÍM) 12 leikir / 5 mörk
1994 KR   13 leikir / 19 mörk
1995 Breiðablik (ÍM) 14 leik. / 9 mörk
1996 Breiðablik (ÍM) 13 leik. / 17 mö.
1997 Breiðablik   8 leikir / 6 mörk
1998 KR (ÍM) 10 leikir / 10 mörk
1999 KR (ÍM) 10 leikir / 6 mörk
2000 KR 14 leikir / 18 mörk
2001 ÍBV 5 leikir / 2 mörk
2002 KR (ÍM) 14 leikir / 20 mörk
2003 KR (ÍM) 12 leikir / 16 mörk
2003 Malmö  3 leikir / 2 mörk
2004 Malmö Meidd (Krossbönd)
2005 Malmö 22 leikir / 17 mörk
2006 Malmö 21 leikir / 19 mörk
2007 Malmö (LdB) 11 leikir / 8 mörk
Titlar og viðurkenningar
Íslandsmeistari 9 sinnum
Bikarmeistari 4 sinnum
Besti leikmaður 3 sinnum
Markahæst 2 sinnum

ÞRISVAR KNATTSPYRNUKONA ÁRSINS
Ásthildur með Eiði Smára Guðjohnsen.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

135 MÖRK Í ÍSLENSKU DEILDINNI Ást-
hildur skoraði 135 mörk í 152 deildar-
leikjum á Íslandi með Breiðablik, KR og 
ÍBV. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

LEIÐTOGI Ásthildur Helgadóttir var fyrir-
liði íslenska landsliðsins í 34 leikjum.

FRÉTTABLAÐIÐ/E. ÓL.

46 MÖRK Í 57 LEIKJUM Ásthildur skorar 
hér eitt af mörgum mörkum sínum fyrir 
sænska liðið Malmö. FRÉTTABLAÐIÐ/URZSULA

ALDREI Á BEKKNUM Ásthildur hitar upp 
fyrir einn af 69 landsleikjum sínum. Hún 
byrjaði inni á í þeim öllum.

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGURÐUR JÖKULL

JÓLAPAKKAR ICELANDAIR

JÓLAGJÖF
SEM FLÝGUR ÚT

Sölutímabil er til 24. des. 2007 kl. 18:00. Bókunartímabil er til og með 25. jan. 2008. Ferðatímabil er frá 12. janúar til og með 31. maí 2008. Til Bergen, Gautaborgar, Halifax og Toronto er ferðatímabilið til og með 
15. júní 2008. Jólapakkatilboð gildir til allra áfangastaða sem Icelandair flýgur til í beinu áætlunarflugi frá Íslandi. Undantekningar eru: Orlando, Salzburg, München, Madrid, Mílanó og Barcelona. Lágmarksdvöl er 
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Safnaðu
Vildarpunktum

Evrópa             26.900 kr.*
Bandaríkin            36.900 kr.*
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Saga Class Bandaríkin        62.900 kr.* 

Einungis fyrir handhafa
Vildarkorta VISA og Icelandair.
Evrópa                      32.900 punktar**
Bandaríkin                 47.900 punktar**

20% barnaafsláttur gildir í almennu farrými.
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Þ
essi áhugi er í raun 
eldri en ég man eftir. 
Ég hef haft áhuga á 
flugvélum frá því ég 
allra fyrst man eftir 
mér,“ segir Baldur 

Sveinsson, 65 ára fyrrverandi 
framhaldsskólakennari, ljósmynd-
ari og flugvélaáhugamaður. 

Baldur ólst upp í Reykjavík 
ásamt þremur systkinum sínum, 
en faðir hans hafði einkaflug-
mannspróf og því var stutt að 
sækja flugvélaáhugann. „Þeir 
voru ófáir sunnudagsbíltúrarnir 
með pabba sem enduðu niðri á 
Reykjavíkurflugvelli. Hann hafði 
auðvitað meiri áhuga á vélunum 
út frá sjónarhorni flugmannsins 
en mér fannst þær bara svo spenn-
andi,“ segir Baldur

Byrjaði á því að mynda módel
Baldur byrjaði snemma að hafa 
áhuga á flugvélamódelsmíði. 
„Um leið og þau fóru að berast 
þessi plastmódel af flugvélum, 
þá fór ég að leita eftir þeim. Það 
var svo kunningi pabba, Sverrir 
Jónsson flugmaður, sem kom oft 
með svoleiðis heim handa okkur 
bræðrunum frá útlöndum,“ segir 
Baldur. „Ég byrjaði að mála flug-
vélamódelin mín öðruvísi en stóð 
í leiðbeiningum og reyndi þá oft 
að mála þær þannig að þær líkt-
ust flugvélum sem ég hafði 
séð.“

Þegar Baldur var nítján ára 
keypti hann sér sína fyrstu 
myndavél, og þá var ekki aftur 
snúið. „Eftir að fékk myndavél-
ina byrjaði ég að mynda módelin 
mín til gamans,“ segir Baldur. 
Það var svo árið 1963 á Flug-
deginum í Reykjavík sem Bald-
ur tók sína fyrstu „alvöru“ flug-
vélamynd, eins og hann segir 
sjálfur. „Já, þetta var svona 
fyrsta alvöru flugvélamyndin 
mín. Myndin er af Neptune kaf-
bátarleitarflugvél og síðan þá 
hef ég alltaf haldið mikið upp á 
þessa tegund af flugvélum,“ 
segir Baldur, en hann hefur hald-
ið úti vefsíðu undanfarið þar 
sem gefur að líta hluta mynd-
anna sem hann hefur tekið í 
gegnum tíðina.

„Stuttu síðar, upp úr 1964, 
byrjaði ég að mynda flugvélar á 
Reykjavíkurflugvelli. Síðan 
komst ég inn á flugvöllinn á 
Keflavíkurflugvelli í gegnum 
sambönd sem pabbi hafði, og þar 
fékk ég að keyra um og taka 
myndir af herflugvélunum,“ 
segir Baldur. „Það hafði enginn 
áður fengið að gera, en þar með 
byrjaði ég að safna myndum af 
herflugvélum.“

Dreymdi um að verða 
orrustuflugmaður
Það er óhjákvæmilegt að spyrja 
mann með jafn mikla flugvélabakt-
eríu og Baldur, hvort hann hafi 
ekki dreymt um að fljúga flugvél-
um sjálfur. „Jú, þegar ég var smá-
strákur, en það var fljótt að fara. 
Ég sá ekki fram á að draumur minn 
myndi verða að veruleika, en vita-
skuld kom ekkert annað til greina 
en að verða orrustuflugmaður og 

fljúga orrustuflugvélum, en hvað 
eiga eiginlega margir strákar 
svona draum?“

Nú eru flugvélamyndir Baldurs 
farnar að hlaupa á þúsundum. 
Hann hefur verið iðinn við að 
mynda flestar þær vélar sem hing-
að til lands hafa komið, en hann 
hefur notið stuðnings við mynda-
söfnunina. „Þeir hafa verið dugleg-
ir að hringja í mig úr turninum hér 
og í Keflavík þegar hingað hafa 
komið flugvélar sem ekki hafa 
komið hingað áður,“ segir Baldur.

Erfiðast að gera upp á milli mynd-
anna
Til að gefa sem flestum kost á að 
njóta myndanna ákvað Baldur að 
gefa út bók með flugvélamyndunum 
sínum. „Ég hef oft hugsað um að 
koma þessu myndasafni mínu út 
þannig að fleiri geti notið þess en 
ég. Það er jú líka ekki nema hálft 
gaman að eiga myndirnar einhvers 
staðar í kössum.“

Í bókinni er að finna um 320 stór-
ar flugvélamyndir sem Baldur 
hefur tekið í gegnum tíðina, auk 
fjölda smærri mynda. Þar eru 
myndir af herflugvélum, farþega-
flugvélum og einkaflugvélum sem 
annaðhvort hafa verið staðsettar 
hér eða hafa átt leið hér um. Mikil 
vinna fór í bókina, en að sögn Bald-
urs var erfiðast að velja hvaða 
myndir skyldu fara í hana.

„Ég fór í gegnum allar myndirnar 
mínar sem ég vissi að væru almenni-
legar og þá komst ég fyrst að raun 
um hversu gríðarlega mikill fjöldi 
þetta er af myndum. Ég var fljót-
lega búinn að velja hvaða myndir ég 
vildi sjá í bókinni, en þær voru 
hvorki meira né minna en um tvö 
þúsund talsins,“ segir Baldur. „Þá 
þurfti maður að fara að skera niður 
og það var kannski það erfiðasta við 
gerð þessarar bókar, að gera upp á 
milli barnanna minna. Það var alveg 
jafn erfitt og að gera upp á milli 
sinna eigin barna, því af hverju á 
maður að taka þessa mynd frekar 

en einhverja aðra, sem er jafn góð? 
Það fór töluverð vinna í þetta, því ég 
var fljótur að skrifa textann við 
hverja mynd eftir að ég hafði valið 
hvaða myndir ætti að nota.“

Ekki bara bók fyrir flugdellukalla
Baldur segir bókina eiga erindi við 
fleiri en karla með brennandi áhuga 
á flugvélum. „Það er svo margt í 
henni, landslagið, bakgrunnurinn 
og myndir af því hvernig borgin 
hefur breyst, þetta er miklu meira 
en bók sem er bara fyrir flugdellu-
kalla. Þetta er innsýn inn í það sem 
ég hef verið að gera undanfarin 43 
ár,“ segir Baldur.

Baldur hefur gert mikið af því í 
gegnum árin að mynda farþega-
flugvélar að beiðni íslenskra flug-
félaga og er fjöldi þeirra mynda að 
finna í bókinni. Bandaríska varnar-
liðið falaðist einnig eftir starfs-
kröftum Baldurs á meðan það var 
hér á landi og hefur Baldur meðal 
annars fengið að fljúga í f-15 
orrustuþotu til að mynda slíkar 
vélar á flugi. Baldri er þó minnis-
stæðast eitt sérstakt verkefni sem 
hann tók að sér fyrir varnarliðið. 

Endaði óvænt í Englandi
„Ég flaug með tankvél varnarliðs-
ins í haust til að taka myndir af her-
æfingunni Norðurvíkingurinn. Ég 
ætlaði að mynda þegar orrustuþot-
ur taka eldsneyti á flugi, en þegar 
ég var kominn á loft tók ég eftir því 
að glugginn sem ég ætlaði að mynda 
út um var löðrandi í glussa og því 
enginn möguleiki að mynda út um 
hann,“ segir Baldur. „Stuttu síðar 
komu upp þrjár litlar bilanir í vél-
inni sem ég var um borð í og vegna 
þess að önnur biluð vél var stödd á 

Keflavíkurflugvelli var ákveðið að 
fljúga vélinni til Englands, svo ég 
endaði þar og þurfti að gista eina 
nótt. Síðan þegar fljúga átti til baka, 
gekk ég úr skugga um að glugginn á 
vélinni yrði þveginn. Það var gert 
og ég náði að taka nokkrar skýrar 
og góðar myndir af þotunum á leið-
inni heim.“

Spurður um hvort Baldur ætli 

að gefa út fleiri bækur með flug-
vélamyndunum sínum, svaraði 
hann: „Þetta er nóg í bili, en ég á 
svo sem til nóg af myndum í fleiri 
bækur. Eitt er víst, að safnið á 
bara eftir að halda áfram að 
stækka,“ segir Baldur og hlær, 
sem er hvergi nærri hættur að 
gera það sem honum finnst 
skemmtilegast.

Ég sá ekki fram á að 
draumur minn myndi 
verða að veruleika, en 
vitaskuld kom ekk-
ert annað til greina 
en að verða orrustu-
flugmaður og fljúga 
orrustuflugvélum, en 
hvað eiga eiginlega 
margir strákar svo-
leiðis draum?

Ljósmyndir af flugvélum 
orðnar fleiri þúsund talsins
Baldur Sveinsson fékk sem barn brennandi áhuga á flugvélum. Hann byrjaði ungur að ljósmynda flugvélar af öllum stærðum 
og gerðum. í nýútkominni bók Baldurs, sem ber heitið Flugvélar, gefur að líta brot af ævistarfi hans. Ægir Þór Eysteinsson blaða-
maður settist niður með Baldri til að ræða bókina og flugvélaástríðuna.

FYRSTA „ALVÖRU“ MYNDIN Þessi mynd er tekin á Flugdaginn 1963 í Reykjavík og er 
af bandarískri Neptune kafbátaleitarflugvél. Þetta er elsta myndin í bókinni og skipar 
sérstakan sess hjá Baldri, enda um uppáhaldsflugvélategundina hans að ræða.
 MYND/BALDUR SVEINSSON

Fæddur: 25. janúar 1942 í Reykjavík.
Foreldrar: Sveinn Ólafsson fram-
kvæmdastjóri og Aðalheiður Pálína 
Guðmundsdóttir húsmóðir, þeim 
varð fjögurra barna auðið.
Fyrstu árin: Baldur fæddist á Grett-
isgötu í Reykjavík og bjó þar fyrstu 
árin. Þaðan fluttist hann á Hjallaveg 
þegar hann var fimm ára gamall. Þá 
lá leiðinn á Bústaðaveginn við tíu 

ára aldurinn og síðan í Garðabæinn 
þegar hann var átján ára. Þar bjó 
hann til tvítugs eða þar til hann gifti 
sig og flutti aftur til Reykjavíkur.
Maki: Kristín Ingunn Jónsdóttir.
Börn: Sveinn Baldursson tölvufræð-
ingur, Árni Jón Baldursson og Sigríð-
ur Björk Baldursdóttir leikkona.
Menntun: Gagnfræðaskólapróf frá 
Gagnfræðaskóla Austurbæjar. Stúd-

entspróf frá Verzlunarskóla Íslands. 
Eitt ár í stærðfræðideild Mennta-
skólans í Reykjavík. Kennsluréttindi 
frá Háskóla Íslands í stærðfræði, 
efnafræði og eðlisfræði.
Störf: Starfaði sem stærðfræði- og 
tölvukennari við Verslunarskóla 
Íslands í 43 ár, eða þar til hann 
komst á eftirlaun vorið 2006. 

➜ BALDUR SVEINSSON Í HNOTSKURN

TVÆR NORSKAR F-16 ORRUSTUÞOTUR Þessa mynd tók Baldur á leið heim frá Eng-
landi, eftir að hafa lent þar óvænt sökum bilunar í tankvél sem hann var farþegi í. 
Vélarnar tóku þátt í hernaðaræfingunni Norðurvíkingurinn hér á landi í sumar. 

MYND/BALDUR SVEINSSON
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BALDUR SVEINSSON Mundar myndavélina á 
Reykjavíkurflugvelli, þar sem hann hefur fest marga 

flugvélina á filmu.



       Nýtt

          kortatímabil!
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Solis-safapressa
Hvað? Safapressur slógu í gegn 
hjá Íslendingum um síðustu jól og 

miðað við eftirspurnina í dag 
virðist sem heilsuvakningu 
Íslendinga sé hvergi nærri 

lokið. Margir hefja 
líkamsræktarátak 
strax á nýju ári og 
þá er betra að hafa 
mataræðið í lagi. 
Solis-safapressurnar 
hjálpa óumdeilan-
lega við það með því 

að búa til bragð-
góða og 
safaríka 

drykki úr 
gulrótunum, eplunum, 
vínberjunum og eiginlega öllu því 
sem hægt er að láta sér detta í 
hug.

Hvar? Bræðurnir Ormsson

Fyrir hvern? Konur og karla á 
öllum aldri – sem vilja hafa 
línurnar í lagi. 

Verð: Frá 16.737 kr.

Senseo-kaffivél
Hvað? Kaffivitund Íslendinga 
tekur sífelldum breytingum, 
kröfurnar um gott og ekki síður 
fjölbreytt gæðakaffi eru orðnar 
meiri og er óhætt að fullyrða að 
gamla, góða uppáhellingarvélin 
sé smátt og smátt að verða úrelt. 
Senseo-kaffivélarnar eru góð 
lausn fyrir þá sem huga að 
endurnýjun í þessum efnum því 
þær bjóða upp á kaffi af mörgum 
gerðum, t.d. cappuchino og latte.

Hvar? Heimilistæki

Fyrir hvern? Alla þá sem kunna 
að meta gott og gæðamikið kaffi. 

Verð: Frá 8.995 kr.

iPod Touch 
Hvað? Fyrir þá sem eru haldnir 
tækjadellu á einhverju stigi, þá er 
iPod Touch einfaldlega málið í 
dag. Græjan er í raun eins og 
iPod í grunninn, en býður þó upp 
á ótal fleiri möguleika. iPod 
Touch er hin fullkomna lófatölva 
sem sameinar allt í senn; netið,  
tónlist, gagnaflutning, dagbók, 
myndbönd og margt fleira. Svo 
má ekki gleyma að gripurinn er 
einfald- lega 
töff!

Hvar? 
Apple-búðin

Fyrir hvern? 
Alla þá sem 
vilja eiga 
nýjustu og 
nútímalegustu 
græjuna á 
markaðnum í dag.

Verð: Frá 42.900 kr.

iPod-vagga
Hvað? iPod er hjá mörgum orðinn 
að jafn nauðsynlegum fylgihlut 
hins daglega lífs eins og veski, 
sími og lyklar. iPod-inn hefur hins 
vegar ekki fengið jafn mikið vægi 
og halda mætti á heimilum fólks. 
Einhver breyting virðist þó vera 
þar á því vöggurnar, sem eru til í 
öllum stærðum og gerðum, hafa 
rokselst það sem af er mánuði. 
Virkni þeirra getur ekki verið 
mikið einfaldari; iPod-inum er 
einfaldlega stungið í græjuna og 
allt er tilbúið. Hljómburðurinn 
leynir á sér, auk þess sem um er 
að ræða litla og netta hátalara 
sem auðvelt er að taka með sér í 
sumarbústaðinn.

Hvar? Apple-búðin. 

Fyrir hvern? Alla þá sem eiga 
iPod og leyfa öðrum að heyra 
tónlistina sína. 

Verð: Frá 12.900 kr.

Stjörnusjónauki
Hvað? Áhugi Íslendinga á 
gígjum og fjöllum tunglsins, 

stórum kúluþyrpingum, björtum 
og fallegum tvístyrnum, stjörnu-
þokum og jafnvel fjarlægum 
vetrarbrautum virðist vera að 
aukast mikið miðað við sölutölur 
á stjörnusjónaukum síðustu 
vikur. Sjónaukarnir njóta 
einna mestra vinsælda 
meðal barna og 
unglinga, sem vilja 
ólm hafa einn slíkan 
við herbergisgluggann til 
að kíkja í fyrir svefninn.
 
Hvar? Ormsson

Fyrir hvern? Alla þá 
sem hafa áhuga á 
veröldinni sem við 
lifum í, ekki síst fyrir stráka og 
stelpur frá 12 ára og upp úr. 

Verð: Frá 9.900 kr.

Hárplokkari
Hvað? Ef marka má áhuga 
kvenna á hárplokkurum fyrir 
þessi jól virðist sem að stór hluti 
þeirra sé búinn að fá nóg af því að 
gera sér ferð á snyrtistofu með 
reglulegu millibili til að láta vaxa 
á sér fæturna. Hárplokkararnir 
rífa hárin upp frá rótum og 
innihalda sérstakt kælikerfi sem 
deyfa sársaukann. Þessi græja 
plokkar óæskileg hár hratt 
og auðveldlega og skilar 
mjúkri áferð sem endist í 
vikur. Með öðrum orðum: 
Algjör snilld!

Hvar? 
Elko

Fyrir 
hvern? 
Konur 
sem eru 
búnar að 
fá nóg af 
því að 
fara í vax. 

Verð: Frá 3.495 kr. 

Nintendo Wii
Hvað? Þessi nýjasta afurð 
Nintendo-leikjatölvuframleiðand-
ans býður upp á byltingarkennda 
möguleika sem gera kröfu um 
heldur meiri virkni spilanda en 
áður hefur tíðkast. Tölvan virkar 
þannig eins og ákveðinn sýndar-
veruleiki, þar sem spilendur eru 
hluti af leiknum. Fjarstýring Wii 
er búin hreyfiskynjun og með því 
að beina henni að skjánum, 
sveifla henni, snúa, hrista, velta 
eða hvað sem leikurinn biður um, 
þá færast þær hreyfingar yfir á 
skjáinn. 

Hvar? Í öllum betri raftækja-
verslunum

Fyrir hvern? Börn og unglinga 
frá 8 ára aldri sem vilja hreyfa 
sig við að spila tölvuleiki. Einnig 

er ljóst er að fullorðnir geta 
vel gleymt sér í þeirri 

töfraveröld sem Wii 
býður upp á. 

Verð: Frá 29.900 kr. 

Þráðlaust
heimabíó

Hvað? Í stuttu máli; heimabí-
ókerfi með engum snúrum, 
engum magnara og engum 
bakhátölurum. Um er að 
ræða tæki sem samanstendur 

af fjölda lítilla stafrænna 
kraftmagnara og hátalara sem 
stilltir eru eftir stærð rýmis og 
staðsetningar tækisins. Tækið 
skynjar alla veggi, endurvarpar 
hljóði af þeim og gefur þannig þá 
tálheyrn að hljóðið komi aftan 
frá. Útkoman er fullkomið 
heimabíó án allra aukahluta – sem 
virkar. Skyldueign fyrir alla þá 
sem þjást af tækjadellu.

Hvar? Hátækni

Fyrir hvern? Konur og karla sem 
eru búnar að fá nóg af snúrum og 
ótal hátölurum úti um alla stofu. 

Verð: Frá 79.995 kr. 

Tækin og tólin – fyrir þessi jólin 
Fyrir þá sem haldnir eru tækjadellu á ein-
hverju stigi marka jólin upphafið að helstu 
gósentíð árs hvers.  Á jólunum gefst þeim 
tækifæri til að kynna sér öll 
nýjustu tólin og tækin, og það 
sem betra er – það er hægt að 
biðja um þau í jólagjöf. Frétta-
blaðið fór á stúfana og fékk 
upplýsingar um þau tæki sem 
eru vinsælust fyrir þessi jólin.  



Gleðjumst
saman! Allt í jólabaksturinn

á einum stað.

Bökum saman.

  Akureyri, Grindavík, Höfn, Kópavogur og Mjódd Reykjavík

Úrvalsvörur á betra verði.
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Ef þið eigið í snarheitum að loka augunum 
og giska á búsetu, eftirlætissjónvarpsþátt og 
eftirlætisdrykk hvors annars – hvað giskið 
þið á?

Sigtryggur: Ég held að Ingibjörg sé Vestur-
bæingur, kannski bara vegna þess að hún er 
rithöfundur. Þeir rithöfundar sem ég þekki 
persónulega búa þar en þetta eru auðvitað 
glimrandi skilyrðingar. Ég held að Ingibjörg 
horfi ekki mikið á sjónvarp, nema kannski 
hún sé laumusjónvarpstýpa og þá eru það 
kannski glæpaþættir, eitthvað breskt. Svo 
geri ég eins og lófalesari og segi að hún sé 
rauðvínskona.
Ingibjörg: Þú gleymdir einu – það búa marg-
ir rithöfundar í Hlíðunum. 
Sigtryggur: Já, auðvitað – Hlíðarnar!
Ingibjörg: Svo var það með sjónvarpið. Þetta 
er alveg hárrétt hjá honum. Það besta sem 
ég kemst í eru Morse-þættir. Ég horfi oft á 
þá á norrænu stöðvunum. Og ég er eiginlega 
hætt að drekka flest annað en rauðvín.
Sigtryggur: Sérðu norrænar stöðvar? 
Ingibjörg: Já, blessaður vertu – ég er með 
breiðbandið. Einhvern veginn finnst mér 
svo eins og Sigtryggur sé ekki miðbæjar-
maður. Og ekki í Hlíðunum, þá hefði ég séð 
þig þar. Laugarneshverfið?
Sigtryggur: Nei, ég er Kópavogsbúi. Ég 
keypti mér gamalt hús í Kópavogi fyrir örfá-
um árum. Og svo ólst ég upp í Kópavogin-
um. En það var að vísu ekki ástæðan fyrir 
því að ég flutti í Kópavoginn aftur. Ég er 
ekki svona „sækja-heimaslóðir“ týpa heldur 
fann ég bara svo fallegt hús. 
Ingibjörg: Og uppáhaldssjónvarpsþátturinn 
þinn ... hmm.
Sigtryggur: Þér að segja er ég ekki með 
breiðbandið, en mig langar í það. Gunnar Bé 
hefur öðrum hnöppum að hneppa í bygg-
ingabransanum. 
Ingibjörg: Ég hugsa að Sigtryggur sé líka í 
breskum glæpaþáttum. Og svo dettur mér 
strax í hug einhver regnhlífarkokkteill. Ein-
hver með rommi.
Sigtryggur: Já, mér finnst til dæmis mojito 
voðalega góður. Það er rommkokkteill. Með 
hrásykri, mintu og lime.

Enginn lengur úti í móa 
Fréttir sögðu okkur nýlega frá því að þjóðin 
væri orðin of feit og börn þá sérstaklega. 
Hafið þið einhvern tíma á ævinni sest niður 
og pælt nákvæmlega í mataræði ykkar? Ef 
þið ættuð að hanna matseðil þjóðarinnar 
þannig að hún yrði með glaða bragðlauka en 
jafnframt í góðu formi – hvaða þrjá rétti 
mynduð þið setja á seðilinn? 

Ingibjörg: Já, ég hef oft og mörgum sinnum 
sest niður og pælt í mataræði mínu. Og ég 
hef lært þetta á langri ævi: Það er bara 
tvennt sem maður getur gert til að grenna 
sig: Það er að hreyfa sig meira og borða 
minna. Ég reyni að fara eftir þessu en það 
gengur ekkert. Það er bara einhver veik-

leiki. En ég kann sem sagt aðferðina. 
Sigtryggur: Ég pæli mikið í því hvað ég 
borða og hef gaman af því að elda. Ég bjó í 
Ameríku þegar ég var barn, frá sex til tíu 
ára aldurs, og fitnaði. Þá át ég mikið af sæl-
gæti því menningin eins og hún var úti þá er 
eins og hún er núna hér heima. Sætindaát er 
orðið hluti af matarmenningu fólksins á 
heimilinu. Þá úðaði maður í sig súkkulaðis-
mákökum alltaf þegar maður kom heim úr 
skólanum. Þetta gerði fólk ekkert hér á 
Íslandi í þá daga, þótt þetta þyki sjálfsagt í 
dag. Svo kom ég heim, var dreginn út í móa 
og fór út í skylmingar og fótbolta og þá rann 
af mér spikið. Ég var orðinn lítill feitur 
Kani. 
Ingibjörg: Svo er það sama að gerast hér 
heima. Tölvuleikirnir og sjónvarpið tekið 
við af útileikjum í dag þannig að nú er eng-
inn úti að leika sér. Leikvellir dauðir og eng-
inn úti í móa. 
Sigtryggur: En Ingibjörg, þú verður að byrja 
á að hanna matseðilinn fyrir þjóðina.
Ingibjörg: Plokkfisk.
Sigtryggur: Heyr, heyr,
Ingibjörg: Hrísgrjónagraut og lambakjöt.
Sigtryggur: Ég myndi bæta við svolitlu 
grænmeti. Ég myndi því segja: Stórt salat, 
nóg af plokkfiski og lambakjöti. 

Lestu ekki kvennabækur? 
Nú er ekki nema tæpur mánuður í jólin. 
Hvaða jólagjöf langar ykkur í ef þið verðið að 
velja ykkur harðan pakka? Ef þið fengjuð að 
ráða hvað jólasveinninn setur í skóinn hjá 
börnunum – hvað mynduð þið láta hann 
setja?

Ingibjörg: Jólagjöf segirðu. Jú, ég veit, ég 
veit. Ég er búin að fá Bíbí þannig að mig 
langar í bókina hennar Kristínar Marju. 
Sigtryggur: Hvað heitir hún segirðu?
Ingibjörg: Óreiða á striga. Framhaldið af 
síðustu bók hennar, Karítas. Þú lest ekki 
kvennabækur eða hvað? 
Sigtryggur: Uuuu...
Ingibjörg: Greinilega. 
Sigtryggur: Jú, jú.
Ingibjörg: Hahaha!
Sigtryggur: Víst hef ég lesið kvennabæk-
ur! Einhvern tímann!
Ingibjörg: Eina?
Sigtryggur: Ég er kominn á jarðsprengju-
svæði. Í hörðum pakka vil ég fá ævisöguna 
hennar Ingibjargar. Já, í fyllstu alvöru. Ég 
væri alveg til í að lesa bókina hennar Ingi-
bjargar. Svona án þess að ég sé að reyna að 
sleikja mig eitthvað upp við hana. 
Ingibjörg: Hvað eigum við svo að setja í 

Plokkfisk handa þjóðinni
Ingibjörg Haraldsdóttir veit ekki hvað hún hefði gert hefði hún ekki haft Brodda Broddason í útvarpinu þegar Suðurlands-
skjálftinn reið yfir. Sigtryggur Baldursson var ekki á landinu þegar allt skalf en hann hefur hins vegar upplifað sama ástand og 
er á mataræði þjóðarinnar í dag, í Ameríku sem barn. Júlía Margrét Alexandersdóttir ræddi við rithöfundinn og tónlistarmanninn 
um fegurð og að vera best í heimi. 

Á RÖKSTÓLUM

ÍSLAND - BEST Í HEIMI Ingibjörg Haraldsdóttir og Sigtryggur Baldursson eru sammála um að plokkfiskur og lambakjöt myndi bæta holdafar þjóðarinnar. 
Sigtryggur myndi líka bæta grænmeti inn á listann og Ingibjörg hrísgrjónagraut. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

➜ HVAÐ VISSU ÞAU?

Á milli Ingibjargar og Sigtryggs eru 20 ár.

 Þau eru bæði fædd í október.

Þar til nú hafa þau aldrei hist. 

Þetta vissu þau um hvort annað: 

Sigtryggur vissi að ... „Ingibjörg er rithöfund-
ur og fyrrverandi blaðamaður og hefur búið 
austantjalds. Í undirmeðvitundinni hef ég svo 
haft hana grunaða um að vera húmorista. Lík-
lega hef ég einhvern tímann heyrt hana segja 
eitthvað fyndið.“
 
Ingibjörg vissi að ... „Sigtryggur væri tónskáld. 
Ég hef séð hann í sjónvarpinu og fundist mús-
íkin sem hann stendur fyrir mjög áheyrileg og 
fyndin. Svo vissi ég ekki meir.“
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Lífið 
dónalegt

Ef einhver skynjar úr 
bókum mínum dóna-
skap þá vísa ég bara 
þangað, til lífsins og 
sannleikans. Þórunn 
Erlu-Valdimarsdóttir 
talar um náttúru-
lausar bækur, strák-
ana og sögur sem 
gott er að heyra.
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K
osningarnar um síðustu helgi í Rússlandi 
færðu flokki Pútíns forseta stóran 
meirihluta í Dúmunni. Þá hefur flokkur 
hans og liðið sem að honum stendur enn 
hert tökin á samfélagi þar austur frá, ekki 

aðeins í þeim hlutum landsins sem standa næst 
Vesturlöndum, heldur líka í fjarlægari pörtum sem 
lúta stjórninni í Moskvu. Þá ræður valdastéttin í 
Rússlandi öryggislögreglunni, hernum, fjölmiðlum, 
olíuiðnaði og nú herma fréttir að áhugi þeirra á 
listrænu starfi þar í landi hafi aukist. Fyrir fáum 
vikum fyrirskipaði menningarmálaráðherra landsins 
að saklaus ljósmynd úr fórum listahópsins Bláu nefin 
yrði ekki sýnd á sýningu í París. Myndin sýnir tvo 
lögreglumenn standa í birkiskógi að kyssast og heitir 
Tímabil miskunnar. Bláu nefin vinna einkum með 
ljósmyndir sem eru kátleg en miskunnarlítil 
umfjöllun um ýmis fyrirbæri sem yfirvöld, veraldleg 
og andleg yfirvöld þar taka nokkuð alvarlega. 

Það er einmitt samtvinnun valdastofnana sem fólki 
í listalífi landsins stendur stuggur af. Hálf tylft 
listamanna hefur verið ákærð fyrir myndlist sína og 
galleríistinn Marat Guelman var tekinn og laminn af 
hópi manna á götu fyrir nokkrum mánuðum. Hann 

hefur um langt árabil rekið gallerí 
sem sýnir list utan við alfaraleið. 
Um þessar mundir er þar uppi 
sýning á verkum eftir Marilyn 
Manson, en við galleríið hefur stór 
hópur listamanna komið að, þar á 
meðal Bláu nefin, sem voru 
fulltrúar Rússlands á Feneyja-
tvíæringnum bæði árið 2003 og 
2005. Hann hefur rekið kröftuga 
starfsemi bæði í Moskvu og í Kiev 
og beitt sér fyrir sýningarhaldi víða 
um landið, meðal annars stutt 
fréttasíðuna www.gif.ru, en þar má 
fylgjast nokkuð með sýningarhaldi 
í Rússlandi á verkum listamanna 
sem eru leitandi að nýju máli fyrir 
hið mikla land sem skóp þá. Þá er 
forvitnilegt að skoða síður gallerís-
ins www.guelman.ru.

Nú eru horfur á að sverfi til stáls 
með róttækum listamönnum og 

íhaldssömum, sumir segja afturhaldssömum, öflum í 
stjórnkerfi Rússlands og þegar til átaka kemur þar 
milli hópa listamanna eru engin grið gefin. Ýmsir 
hafa einmitt óskað griða: þeirra meðal hinn kunni 
leikstjóri og leikari Nikita Mikhalkov. Yngstu myndir 
hans til að sjást hér á landi voru Rakarinn frá Síberíu 
1998, Brunninn af sól frá 1994, sem hann hlaut bæði 
verðlaun í Cannes og Óskar fyrir; Svörtu augun frá 
1987 og Óklárað verk fyrir sjálfspilandi píanó frá 
1977. Mikhalkov vinnur nú að framhaldsmynd eftir 
Brunninn af sól en þegar hann talar hlustar Rúss-
land. Þeir bræður Andrei Konchalovsky hafa lengi 
verið í forystu listamanna í Rússlandi, enda komnir 
af listafólki í þriðja ættlið. Faðir þeirra samdi 
þjóðsönginn.

Mikhalkov tilheyrir hópnum kringum Pútín og 
skoraði á hann „fyrir hönd fjölda listamanna“ að 
breyta lögum um áframhaldandi setu á forsetastóli. 
Mótmæli risu víða og hafa málsmetandi menn í 
ýmsum listgreinum stigið fram og mótmælt áskorun-
inni. „Framtíð okkar er fortíð,“ segir rithöfundurinn 
Sorokin í viðtali við International Herald Tribune í 
síðustu viku. Mikhalkov neitar því ekki og segir 
„modus operandi“ Rússlands vera menntaða 
íhaldssemi og á þá við valdstjórn sem virðir hefðir 
trúar og fornra siða.

Það eru samtök heima fyrir sem hafa sótt til saka 
einstaklinga sem stóðu fyrir sýningunni um rúss-
neska samtímalist í París fyrr á þessu ári. Talið er að 
hún hafi komist á koppinn fyrir afskipti franskra 
yfirvalda. Lítið var um mótmæli rússneskra lista-
manna þegar koss löggunnar var tekinn af sýning-
unni og þykir mörgum það til marks um óttann sem 
ríkir nú í Rússlandi. Guelman talar um sefasýki gegn 
vestrænum áhrifum sem leggist brátt yfir listalífið. 
Raunar hefur list frá Rússlandi vakið minni athygli 
hin síðari misseri, einkum vegna framgöngu 
kínverskra listamanna í myndlistarheiminum. 
Guelman segir rússneska list vera íroníska í eðli sínu 
og svo hafi verið um langa hríð, en það kalli fram 
sjónarmið sem stjórn ríkis og kirkju kunni illa við. 
Sagan sýnir að alla síðustu öld földu andófsöfl sig í 
skjóli lista. Því er spáð að úrslit kosninganna fyrir 
viku kalli enn á slíkt skjól fyrir tjáningarfrelsið og 
ýmsir hópar muni á næstu misserum sækja hart að 
því skjóli.

MOSKVA
trúir ekki á tár

T
ilnefningar til Íslensku bókmenntaverð-
launanna eru til umræðu. Eðlilega. 
Verðlaun skulu standa undir nafni og 
endurspegla á sannfærandi hátt sinn stofn. 
Komið er í ljós að fyrirkomulag vals og 

úrslita verðlauna bókaútgefenda er umdeilanlegt. 
Greiða verður fyrir hvert rit sem skal koma til álita 
– sú greiðsla hefur í nær tvo áratugi verið hin sama 
– 25 þúsund. Ekki nema lítill hluti þeirra tveggja 
þúsunda rita sem koma út í ár kemst í pottinn. 
Útgefendur margra fræðirita og bókmenntaverka 
telja sig ekki eiga erindi í þann slag. Eru ekki með. 
Sem skekkir myndina strax. Tvær þriggja manna 
nefndir velja síðan úr bunkanum sem borgaður er 
inn. Tíu verk fara síðan til lokaálits hjá þriðju 
nefndinni. Íslensku bókmenntaverðlaunin eru 
peningaverðlaun – þess vegna er aðgangseyririnn. 
Hefur verðlaunaupphæðin í báðum flokkum staðið í 
stað um langt skeið. Athugasemd Sigurðar Pálssonar 
um að verðlaunaféð þyrfti að vera 10 milljónir svo 
verðlaunin skiptu máli er hárrétt.

Nýlega hefur Þráinn Bertelsson upplýst að hlutur 
höfundar af seldu eintaki á meðalverði sé um 500 
krónur. Heiðurslaun Alþingis munu vera um 120 
þúsund á mánuði, grunnlaun starfslauna ekki 
helmingi meiri. Það er því ljóst af þessum tölum að 
hagur höfunda bæði fræði- og bókmenntaverka er 
afar rýr. Þeir eru heftaðir flestir á fátæktarjötu, 
verða að framleiða látlítið með reglulegu millibili. 
Og spyrja má hvort það sé bókmenntum til fram-
dráttar.

Víst er ríkisstyrkur til fræða og bókmennta 
nauðsynlegur á þeim örmarkaði sem Ísland er. Ákafi 
íslenskra höfunda til útrásar er því skiljanlegur, 
heimamarkaður og stuðningur af skattfé til bók-
menntasköpunar dugar mönnum ekki til framfærslu 
og þeirrar aðstöðu sem nútímahöfundar verða að 
hafa. Og ekki er að minnka mikilvægi þess að rekinn 
sé í landi þróaður bókiðnaður sem á öllum sviðum 
stenst samkeppni. Ein forsenda þess er að rithöfund-
um séu tryggð sæmileg laun. Geti útgefendur ekki 
tryggt það verður að líta til stærri hagsmuna – 
þjóðarhags.

Starfslaunakerfið er komið til ára sinna og ekki 
kvaldi höfðingsskapur þingheim þegar sett voru 
niður mörk fyrir launagrunni í þeim lögum, þing-
heimur er gjafmildari þá hann dæmir í eigin sök og 
skaffar sér laun og eftirlaun. Stjórnvöld ættu að 
taka það til endurskoðunar, styrkja það enn og auka.

Hagsmunaaðilar sem standa fyrir viðurkenning-
um, Grímu, Eddu, Sjónlistaverðlaunum og Íslensku 
tónlistarverðlaununum verða á hverjum tíma að líta 
til framkvæmdar, hvort sem hún fer fram í fámenn-
um hópi eða stórum. Þeir verða að meta það við 
áhugamenn og fjölmiðla að rætt sé á opinberum 
vettvangi um verkhætti við val og eiga að fagna 
þeim áhuga. Vegtyllur af þessu tagi er hnykkur á 
þeirri almennu athygli sem listalífið í landinu nýtur. 
Umræður um þau eru vottur umhyggju. 

VERÐLAUN OG VEGTYLLUR
Páll Baldvin Baldvinsson skrifar

Sérverslanir með íslenska listhönnun eru fáar þótt 
stöðugt fjölgi þeim sem vinna á þeim akri. Í gamla 
innréttingahúsinu við Aðalstræti eru sýningarsalir 
fyrir slíka muni og Kraum sem selur og sýnir 
íslenskt handverk af ýmsu tagi. Þar koma að sjötíu 
hönnuðir. Valið á verkum til sölu er vandað og gefur 
því að líta það sem best er gert í íslenskri listhönn-
un: fatnað, skartgripi, leður og roð, nytjahluti, 
húsgögn, bækur og plötur.

Í gær opnaði Handverk og hönnun jólasýningu í 
framhúsinu, en á sýningarlofti í bakhúsinu er sýning 
á húsgögnum eftir Erlu Sólveigu Óskarsdóttur og 
lampi Aðalsteins Stefánssonar. Bæði vinna á 
alþjóðlegum vettvangi. Þá er ótalið það sem er á 
boðstólum í Kraumi. Áhugasamir sem ekki eiga þess 
kost að leggja leið sína í Aðalstrætið næstu daga 
geta litið á vefsíður: www.kraum.is, og www.
handverkoghönnun.is.

Best er þó að líta við 
í þessu aldna húsi: 
Tóvinnuhús er það 
merkt á uppdráttum 
frá Skúla Magnússyni 
sem hóf iðnað hér í 
borginni sem hafði 
fram til þessa verið 
stopull á verslunarstöð-
um og biskupstólunum. 
Það er reist 1764 og var 
eitt þeirra húsa sem 
stóðu við þá einu götu 
sem Reykjavík var þá. 

Kraum í Aðalstræti

Halla Bogadóttir, forstöðu-
kona í Kraumi, við sýnishorn 
af íslenskri listhönnun sem 
hún selur í fógetahúsinu.  

ÍSLENSKT HANDVERK 
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Eyjarslóð 9 - 101 Reykjavík

s. 552 8866 - skrudda@skrudda.is
www.skrudda.is

DANSKA FRÚIN Á KLEPPI

SÍÐASTA BÓK BJÖRNS TH.

Á K
Danska frúin á Kleppi er saga Kaupmannahafnarstúlkunnar 
Ellenar Johanne Kaaber sem gegn vilja vandamanna heldur 
um hávetur til Íslands árið 1909 og giftist Þórði Sveinssyni, 

yfirlækni hins nýstofnaða Kleppsspítala. Bókin byggist á 
sendibréfum og fjallar um uppvaxtarár Ellenar, giftingu hennar 

og búsetu hér. Bréfaskipti Ellenar og Þórðar eru þungamiðja 
bókarinnar og baksvið þeirra er sjálfstæðisbarátta Íslendinga 

og bókmenntir samtímans. Tengdadóttir Ellenar, Hildigunnur 
Hjálmarsdóttir, tók saman.

YNDISLEG BÓK UM

UPPHAF NÚTÍMANS Á ÍSLANDI

Í þessari margslungnu sögu frá Sturlungaöld segir frá 
systrum tveim, Þórum Guðmundsdætrum frá Þingvöllum 

og þungum örlögum þeirra, en Þóra yngri var móðir 
Gissurar jarls.

Tær stíll og myndvísi á sviðsetningu atburða bregst Birni 
ekki í þessari bók fremur en í fyrri bókum hans.

SÍÐASTA BÓK EINS MESTA

STÍLSNILLINGS ÍSLENDINGA
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A
fi minn og amma gátu spurt sig í upphafi 
20. aldar: Verðum við sjálfstæð þjóð?

Foreldrar mínir spurðu í miðju 
kaldastríðinu: Erum við raunverulega 
sjálfstæð þjóð?

Ég er af þeirri kynslóð, sem getur spurt: Hvað er 
þjóð og hvað er sjálfstæði? 

Til hvers?
Ég get spurt af því að í dag er erfitt að efast um 

raunverulegt sjálfstæði og fullveldi þessarar þjóðar. 
Erlent setulið/varnarlið hefur yfirgefið eyjuna 

okkar og Ísland þar með flutt að heiman undan væng 
ameríska arnarins og komið út á götuna í alþjóðlegt 
samfélag þjóðríkja. 

Svo erum við nýrík.
Og því hljótum við að vera raunverulega fullvalda 

og sjálfstæð því eins og Davíð minnti okkur alltaf á 
hvern einasta 17. júní: … sjálfstæði án efnahagslegs 
sjálfstæðis er orðin tóm og einskis virði. 

En ég vil vekja athygli á því að forsetinn minn, 
hann Ólafur Ragnar Grímsson, lét víst hafa eftir sér, 
að útrás Íslendinga í jarðvarmann í Kína gæti orðið 
svo stórt verkefni að orkufyrirtækin og allir bankar 
Íslands kæmust ekki yfir að gera neitt annað.

Hann var nýkominn heim eftir að hafa lagt alla 
atorku sína og dugnað í að ryðja brautina fyrir 
íslenska viðskiptamenn inn í miðju kínverska 
flokkræðisins því eins og allir vita er það eina leiðin 
til að fá að græða peninga í Kína.

Á meðan forsetinn okkar var í Kína var verið að 
berja niður allt andóf í nágrannaríkinu Búrma. 

Nú þegar þetta er skrifað er löngu búið að hreinsa 
allt draslið af götunum eftir munkana og annað 
andófsfólk.

Kínversk stjórnvöld voru margbeðin um að grípa 
inn í gang mála. 

Búrma er jú einhverskonar rassvasaríki Kínverja. 
En þeir máttu ekki vera að því. 
Það hefur sjálfsagt þótt ankannanlegt í Peking að 

vera beðinn um að beita sér gegn herforingjum í 
Búrma fyrir vinnubrögð sem eru viðtekin í Kína.

Í Kína beita núverandi stjórnvöld stefnu gagnvart 
þegnum sínum sem kalla mætti aðskilnaðarstefnu 
(Apartheid). 

Þeir sem ekki hugsa, trúa og tjá sig rétt og í góðum 
flokksanda eru skilgreindir sem annarsflokks 
þegnar og eiga á hættu að vera sviptir réttindum og 
stöðu, fangelsaðir, pyndaðir eða skotnir með 
vélbyssu úti á torgi.

Það má líka kalla þetta kúgunarstefnu og hún 
hefur verið viðloðandi kínverska stjórnarhætti í háa 
herrans tíð.

Reyndar er mannkynssagan rík af dæmum um 
stjórnvöld sem hafa tileinkað sér þessa aðferð um 
lengri eða skemmri tíma. 

En í dag, þegar þetta er skrifað, er það nú samt svo 
að ekkert ríki í veröldinni hefur stofnanavætt ofbeld-
ið gegn borgurunum jafn grímulaust og Kínverska 
alþýðulýðveldið.

Virðist vera grundvallaraðferð innan stjórnsýsl-
unnar.

Það hefur verið trú margra vestrænna stjórnmála-
manna að hægt væri að lækna Kína af mann-
vonskunni með því að gefa því inn: kapítalisma. 

Af efnalegri velsæld myndi spretta húmanismi og 
eignaréttindum myndu fylgja mannréttindi.

Þessvegna hefur hið kapítalíska sólskin baðað 
Kína í áratugi, mörgum til peningalegra hagsbóta.

En það má öllum vera ljóst að virðing fyrir 
manneskjunni virðist ekki vaxa í þessu vestræna 
sólskini. 

Samkvæmt nýjustu skýrslu Amnesty International 
hefur ástandið versnað í Kína og ofsóknir á hendur 
fólki hafa aukist.

En þó lyfið virki ekki tímir læknirinn ekki að 
hætta að gefa út lyfseðlana því á einhverju verða 
læknar að lifa.

Vesturlönd hafa með öðrum orðum eflt þennan 

dreka og gefið honum voldugan töfrastaf í aðra hönd 
sem stráir peningum yfir þá sem klóra honum á 
maganum en í hinni hendi heldur hann á blóðugum 
refsivendi sem hann beitir miskunnarlaust á 
kínversku þjóðina.

Ætli forsetinn minn sé búinn að átta sig á þessu?
Á síðasta flokksþingi fyrir framan suðandi 

sjónvarpsvélar lofaði forseti Kína, Hu Jintao, því 
sem hann kallaði „takmarkaðar lýðræðisumbætur“.

Samt á þó að fara varlega því þannig breytingar 
gætu tekið „tug eða jafnvel tugi kynslóða“.

Sé miðað við klassískan kynslóðareikning þá eru 
hverri kynslóð gefin 30 ár. Þrjár kynslóðir á öld. 
Lýðræðisumbætur sem ná fram eftir einn tug 
kynslóða taka ca 300 ár. Ef við erum að tala um fleiri 
tugi kynslóða, segjum bara 3 tugi. Þá er hann Hu 
Jintao að boða lýðræðisumbætur sem ná fram eftir 
ca 900 ár.

Það vita allir að þetta lýðræðistal Hu Jintao er 
bara sleikipinni, réttur Vesturlöndum til að taka með 
sér á Ólympíuleikana í Peking. 

Og vonandi endist þessi sleikipinni út alla leikana 
svo við getum með góðri samvisku horft á eitthvað 
skemmtilegt í sjónvarpinu næsta sumar. 

Í dag er vitað meira um ofsóknir kínverska 
ríkisvaldsins og mannréttindabrot heldur en vitað 
var um ofsóknir stjórnvalda í Þriðja ríkinu þegar 
heimurinn skundaði á leikana í Berlín 1936.

Samt voru ofsóknirnar í Þýskalandi ekkert 
leyndarmál. Lagabálkar sem útilokuðu gyðinga og 
þinghúsbrennan töluðu sínu máli og flóttamenn um 
allan heim sem reyndu eins og þeir gátu að upplýsa 
heiminn um glæpalýðinn, sem kominn var þar til 
valda.

Í dag getum við furðað okkur á vilja nágrannaþjóð-
anna á þeim tíma til að líta í hina áttina. Samstarfs-
viljinn og samvinnupólitíkin með fasismanum er 
skammarblettur í sögu Evrópu. Einn af mörgum.

Í dag finnst okkur hreinlega skammarlegt hve 
margir vinstrimenn á vesturlöndum sýndu kúgunar-
stefnu Sovétríkjanna og austurblokkarinnar mikinn 
stuðning og samúð.

Enn sorglegri er samstaða frjálslyndra hægri-
manna með utanríkispólitík Bandaríkjamanna sem 
studdu glæpamannaherforingastjórnir um allan 
heim sem ofsóttu borgara sína jafn miskunnarlaust 

og vondu kallarnir hinumegin við járntjaldið.
Sleikipinninn sem menn stungu upp í sig, þar sem 

þeir húktu ofaní kaldastríðs skotgröfum, hafði bragð 
af tilgangi sem helgaði meðalið.

Utanríkisráðherrann minn hún Ingibjörg Sólrún 
sagði um daginn „að mannréttindi eiga að vera 
samofin öllu atferli í utanríkisstefnu Íslendinga“.

Ég er henni þakklátur fyrir að lýsa þessu yfir.
Ég trúi því að það sé mikilvægt fyrir allan heiminn 

að lítið þjóðríki eins og Ísland taki mannréttindi 
alvarlega og standi með mennskunni og helgi lífsins.

Ég trúi því að það geti skipt máli og þokað 
einhverju til betri vegar, sett viðmið, orðið til 
eftirbreytni.

Að fulltrúar smáríkisins Íslands æpi af öllum 
kröftum þegar keisarinn er ekki í neinum fötum.

Þetta hefur alltaf verið mikilvægt og er það einnig 
nú á okkar tímum þar sem við búum í heimi þar sem 
ríkja þrjú ill stórveldi. 

Þar fer fremst ríki hræsninnar: Bandaríkin.
Leiktjaldalýðveldið Rússland.
Og svo þriðja ríkið: Kína. 
Þessi þrjú stórveldi beita kúgunarstefnu á einn eða 

annan hátt gegn borgurum sínum eða öðrum 
borgurum í öðrum ríkjum. 

Þau ljúga markvisst að heimsbyggðinni. Þau ógna 
einstaklingum og öðrum þjóðum og öll liggja þau í 
einhverskonar hernaði eða hersetja önnur ríki.

Þau beita pyntingum og fangelsunum án dóms og 
laga.

Er henni Ingibjörgu þetta ljóst?
Herra Sigurbjörn Einarsson biskup skrifaði 

greinarkorn í Morgunblaðið um daginn sem mér 
fannst vera stílað á fulltrúa mína á alþjóðavettvangi 
en einnig á mig sjálfan af því að ég er borgari með 
atkvæðisrétt og utanríkispólitík Íslands er rekin 
meðal annars í mínu umboði. 

Þar að auki er ég Reykvíkingur og þar með einn af 
eigendum Orkuveitunnar. Og svo finnst mér þetta 
bréf eiga erindi við Svandísi Svavarsdóttur og Dag 
B. Eggertsson borgarstjórann minn sem er með 
mastersgráðu í mannréttindum.

„Síðar meir hafa fallið þungir dómar um þá, sem 
töldust bera ábyrgð á slysförum mannkyns… ()

Enginn vildi vera því marki brenndur sem þeir 
fengu og gengu með síðan.

Ekki er hitt síður satt og sannreynt, að menn hafa 
fallið fyrir blekkingum og lygum, kropið fyrir 
slóttugum föntum, hyllt kjassið og sleikt hófa og klær 
samviskulausra níðinga. 

En þegar menn og atburðir liðins tíma eru dæmdir 
á einn veg andmælalaust virðist enginn þurfa að 
spyrja sjálfan sig, hvernig honum hefði farist á þeim 
tíma og í sporum þeirra , sem þá féllu illa á prófi.

Hvort hann hefði stutt eða fellt Sókrates.
Hvort hann hefði játast eða hafnað Kristi.
Og hvað hann styður eða hverju hann bregst á 

líðandi stundu.“

Ég vil leggja til að ríkisvaldið og allir þessir 
öflugu menn og konur sem þyrstir í kínverska útrás, 
taki nú höndum saman og standi fyrir alþjóðlegri 
ráðstefnu í Reykjavík um mannréttindi í Kína og 
þróun þeirra. 

Bjóði hingað háttsettum kínversku valdsmönnum, 
fræðimönnum, sagnfræðingum, mannréttindapost-
ulum og útlægum andófsmönnum, fulltrúum Falun 
gong og svo að sjálfsögðu Dalai Lama.

Þetta er sjálfsagt og nauðsynlegt svo við sem 
sjálfstæð og fullvalda þjóð getum tekið upplýsta 
ákvörðun um hvort og hvernig við ætlum að gera 
heiminn betri með því að ganga undir vænginn á 
kínverska drekanum.

Benedikt Erlingsson er leikhúsmaður og áhugamaður

 um mannréttindi og íslenska utanríkispólitík.

ER KÍNA ÞRIÐJA RÍKIÐ?
Pistillinn 
Benedikt 
Erlingsson 
leikstjóri

A nnað kvöld stíga Jimmy Page, Robert 
Plant og John Paul Jones á svið í 
fyrsta sinn eftir tólf ára hlé. Verður 

það á tónleikum í London til heiðurs Ahmet 
Ertegun, fyrrverandi yfirmanni Atlantic 
sem gaf plötur hljómsveitarinnar út. Með 
þeim á sviðinu verður Jason Bonham, 
sonur John Bonham trommuleikara sem 
lést af völdum ofdrykkju 1980. Við andlát 
hans tilkynntu þremenningarnir að nú væri 
ferli hljómsveitarinnar lokið. Þeir komu að 
vísu fram er þeir voru heiðraðir í Frægðar-
höll rokksins 1995, en það taldist vart með. 
Þeir sem til þekkja segja endurkomu lengi 

hafa staðið til og lengi var fjandskap þeirra 
Plant og Page við John Paul Jones kennt 
um að ekki varð af. Hann var raunar sá 
sem vann allar útsetningar Zeppelin á þeim 
tólf árum sem bandið starfaði. Ef Page og 
Plant voru spurðir hvað væri þeim efst í 
minningunni sögðu þeir það kraftinn á 
sviðinu. Þeim var þá bent á að þeir þyrftu 
ekki að hitta John Paul Jones nema þar. 
Og í sumar kom bandið saman á ný 
„einhvers staðar í Englandi“ eins og sagt 
er. Hinn 10. júni var slegið í og tekin 
nokkur lög aftur og eftir rennsli í gegnum 
nokkra ópusa voru menn himinlifandi: 

reynslunni líktu allir þrír við hreinsun, 
verulega tilfinningasamur eftirmiðdagur. 
Einhver stakk upp á lagi og svo var spilað, 
eins og menn hefðu engu gleymt á þessum 
áratugum frá því bandið vann saman. 

Eftirvænting er mikil fyrir tónleikana 
annað kvöld og er eins víst að bandið leggi 
aftur fyrir sig konserta. Raunar er þetta 
ein sú af hljómsveitum sjöunda og áttunda 
áratugsins sem margir vildu sjá spila á ný.
Enn má kaupa miða fyrir annað kvöld 
þegar þetta er skrifað: þeir kosta frá 113 
þúsund upp í 353 þúsund. Það er því ekki 
nema von að eitthvað af miðum sé eftir. 

LED ZEPPELIN ANNAÐ KVÖLD
Led 
Zeppelin í 
blábyrjun 
1968 
meðan allt 
var í góðu 
gengi, 
drykkjan 
ekki farin 
að setja 
sinn svip 
á líf og 
háttu John 
Bonham.
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Listasafn Reykjavíkur
Reykjavik Art Museum

Jóhannes Sveinsson Kjarval og fleiri

S 590 1200 F 590 1201

Sýningin er unnin í samstarfi við Landsbankann og varpar ljósi á fjölbreytt listaverkainnkaup 
bankans í tilefni af 120 ára afmæli hans árið 2006. Meðal nýrra verka er Hvítasunnudagur 
Kjarvals, sem nýlega kom til landsins og hefur aldrei verið sýndur áður á Íslandi.

Aðalsteinn Ingólfsson sýningarstjóri verður með leiðsögn í dag, sun. 16. des., kl. 15:00 

Kjarvalsstaðir 2. des. – 30. des. 2007
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É
g vissi um fólk sem safn-
aði mynt og frímerkjum 
en hafði aldrei gert mér 
grein fyrir því hversu 
margir safna póstkort-

um,“ segir Árni Þór Árnason upp-
boðshaldari hjá A&A. Uppboðið í 
dag er annað uppboðið sem fyrir-
tækið heldur en auk Árna mun 
félagi hans Saso Andonov sveifla 
hamrinum í dag. Árni Þór segir 
hann virtan á þessu sviði en Saso 
kom upphaflega hingað til lands-
ins frá Makedóníu til að nema hag-
fræði. A&A er aðeins tveggja 
mánaða fyrirtæki. Sé uppboðsskrá 
skönnuð vekur nokkra furðu 
hversu marga muni er þar að finna 
auk þess sem breitt svið er spann-
að. Safnarar af öllu tagi ættu að 
finna eitthvað við sitt hæfi.

Engin brunaútsala
Árni Þór segir fyrirsjáanlegt að 
það stefni í hörkusamkeppni á 
sviði uppboða hér á landi en fyrir 
á markaði er Gallerí Fold undir 
forystu Tryggva Páls listmunasala 
sem staðið hefur fyrir vel sóttum 
listaverkauppboðum um árabil. 
Auk þess endurstofanaði Pétur 
Þór Gunnarsson nýverið Gallerí 
Borg og hyggst gangast fyrir upp-
boðum.

„Já, ég tel að ekki sé pláss fyrir 
nema tvö stór uppboðshús á land-
inu. Þannig að það stefnir í mikla 
samkeppni. Við teljum okkur þó 
vera að fylla inn í eyðu á markaði. 
Þannig hafa myntsafnarar komið 

með muni til að sýna okkur stuðn-
ing. Og svo eru íslensk frímerki 
alveg sérstakt fyrirbrigði.“

Fyrirkomulag uppboða A&A er 
að eigandi muna sem boðnir eru 
upp ákveður lágmarksverð. Árni 
Þór segir menn hafa lent í því að 
setja málverk á uppboð sem meta 
má á til dæmis 70 þúsund en þau 
hafi svo farið á 18 þúsund. Þá sé 
um sannkallaða brunaútsölu að 
ræða. Þetta býður reyndar þeirri 
hættu heim að munir gangi ekki út 
og er verði því stillt í hóf við upp-
hafsboð. 

Árni segir að erlendis geti ekki 
að líta nema 40 til 50 manns á við-
urkenndum uppboðum en hér, á 
uppboðum Foldar, hafi komið yfir 
400 manns í Súlnasal. Fæstir til að 
kaupa heldur jafnvel fremur til að 
forvitnast um hverjir væru að 
kaupa hvað. Mjög hefur færst í 
vöxt að menn bjóði í gegnum 
síma.

„Við völdum Iðnó sem er róm-
antískt hús og þægilegur staður að 
vinna. Maður hefur heyrt að fólk 
sé vantrúað á símaboð, að það sé 
eitthvert „fiff“, en þannig seldum 
við til dæmis eitt málverkið á síð-
asta uppboði. Maður í Skagafirði 
bauð í málverk eftir Karl Kvaran, 
ætlaði sér það og keypti fyrir 630 
þúsund krónur. Sumir kæra sig 
ekkert um að aðrir viti hvað þeir 
eru að gera á þessu sviði,“ segir 
Árni.

Forfallinn safnari sjálfur
En hvaðan kemur allur þessi varn-
ingur? Á uppboðinu eru á fjórða 
hundrað item. Árni segir munina 
meðal annars koma úr dánarbúum 
auk þess sem fólk komi til þeirra 
hjá A&A með muni og biðji um 
mat. „Þetta er lítið samfélag og 
fólk vill af ýmsum ástæðum koma 
fágætum hlutum sínum í verð.“

Önnur spurning sem vaknar í 
tengslum við uppboðið er hvort 
markaður sé fyrir hluti af þessu 
tagi. Árni segir að svo sé – virkt 
safnarasamfélag er á Íslandi. 
„Jájá, það er reyndar töluvert neð-
anjarðar. Þetta er ekki fólk sem er 
alltaf í fjölmiðlum og kannski ekki 
áberandi við opnanir ýmiss konar. 
En ótrúlegasta fólk er að safna 
einhverju. Það að halda hlutum til 
haga getur því reynst vel inn í 
framtíðina.“

Sjálfur er Árni Þór forfallinn 
safnari að eigin sögn. Hann hefur, 
frá því hann man eftir sér, safnað 
frímerkjum.

„Ég rak Austurbakka hf. heild-
verslun í gamla daga. Eftir að ég 
seldi fyrirtækið hafði ég meiri 
tíma fyrir áhugamálin og fór þá 
„massívt“ út í frímerkjasöfnun. 
En þegar maður er byrjaður að 
vinna við þetta hefur áhuginn hjá 
mér persónulega minnkað. Það 
gerist við það þegar maður sér svo 
margt fallegt. Nú er ég aðallega 
spenntur fyrir því að hafa eitthvað 
fallegt að bjóða upp.“

Fágætar bækur í boði
Þegar Árni Þór er beðinn um að 
nefna einhverja þá muni sem eru 
sérstaklega athyglisverðir á upp-
boðinu veit hann ekki alveg hvar 
byrja skal.

„Jahh, við erum með mikið af 
skemmtilegum málverkum eftir 
málara hvers verk hafa ekki sést 
mikið á uppboðum. Þorri Hrings-
son er einn þeirra, Rut Rebekka, 
Pétur Gautur... auk verka eftir 
Kjarval, Karl Kvaran og Jóhannes 
Geir.”

Og það er einmitt sjálfur Kjar-
val sem á það verk sem er dýrast 
við upphafsboð. Landslag frá 1932, 
olía á striga, stærð 52 x 68, merkt 
og metið á 675.000 krónur. Eins og 
áður sagði verður einnig mynt, 
gamlar ljósmyndir og póstkort svo 
eitthvað sé nefnt í boði auk bóka.

„Við verðum með útgáfu af Pétri 
Gaut sem kom út árið 1901 og 
Einar Benediktsson íslenskaði. 
Þetta er eitt eintak af 30 sem gefin 

voru út. Það boð byrjar á 250 þús-
undum. Þá má nefna Íslensk ævin-
týri sem gefin var út árið 1852 
safnað af Grímssyni og J. Árna-
syni. Mjög eiguleg bók en byrjun-
arverð á henni er 200 þúsund. 
Frumeintak og lesheil bók eins og 
einn bókasnillingurinn komst að 
orði en til okkar hafa menn komið 
til að skoða þetta eintak og dáðst 
að því.“

Þegar svo frímerkjaspekingur-
inn Árni Þór fer að fjalla um frí-
merkin í eyru blaðamanns hefst 
fyrirlesturinn fyrir alvöru: „Frí-
merkjahlutinn er allur boðinn upp 
í evrum því þar erum við á alþjóða-
markaði. Við erum að horfa á bréf 
frá 1917 með númerastimpli 39 
frá Danmörku. Krónustimplar og 
númerastimplar eru mjög verð-
mætir í dag.“

Víst er að safnarar eiga spenn-
andi dag í vændum en uppboðið 
hefst klukkan 14.00.

  jakob@frettabladid.is

URRANDI SAMKEPPNI UM SAFNARANA

Mennirnir á bak 
við A&A Árni Þór 
og Saso Andonov 
munu sveifla 
hamrinum ótt og 
títt í dag en hér 
eru þeir með eina 
af verðmætustu 
bókunum sem 
boðin verður 
upp, Pétur Gaut 
í þýðingu Einars 
Benediktssonar. 
Eitt eintak af 30 
og kom út árið 
1901. Upphafs-
verð er 250 
þúsund krónur.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fjölmörg frímerki
Umslag með 
númerastimpli 
31, en aðeins er 
eitt annað þekkt 
á póstkorti en 
fjölmörg frímerki 
verða boðin upp.

Íslensk ævintýri
Einn þeirra dýr-

gripa sem slegnir 
verða í dag. 

Útgefið árið 1852 
og upphafsverð 

er kr. 200.000.-

Málverk slegin 
Eitt þeirra mál-
verka sem verða 
slegin í Iðnó í dag. 
Verk eftir Pétur 
Gaut frá 2007 og 
er upphafsverð 
150.000.

Í dag verður haldið mikið uppboð í Iðnó á vegum nýs fyrirtækis – Arnarson og Andonov ehf. eða A&A – sem sérhæfi r sig í uppboðum á 
list- og safnmunum: Frímerkjum, ljósmyndum, póstkortum, fágætum bókum sem og málverkum. Annar forsprakki fyrirtækisins er Árni 
Þór Árnason sem segir stefna í verulega vaxandi samkeppni á sviði uppboðsmála á Íslandi.



Freyju var ekki hugað líf. Í dag hefur hún 
afrekað meira en margir á hennar aldri. 
   Postulín er viðburðarík og áhrifamikil 
saga ungrar konu sem lætur ekkert 
stoppa sig.
   Alma Guðmundsdóttir skráði söguna 
með Freyju.

Ungur maður leggur af stað út 
í heim og skilur eftir ástvini á 
Íslandi. Áður en langt um líður 
bankar fortíðin upp á. 
   Gullfalleg skáldsaga, eftir 
Auði A. Ólafsdóttur. Bók sem  
lætur engan ósnortinn.

Ljósmóðir, eiginkona, ást-
kona og skáld. Hún var 
kona sem fór ótroðnar 
slóðir – kona sem á erindi til 
íslenskra nútímakvenna.
   Uppseld hjá útgefanda, 
ný prentun er væntanleg í 
búðir 10. desember.

Ylfa skreppur í gæsaferð með 
vinkonunum  og sogast inn í 
atburðarás sem umturnar lífi 
hennar. Eldfim saga eftir Lóu Pind 
Aldísardóttur sem gerist í náinni 
framtíð á Íslandi. 

RÉTTU HANDTÖKIN
RÉTTU GRÆJURNAR
RÉTTA STEMMNINGIN!

Frábær matreiðslubók með 
gleði og einfaldleika í fyrirrúmi. 

Smart, hagnýt og nýstárleg dagatals-
bók  þar sem konur eiga orðið og segja 
hvað þeim býr í brjósti – allan ársins 
hring.

Hvað og hvernig hugsa konur á 
Íslandi í upphafi 21. aldar?

Óskaðu – trúðu – taktu á móti.

markmiðum okkar.

Gullfalleg gjöf fyrir Íslandsvini.

Smækkuð útgáfa af landkynningarbókinni Delicious Iceland – 
Tales of unique northern delicacies. Glæsilegar landslagsmyndir 
og uppskriftir ásamt spennandi ferðasögum og fróðleik. 

1
2

3 4

5 6

7 8135 girnilegar uppskriftir með 
glæsilegum ljósmyndum ásamt 
skemmtilegum frásögnum um 
héruð Frakklands. Bók fyrir öll 
skilningarvitin.

9 10
Vatn verður ekki bara fyrir 
áhrifum af náttúruöflunum. 
Með því að skoða vatnskristalla á 
nýjan hátt getum við lært heilmikið um 
okkur sjálf og alheiminn.

METSÖLULISTI  SÖLKU
6. september – 6. desember 2007
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G
æfan er brotin skel. 
Allt veltur á flóðinu og 
hinum dýrunum á 
ströndinni. En svo eru 
skúturnar með hvítu 

seglin sem vekja þrá eftir stærri 
veröld. Í því efni kemur til kasta 
skáldanna. Þau eru í heiminn borin 
til þess að svara kalli drauma en 
aldrei án tilfinningar fyrir veru-
leikanum á ströndinni. Þannig búin 
takast þau á við frásögn af lífi og 
skiptir engu hvort seglið verði 
gegndrepa og skútan brotni í spað. 
Tilfinningin fyrir veruleikanum 
vex í jöfnu hlutfalli við hamfarirn-
ar í flæðarmálinu. Er það kannski 
þess vegna sem Þórbergur Þórðar-
son kastar sér í sjóinn hvenær sem 
færi gefst, eins og til að gefa sig 
óskiptan í einvígi drauma og veru-
leika? Sjálfur orðar hann glímuna 
svona: „Frá vöggu til grafar þreyt-
um vér fangbrögð við ímynd veru-
leikans“. Eins og lesendur bóka 
hans kannast við, setur glíman ekki 
aðeins mark sitt á verkin heldur 
holdgerist hún þar. Gyrðir Elíasson 
orðar stílbrögðin svona: „Maður 
verður aldrei einmana þegar lesin 
eru verk Þórbergs; hann er ævin-
lega nálægur af lífi og sál, spannar 
alla tilveruna frá dapurleika til 
gleði, og það er aldrei þessi keimur 
af dauðri handavinnu sem er svo 
alltof algengur í verkum rithöfunda 
og skilur mann eftir einn og yfir-
gefinn á brunasandi.“ Hvernig 
skrifar maður ævisögu Þórbergs?

Í gegnum tíðina getur hinn 
flein djarfi Þórbergur hafa tekið sér 
bólfestu í hugum lesenda sinna. Það 
breytir því ekki að líf hans og sam-
tími er eftir sem áður viðvarandi 
efniviður túlkunar. Pétur Gunnars-
son er heldur ekki sá eini sem gerir 
tilraun um Þórberg þessi misserin. 
Árið 2006 kom út bókin Skáldalíf 
eftir Halldór Guðmundsson. Í henni 
er ofin saga Þórbergs og Gunnars 
Gunnarssonar, ofvitans úr Suður-
sveit og skáldsins á Skriðuklaustri. 
Bók Péturs, ÞÞ í fátæktarlandi. 
Þroskasaga Þórbergs Þórðarsonar, 
hefst árið 1906, árið sem Þórbergur 
hefur líklega tekið sér far með 
strandferðaskipinu Hólum frá Höfn 
í Hornafirði til Reykjavíkur, þá 17 
ára gamall. Henni lýkur árið 1933, 
sumarið sem Þórbergur og eigin-
kona hans Margrét Jónsdóttir fara í 
brúðkaupsferðina austur í Suður-
sveit. Brúðkaupsferðin rennur 
reyndar saman við rannsóknaleið-
angur en Þórbergi hafði skömmu 
áður verið falið að rita sögu Austur–
Skaftafellssýslu. Pétur Gunnarsson 
leitar víða fanga. Fyrir utan útgefin 
verk Þórbergs, og bókina Bréf til 
Sólu (1983), vísar hann í óbirt sendi-
bréf og dagbækur. Hann vitnar 
einnig í óútgefið ævisöguhandrit 
Þórbergs, eða svonefnt „Stóra hand-
ritið“. Í eftirmála þroskasögunnar 
minnist Pétur einnig á tvö önnur rit 
sem hann segir að hafi haft áhrif á 
„sinn Þórberg“ umfram önnur. 
Þetta eru bækurnar Ljóri sálar 
minnar (1986) og Mitt rómantíska 
æði (1987) sem geyma úrval af 
óbirtu efni Þórbergs. Helgi M. Sig-
urðsson sá um útgáfu þeirra. 

Eins og gefur að skilja er hér um 
auðugan garð að gresja. Lesandi 
þræðir sig eftir slóðinni sem mót-
aði í senn manninn og rithöfundinn 
Þórberg Þórðarson, hann sem kall-
aður hefur verið einn af mikilhæf-
ustu höfundum 20. aldarinnar í 
íslenskum bókmenntum. Þar við 

bætist saga nýlenduþjóðar á 
umbrotatímum og höfuðstaðar við 
útmörk Evrópu, að ógleymdum 
kafla úr heimssögu og brotum 
heimsbókmennta. Hamfarirnar í 
flæðarmálinu eru ekki við eina fjöl-
ina felldar. Meira að segja handan-
heiminn rekur á fjöru og það jafn 
fullan af lífi og konurnar sem ylja 
kviknöktu skáldinu.

Umrætt tímabil í lífi Þórbergs er 
ekki með öllu óþekkt. Fyrir utan 
bókina Bréf til Sólu, sem geymir 
bréf Þórbergs til Sólrúnar Jóns-
dóttur, barnsmóður hans og ást-
konu til margra ára, sem hún kom 
út 10 árum eftir dauða Þórbergs, 
vega bækur eftir sjálft viðfang 
þroskasögunnar þungt í ævisögu-
legu tilliti, bækur á borð við Bréf til 
Láru og Ofvitann. Höfundur þroska-
sögunnar getur þess enda í fyrstu 
setningu bókarinnar að viðfang 
hans hafi gert lífsgöngu sinni 
„margháttuð skil“ (7). Í sömu setn-
ingu kemur hins vegar einnig fram, 
að Þórbergi hafi láðst að greina frá 
ferðalagi sínu með strandferða-
skipinu til höfuðstaðarins. Eins 
hefur hann ekki tjáð sig (svo vitað 
sé) um hvernig höfuðstaðurinn kom 
honum fyrir sjónir „þegar hann að 
lokinni nætursiglingu sá hann vaxa 
fram í morgunskímunni“ (7). 

Það kann að vera til vitnis um 
nálgun Péturs og stílbrögð, að 
myndin af Þórbergi vex fram í 
morgunskímunni. Hér er ekki ein-
vörðungu átt við kvennafar skálds-
ins og vöxt þess, en eins og gengur 
hefur maðurinn lifað enn litríkara 
ástalífi en áhugafólk um efnið hefur 
gert sér grein fyrir. Líkt og lesa má 
um í þroskasögu Þórbergs, er hvata-
líf og tilfinningasambönd mann-
eskju ekki endilega mælikvarði á 
þroska. Pensilför ástríðunnar eru 
hins vegar útlínur í mynd Péturs af 
Þórbergi. Og ástríða Þórbergs er 
margföld í roðinu. Þannig má sjá 
hvernig kærusturnar ylja ekki 
aðeins skáldinu undir sæng og 
horfa á hann fara í sjóinn, heldur 
ganga þær aftur á pappír. En hvers 
vegna ekki stóra ástin, Sólrún Jóns-
dóttir? Líkt og Pétur sýnir, reynir 

Þórbergur að stroka hana út úr höf-
undarverki sínu, konuna sem hann 
elskaði heitar en aðrar, þá sem hann 
vildi giftast en gat ekki sökum 
fátæktar, þá sem var gift öðrum en 
sem Þórbergur hætti ekki að elska 
og átti í margra ára ástarsambandi 
við. 

Tilraunin til að stroka Sólrúnu út 
mistekst, eins og frægt er orðið. 
Við vitum líka að kærustur þurfa 
ekki að búa í Berlín og þekkja 
náunga eins og Kafka til að geyma 
bunka af bréfum sem seinna rata 
fram í dagsljósið. Fyrir utan að 
gefa lesanda vísbendingu um nátt-
úruna í tilfinningalífi mannsins og 
þau skilyrði sem því eru sett, má 
einnig sjá hvernig vegur Þórbergs 
vex í takt við skipbrot stóru ástar-
innar. Húmoristinn Þórbergur lifði 
ekki alltaf fyndnu lífi. Lesandinn 
skynjar það. Meðan hann hrífur 
vini sína í Unuhúsi og Mjólkurfé-
laginu, þar á meðal hárgreiðslukon-
una og salónessuna Kristínu Guð-
mundardóttur, lifir Sólrún áfram 
lífinu sem Þórbergur vígðist til 
fyrstu árin í höfuðstaðnum, lífi 
fátæktar. Dauðinn er upphaf lífs-
ins, orti annað skáld í öðru landi. 
Líkt og Pétur sýnir, fíleflist Þór-
bergur í skrifunum á því augnabliki 
sem Sólrún verður barnshafandi og 
honum fipast flugið í sambandinu. 
Bókin sem gerði allt vitlaust á öld-
inni sem leið, eða Bréf til Láru, 
sprettur upp úr djúpu sári. 

Ástríða Þórbergs snýr ekki 
aðeins að kærustum í lífinu og á 
pappír, heldur öllu því sem varðar 
glímu hans við ímynd veruleikans. 
Tala mætti jafnvel um útlínur bylt-
ingarhvatar, þetta æði sem grípur 
manninn og oftar en ekki kennt við 
skýringu mannsins sjálfs, eða end-
urfæðingar. Líkt og í efnum hvata-
lífs og tilfinninga, reynir hér á höf-
und sögunnar. Þórbergur er jú 
frægur fyrir sóttkennt samband 
sitt við guðspeki, sósíalisma og 
esperantó. Saga Péturs sýnir ekki 
aðeins hvernig lífsviðhorf og hug-
sjónir Þórbergs byggja á tilfinn-
ingu fyrir veruleikanum og þeirri 

glímu sem háð er við ímynd hans. 
Allt virðist markað þrá eftir stærri 
veröld. Við lestur sögu Péturs 
skynjar lesandi einnig hvernig 
kalla megi Þórberg hirðfífl frekar 
en sérvitring. Slíkur er slagkraftur-
inn í kosmískri lífssýn sveita-
drengsins frá Hala í Suðursveit. 
Hvort Reykjavík hafi verið ákjós-
anlegur staður fyrir slíka hugsun 
og lífsafstöðu, er og verður stóra 
spurningin.

Þar sem Þórbergur var alþjóða-
sinni í hjarta sínu og trúði á ein-
staklingseðli manneskjunnar öðru 
fremur, finnst lesanda stundum að 
Pétur hefði mátt greina nánar frá 
tilteknum atburðum í lífi Þórbergs, 
ekki síst utanlandsferðum hans. 
(Gott ef hann sat ekki sama alþjóð-
lega þing kommúnista og Kafka, 
haldið í Vínarborg á þriðja áratug 
20. aldar). Á hinn bóginn vantar 
ekkert upp á tilfinningu höfundar 
fyrir viðfangsefni sínu. Hún er 
fögur. Umrædd þroskasaga er held-
ur ekki tilbrigði við höfuðskálda-
stefið í ævisagnaritun. Sagan er 
meira í ætt við þróun skáldskapar á 
síðari tímum. Af því sem best verð-
ur séð, ætlar höfundur sér hvorki 
að geta ráðgátuna Þórberg né 
greina skilmerkilega frá öllu merki-
legu sem henti manninn og höfund-
inn Þórberg á árunum 1906 til 1933. 
Aftast í bókinni er brot sem ber 
heitið „Til glöggvunar“. Þar kemur 
fram að von er á öðru bindi.

En hvers vegna að láta bókina 
heita ÞÞ í fátæktarlandi? Fyrir utan 
hið augljósa, eða hvernig ungi mað-
urinn glímir við hefðarveldið í höf-
uðstaðnum í byrjun 20. aldar, fyrir-
komulag sem næstum því drepur 
hann, nær Þórbergur að rétta úr 
kútnum. Það þýðir ekki að hann 
hafi nuddað sér upp við böðulinn. 
Ef eitthvað, skynjar lesandi glataða 
tíma í veraldarsögunni. Þórbergur 
Þórðarson var í það minnsta maður 
til að falbjóða ekki lífssýn sína og 
hugsjónir. Titillinn er reyndar vísun 
í Eddu Þórbergs, eins og kemur 
fram á saurblaði þroskasögunnar: 
„Liggur hér Þórbergur. Lifði í 
fátæktarlandinu…“. Lesendur geta 
velt þessu fyrir sér, kannski með 
því að hafa í huga eftirfarandi brot 
úr Bréfi til Láru sem Pétur vitnar 
í:

„Oss vantar ekki menn, sem 
hugsa og breyta eins og allir aðrir. 
Og oss vantar ekki heldur reynslu, 
sem er nákvæmlega eins og reynsla 
allra annarra. Borgaralegar hvers-
dagssálir eru hér nógar. En oss 
vantar menn, sem eru eitthvað 
öðruvísi en allir aðrir, menn með 
skírt markað einstaklingseðli, 
menn, sem hafa siðferðisþrek til að 
lifa frjálsir og óháðir samábyrgð 
almennrar heimsku. Og oss vantar 
reynslu, sem er eitthvað frábrugðin 
reynslu allra annarra. Oss vantar 
tilbreytingu í hið sviplausa þjóðlíf 
vort og bókmenntir. Oss vantar 
frumleik, hugrekki og hreinskilni. 
En sérstaklega vantar oss frumlega 
hreinskilni.“ (144).

1) Sjá „Innheimar“ í bókinni Þórbergur Þórð-

arson. Mitt rómantíska æði. Úr dagbókum, bréf-

um og öðrum óprentuðum ritsmíðum frá árunum 

1918-1929. Ritstj. Helgi M. Sigurðsson. Reykja-

vík: Mál og menning 1987, s. 39.

2) Sjá Gyrði Elíasson: Undir leslampa. 

Reykjavík: Bjartur 2000, s. 19.

FLEINDJARFUR HÖFUNDUR 

Lítt kunn ljósmynd úr einkasafni Þórbergs. Þeir Lárus Ingólfsson í kvenmannsfötum 
leiðast eftir Garðastrætinu í átt að Vesturgötu. Myndin er sögð frá tíma Mjólkurfé-
lags heilagra sem stofnað var til í Unuhúsi. Birt með leyfi Þórbergsseturs.

Fyrri hluti þroskasögu 
Þórbergs Þórðarsonar 
eftir Pétur Gunnarsson 
er kominn út og er dr. 
Birnu Bjarnadóttur fagur-
fræðingi tilefni ritgerðar-
skrifa um þá mynd sem 
dregin er af ofvitanum 
úr Suðursveit í hugum 
aðdáenda hans. 

í morgunskímunni
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að var svalt í rokinu við Nevu í 
St.Pétursborg en þó eru hinir 

pólitísku vindar sem leika 
um landið kaldari. 

Borgin er undirlögð 
af áróðri frá Pútín 
fyrir rússnesku 
kosninguna 2. 
desember. Í sjón-
varpinu ekkert 

nema hann og flokk-
ur hans og tíunduð 

afrek þeirra. Margir 
sem ég spurði hvort 

Sovét sé að koma aftur segja 
að það hafi í raun aldrei horfið.

Væmni sjónvarpsins og kraftur 
 heimildarmynda

Lenín skildi áróðurskraft lifandi 
mynda og var grunnurinn að rúss-
neskri kvikmyndahefð lagður 
eftir rússnesku byltinguna fyrir 
90 árum. Flestir kannast við Eis-
enstein og Dziga Vertov. Vertov 
gerði myndina Maðurinn með 
myndavél árið 1929 þar sem sér-
stakar tökur hans og klipping opn-
uðu áhorfendum nýja sýn á notk-
un kvikmynda.

Eftir hrun Sovétríkjanna 1991 
hafa starfsskilyrði kvikmyndgerð-
armanna breyst eins og annað í 
Rússlandi. Nú eru veittir styrkir 
frá ríkinu til að gera leiknar kvik-
myndir og seríur ef þær fjalla um 
eitthvað sem sýnir yfirburði hins 
rússneska ríkis. Sögulegar stríðs-
myndir koma á markaðinn hver á 
fætur annarri.

Í sjónvarpinu sá ég sýnt úr nýrri 
mynd sem fjallar um um stríðið 
milli Rússa og Svía í byrjun átj-
ándu aldar. Hundruð ungra manna 
í gulum og bláum einkennisbún-
ingum léku Svía sem gátu ekki 
beðið eftir aðfalla eins og spila-
borg á vígvellinum. Hin meistara-
lega tökutækni Sergei Bondar-
chuk sem notuð var við 
kvikmyndun bókar Tolstojs Stríð 
og friður var þar víðsfjarri.

Reyndar óréttlátur samanburð-
ur því það þrekvirki sovéskrar 
kvikmyndagerðar tók sjö ár að 
gera og kostaði yfir hundrað millj-
ónir dollara.

Kvikmyndahúsin loka
Ég horfði einnig á sjónvarpseríu 
sem fjallar um Rússa í seinni 
heimstyrjöldinni. Þetta var svo 
væmið að fyrst hélt ég að ég væri 
að sjá langa auglýsingu og beið 
eftir vörunni. En mér var síðan 
sagt að varan sem Pútín vill láta 
sýna er þjóðerniskennd og stolt 
yfir því að vera Rússi. En auðvitað 
eru einnig gerðar listrænar kvik-
myndir og sú þekktasta er Endur-
koman eftir leikstjórann Andrey 
Zyvagintsev sem hefur hlotið 
fjölda verðlauna um allan heim. 
Hann hefur nýlokið við aðra kvik-
mynd sem sem var frumsýnd í 
Stokkhólmi í nóvember.

Zyvagintsev er fæddur 1946 eins 
og leikstjórinn Sergei Loznitsa sem 
hingað til hefur gert heimildar-
myndir en hyggur einnig á gerð 
leikinna mynda. Ef leitað er að arf-
taka Tarkovskys þá má segja að 
þessir tveir séu líklegir í þann hóp.

Heimildarmyndagerð er talsverð 
í Rússlandi en séu þær um annað en 
dýralíf eru fáar sjónvarpsstöðvar 
sem sýna þær og aldrei kvikmynda-
hús. Mörg kvikmyndahús hafa 
lokað undanfarin ár og nú vex upp 
kynslóð sem sjaldan sér kvikmyndir 
í bíó.

Það er erfitt að lifa á því að gera 
heimildarmyndir og hafa margir 
kvikmyndagerðamenn yfirgefið 
landið jafnvel þótt viðfangsefni 
þeirra sé áfram Rússland. 

Módel 64
Sergei Loznitsa er einn af þessu 
kvikmyndagerðarmönnum. Hann 
er nú að ljúka við gerð heimildar-
myndar sem hann byggir að sov-
éskum áróðursmyndum. Heimild-
armyndastofnunin í St. Pétursborg 
er einn af framleiðendum myndar-
innar. Ég hitti Loznitsa í Péturs-
borg en þessa dagana dvelur hann 
mest í Minsk vegna vinnu við frá-
gang nýjustu heimildarmyndar 
sinnar sem á að frumsýna á kvik-
myndahátíðinni í Rotterdam í 
byrjun næsta árs.

Sergei Loznitsa vill vita hvort 
allir íslendingar geti rakið forfeð-
ur sína langt aftur í tímann. Ég segi 
honum frá Íslendingabók á netinu 
og spyr síðan um uppruna hans: 
„Ég fæddist árið 1964 í Baran-
owichi í Hvíta Rússlandi og ólst 
upp í Kiev í Úkraínu. Foreldrar 
mínir voru bæði stærðfræðingar 
og hönnuðu flugvélar. 

Ég lauk námi sem verkfræðingur 
í stærðfræði í Kiev. Frá 1987 til 
1991 starfaði ég við rannsóknir á 
gervigreind og hönnun tæknikerfa í 
Kiev. Ég vann einnig við þýðingar 
úr japönsku. Árið 1991 komst ég inn 
í rússneska kvikmyndaskólann 
(VGIK) við leikstjórn listrænna 
mynda og lauk námi þar árið 1997.“

Litur svarthvítur
Hvernig var í kvikmyndaskólanum í 
Moskvu?

-Klippari myndarinnar Andrei 
Roublev eftir Tarkovsky var meðal 
kennarana. Hún sagði aldrei neitt 
en lét okkur hafa filmur og eftir 
stutta ræðu um meginatriði klipp-
inga lét hún okkur byrja. Síðan 
fylgdist hún með en sagði aldrei 
orð.

Skólinn var nálægt Gorkí stúdíó-
inu. Við vissum að þar var hægt að 
finna filmubúta sem höfðu verið 
fjarlægðir úr ýmsum kvikmyndum. 
Þetta var auðvitað bannað en við 
fórum inn í gegnum gat á vegg og 
rótuðum í kjallaranum. Þar fundum 
við meðal annars búta sem klipptir 
höfðu verið úr mynd Eisensteins 
„Lifi Mexíkó“.

VGIK var mjög góður skóli og 
flestir kennararnir höfðu verið 
þar lengi. Sumir jafnvel unnið 
með Eisenstein og aðrir kennt Tar-
kovsky og var hver með sínum 
hætti en staðallinn hár. Sumir 
kenndu okkur um vestrænar bók-
menntir og hafði hver og einn 
sínar kenningar um þær. Aðrir 
kenndu fagurfræði og listasögu. 
Kvikmyndasafnið var mikið en ég 
sá einnig margar myndir sem voru 
ólöglegar svart-hvítar VHS kópí-
ur. Það var seinna skrýtið að sjá 
myndir eins og „Blow Up“ eftir 
Antonioni í lit, eiginlega kunni ég 
betur við hana í svart hvítu.“

Út um glugga
Fyrsta heimildarmynd Sergei Loz-
nitsa „Við byggjum hús“ er m.a. 
tekin út um glugga íbúðar hans í 
Moskvu: „Það voru allir að þvæl-
ast um og ekkert virtist passa 
saman en einn daginn stóð þarna 
hús.“

Árið 2001 flutti Sergei Loznitsa 
til Þýskalands með fjölskyldu sína 
og búa þau í Lubeck. Þar situr 
hann og klippir myndir sínar en 
fer reglulega til St. Pétursborgar 
og víðar í Rússlandi.
-Ein af heimildarmyndum þínum 
Polustanok – Viðkomustaðurinn – 
gerist á járnbrautarstöð þar sem 
allir sofa.

„Hugmyndin kemur frá því 
þegar ég var lítill og fór eitt sinn 
með foreldrum mínum að heim-
sækja afa minn og ömmu. Við 
komum um nótt á lestarstöð þar 
sem við þurftum að bíða. Allir 
voru sofandi á rúmum og bekkjum 
í salnum og hafði það mikil áhrif á 
mig að sjá þennan heim sofandi 
fólks í daufu ljósi.“

Fallin úr tímanum

„Fyrir mér er myndin Polustanok, 
táknmynd fyrir líf Rússa í dag. 
Rússland virðist þjást af langt 
gengnum doða.

Við fall Sovétríkjanna var ég 
eins og flestir á mínum aldri fullur 
bjartsýni. Fölskum kenningum var 
haldið á lofti um það hversu langan 
tíma breytingarnar sem við áttum 
von á myndu taka. Ég held að í 
Rússlandi sé ekki til nauðsynleg 
þolinmæði til að bíða eftir breyt-
ingunum sem taka langan tíma. 
Vandamálið í dag er að manneskjur 
virðast strandaðar á einhvers 
konar biðstöð. Ég hef fylgst með 
þessu „falli út úr tímanum“ hjá 
fólki alls staðar í kringum mig.

Ein af myndunum á alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Reykja-
vík í fyrra var heimildarmyndin Umsátur eða Blokada eftir 
rússneska leikstjórann Sergej Loznitsa. Hún vakti mikla athygli 
þeirra sem sáu. Sergej er sjálfstæður kvikmyndagerðarmaður í 
St. Pétursborg. Helga Brekkan kvikmyndagerðarkona hefur um 
nokkurt skeið verið í sambandi við kvikmyndagerðarmenn þar í 
borg, þar sem aðstæður eru okkur framandi.

KVIKMYNDIR HELGA BREKKAN

doðanum

Jafnvel 
þótt fólk 
sé stöðugt 
að tala um 
breytingar 
hef ég það 
á tilfinn-
ingunni 
að þótt við 
sjáum þær 
á yfirborð-
inu, þ.e.a.s. 
hvernig 
fólk klæð-
ir sig eða 
skreytir 
íbúðir 
sínar, hafi 
í raun og 
veru ekk-
ert breyst. 

Sergei Loznitsa leikstjóri býr í Þýskalandi en starfar í Rússlandi. Hann segir í viðtali við Helgu Brekkan frá 
verkefnum sínum og aðstæðum í Rússlandi okkar daga. MYND/HELGA BREKKAN

RISIÐ GEGN 

Í Moskvu og Pétursborg er 
ákveðinn kraftur en maður þarf 
ekki annað en að líta í augu fólks 
til að sjá þetta. Jafnvel þótt fólk sé 
stöðugt að tala um breytingar hef 
ég það á tilfinningunni að þótt við 
sjáum þær á yfirborðinu, þ.e.a.s. 
hvernig fólk klæðir sig eða skreyt-
ir íbúðir sínar, hafi í raun og veru 
ekkert breyst. Ekki það sem er 
hluti af daglegu lífi fólks.

 Hvernig fólk kemur fram hvert 
við annað, því miður er það eins og 
áður á tímum Sovétríkjanna.

Beðið eftir strætó
-En kvikmyndagerð í Rússlandi?

„Það eru auðvitað gerðar marg-
ar kvikmyndir og fjöldi heimildar-
mynda í Rússlandi í dag. Um 700 
heimildarmyndir á ári en þær eru 
ekki sýndar í kvikmyndahúsum og 
það er erfitt að lifa af kvikmynda-
gerð þar.“

Nýjasta mynd Loznitsa sem 
einnig er framleidd í samvinnu 
við heimildarmyndastofnunina í 
St. Pétursborg hefur verið sýnd á 
hátíðum víða um heim og hlaut 
fyrstu verðlaun á kvikmyndahátíð-
inni í Karlovy Vary í sumar. Það er 
svart hvít hálftíma mynd um menn 
sem veiða fisk í net gegnum ís í 
Hvíta hafinu. Loznitsa vísar þar 
sterkt í hina rússnesku myndahefð. 
Ef mennirnir notuðu ekki vélsög á 
ísinn mætti halda að kvikmyndin 
væru teknar snemma á síðustu öld 
en ekki árið 2005.

Heimildarmyndir Sergei Loznit-
sa eru sýndar út um allan heim og 
hafa unnið til fjölda verðlauna. 
Hann fetar í fótspor rússnesku 
meistaranna í kvikmyndagerð en 
hefur sinn eigin ljóðræna stíl og 
gerir stundum kröfur til þolinmæði 
áhorfenda. Til dæmis í myndinni 
Stoppistöð. Við sjáum andlit og 
hlustum á samtöl fólks sem bíður 
og bíður. Þegar strætisvagninn 
loks kemur eftir sextíu mínútur 
verður léttir aðalpersónanna einn-
ig áhorfendanna í tvennum skiln-
ingi. Myndir Loznitsa fjalla um 
Rússa, fólk í verksmiðjum, bændur 
við störf, nýlendu geðveikra í sveit 
og menn að byggja blokk í 
Moskvu.

Kynning á lífslygi
-Hvað ertu að gera núna?

„Nú er ég að ljúka við heimildar-
mynd sem byggir einungis á sov-
ésku arkívefni. Það eru frétta- og 
áróðursmyndir sem hafa verið 
geymdar í Moskvu. Ég er með 
mikið af efni sem tekið var í sam-
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bandi við þessi frétta- og áróðurs-
magasín sem yfirleitt voru fimm 
mínútna löng. Myndin er svarthvít 
og áttatíu mínútna löng og er unnin 
á 35 mm filmu. Ég nota efni úr sov-
ésku kvikmyndaseríunni Landið 
okkar og Tíminn framundan. Það 
getur verið svona: „Flokkurinn 
leiðir okkur hinn rétta veg komm-
únismans.“ Og við þetta eru hljóð 
frá fólki að marsera og lestin brun-
ar gegnum myndina. Ég klippi 
tökur sem ekki voru notaðar og 
legg eigið hljóð og blanda þessu 
saman og smám saman fer áhorf-
andinn að efast um hvað séu hinar 
réttu áróðursmyndir og hvað eru 
mín klipp.

Mig langar til þess að skapa eða 
öllu heldur opna nýtt rými upplif-
unar og um leið segja sögu fólksins 
í Sovétríkjunum. Ég vil einnig 
reyna að lýsa þessari bjartsýni 
sem ríkti á þessum árum í byrjun 
sjöunda áratugarins. Eða öllu held-
ur lífslýginni eins og Josef Brodsky 
kallaði það. Myndin á að heita 
„Kynning“ eftir ljóði Josef Brodsky 
þar sem hann hæðir hinn sovéska 
lífsstíl.“

Fimm mánaða klipp
Ein af myndum Loznitsa sem hefur 
unnið til fjölda verðlauna er 
Umsátur eða „Blokada“, gerð úr 
kvikmyndum sem 28 kvikmynda-
tökumenn í Leníngrad, nú St. 
Pétursborg, tóku á meðan á nær 
900 daga umsátri nasista stóð um 
borgina í heimstyrjöldinni síðari. 
Loznitsa klippti myndirnar saman 
og vann hljóðið, sem eykur nálægð 
myndanna og tilfinningu fyrir 
þjáningum íbúanna í umsátrinu.

„Ég vildi sýna þessar kvik-
myndir á annan hátt án tónlistar 
eða sögumanns. Það var það fyrsta 
sem ég hugsaði þegar ég sá þær,“ 
segir Sergei Loznitsa. „Það voru 
nemendur og starfsmenn við kvik-
myndastofnun í Leningrad sem 
mynduðu allt. Það tók mig ekki 
langan tíma að sortera efnið. Þetta 
voru einungis fimm klukkustundir. 
Síðan sat ég og klippti í þrjá mán-
uði. Reyndar þurfti ég að fara í 
burtu af og til svo ég héldi fjarlægð 
við efnið.“

Þögnin og systir hennar, 
afskiptaleysið

- Eru allar kvikmyndir teknar á 
meðan á umsátrinu stóð?

„Eftir flugeldasenur í lok stríðs-
ins notuðum við skot úr kvikmynd-
inni „Dómstóll fólksins“ frá 1946. 
Myndin sýnir mannfjölda safnast 
saman til að fylgjast með því þegar 
þýskir stríðsfangar voru hengdir. 
Þeir voru teknir af lífi þegar 
kuldinn var sem mestur og látnir 
hanga þarna vikum saman. Að 
þetta voru Þjóðverjar finnst mér 
vera aukaatriði. Það að fólk skuli 
hafa safnast saman fyrir 60 árum 
til þess að fylgjast með aftökum. 
Jafnvel þótt almenningur hafi 
þurft að ganga í gegnum allar 
hörmungarnar þá er það okkur 
óskiljanlegt í dag. En eitt er víst að 
miklu fleiri létu lífið í Umsátrinu 
en opinberar sovéskar tölur gáfu í 
skyn eftir stríð.

Þegar myndin var tilbúin héld-
um við sýningu í St. Pétursborg 
fyrir gamalt fólk sem ólst upp á 
meðan á umsátrinu stóð.

Á eftir var alger þögn í salnum.
Daginn eftir hringdi gömul kona 

í kvikmyndahúsið og vildi vita hver 
væri leikstjórinn. Þegar konan í 
afgreiðslunni spurði hvers vegna 
svaraði hún: „Mig langar til að 
faðma þennan dreng.“ 

Hljóðvinnsla við Umsátrið var í 
höndum Vladimirs Golovnitski. 
„Við notuðum efni úr hljóðsöfnum 
en það eru engin til frá því fyrir 
1950 en myndirnar eru að mestu 
teknar árin 1941-43. Hljóðið er 
mjög mikilvægur hluti af því 
hvernig við upplifum myndir,“ 
segir Sergei Loznitsa og við bíðum 
spennt eftir að fá að upplifa það í 
heimildarmyndinni Kynning þar 
sem hann dregur fram sína eigin 
mynd úr sovéskum filmum.

Frá Stalíngrad á stríðsárunum en ein 
þekktasta mynd Sergei er unnin úr 
gömlu efni frá umsátrinu um borgina.

Grár veruleikinn í St. Pétursborg, sýn 
yfir snæviþakin þökin. „Það hefur í raun-
inni ekkert breyst,“ segir Sergei.

Næsta heimildarmynd Sergei er líka 
unnin úr gömlu efni, áróðursmyndum um 
hið hamingjuríka líf á tímum Sovétsins.

St. Pétursborg að vetri. Öflugir heimildar-
mynda  gerðarmenn eru þar í borg en fáar 
leiðir til að koma verkum þeirra á framfæri.

Gefum góðar stundir
Gjafakort í Þjóðleikhúsið er frábær gjöf fyrir alla fjölskylduna

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

www.leikhusid.is

Sérstök gjafakort á
Skilaboðaskjóðuna
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Þórunn  
Erlu- og 

Valdimars-
dóttir, 

skáld og 
sagnfræð-

ingur, er 
búin að 

fl ækja sér 
í Njálu. 

Nýja sagan 
hennar tek-
ur þræði úr 
þeirri góðu 
bók og fær-

ir þá inn í 
samfélag 

okkar tíma 
svo úr verð-
ur háskaleg 

blanda. 
Bílar, ein-
býlishús, 

ungar kon-
ur og eldri, 

karlmenn 
sem fá á sig 

bölbænir, 
og kynlíf 

setja mark 
sitt á þessa 
nýju Njálu.

BÓKMENNTIR 
PÁLL BALDVIN 
BALDVINSSON

H
ún býr í stóru gráu húsi, einu þessara 
húsa í skipstjórahverfinu sem var aldrei 
málað í þeirri vissu að lag af lit gæfi sig 
fyrir veðrum og vindum en steypan 
stæðist allt eins og margir af þeirri 

kynslóð sem fyrst hóf steypuna til vegs og virðingar 
töldu víst. 

Grá steypan er algjör andstæða við Þórunni 
Valdimarsdóttur, hún er úr mörgum efnum og flest 
eru mjúk og sveigjanleg. Fyrst þegar við hittumst og 
það eru víst þrír áratugir liðnir sagði hún mér hálf 
afsakandi að hún væri í sagnfræði en hún ætlaði sér 
að verða skáld, hún vildi skrifa. Sem hún hefur og 
gert, þótt sagnfræði hafi löngum tekið tíma hennar og 
hún hafi sumpart gengið lengst samferðamanna sinna 
í að taka sagnfræðileg efni og umskapa þau í líflegan 
texta þar sem himnur milli sköpunar og rannsóknar 
eru gljúpar og efnið rennur á milli. 

Það er köttur sem tekur á móti mér. Þá inn er 
komið á hæðina blasir við skipulagt kaos, langur 
bekkur er búinn að stinga sér inn í skrifstofu 
hennar: „Ég stóðst ekki freistinguna,“ segir hún, 
sætið er með háu baki eins embættismannabekkur 
og stingur óneitanlega í stúf en passar samt innan 
um allt hitt, bækur, skjöl, myndir, efni úr aðskiljan-
legum áttum, litríkar voðir.

Tunguvillt fólk
Ég spyr fyrst hversvegna hún nýti þátt Hrúts úr Njálu 
sem uppistöðu í nýja sögu? „Ég veit sjaldnast af 
hverju ég geri hlutina. Þeir höfða skyndilega til mín ... 
get ég ekki sagt það? Kannski fannst mér asnalegt að 
eiga Íslendingasögurnar og muna ekki sjálfa Brennu-
Njálssögu sem ég las jú í MH. Endurfundirnir komu 
mér á óvart, ég varð bara skotin, frásögnin rennur svo 
fallega milli kafla, það er svo fínn rennandi í henni. 
Svo ég hugsaði; kannski maður geti lært eitthvað af 
þessu. Menn sem vinna við skriftir hafa gott af því að 
kíkja í klassík sinnar tungu, Íslendingasögur og 
Biblíuna.“ 

Karlmannsaugu skáldkonu 
 Hún viðurkennir að hafa byrjað nýju söguna sína 
meðan hún var að klára ævisögu Matthíasar Jochums-
sonar, frágangurinn tók svo langan tíma, segir hún. 
Þegar hún er spurð hversvegna hún dró nýja verkið í 
átt að glæpasögunni, frekar en samtímalýsingu eða 
sálfræðilegu verki, segist hún hafi róið á þau mið 
áður: „Ég var búin að reyna svoleiðis í fimm, nei 
fjórum skáldsögum og hét að kannski væri fólk orðið 
leitt á því. Svo er gamalt í mér að taka málstað góðra 
krimma, mig langaði að verja krimmann. Mér er annt 
um allt sem er fyrirlitið á röngum forsendum og svo 
víða er rangt gildismat í gangi. Sakamála- og hryll-
ingssögur sýndu upphaflega, á 19. öld, samfélagslegt 
andóf, þær lýstu upp hið ljóta á öld sem dýrkaði 
fegurð sér til óbóta þar til gröfturinn gubbaðist upp í 
heimsstyrjöldunum.“

Við lendum hér í spjalli um glæpasöguna sem 
karllægt form sem karlmenn ástundi fyrst og fremst 
„fyrir utan kerlingar sem skrifa krimma,“ segir hún 
og bætir við að hún sé strákastelpa. Hún minnir mig á 
að ég hafi í sjónvarpsspjalli um síðustu skáldsögu 
hennar sem var „kerlingabók“ sagt að gaman væri ef 
hún setti sig í sæti karla og hún hafi tekið mig á 
orðinu. Alvitur sögumaður í Kalt er annars blóð 
skoðar veröldina mikið frá augum karla, ekki aðeins 
Hrúts heldur líka rannsóknarlögreglumannsins.

Veskið og spennitreyjan 
Nýja sagan er víða með útúrdúrum, stuttum komm-
entum sem eru í bága við harðsoðnu, köldu hefðina 
sem ræður nú um stundir í íslensku og norrænu 
glæpasögunni: „Ég er gefin fyrir barokk,“ segir hún. 
„Ég er bara kannski haldin ofmælsku.“ Þórunn minnir 
á að hún eigi að baki sextán bækur og hafi fengið sjö 
tilnefningar og þrjár viðurkenningar og geti því leyft 
sér að taka áhættur í stíl og framsetningu: „Ég er 
orðin svolítið kokkí eða sjálfsörugg.“ Af orðum hennar 
má ráða að hún telur lof mikilsvert og ekki síður að 
verk seljist vel. 

Við erum þá farin að nálgast hið erfiða svið í samtali 
lesanda og rithöfunda sem eru staða þeirra á markaði, 
hið undarlega kerfi starfslauna og hlutar af sölu – 
Þráinn Bertelsson fullyrti fyrir skömmu að rithöfund-
ur fengi fimmhundruð kall af hverju eintaki af bók á 
meðalverði: „Ég seldi síðustu bók vel svo að nú gat ég 
vogað. Ég hef oft verið of vogunarsöm, sjálfri mér til 

skaða. Mín fyrsta skáldsaga var fantasía af þeirri gerð 
sem alls ekki var leggjandi á bókmenntasamfélagið hér, 
en ég býst við að ég hafi viljað mæla þol þess og byrja 
algjörlega á því að skrifa bók að eigin skapi. Ég fékk 
okei dóma nema eina hryllilega hauskúpu sem allir 
smjöttuðu á, því fólk elskar aftökur. Við þetta dró ég 
mig inn í mína hnetu og byrjaði að skrifa mig í áttina að 
smekk Kollu. Ég varð að lifa af, var með krakka á 
framfæri og ríka ábyrgðartilfinningu.“ 

Þjónkun við smekk 
Er hún að viðurkenna að efnahagsleg afkoma sé svona 
ráðandi kraftur í andlegu lífi Rithöfundasambandsins? 
„Ég viðurkenni það fyrir mína parta. Íslenskt samfélag 
er bara svo lítið. Ég er voða fegin að Björk er úti í 
heimi með sitt talent. Ég er búin að prófa að vera eins 
flippuð og ég vil og það hentar ekki samfélaginu hér. 
Sem íslenskur rithöfundur er ég föst inni í örlítilli 
smátungu, sem var tota út úr botnlanganum dönsku. Í 
gamla daga var fólk bókstaflega fast í sínum hrepp og 
það hét vistarband eða átthagafjötrar, ég skynja mig 
fasta á sama hátt og dæmda til að skapa hér í örlítilli 
kró. Enginn er eins bundinn við landið og sá sem kann 
ekki á neitt nema hið volduga klassíska hljóðfæri 
íslenskrar tungu. Maður getur lítið farið út fyrir 
garðinn. En með því öryggi sem fylgir því að verða 
viðurkenndur sem hluti af elítu íslenskra rithöfunda 
geta menn skrifað frjálsar ... ég er eiginlega að lýsa því 
frelsi yfir í þessari bók. Sem betur fer hef ég ekki týnt 
hvatvísinni, þrátt fyrir langa þjónkun við þröngan 
bókmenntasmekk íslensku þjóðarinnar eða bókmennta-
fræðinganna, maður veit aldrei hvor stýrir.“ 

Náttúruleysi á bók
Kalt er annars blóð einkennist ekki síður af ásæknum 
lýsingum á náum sem búið er að hluta í sundur. 
Nándin við hið líkamlega er eitt af þemum bókarinnar. 
Ég spyr um nýlega skoðun Ians Rankin að kroppurinn, 
kynlífið og hinn sundraði líkami eigi ekki heima í 
glæpasögunni: „það er þá hans vandamál,“ segir 
Þórunn: „Með sundurhlutun líkamans er ég að 
kjötgera, minna á tengsl okkar við hin dýrin eiginlega. 
Á fundi hjá Rithöfundasambandinu um frelsi rithöf-
unda fyrir nokkrum misserum talaði ég um þetta, hvað 
það væri skrítið hvað kynlíf vantaði í íslenskar 
bókmenntir, hvort það gæti verið út af eiginkonum, 
dætrum, mæðrum, tengdadætrum og tengdamæðrum 
og Einar Kárason sprakk.“ Af hlátri? „Nei reiði. Fyrir 
hönd rithöfunda sem ekki eru með þessa tegund af 
náttúru í bókum sínum. En ég er alls enginn dóni. Lífið 
er bara dónalegt, ef einhver skynjar úr bókum mínum 
dónaskap þá vísa ég bara þangað, til lífsins og 
sannleikans. Eitt hlutverk bókmennta er að lækna 
samfélagið af allskonar kvillum. Það er nýkomin út 
ævisaga Katrínar Thoroddsen sem kynnti okkur 
verjur og byrjaði að ráðast á launhelgar klofsins. 
Mamma var fyrsta stelpan í Menntaskólanum í 
Reykjavík sem hélt áfram í skólanum ólétt. Það var 
svo mikil skömm í latínuskólanum að eiga barn að 
maður átti bara að láta sig hverfa. Eitt viðamesta 
hlutverk bókmennta er að losa um og lækna sjúkan tíð-
aranda, eins og hefði verið sagt fyrir hundrað árum. 
Þegar ég opna tabú gleðst hrekkjalómurinn í mér, það 
er hluti af nautninni við að skrifa.“

Hvað vantar í menn þegar þeim er ómögulegt að 
fjalla um kynlíf jafn opinskátt og sjá má á bloggsíðum 
unglinganna? „Unglingarnir eru sem betur fer 
frelsaðri á þessu sviði en okkar kynslóð. Hryllingur 
Stóradóms nuddast ótrúlega hægt út, forn bannhelgi 
kynlífsins og kristna skömmin á líkamanum, það tekur 
margar kynslóðir. Í rauninni hangir Stóri dómur enn 
yfir. Kerlingar svoleiðis fussa og sveia ef einhver 
ágætur karlmaður nær sér í viðhald, eins og rétt væri 
enn samkvæmt lögum að hýða hann og hengja og 
drekkja konunni. Ég hugsa bara – þekkjandi afstæði 
hugmyndanna sem sagnfræðingur: Guð, svakalegt og 
erfitt en gott fyrir hann, lífið í honum hefur sjálfsagt 
verið orðið lúið eða eitthvað þvílíkt. Ég vil ekki mæla 
rofi í hjónaböndum bót, lygarnar eru viðbjóðslegar og 
sársaukinn sem fylgir skilnaði, en fordæminguna er 
svo ömurlegt að hlusta á, skilningsleysið, því það 
tilheyrir gamalli hugsun. Hætt var að refsa fyrir hór 
1869 svo að segja má að hór sé orðið löglegt þótt það 
verði kannski alltaf siðlaust.“ 

Vill frekar hlusta
Þórunn segist ekki lesa mikið af íslenskum 
skáldsögum, segist réttlæta það fyrir sjálfri sér 

þannig að hún óttist  að verða samdauna samferða-
mönnum sínum á rithöfundaferlinum. „Bækur verða 
að hafa eitthvað sem vekur óseðjandi forvitni mína. 
Ég verð leið svo fljótt, þó það fari eftir hugarástandi 
mínu.“ Og hvað vakti slíka forvitni síðast? „Þjónn það 
er Fönix í öskubakkanum mínum eftir Eirík Örn Norð-
dahl. Það er dásemd. Svo las ég Mælingu heimsins 
eftir Daniel Kehlmann í frábærri þýðingu Elísu 
Bjargar Þorsteinsdóttur og Gunnlaugssögu orms-
tungu. Svo eru tíu eða tuttugu bækur á rúmstokknum 
sem ég gríp í. En ég hlusta mikið á hljóðbækur. Það 
sem ég er að hlusta á núna er Ódysseifskviða sem 
Kristján Árnason bókmenntafræðingur les. Margar 
nýlegar nætur hef ég sofnað í Miðjarðarhafi fyrir nær 
þrjú þúsund árum alsæl. Morgunþulu í stráum eftir 
Thor Vilhjálmsson var dásamlegt að láta renna inn 
hlustirnar. Hans prósi er svo vel smíðaður. Ég reyndi 
að lesa en týndi mér í línu tuttugu og fjögur ... prósi 
Thors á að vera lesinn því hann er ekkert annað en 
músík. 

Hlýði menn
Á bókamessunni í Gautaborg var umrætt að ekki þætti 
eins fínt að hlusta eins og að lesa. Í Svíþjóð er mikil 
hljóðbókaútgáfa í gangi og ég fer niður í Norræna hús 
til að afla mér hljóðbóka þar sem ég skil sænsku. 
Heimurinn var í lagi áður en textinn var fundinn upp. 
Sagan á að heyrast – það er uppruni hennar. Því er ég 
voða fúl út í þá sem telja fínna að lesa en hlusta.“ Er þá 
nýja sagan þín komin út á hljóðbók? „Það var einmitt 
verið að hringja í mig og bjóða mér að lesa sjálf því að 
ég hef nöldrað yfir því að stofnunin – sem framleiðir 
bækur fyrir blinda – er svo undirmönnuð að gera 
hljóðbók án þess að spyrja höfunda. Ég hitti fyrir 
tilviljun starfsmann hljóðbókanna og var sár yfir að 
Matthías var lesin af einhverjum karli þótt fræðirödd-
in í bókinni sé kvenlæg. En bækur um karla eru víst 
lesnar af körlum og öfugt. Við sem erum hvorki blind 
né áttræð fáum þar ekki lánaðar bækur.“ 

Umsóknartíminn
Þórunn er núna að lesa eina af sögum sínum í útvarp 
og segist bara vera hissa hvað hún sé góð. Hún leyfi 
sér að gera pínubreytingar og strákarnir leyfi það. 
Eins og til dæmis áttaði hún sig á því eftir á að ekki er 
mör á hrossum. Hún hefur eins og öll haust lagt inn 
umsóknir í bæði fræðasjóði og höfundasjóði og bíður 
þess að opinber nefnd líti til hennar í náð svo að hún 
viti hvað hún geri næst. Og ef það bregst hvað er þá til 
ráða? „Maður er orðinn svo sérhæfður af öllum 
þessum bókaskrifum að ég efast stundum um að ég 
geti gert nokkuð annað. Jú, ég er dugleg að skúra, ég 
gæti það.“

Aftur strákarnir
Hún segist hafa beðin að lesa upp á tveimur fyrstu 
ljóðlistahátíðum Nýhils og fundist það merkilegra en 
að koma fram á þessari stuttbuxnabókmenntahátíð. Þú 
kallar hana það? „Já, beiska utangarðsdeildin talaði 
alltaf í gamla daga um stuttbuxnadeildina og eyðibýl-
ið, með fullri virðingu, þetta kallaði bókmennta-Gróa 
hið ágæta skáld Ödegaard og strákana sem gerðu 
íslenskum bókmenntum þann stórgreiða sem bók-
menntahátíðin er. Saklaust grín þeirra valdalausu, sem 
allir vonandi geta fyrirgefið – ekki bjó ég þetta til. Að 
vera kippt inn í þá deild seint og um síðir var ekkert 
sérstakt, þú skilur. Ég er stoltari af því að unga fólkið 
vilji hafa mig með en það sem nú er eins og ég að 
verða gamalt og farið að missa völd. Það sér hver 
heilvita maður að það er meiri framtíð í því að vera 
kannski vonandi ekki úreltur í því sem maður er að 
skapa.“  

Og hvað er þá næst? Hún segir það óráðið. Hún sé 
alltaf að hvetja Megas til að halda áfram sögu sinni 
þar sem Sól í Norðurmýri lýkur en hann sé svo vinsæll 
núna. Þau eigi reyndar nóvellu sem sé hálfkláruð þar 
sem skopast sé að kvennafrídeginum en henni hafi 
allstaðar verið hafnað til útgáfu. Enn sé kvenremban 
svo heilög á Íslandi að ekki megi skopast með hana: 
„Þessar konur ofsóttu á sínum tíma gamla ídealið, 
venjulegt fólk, fallegar ofurkvenlegar lítilþægar, 
ofurskreyttar og þjónustusamar konur og ofurkarl-
menn sem voru svona Clint Eastwood týpur og ferlega 
frekir alfaapar ... svo má ekki skopast með þær. Það er 
eitthvað að þegar má einu sinni gera grín. Það á að 
gera grín að öllu, það er eina leiðin til að þola álagið 
sem fylgir mannlífinu og menningunni. Rotturnar 
verða að minnsta kosti að fá að krafsa.“ 

Í rauninni hangir Stóri dómur enn yfir. Kerlingar svoleiðis fussa og sveia ef einhver ágætur karlmaður nær sér í 
viðhald, eins og rétt væri enn samkvæmt lögum að hýða hann og hengja og drekkja konunni.“

HÚSI STEINSTEYPTU
ÚR GRÁU



ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?  MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

WE NEED A WEB 
PROGRAMMER
Do you want to work in the midst of creativeness 
and ideas, in a fun workplace that is home to young, 
talented people? Vatikanið ehf. is such a company. 
Vatikanið is a multimedia company, in its most literal 
sense. It consists of a design, web, publishing and 
marketing departments and therefor can provide a 
broad range of marketing solutions.

We are looking for a web programmer who can 
start as soon as possible.

The job involves

Setting up websites using AT CMS, a Content 
Management Sytem developed and maintained by 
Vatikanið.

Developing new web solutions, aswell as 
maintaining current customer solutions.

Good spoken English or Icelandic is a requirement.

Qualifications

Wide knowledge of HTML, CSS

Wide knowledge of PHP, MySQL

Ambition to learn new programming languages

Knowledge of JavaScript and ActionScript is a plus

For further information, please contact Óli during 
working hours at 511-1444 or by
email at oli@vatikanid.is

 Apllications should be sent to oli@vatikanid.is

Leitað er eftir metnaðarfullum og árangurs- 
drifnum einstaklingi til liðs við viðskiptadeild 
Gagnaveitu Reykjavíkur. Viðskiptadeild sér 
um sölu, markaðssetningu, vörustjórnun og 
viðskiptaþróun á gagnaflutningsneti GR.

Starfssvið
• Uppbygging þjónustuframboðs GR á
 ljósleiðaraneti til heimila 
• Markaðs- og kynningarmál 
•  Samskipti við þjónustuveitur 
•  Hönnun og þróun þjónustu og viðskiptaferla 
•  Áætlanagerð og frávikagreining

Menntunar- og hæfniskröfur
• BS í viðskiptafræði, rekstrarfræði eða
 verkfræði
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur 
• Góð tölvuþekking skilyrði 
• 3–5 ára reynsla úr viðskiptalífinu skilyrði 
• Reynsla af samningagerð og verkefnastýringu
   kostur 
• Reynsla af því að halda kynningar kostur 
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í 
 hópi. Þarf að geta greint aðstæður fljótt og 
 tekið ákvarðanir

Gagnaveita Reykjavíkur, dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur, 
vinnur að uppbyggingu, þjónustu og rekstri á gagna- 
flutningskerfi byggt á ljósleiðaratækni. Um ljósleiðaranetið 
rekur Gagnaveitan öflugt dreifi- og samskiptakerfi fyrir 
sjónvarp, síma og Internet, byggt á IP/MPLS tækni. 

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Herdís Rán 
Magnúsdóttir (herdis.magnusdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til 
og með 31. desember nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Vörustjóri óskast
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Verkfræðingur- eða tæknifræðingur á Tæknisviði Símans

Tækniséní óskast

Hæfniskröfur

Síminn óskar að ráða hæfileikaríkan og öflugan einstakling til mjög
spennandi verkefna við aðgangskerfi fyrirtækisins.

• Reynsla af rekstri aðgangskerfa eða netkerfa er æskileg.

• Þekking og reynsla af rekstri Unix-véla er æskileg.

• Viðkomandi þarf bæði að geta unnið sjálfstætt og í hópi.

Helstu verkefni
• Vinna við rekstur og þróun núverandi aðgangskerfa,

t.d. ADSL og ATM.

• Vinna við rekstur og þróun nýrra aðgangskerfa Símans, 
s.s. GPON (Passive Optical Network) og VDSL2.

Sérfræðingur, aðgangskerfi GPON/XDSL

Starfsmaðurinn fær tækifæri til að setja mark sitt á stefnu-
mótun framtíðaraðgangskerfa Símans.

Umsóknarfrestur er til 18. desember.

Upplýsingar í síma 550 6470 milli kl. 14.00-16.00 alla virka
daga. Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli,
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður fyllsta
trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar
upplýsingar.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu
Símans, www.siminn.is.

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð, einfaldleiki
og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa þessi gildi að leiðarljósi
í öllum störfum sínum.

Það er800 7000 – siminn.is
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Verkefnastjóri tæknimála ökutækja

Starfi felst einkum í mótun laga og reglna um tæknileg málefni, innlei ingu EES ger a, eftirliti me sko un og skráningu ökutækja, umsjón
me sko unarhandbók og tæknilegum samskiptum vi sko unarstofur. Starfi er fjölbreytt og krefjandi og hentar einstaklingi sem hefur
áhuga og ekkingu á bíltæknimálum og getur teki  a  sér verkefnastjórnun á ví svi i.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á svi i verkfræ i, tæknifræ i e a sambærilegu.
• Hefur gott vald á ensku og  nor urlandamáli
• Starfsreynsla á svi i bíltæknifræ a gó ur kostur 
• Hæfileiki til a  skrifa íslenskan texta og róa hentugt verklag.
• Leita  er a  einstaklingi sem er úrræ agó ur, skipulag ur, ábyrgur og gó ur hópstjóri.

Umsóknarfrestur er til 17. desember.

Hægt er a  sækja um me  eftirfarandi hætti: 
• á vefsvæ i Umfer arstofu á sí unni http://www.us.is/atvinnuumsokn
• me ví a  senda umsókn (CV/ferilskrá) á verkefnastjóra starfsmannamála, olof@us.is e a
• senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:

                   Umfer arstofa
                   Bt. Ólafar Fri riksdóttur
                   Borgatún 30
                   105 Reykjavík

Nánari uppl singar veitir Dagn Jónsdóttir, framkvæmdastjóri ökutækjasvi s, s. 580-2013. Öllum umsóknum ver ur svara egar ákvör un
um rá ningu hefur veri  tekin. Uppl singar um Umfer arstofu má finna á heimasí u: http://www.us.is/
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Á upplýsingatæknisviði Landsbankans vinnur samhentur hópur fólks sem sinnir krefjandi 
og áhugaverðum viðfangsefnum í lifandi starfsumhverfi. Vegna sívaxandi umsvifa 
óskum við eftir metnaðarfullum og árangursdrifnum einstaklingum til liðs við okkur.

Við sækjumst eftir öflugum forriturum í hugbúnaðardeild til þess að starfa í 
metnaðarfullum hópi sem sinnir krefjandi en jafnframt skemmtilegum verkefnum.

Forritari / Hugbúnaðarverkfræðingur
Helstu verkefni eru meðal annars:
Viðhald og þróun á helstu kerfum bankans þ.m.t: 
• Netbankar 
• DSS (Decision Support Systems) 
• Hugbúnaður fyrir fjárfestingabanka 
• Hugbúnaður fyrir fyrirtækjabanka
• Gagnagrunnar

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða reynsla 
• Þekking á Visual Studio   
• Þekking á ASP.NET, JavaScript, CSS og gagnagrunnsforritun 
• Reynsla í C# og C++ 
• Þekking á Sharepoint
• Þekking á Service Oriented Architecture 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og hópvinnu 

Forritari með bókhaldsþekkingu eða 
viðskiptafræðingur með forritunarkunnáttu    
Helstu verkefni eru meðal annars:
• Greiningar-, þróunar- og innleiðingarvinna í tengslum við fjárhagsbókhald bankans og tengd kerfi 
• Samhæfing fjárhagsupplýsinga fyrir innlendar og erlendar starfsstöðvar 
• Skipulag og greining á flæði og gæðum fjárhagsupplýsinga milli kerfa

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunar- eða viðskiptafræða    
• Bókhaldskunnátta 
• Ágæt kunnátta í gagnagrunnum og SQL fyrirspurnum 
• Reynsla af ERP kerfum (t.d. Axapta, Navision, SAP)  
• Hæfni í mannlegum samskiptum og hópvinnu 
• Skipulögð vinnubrögð 
• Enskukunnátta

Nánari upplýsingar veita Skúli G. Jensson forstöðumaður hugbúnaðardeildar á upplýsinga- 
tæknisviði í síma 410 6809 og Berglind Ingvarsdóttir á starfsmannasviði í síma 410 7914.

Umsóknir fyllist út og sendist ásamt fylgigögnum á www.landsbanki.is fyrir lok dags 
21. desember nk.

Upplýsingatæknisvið

Landsbankinn er eitt stærsta fjármálafyrirtæki 
landsins og veitir alhliða fjármálaþjónustu til 
einstaklinga, fyrirtækja og stofnana. Í anda sóknar 
og útrásar hefur bankinn byggt upp starfsstöðvar 
í 17 löndum víðs vegar um heiminn.

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

Landsbankinn leitast við að ráða til sín og hafa 
í sínum röðum framúrskarandi starfsfólk og efla 
það í störfum sínum. Það er viðhorf stjórnenda 
Landsbankans að starfsfólkið, metnaður þess, 
kraftur og hollusta, séu lykillinn að farsælum 
rekstri bankans.    ÍS
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Rafeindavirki
Flugfjarskipti ehf óska eftir að ráða rafeindavirkja í 
tæknideild fyrirtækisins.  

Starfssvið:
Tæknideild hefur umsjón með rekstri fjarskiptakerfa 
og annars búnaðar.

Starfi ð felur meðal annars í sér rekstur og viðhald 
á sendum og móttökurum auk tölvu- og fjarskipta-
búnaðar sem staðsettur er innanlands og erlendis.

Hæfniskröfur
•  Próf í rafeindavirkjun eða sambærilegt.
•  Þekking á uppbyggingu HF og VHF senda, viðtækja    
   og tengdum búnaði.
•  Góð almenn tölvukunnátta.
•  Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem  
   fyrst.

Frekari upplýsingar um starfi ð gefur Björn Sigurðs-
son í síma 563-6536

Skrifl egar umsóknir með ítarlegum upplýsingum um 
fyrri störf og reynslu, ásamt mynd sendist Flug-
fjarskiptum, Sóleyjarima 6, 112 Reykjavík, fyrir 17. 
desember.  Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á 
heimasíðu Flugfjarskipta www.gannet.is  

Öllum umsóknum verður svarað.

Flugfjarskipti ehf er að fullu í eigu Flugstoða ohf. og sinnir tal- og 
gagnaviðskiptum við alþjóðafl ug í íslenska fl ugstjórnarsvæðinu. 
Starfsmenn fyrirtækisins eru um 45 og starfsemin er á Íslandi, í 
Færeyjum og á Grænlandi. Flugfjarskipti ehf leggja áherslu á jafnan 
rétt karla og kvenna til starfa.
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STEKKJARÁS

Mótaðu framtíðina með okkur…
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Hlíðarendi
S. 555 1440 – hlidarendi@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með
aðra uppeldismenntun

Hraunvallaskóli
S. 664 5835 – sigrunk@hraunvallaskoli.is
Deildarstjóri

Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Hörðuvellir
S. 555 0721 – horduvellir@hafnarfjordur.is
Leikskólakennari og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun (afleysingar í barnsburðarleyfi)

Norðurberg
S. 555 3484 /664 5851 – nordurberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Stekkjarás
S. 517 5920 / 664 5862 – stekkjaras@hafnarfjordur.is
Leikskólakennari, þroskaþjálfi og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Deildarstjóri

Sérstakur stuðningur við nemanda

Matreiðslumeistari/matráður (frá áramótum)

Aðstoð í eldhús f. hádegi

Skilastöður

Tjarnarás
S. 565 9710 – tjarnaras@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun (afleysingar í barnsburðarleyfi)

Aðstoð í eldhús

Vesturkot
S. 565 0220 – vesturkot@hafnarfjordur.is
Deildarstjóri

Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Arnarberg
S. 555 3493 – arnarberg@hafnarfjordur.is
Deildarstjóri með elstu börnin (frá áramótum)

Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Álfaberg
S. 555 3021 – alfaberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennari og/eða starfsfólk með
aðra uppeldismenntun

Stuðningsfulltrúi

Álfasteinn
S. 555 6155 – alfasteinn@hafnarfjordur.is

Deildarstjóri

Leikskólakennari og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Aðstoð í eldhús f. hádegi (tímabundin ráðning)

Hlíðarberg
S. 565 0556 – hlidarberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar auglýsir eftir jákvæðu og lífsglöðu starfsfólki til ýmissa starfa í leikskólum bæjarins.
Nánari upplýsingar um störfin gefa skólastjórar viðkomandi leikskóla nema annars sé getið.

Í samræmi við jafnréttis-
stefnu Hafnarfjarðarbæjar
eru karlar jafnt sem konur 
hvattir til að sækja
um störfin.

Leikskólakennarar
Starfsmenn með aðra uppeldismenntun

Aðstoð í eldhús
Tjarnarás er fjögurra deilda leikskóli og er lögð áhersla á dyggðir og fjölmenningu. Leikskólinn er starfræktur í glæsilegu húsnæði, öll aðstaða er til fyrirmyndar og starfs-andi er góður.

Nánari upplýsingar gefur Hjördís Fenger leikskólastjóri í síma 565 9710 / 664 5859 og netfanginu tjarnaras@hafnarfjordur.is. Sjá einnig heimasíðu skólans,  leikskolinn.is/tjarnaras.

TJARNARÁS

Leikskólakennarar

Deildarstjóri

Þroskaþjálfi

Sérstakur stuðningur við nemanda

Stuðningskennsla

Starfsmenn með aðra 
uppeldismenntun

Matreiðslumeistari / matráður (frá áramótum)

Aðstoð í eldhús f. hádegi

Um er að ræða heilsdagsstöður, hlutastöður og skilastöður.

Stekkjarás er átta deilda leikskóli og í skólanum er horft til hug-
myndafræði Reggio Emilía. Leikskólinn er starfræktur í glæsilegu
húsnæði, öll aðstaða er til fyrirmyndar og starfið í mikilli þróun.

Nánari upplýsingar gefur Alda Agnes Sveinsdóttir leikskólastjóri í 
síma 517 5920 / 664 5862. Einnig er hægt að sækja um störfin á 
heimasíðu skólans, leikskolinn.is/stekkjaras.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða
sambærileg menntun

• Reynsla af bankastörfum kostur

• Reynsla og/eða áhugi á markaðs- og
sölumálum

• Umsækjendur þurfa að hafa frumkvæði,
skipulagshæfileika og ríka þjónustulund,
ásamt hæfni í mannlegum samskiptum.

Helstu verkefni:

• Almenn fjármálaþjónusta og ráðgjöf
 til viðskiptavina SPRON

• Kynning og sala á vörum og
þjónustuleiðum SPRON

• Öflun nýrra viðskiptavina

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ari Bergmann Einarsson, útibússtjóri á 
Austursvæði, og Ýlfa Proppé Einarsdóttir, þjónustustjóri í Ármúla, í síma 550 1200. 
Vinsamlegast sækið um starfið á www.spron.is fyrir 21. desember nk.  

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

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.

SPRON óskar eftir að ráða öfluga og kraftmikla viðskiptastjóra í útibú 
SPRON í Álfabakka og í Ármúla. 

Viðskiptastjóri
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Sölufulltrúi

Boehringer Ingelheim var stofnað í Þýskalandi árið 1885 og er nú eitt af
20 stærstu lyfjafyrirtækjum í heimi með vel á annað hundrað starfsstöðvar.
Þeir framleiða m.a. lyf sem vinna á Parkinson sjúkdómnum og hjarta- og
kransæðasjúkdómum.

Hæfniskröfur:

Kostur er að umsækjandi hafi:

Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi:
�

�

�

�

�

�

�

�

háskólamenntun á sviði lyfjafræði,
hjúkrunarfræði eða annarra heilbrigðis- og
raunvísinda
áhuga á sölu- og markaðsmálum

mjög gott vald á ensku
frumkvæði, sannfæringarkraft, sjálfstæði,
skipulagshæfni og færni í mannlegum
samskiptum

reynslu af sambærilegum störfum
reynslu af störfum innan heilbrigðisgeirans
reynslu af sölustörfum
góð tök á a.m.k. einu Norðurlandamáli

� góða færni í að tjá sig í ræðu og riti

Starfssvið:
�

�

�

�

�

Kynningar á lyfjum fyrir lækna og
annað heilbrigðisstarfsfólk
Undirbúningur fræðslufunda
Samskipti við erlenda lyfjabirgja
Að sækja ráðstefnur á Íslandi og
erlendis
Þátttaka í gerð kynningarefnis

Vistor óskar eftir að ráða sölufulltrúa fyrir
Boehringer Ingelheim á Íslandi

Áhugavert og krefjandi
starf hjá framsæknu
fyrirtæki í alþjóðlegu
umhverfi.

Nánari upplýsingar veitir Vilborg Gunnarsdóttir (vilborg@vistor.is). Umsóknarfrestur er til og
með 17. desember nk. Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað á netfangið starf@vistor.is. Farið
verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum svarað.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Lögfræ›ingar

Vegna yfirfærslu á málefnum sveitarfélaga til samgöngu-
rá›uneytis um næstu áramót óskar rá›uneyti› eftir a› rá›a
lögfræ›ing til starfa.

Menntunar og hæfniskröfur:
Lögfræ›imenntun. MSc.
fiekking og reynsla af opinberri stjórns‡slu.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
fiekking og reynsla af sveitarstjórnarmálum kostur.
Gott vald á íslensku í ræ›u og riti.

Helstu verkefni:
Lögfræ›istörf á svi›i stjórns‡slu, frumvarpa og 
regluger›a.
Úrskur›ir og álitsgjöf á svi›i sveitarstjórnarmála.
fiátttaka í stefnumörkun í málaflokknum.

Um fullt starf er a› ræ›a. Laun grei›ast samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamennta›ra starfsmanna
stjórnarrá›sins og fjármálará›herra.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til a› sækja um augl‡st starf.

Nánari uppl‡singar veita Unnur Gunnarsdóttir skrifstofustjóri í samgöngurá›uneytinu,
unnur.gunnarsdottir@sam.stjr.is, sími 545 8200 og Ari Eyberg hjá Hagvangi, ari@hagvangur.is.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 27. desember nk.

Öllum umsóknum ver›ur svara› flegar ákvör›un um rá›ningu liggur fyrir.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Lögfræ›imenntun.
Framhaldsmenntun og/e›a önnur menntun sem
n‡tist í starfi.
Reynsla af stjórns‡slu og/e›a lögmennsku æskileg.
fiekking og reynsla af fjarskipta- og uppl‡singa-
tæknimálum kostur.
Áhugi á fjarskiptamálum mikilvægur.
Gott vald á ensku í ræ›u og riti.
Hæfni í mannlegum samskiptum.

Helstu verkefni:
Lögfræ›istörf á svi›i stjórns‡slu, frumvarpa og 
regluger›a.
Innlei›ing Evrópuger›a.
Stefnumörkun fjarskiptamála.
Framkvæmd fjarskiptaáætlunar.

Samgöngurá›uneyti› augl‡sir lausa til umsóknar stö›u
lögfræ›ings á fjarskiptasvi›i.

Um fullt starf er a› ræ›a. Laun grei›ast samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamennta›ra starfsmanna
stjórnarrá›sins og fjármálará›herra.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til a› sækja um augl‡st starf.

Nánari uppl‡singar veita Unnur Gunnarsdóttir skrifstofustjóri í samgöngurá›uneytinu,
unnur.gunnarsdottir@sam.stjr.is, sími 545 8200 og Ari Eyberg hjá Hagvangi, ari@hagvangur.is.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 27. desember nk.

Öllum umsóknum ver›ur svara› flegar ákvör›un um rá›ningu liggur fyrir.

Rá›uneyti› hefur eftirlit me› flví a› sveitarstjórnir gegni skyldum sínum skv. lögum. fiá úrskur›ar rá›uneyti›
um vafaatri›i var›andi framkvæmd sveitarstjórnarmálefna.

Samgöngurá›uneyti›

- vi› rá›um
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Tækifæri hjá Grant Thornton

Grant Thornton óskar eftir a› rá›a starfsmenn,
bæ›i löggilta endursko›endur, vi›skiptafræ›inga
og nema af endursko›unarsvi›i.

Grant Thornton International (GTI) eru
lei›andi alfljó›leg samtök
endursko›unarfyrirtækja í heiminum.
Hvert fyrirtæki sem er a›ili a› GTI er
sjálfstætt starfandi í sínu heimalandi og
er Grant Thornton íslenski a›ilinn a›
samtökunum. A›ildarfélög GTI eru me›
starfsemi í yfir 110 fljó›löndum á um
520 skrifstofum ví›s vegar um heim.
Me› a›ild sinni a› GTI hafa fyrirtækin
skuldbundi› sig til a› veita vi›skipta-
vinum sínum sömu hágæ›a fljónustu
hvar sem er í heiminum.

www.gt.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
17. desember nk.

Nánari uppl‡singar um störfin
veita Elísabet Sverrisdóttir og
Rannveig J. Haraldsdóttir,
rá›gjafar hjá Hagvangi.
Netföng: elisabet@hagvangur.is
og rannveig@hagvangur.is

Löggiltir endursko›endur til a› vinna a› endursko›un, reikningsskilum og skattskilum.

Vi›skiptafræ›ingar og nemar af endursko›unarsvi›i til a› vinna a› alhli›a endursko›unarstörfum.
Lög› ver›ur áhersla á a› starfsfljálfun n‡tist sem best fyrir flá sem hafa áhuga á a› taka
löggildingarpróf til endursko›unarstarfa.

Grant Thornton óskar eftir metna›arfullu starfsfólki sem hefur hæfni og vilja til a› beita vöndu›um
og sjálfstæ›um vinnubrög›um.

Ertu listamaður inn 
við beinið?

Listasafn Reykjavíkur leitar að 
hugmyndaríkum og metnaðarfullum 
starfsmanni til að sjá um veitingarekstur 
Hafnarhússins

Listasafn Reykjavíkur leitar að áhugasömum starfsmanni 
með metnað og frumkvæði til að móta og sjá um veitin-
garekstur í Hafnarhúsi. 

Hafnarhúsið er vettvangur samtímalista og fjölbreyttra 
viðburða sem þúsundir gesta sækja ár hvert.  Óskað er 
eftir starfsmanni sem hefur frumkvæði og vill taka þátt í 
að móta nýja og ferska veitingastefnu staðarins.

Við leitum að framtíðarstarfsmanni í gott starfslið á 
skapandi og skemmtilegum vinnustað. Starfi ð felst í 
afgreiðslu, framleiðslu, innkaupum, starfsmannahaldi og 
almennri umsjón rekstursins.

Um er að ræða fullt starf og æskilegt að viðkomandi geti 
hafi ð störf sem fyrst.

Laun samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar við viðko-
mandi stéttarfélag.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Anna Friðbertsdóttir, 
deildarstjóri rekstrardeildar
Tölvupóstfang: anna.fridbertsdottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 23. desember 2007.

 

»  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
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Drífandi sölumenn

Reykjalundur dælur óskar eftir a› rá›a kraftmikla
sölumenn til starfa.

Reykjalundur plasti›na›ar ehf. stendur
á áratuga gömlum grunni.  Reksturinn
hefur markvisst veri› efldur á sí›ustu
árum m.a. me› kaupum á félögum sem
hafa veri› sameinu› inn í reksturinn.
Helstu fyrirtæki sem keypt hafa veri›
eru Umbú›atækni ehf;  Polyto ehf;
Búrek ehf. og Dælur ehf. ásamt hluta
af rekstri Plasteyrar ehf. á Akureyri.

Höfu›stö›var fyrirtækisins eru a›
Reykjalundi í Mosfellsbæ.  A› auki er
félagi› me› a›setur a› Smi›juvegi 74
í Kópavogi,  Lónsbakka 4 á Akureyri
og a› fiórsstíg 4 á Akureyri.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
17. desember nk.

Númer starfs er 7277.

Uppl‡singar veitir Ari Eyberg
hjá Hagvangi.
Netfang: ari@hagvangur.is

Hæfniskröfur
Reynsla af sölu efnis sem tengist pípulögnum
er æskileg.
fiekking og áhugi á efnum til pípulagninga.
Gó›ir sölu- og samskiptahæfileikar.
Skipulag og dugna›ur.
Menntun í pípulögnum e›a á vélasvi›i er stór
kostur.

Starfsvi›
Öflun n‡rra vi›skiptavina.
Samskipti og fljónusta vi› núverandi 
vi›skiptavini.
fiátttaka í sölu- og marka›sherfer›um.
fiátttaka í vöruflróun.
Önnur tilfallandi verkefni.

Um er a› ræ›a sölu á efnum til pípulagninga, rör, fittings bæ›i í járni og plasti. Stærstur hluti
sölunnar fer fram í gegnum síma en á næsta ári ver›a heimsóknir til vi›skiptavina um allt land
vaxandi fláttur í starfinu.

Fyrirtæki› b‡›ur samkeppnishæf laun, gó›a vinnua›stö›u og krefjandi starf sem hentar
sjálfstæ›um og framsæknum sölumönnum.

Leitað er eftir metnaðarfullum og árangurs- 
drifnum einstaklingi til liðs við viðskiptadeild 
Gagnaveitu Reykjavíkur. Viðskiptadeild sér 
um sölu, markaðssetningu, vörustjórnun og 
viðskiptaþróun á gagnaflutningsneti GR.

Starfssvið
• Uppbygging þjónustuframboðs GR á
 ljósleiðaraneti til heimila 
• Markaðs- og kynningarmál 
•  Samskipti við þjónustuveitur 
•  Hönnun og þróun þjónustu og viðskiptaferla 
•  Áætlanagerð og frávikagreining

Menntunar- og hæfniskröfur
• BS í viðskiptafræði, rekstrarfræði eða
 verkfræði
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur 
• Góð tölvuþekking skilyrði 
• 3–5 ára reynsla úr viðskiptalífinu skilyrði 
• Reynsla af samningagerð og verkefnastýringu
   kostur 
• Reynsla af því að halda kynningar kostur 
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í 
 hópi. Þarf að geta greint aðstæður fljótt og 
 tekið ákvarðanir

Gagnaveita Reykjavíkur, dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur, 
vinnur að uppbyggingu, þjónustu og rekstri á gagna- 
flutningskerfi byggt á ljósleiðaratækni. Um ljósleiðaranetið 
rekur Gagnaveitan öflugt dreifi- og samskiptakerfi fyrir 
sjónvarp, síma og Internet, byggt á IP/MPLS tækni. 

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Herdís Rán 
Magnúsdóttir (herdis.magnusdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til 
og með 31. desember nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Vörustjóri óskast

Ef flú:
Hefur metna› og vilt ná árangri fyrir
flig og fyrirtæki›.
Ert me› jákvætt og skemmtilegt 
vi›mót.
B‡r› jafnvel yfir reynslu af 
sölustörfum.

fiá b‡›st flér:
Áhugavert og krefjandi starf.
Traustur vinnusta›ur.
Gó› starfsskilyr›i og frábær 
vinnuandi.
Samkeppnishæf laun.

Securitas óskar a› rá›a öflugt fólk af bá›um kynjum til starfa á marka›s- og sölusvi›i.
Á svi›inu starfa um 25 manns sem sinna sölu bæ›i til einstaklinga og fyrirtækja.
Marka›sgreining og marka›sstörf eru öflug og allur a›búna›ur, til a› ná miklum
árangri, er til fyrirmyndar.

Nánari uppl‡singar um fyrirtæki› er
a› finna á heimasí›u fless
www.securitas.is

Vi› erum til fyrirmyndar!

Samkvæmt árlegri könnun VR me›al
starfsfólks 2000 fyrirtækja á Íslandi
er Securitas me›al hinna efstu. A›
launum hlaut fyrirtæki› vi›urkenningu
VR og nafnbótina
Fyrirmyndarfyrirtæki 2006.

SECURITAS

Störfin felast í sölu á vörum og fljónustu Securitas. Starfi› hentar konum ekki sí›ur
en körlum og eru flær hvattar til a› sækja um.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 17. desember nk.
Uppl‡singar veita Ari Eyberg og Inga Steinunn Arnardóttir.
Netföng: ari@hagvangur.is og inga@hagvangur.is
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Vegna aukinna umsvifa leitar Securitas a› öflugu
starfsfólki.

Marka›s- og sölusvi› Securitas

Íþróttakennara vantar sem fyrst við 
skólann. Í skólanum er áhersla lögð á 

jafnan rétt kynjanna til starfa.
Einnig vantar kennara til að kenna 
upplýsingatækni og þá sérstaklega 

UTN 1036.
Ekki þarf að skila umsóknum á sérstökum 

eyðublöðum.
Laun samkvæmt stofnanasamningi 

FB og KÍ.
Upplýsingar gefur aðstoðarskólameistari í 

síma 570 5600.

Skólameistari

Austurbergi 5   111 Reykjavík   Sími 570 5600
Símbréf 567 0389   Tölvupóstur: fb@fb.is

www.fb.is
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DOMUS MEDICA
Domus Medica óskar eftir að ráða móttökuritara í 
50%  starf frá kl. 13:00 - 17:00 virka daga.  Í boði 
er skemmtilegt og krefjandi starf sem felst m.a. í 
símsvörun, skráningu pantana og móttöku sjúklinga.  
Við leitum að jákvæðum einstaklingi með ríka þjón-
ustulund sem getur hafi ð störf sem fyrst.

Umsókn og ferilskrá óskast sent fyrir 18. desember til 
framkvæmdastjóra Domus Medica, Egilsgötu 3, 

101 Reykjavík.
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Móttökuritari
JB Byggingafélag óskar eftir a› rá›a móttökuritara.

Í bo›i er fjölbreytt skrifstofustarf hjá traustu fyrirtæki í vexti. Um 90-100% starf
er a› ræ›a.

Vi›komandi flarf a› geta hafi› störf sem fyrst. Umsóknir óskast fylltar út á
heimasí›u Hagvangs www.hagvangur.is til og me› 13. desember nk.
Nánari uppl‡singar um starfi› veitir Elísabet S. Arndal, rá›gjafi.
Netfang: elisabetsa@hagvangur.is

Starfssvi›
Móttaka og símsvörun.

Uppl‡singagjöf.

Almenn skrifstofustörf.

Undirbúningur fyrir bókara.

Umsjón me› heimasí›u.

Umsjón me› kaffistofu.

Hæfniskröfur
Reynsla af sambærilegu starfi.

Gó› almenn tölvukunnátta.

Reynsla af heimasí›uger› kostur.

fijónustulund.

Hæfni í mannlegum samskiptum.

JB Byggingafélag ehf. hefur sérhæft
sig í framlei›slu íbú›arhúsnæ›is ásamt
flví a› sinna annarri mannvirkjager›.
JB hefur yfir a› rá›a mjög hæfu
starfsfólki á öllum svi›um sem b‡r yfir
mikilli flekkingu ásamt reynslu og eru
nú um 130 manns hjá fyrirtækinu.
Áætla› er a› fyrirtæki› flytji í n‡tt
húsnæ›i í Hæ›arsmára eftir áramót.

www.jbb.is

Starfssvi›
Tollskjalager›.
Innflutningur.
Skráning erlendra reikninga.
Samskipti vi› erlenda birgja og flutningsa›ila.
Uppgjör frá verslunum.

Hæfniskröfur
Reynsla af tollsk‡rsluger›.
Skipulög› og sjálfstæ› vinnubrög›.
Gó› enskukunnátta.
Gó› almenn tölvukunnátta.
Vi›komandi flarf a› vera samviskusamur
og nákvæmur.
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Innkaupafulltrúi

Traust fyrirtæki í verslunarrekstri og innflutningi óskar
eftir innkaupafulltrúa.  Höfu›stö›var fless eru í Reykjavík.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 17. desember nk.
Uppl‡singar um starfi› veitir Elísabet S. Arndal, rá›gjafi hjá Hagvangi.
Netfang: elisabetsa@hagvangur.is.
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Innkaupastjóri Securitas

Securitas leitar a› skipulög›um og atorkusömum
innkaupastjóra.

Hjá Securitas starfa um 400 manns og er
fyrirtæki› eitt af stærstu fyrirtækjum
landsins.  Höfu›stö›var Securitas eru í
Reykjavík en fyrirtæki› er einnig me›
starfsemi á Akureyri, Borgarnesi, Selfossi
og á Austfjör›um. Nánari uppl‡singar um
fyrirtæki› er a› finna á heimasí›u fless,
www.securitas.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
17. desember nk.

Uppl‡singar veita Ari Eyberg og
Inga S. Arnardóttir.
Netföng: ari@hagvangur.is og
inga@hagvangur.is

Ábyrg›ar- og starfssvi›
Yfirstjórn daglegs reksturs vörulagers

St‡ring starfsmanna deildarinnar

Samskipti vi› innlenda og erlenda birgja

Virk flátttaka í vörustjórnun

Hæfniskröfur
Háskólamenntun í vörustjórnun e›a 

vi›skiptafræ›i

Fagleg, skipulög› og ögu› vinnubrög›

Reynsla af birg›astjórnun æskileg

Sveigjanleiki og geta til a› vinna undir álagi

Hæfni í mannlegum samskiptum

SECURITAS

Vi› erum til fyrirmyndar!
Samkvæmt árlegri könnun VR me›al starfsfólks 2000 fyrirtækja á Íslandi er Securitas me›al hinna
efstu.  A› launum hlaut fyrirtæki› vi›urkenningu VR og nafnbótina Fyrirmyndarfyrirtæki 2006.

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjár-
málaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi og 
Hringbraut, skrifstofu starfsmannamála Eiríksgötu 5, á heimasíðu 
www.landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar 
í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Gjörgæsla/ vöknun
Lausar stöður hjúkrunarfræðinga

Á gjörgæsludeild við Hringbraut eru lausar stöður hjúkrunarfræðinga. 
Deildin sérhæfi r sig m.a. í meðferð hjartasjúklinga s.s. eftir hjarta-
stopp og eftir hjartaaðgerðir.
Markmið deildarinnar er að veita skjólstæðingum og ástvinum 
þeirra, bestu mögulega þjónustu byggða á þekkingu, umhyggju og 
kærleika.

Í boði er; Einstaklingsmiðuð aðlögun og fræðsla, tækifæri til að 
dýpka þekkingu og þróa sig í starfi , sveigjanlegur vinnutími, jákvætt 
andrúmsloft, öfl ug þverfagleg teymisvinna og fjölbreytt gæðaverk-
efni. 

Haustið 2008 hefst diplomanám í gjörgæsluhjúkrun við Háskóla 
Íslands, býður slíkt nám upp á mörg spennandi tækifæri. 

Gjörgæsla/ vöknun
Lausar stöður sjúkraliða

Við leitum eftir sjúkraliðum sem hafa áhuga á krefjandi starfi . Hjúkr-
un á gjörgæsludeild/ vöknun veitir möguleika á að takast á við ný 
og skapandi verkefni en um leið að standa vörð um hagsmuni skjól-
stæðinga. Á gjörgæsludeild/ vöknun dvelja bæði börn og fullorðnir 
með margvísleg heilsufarsvandamál. 

Við bjóðum upp á; einstaklingsmiðaða aðlögun og sérhæfða 
fræðslu. Starfsumhverfi  sem býður upp á möguleika til að dýpka 
þekkingu undir leiðsögn reyndra starfsmanna. Jákvætt andrúmsloft 
þar sem starfsstéttir vinna saman sem teymi.

Umsóknir fyrir ofangreind störf berist fyrir 24. desember 2007 
til Gunnhildar Davíðsdóttur, deildarstjóra og veitir hún 
upplýsingar í síma 824 5455, netfang gunnhdav@landspitali.is. 
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Icelandair Group á og rekur arðbær og 

kraftmikil ferðaþjónustu- og flutninga- 

fyrirtæki sem bjóða örugga og góða 

þjónustu.

Við sköpum verðmæti fyrir viðskiptavini 

okkar, starfsfólk og eigendur með því að 

uppfylla þarfir viðskiptavina, veita þeim 

skilvirka þjónustu og verðmætar afurðir.

Við fjárfestum í sterkum, arðsömum ferða- 

þjónustu- og flutningafyrirtækjum með mikla 

möguleika til vaxtar og verðmætaaukningar.

Icelandair Group er í dag móðurfélag 

11 sjálfstæðra dótturfyrirtækja sem starfa 

á sviði flug- og ferðaþjónustu. Starfseminni 

er skipt í fjögur áherslusvið: flugrekstur, 

leiguflug og flugvélaviðskipti, fraktflug og 

ferðaþjónustu. Stærst dótturfyrirtækjanna 

er millilandaflugfélagið Icelandair. Önnur 

félög innan Icelandair Group eru: Travel 

Service a.s., Loftleiðir Icelandic, Bluebird 

Cargo, Icelandair Cargo, Icelandair Ground 

Services, Icelease, Flugfélag Íslands, 

Icelandair Hotels, Íslandsferðir og Fjárvakur. 

Hjá Icelandair Group starfa um 3.300 

starfsmenn. Jón Karl Ólafsson er forstjóri 

Icelandair Group og Icelandair. 

Icelandair Group leitar að sterkum liðsmanni sem hefur áhuga 
á krefjandi starfi forstöðumanns rekstrarstýringar í hröðu og 
síbreytilegu umhverfi alþjóðlegs flugrekstrar.

VERKSVIÐ:
• Greining uppgjöra dótturfyrirtækja félagsins
• Útbúa fjárfestakynningar
• Útbúa kynningar og gögn fyrir stjórnarfundi og stjórnendur félagsins
• Vinna við gerð rekstraráætlunar
• Þátttaka í öðrum tilfallandi rekstrartengdum verkefnum
• Arðsemisútreikningar fyrir félög í Icelandair Group

HÆFNISKRÖFUR:
• Háskólamenntun á fjármálasviði
• Starfsreynsla á sviði fjármála er nauðsynleg
• Góð enskukunnátta 
• Færni í notkun helstu tölvukerfa, einkum Excel
• Góð greiningarhæfni, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð 
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og áhugi á því að vinna 
 sem hluti af liðsheild
• Frumkvæði og brennandi áhugi á að ná góðum árangri í starfi

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair 
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 16. desember nk.
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FORSTÖÐUMAÐUR
REKSTRARSTÝRINGARSVIÐS

Laus er staða þroskaþjálfa við Öskjuhlíðar-
skóla til eins árs.

Helstu verkefni: 
• Ráðgjöf vegna einhverfu og nemenda með    
  aðrar þroskaraskanir
• Ráðgjöf vegna TEACCH
• Yfi rumsjón og ráðgjöf með PECS 

Umsóknarfrestur er til 23. desember.
Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
við viðkomandi stéttarfélag.

Nánari upplýsingar veita Dagný Annasdóttir 
skólastjóri netfang: 
dagnyannas@oskjuhlidarskoli.is og Jóhann A. 
Kristjánsson aðstoðarskólastjóri netfang: 
jak@oskjuhlidarskoli.is
Sími: 568 9740
www.oskjuhlidarskoli.is 

Menntasvið

Öskjuhlíðarskóli

Flugstoðir ohf. er opinbert hlutafélag sem tók yfi r þjónustuverkefni Flugmálastjórnar 
Íslands þann 1. janúar 2007.  Hjá Flugstoðum ohf. starfa um 230 starfsmenn.  
Helstu verkefni fyrirtækisins eru að sjá um uppbyggingu og rekstur fl ugvalla 

og veita fl ugumferðar - og fl ugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsfl ug og alþjóðlegt 
fl ug yfi r Norður - Atlantshafi .  Flugstoðir ohf. leggja áherslu á jafnan rétt karla og 

kvenna til starfa.   

Byggingarverkfræðingur 
eða 

Byggingartæknifræðingur
Flugstoðir ohf. óska eftir að ráða öfl ugan byggingarverkfræðing eða 
byggingartæknifræðing í framkvæmdadeild fyrirtækisins.

Starfssvið 
Starfi ð felst m.a. í ýmsum verkefnum vegna framkvæmda á fl ug-
völlum og tilheyrandi mannvirkjum.  Einnig í umsjón og viðhaldi á 
gagnagrunni mannvirkja, áætlanagerð, mati og umsjón á viðhaldi 
fasteigna, ásamt fl eiri spennandi verkefnum sem tilheyra deildinni.

Hæfniskröfur
Við gerum kröfu um háskólagráðu í byggingarverkfræði eða bygg-
ingatæknifræði.  Viðkomandi þarf að hafa haldgóða reynslu á bygg-
inga- og framkvæmdasviði.  Reynsla af verklegum framkvæmdum, 
jarðvinnu og/eða byggingum er æskileg.  Gott vald á AutoCad 
er nauðsynlegt, sem og önnur almenn tölvuþekking.  Reynsla af 
skýrslugerð er æskileg. 

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi  gott vald á íslenskri og enskri 
tungu.   Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði í starfi , góða sam-
skiptahæfi leika, sé skipulagður í verkum sínum og geti unnið undir 
álagi. 

Umsóknir
Frekari upplýsingar um starfi ð veitir Hermann Hermannsson deild-
arstjóri framkvæmdadeildar og Ingunn Ólafsdóttir starfsmannastjóri 
síma 424-4100.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst.

Skrifl egar umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og 
fyrri störf sendist starfsmannahaldi Flugstoða ohf.,  Reykjavíkur-
fl ugvelli, 101 Reykjavík, fyrir 23. desember 2007.  Með umsókn skal 
fylgja nýtt sakarvottorð og mynd af umsækjanda.

Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á heimasíðu Flugstoða ohf., 
www.fl ugstodir.is 

Öllum umsóknum verður svarað

Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar

Leitað er eftir:
• Leikskólakennurum
• Þroskaþjálfum
• Starfsfólki með uppeldis- og háskólamenntun
• Starfsfólki með menntun eða reynslu á sviði lista
• Starfsfólki með fjölbreytta menntun og/eða starfsreynslu 

Deildarstjórar
Arnarborg, Maríubakka 1, sími 557-3090
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Njálsborg, Njálsgötu 9, sími 551-4860

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Berg við Kléberg, Kjalarnesi, sími 566-6039
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Drafnarborg, Drafnarstíg 4, sími 552-3727
Fífuborg, Fífurima 13, sími 587-4515
Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Grænaborg, Eiríksgötu 2, sími 551-4470
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Holtaborg, Sólheimum 21, sími 553-1440
Jörfi , Hæðargarði 27a, sími 553-0347
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351

Múlaborg, Ármúla 8a, sími 568-5154
Rauðhóll, Sandavaði 7, sími 517 2566
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Sólhlíð, við Engihlíð, sími 551-4870
Sunnuborg, Sólheimum 19, sími 553-6385
Vinagerði, Langagerði 1, sími 553 8085

Leikskólasérkennari /þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Arnarborg, Maríubakka 1, sími 557-3090
Lindarborg, Lindargötu 26, sími 551-5390
Um er að ræða 75% stöðu.

Aðstoðarmaður í eldhús 
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099.  Um er að ræða 50% 
stöðu.
Sunnuborg, Sólheimum 19, sími 553-6385

Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í 
viðkomandi leikskólum og mannauðsráðgjafar á Starfs-
mannaþjónustu Leikskólasviðs í síma 411-7000.

Öll laus störf í leikskólum eru auglýst á www.leikskolar.is. 
Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða.

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.
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RAMMAGERÐIN óskar eftir að ráða 
öflugan og glaðlegan starfsmann í verslun 
Rammagerðarinnar í Hafnarstræti.

Hæfniskröfur:
• Góð enskukunnátta skilyrði, viðbótar tungumál kostur
• Afburða þjónustulund og hressileg framkoma
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Samviskusemi
• Sölutækni
• Stundvísi

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Sigurðardóttir, verslunar-
stjóri í síma 551 1122 eða á rammagerdin@rammagerdin.is 

Umsóknarfrestur er til og með 14. desember. 
Umsóknir með starfsferilsskrá sendist til halldor@66north.is 
eða á 66°Norður, Miðhrauni 11, 210 Garðabær

Verslunarstarf

Á  S L Ó Ð U M  F E R Ð A M A N N A

Laun ofangreindra starfa er samkvæmt samningi Hlífar og 
Fjármálaráðuneytisins f.h. Ríkissjóðs. 
Umsóknareyðublöð fást í móttöku St. Jósefsspítala, Suðurgötu 
41 og á skrifstofunni á Sólvangi að Sólvangsvegi 2, Hafnarfi rði. 
Einnig er hægt að nálgast umsóknareyðublað á heimasíðu stof-
nunarinnar http://www.stjo.is 
Öllum umsóknum verður svarað.

Hefur þú áhuga á að starfa 
í góðu umhverfi 

Í eldhúsið á hjúkrunarheimilinu Sólvangi, Sólvangsvegi 
2, Hafnarfi rði vantar góðan starfskraft í 
75-100% vinnu, frá næstu áramótum.

Upplýsingar um þetta starf veitir Sigurvin Gunnarsson, 
matreiðslumeistari í síma 

590 6510 eða gsm 899 3327.

Í bítibúrið á hjúkrunarheimilinu Sólvangi, Sólvangsvegi 
2, Hafnarfi rði vantar líka góða starfskraft í 70% vinnu 

– um leið og þú getur komið.
Vinnutíminn er frá kl 7,30 á morgnana fram eftir 

degi eða eftir samkomulagi.
Nánari upplýsingar um þetta starf veitir Erla M Helgadóttir, 
hjúkrunarstjóri á Sólvangi í síma 560 6500 eða á netfangi 

erla@solvangur.is 

Hjá okkur ríkir góður starfsandi
Við tökum vel á móti þér

Helstu þættir starfsins eru:
• skipuleggja gagnauppbyggingu og frekari úrvinnslu gagna  
  í landupplýsingakerfi  og tenging við önnur upplýsinga 
 kerfi  innan HS,
• sér um gagnavistun sem tengist teiknistofu,
• upplýsingagjöf til almennings og verktaka innri og ytri  
  viðskiptavini teiknistofu,
• almenn teiknivinna vegna nýframkvæmda og viðhalds,
• umsjón með starfsmannahaldi teiknistofu.

Hæfniskröfur:
• landupplýsingaverkfræði, landfræðingur, jarðfræðingur,  
  byggingafræðingur eða sambærileg menntun,
• mikil reynsla af notkun landfræðilegra tölvukerfa 
  (MicroStation),
• stjórnunareynsla æskileg,
• sjálfstæð vinnubrögð og góð samskiptahæfni,

Hitaveita Suðurnesja hf 
óskar eftir að ráða í eftirtalin störf.

Hitaveita Suðurnesja hf (HS) (www.hs.is) var stofnuð 31. desember 1974 og gerð að hlutafélagi árið 2001. 
Stærstu eigendur félagsins eru Reykjanesbær, Geysir Green Energy ehf, Hafnarfjarðarbær og Orkuveita Reykjavíkur ásamt 

fjórum öðrum sveitarfélögum á Suðurnesjum sem eiga lítinn hlut. 

- Helstu afurðir félagsins eru: grunnvatn, heitt vatn, rafmagn, jarðhitavökvi og jarðhitagufa.
- HS rekur nú tvær jarðhitavirkjanir aðra í Svartsengi og hina á Reykjanesi. 
- HS er kjölfestufjárfestir í Bláa lóninu hf.
-   HS hefur verið úthlutað rannsóknarleyfi  til ársins 2016 á Trölladyngju-, Krýsuvíkur-, Austurengja-, og Sandfellssvæði 
    Reykjanesskaga.
- HS leggur mikla áherslu á fjölþætt og öfl ugt rannsóknar- og frumkvöðlastarf.
- Hjá HS vinna nú um 130 starfsmenn í sex starfsstöðvum: Reykjanesbæ, Reykjanesi, Svartsengi, Hafnarfi rði, Selfossi 
    og í Vestmannaeyjum.
- Meginþorri starfsmanna hefur unnið hjá HS í áratugi.
- Innan HS er öfl ugt starfsmannafélag dyggilega stutt af stjórn félagsins.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofum Hitaveitu Suðurnesja hf og á heimasíðu fyrirtækisins www.hs.is.  Umsóknir skulu 
berast eigi síðar en 28. desember 2007.  Frekari upplýsingar veitir starfsmannastjóri.

Yfi rmaður teiknistofu (Reykjanesbæ)

Helstu þættir starfsins eru:
• viðhald og viðgerðir á dreifi kerfi , línum og götulögnum,
• nýlagnir, tengingar og frágangur,

Hæfniskröfur:
• sveinspróf í rafvirkjun eða rafveituvirkjun,
• sjálfstæð vinnubrögð,
• góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum.

Rafvirkjar / Rafveituvirkjar (Reykjanesbæ og Hafnarfi rði)

Helstu þættir starfsins eru:
• viðhald og viðgerðir á dreifi kerfi , línum og 
  götulögnum,
• nýlagnir, tengingar og frágangur.

Hæfniskröfur:
• Reynsla í vinnu við rafmagn æskileg,
• sjálfstæð vinnubrögð,
• góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum,
• meirapróf æskilegt.

Aðstoðarmenn rafmagnsdeild (Reykjanesbæ og Hafnarfi rði)

Helstu þættir starfsins eru:
• viðhald og rekstur orkuvera; Svartsengi, Reykjanes og  
  dælustöðva,-
• viðhaldsaðgerðum er stýrt eftir ástandsmats- og fyrir 
  byggjandi vinnuferlum sem er tölvustýrt,
• uppbygging og rekstur á viðhaldskerfi  og kerfi sráð 
  orkuveranna.

Hæfniskröfur:
• 4. stig  frá Vélskóla og sveinsréttindi í málmiðnaðargrein  
  og eða rafvirkjaréttindi,
• haldgóð þekking á PC tölvum, iðntölvum og mæli- og  
  stjórnbúnaði,
• viðkomandi þarf að geta haft frumkvæði og starfað  
  sjálfstætt,
• góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum,
• tungumálakunnátta.

Vélfræðingar 4. stig / Rafvirki (Svartsengi / Reykjanes - 2 stöðugildi)

Sölumaður
Okkur hjá Ferskum Kjötvörum 
vantar hressan og dugmikinn 
starfsmann í söludeild okkar.

Nánari upplýsingar veitir 
Leifur í  s: 6606330 eða 

Ingibjörn s:6606320
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Sölumaður fasteigna
Öfl ug og rótgróin fasteignasala á höfuðborgarsvæðinu 
óskar að ráða

harðduglegan sölumann nú þegar. Viðkomandi þarf 
að hafa haldgóða menntun og reynslu af sölu-
mennsku á fasteignamarkaði, ásamt hreinu sakarvot-
torði og hæfni í mannlegum samskiptum.  Löggild-
ing í fasteignasölu er kostur. Góð vinnuaðstaða og 
árangurstengd laun í boði.

Áhugasamir sendi umsóknir til Fréttablaðsins  á 
netfangið box@frett.is fyrir 12. desember. n.k. merkt  
“fasteignir”. 

Menntasvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf .  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Austurbæjarskóli, v/Vitastíg, sími 411-7200
• Umsjónarkennari á miðstigi í 60 - 100% stöðu
• Skólaliði í baðvörslu drengja í 75 - 100% starf

Borgaskóli, Vættaborgum 9, sími 557-2900
• Skólaliði í mötuneyti, afl eysing í 6 vikur í janúar og     
  febrúar
• Umsjónarkennari á yngsta stigi frá 1. febrúar

Brúarskóli, Vesturhlíð 3, sími 520-6000
• Stuðningsfulltrúi

Fellaskóli, Norðurfelli 17-19, sími 557-3800
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Dönskukennari á unglingastigi
• Íslenskukennari á unglingastigi
• Þroskaþjálfi  í tímabundið verkefni, hlutastarf

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540-7600
• Umsjónarkennari í 6. bekk
• Umsjónarkennari í 8. bekk, kennslugreinar danska og     
  enska
• Stuðningsfulltrúi í 70 - 100% starf
• Skólaliði í eldhús í 80 - 100% starf
• Þroskaþjálfi  í 80 - 100% stöðu
• Umsjónarkennari í 10. bekk, kennslugrein náttúru    
  fræði, frá 10. mars til skólaloka

Grandaskóli, v/Keilugranda, sími 561-1400
• Þroskaþjálfi  eða kennari sem sinnir einstökum 
  nemendum í 70 - 100% stöðu
• Skólaliði í kaffi stofu starfsfólks í 75 - 80% starf
• Stuðningsfulltrúi í 50 - 100% starf

Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 567-6300
• Stuðningsfulltrúi

Háteigsskóli, v/Háteigsveg, sími 530-4300
• Stuðningsfulltrúi í 60% starf
• Stuðningsfulltrúi í 70% starf

Hólabrekkuskóli, Suðurhólum 10, sími 557-4466
• Heimilisfræðikennari í 50% stöðu
• Kennari á yngsta stigi

Ingunnarskóli, Maríubaugi 1, sími 411-7828
• Kennari á miðstigi
• Stigstjóri á miðstigi
• Stuðningsfulltrúi

Korpuskóli, Bakkastöðum 2, sími 411-7880
• Samfélagsfræðikennari á unglingastigi í 50% stöðu
• Náttúrufræðikennari, afl eysing vegna fæðingarorlofs

Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553-3188
• Forfallakennari
• Yfi rþroskaþjálfi 
• Stuðningsfulltrúi

Laugalækjarskóli, v/Laugalæk, sími 588-7500
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi

Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24, sími 411-7444
• Skólaliði  í 70 - 100% starf
• Skólaliði í baðvörslu drengja í 70 - 100% starf
• Þroskaþjálfi  í 80% starf
• Stuðningsfulltrúi í 70% starf

Melaskóli, Hagamel 1, sími 535-7500
• Þroskaþjálfi  í 50% stöðu

Rimaskóli, Rósarima 11, sími 411-7720
• Kennari á unglingastigi, kennslugrein íslenska
• Kennari á unglingastigi, kennslugreinar samfélagsfræði  
  og lífsleikni
• Skólaliði, aðstoð við nemendur og ræsting

Safamýrarskóli, Safamýri 5, sími 568-6262
• Stuðningsfulltrúi

Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411-7500
• Forfallakennari
• Stuðningsfulltrúi
• Skólaliði í 100% starf
• Skólaliði í mötuneyti í 60% starf 

Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411-7848
• Stuðningsfulltrúi eða þroskaþjálfi  í 75 - 100% starf

Ölduselsskóli, Ölduseli 17, sími 557-5522
• Skólaliði, m.a. í baðvörslu drengja
• Stuðningsfulltrúi í 75-100% starf

Öskjuhlíðarskóli, Suðurhlíð 9, sími 568-9740
• Þroskaþjálfi 

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að 
ræða. Öll laus störf á Menntasviði eru auglýst á www.
menntasvid.is. Þar er einnig að fi nna frekari upplýsingar 
um hverja stöðu og umsóknarfresti. 

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar 
í viðkomandi skólum. Laun eru skv. kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög.

Kennarar, skólaliðar, þroskaþjálfar og stuðningsfulltrúar

Ráðgjafi  - Styrkir til atvinnumála kvenna

Vinnumálastofnun leitar eftir ráðgjafa til að hafa umsjón með Styrkjum til 
atvinnumála kvenna ásamt öðrum verkefnum

Starfssvið
Um er að ræða fjölbreytt verkefni á sviði ráðgjafar og handleiðslu við konur sem eru að hefja rekstur s.s.
•  umsjón með Styrkjum til atvinnumála kvenna
•  ráðgjöf og handleiðsla við konur í gegnum síma og vef
•  skipulag og umsjón með vefsetri 
•  veita konum fyrstu aðstoð við að hefja rekstur
•  kynningarstarf og tengslamyndun
•  einnig þjónusta við atvinnuleitendur og önnur verkefni í starfsemi stofnunarinnar

Menntunar- og hæfnikröfur
•  háskólanám sem nýtist í starfi 
•  góð tölvuþekking er skilyrði
•  góð kunnátta í íslensku og ensku
•  æskileg er þekking á stofnun og rekstri fyrirtækja ásamt ráðgjafaþekkingu og fjölmiðlun 
•  æskileg er þekking á vinnumarkaði og starfsemi Vinnumálastofnunar
•  þarf að hafa frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni auk skilnings og áhuga á atvinnusköpun kvenna  

Ráðgjafi  heyrir undir forstöðumann Vinnumálastofnunar Norðurlandi vestra og hans bíður að sinna krefjandi verkefnum með jákvæðum og uppbyggileg-
um samstarfshópi. 
Ráðgjafi nn þjónustar konur á öllu landinu en skrifstofa hans er staðsett á Sauðárkróki.

Laun eru greidd samkvæmt launakerfi  starfsmanna ríkisins.  Um er að ræða fullt starf til eins árs og þarf viðkomandi að geta hafi ð störf í upphafi  árs 
2008.  Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofnunarinnar á heimasíðu hennar www.vinnumalastofnun.is

Nánari upplýsingar veitir Líney Árnadóttir, forstöðumaður Vinnumálastofnunar Norðurlandi vestra í síma 582 4900, liney.arnadottir@vmst.is og Hugrún B. 
Hafl iðadóttir, starfsmannastjóri í síma 515 4800, hugrun.hafl idadottir@vmst.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist til Vinnumálastofnunar á Norðurlandi vestra, Túnbraut 1 - 3, 545 Skagaströnd fyrir 
23. desember nk. eða á ofangreind netföng.

Borgartúni 21 • 105 Reykjavík • Sími 510 1100 • Bréfasími 510 1101
postur@neytendastofa.is • www.neytendastofa.is

Neytendastofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan
einstakling í krefjandi starf kerfisstjóra sem jafnframt
vinnur að ákveðnum sérverkefnum, s.s. eftirliti með raf-
rænum undirskriftum o.fl.

Helstu viðfangsefni:

Umsjón með eftirfarandi starfsþáttum:

• Kerfisumsjón helstu upplýsingakerfa, þ.m.t. aðgangs-
stýringar, viðhald stofnupplýsinga, notenda-
aðstoð o.þ.h.

• Upplýsingaöryggismál Neytendastofu

• Samskipti við þjónustuaðila á sviði upplýsingatækni

• Verkefnisstjórnun í innleiðingarverkefnum sem tengi-
liður Neytendastofu við þjónustuaðila

• Umsjón og ráðgjöf við innkaup á búnaði

• Stefnumörkun og samstarf við stjórnun breytinga í 
upplýsingatæknimálum

• Umsjón og undirbúningur að eftirliti með rafrænum 
undirskriftum á Íslandi

• Önnur sérhæfð verkefni

Menntun:

Háskólamenntun s.s. viðskiptafræði, rekstrarfræði,
verkfræði eða tölvunarfræði.

Almenn þekking og hæfniskröfur:

• Góð almenn þekking á tölvum og tölvukerfum

• Reynsla af rekstri upplýsingakerfa er kostur

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Góð almenn þekking á skrifstofuhugbúnaði

Nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningum opinberra
starfsmanna. Vakin er athygli á 20. gr. laga nr. 96/2000,
um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Umsóknir óskast sendar Neytendastofu, Borgartúni 21,
105 Reykjavík, eða rafrænt á póstfang stofnunarinnar,
postur@neytendastofa.is, eigi síðar en 23. desember 2007.
Umsóknir geta gilt í sex mánuði. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veita Tryggvi Axelsson for-
stjóri og Helga Sigurðardóttir fjármálastjóri í síma
510 1100. Netföng: tryggvi@neytendastofa.is og
helga@neytendastofa.is.

Neytendastofa er stjórnsýslustofnun sem hefur eftirlit
með viðskiptaháttum, hefur umsjón með mæligrunnum
og annast eftirlit með almennu öryggi neytenda í við-
skiptum, s.s. markaðseftirlit með vörum og eftirlit með
rafrænum undirskriftum.

KERFISSTJÓRI
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!Leikskólakennarar!  

Kynnið ykkur nýjar samþykktirKynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir íKópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennarakjarasamningum Félags leikskólakennara 

og Launanefndar sveitarfélagaog Launanefndar sveitarfélaga..

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoð í eldhús 75% v/veikinda
Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri – afleysing í ½ ár
 • Leikskólastjóri – afleysing
 • Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLINÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi
 • Matráður frá 1. febrúar 2008
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoð í eldhús 75%
Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Grænatún:  554 6580
 • Leikskólakennari
 • Starfsmaður vegna stuðnings 80-100%
Kópahvoll:  554 0120
 • Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak/leiðbeinandi,
  hlutastarf kemur til greina
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennarar
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólakennarar
Smárahvammur: 564 4300
 • Sérkennsla – Leikskólasérk./ 

 leikskólakennari/þroskaþjálfi  
 eða áhugasamur leiðbeinandi

Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoð í eldhús

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Velferðasvið

Laus er til umsóknar staða sálfræðings á Þjónustu-
miðstöð Breiðholts. 
Þjónustumiðstöð Breiðholts er þekkingarstöð í fjölskylduráð-
gjöf með sérstaka áherslur á fjölskyldur barna með hegðun-
ar- og tilfi nningalega erfi ðleika. Hlutverk þekkingarstöðvar er 
að vera frumkvöðull á sínu sviði, bæði í þróun, nýbreytni og 
vinnulagi.

Helstu verkefni:
• Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum og 
  unglingum.
• Ráðgjöf við foreldra, starfsfólk leik- og grunnskóla og       
  aðra samstarfsaðila.
• Þverfaglegt starf á Þjónustumiðstöð Breiðholts.
• Þátttaka í þverfaglegu samstarfi  og efl ingu félagsauðs í      
  Breiðholti.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Löggilding til að starfa sem sálfræðingur.
• Þekking á þroska og þroskafrávikum barna.
• Reynsla af sálfræðilegri greiningu og ráðgjöf vegna barna er  
  æskileg.
• Leikni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfi leikar og frumkvæði í starfi . 

• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Áhugi á þróun sálfræðiþjónustu og þverfaglegs starfs innan  
  þjónustumiðstöðvarinnar.

Þjónustumiðstöð Breiðholts býður upp á:
• Fjölskylduvænan vinnustað.
• Tækifæri til að taka þátt í og hafa áhrif á þróun þjónustu-       
  miðstöðvar.
• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki.
• Góðan starfsanda og sveigjanlegan vinnutíma.
• Heildstætt verkefni sem styður við jákvæða hegðun 
  nemenda í leik- og grunnskólum (PBS).
• Handleiðslu.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Stéttarfélags sálfræðinga á Íslandi. 
Nánari upplýsingar veitir Hákon Sigursteinsson, deildarstjóri í 
síma 411 1300, netfang: hakon.sigursteinsson@reykjavik.is
Umsóknum skal skila á skrifstofu Þjónustumiðstöðvar Breið-
holts, Álfabakka 12, 109 Reykjavík eða á ofangreint netfang 
fyrir 23. desember nk. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Sálfræðingur

Liðsmaður
Við leitum að áhugasömum starfsmanni til að aðstoða 
fólk með fötlun sem býr í sjálfstæðri búsetu í mið-
borginni. Um er að ræða dag-, kvöldvaktir. Starfshlutfall er 
samkomulagsatriði.

Helstu verkefni:
• Aðstoða íbúa við athafnir daglegs lífs.
• Auka færni og efl a sjálfstæði íbúa.
• Félagslegur stuðningur við íbúa.

Hæfniskröfur:
• Félagsliðamenntun og/eða reynsla af umönnun æskileg.
• Umsækjendur þurfa að búa yfi r hæfni í mannlegum 
  samskiptum og geta starfað sjálfstætt.

Við bjóðum upp á:
• Fjölbreytni í starfi .
• Fræðslu og handleiðslu.
• Öruggt starfsumhverfi .

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.
Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg L. Pétursdóttir í síma 561 
3141.  Umsóknum skal skilað á netfangið 
gudbjorg.l.petursdottir@reykjavik.is 
Umsóknarfrestur er til 21. desember nk. 

FRAMKVÆMDASTJÓRI
Fyrirtæki í fjölþættri fjárfestingarstarfsemi óskar eftir að ráða góðan og reyndan framkvæmdastjóra.Mikilvægt er að 
viðkomandi geti hafi ð störf fl jótlega.

Fyrirtækið sérhæfi r sig í rekstri smærri fyritækja og fyrirtækjasamsteypna. Fyrirtækið stundar fasteignafjárfestingar og á meðal 
annars gistiheimili, byggingarlóðir, jörð og margt fl eira og mun hefja fl jótlega hótel rekstur auk annarra stærri verkefna. 
Áætlanir fyrirtækisins eru að stækka og dafna hratt og vel í fjölbreyttum rekstri árið 2008.

Við ráðningu í starfi ð er sérstaklega horft til reynslu umsækjanda og eru góð laun og hlunnindi í boði fyrir réttan aðila. 
Umsókn með ítarlegri ferilskrá sendist á fjarfesting@internet.is

>> Starfssvið:                                             
 •  Daglegur rekstur.
 •  Fjármálastjórnun.
 •  Áætlanagerð.
 •  Stefnumótun.
 •  Samskipti við innlend og erlenda aðila.
 •  Önnur tilfallandi verkefni.

>> Menntunar-og hæfniskröfur:
 •  Háskólamenntun í viðskiptafræði eða sambærileg menntun.
 •  Reynsla af sambærilegu starfi .
 •  Þekking á Hlutabréfamarkaði.
 •  Reynsla af fjármögnun verkefna.(mjög mikilvægt)
 •  Góð bókhaldsþekking.
 •  Góð tölvu og tungumálakunnátta.
 •  Drifkraftur og framúrskarandi samskiptahæfni.
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www.innnes.is

INNNES ehf
leitar að vönum starfsmanni í bókhald 

og almenn skrifstofustörf.

INNNES er ein af stærstu matvöruheildverslunum landsins. Flest vörumerki 
fyrirtækisins eru markaðsleiðandi á sínu sviði. INNNES, sem fagnar 20 ára afmæli í ár, 
hefur á að skipa samhentum hópi starfsmanna í framúrskarandi góðu starfsumhverfi við 
Fossaleyni í Reykjavík þar sem dreifingarmiðstöð og skrifstofur þess eru 
staðsettar. Lögð er áhersla á skýr markmið, starfshvatningu og gott samstarf milli deilda 
og starfsmanna.

Hjá INNNES starfar Selecta fyrirtækjaþjónustan. INNNES er stærsti eigandi Haugen 
Gruppen sem er matvælaheildverslun sem starfar í Danmörku, í Noregi og í Svíþjóð. 
Alls starfa um 100 manns hjá félaginu á Íslandi og um 170 manns erlendis.

Innnes leitar að starfsmanni til starfa við bókhald og almenn skrifstofustörf. Um er að 
ræða fjölbreytt starf og er vinnutími frá kl. 9 til 17 alla virka daga.  

Starfssvið:

Almenn bókhaldsstörf, bókun reikninga, afstemmingar og færsla fjárhags og 
viðskiptamannabókhalds.   Aðstoða samstarfsfólk við símsvörun, móttöku, innheimtu 
og gerð reikninga auk allra annarra verkefna sem til falla.  

Menntunar- og hæfniskröfur:

Haldgóð reynsla af störfum í bókhaldi og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Þekking á Axapta æskileg. Góð kunnátta á Excel. Geta til að starfa sjálfstætt. Nákvæm 

vinnubrögð og stundvísi. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Haraldur Jónsson, fjármálastjóri Innnes. Umsókn 
sendist á netfangið hj@innnes.is eða í pósti merkt Innnes ehf, Fossaleyni 21, 112 
Reykjavík – Atvinnuumsókn

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Bæjarskrifstofur:
 • Vefstjóri
 • Starfsmaður á fjármálad. – sérfræðingur
 • Sérhæfður starfsmaður á fjármáladeild  

 - fjárhagseftirlit

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Félagsliði í kvöldþjónustu
 • Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og tilsjón
 • Aðstoð við heimilisstörf
 • Stuðningsfjölskyldur
 • Forstöðumaður v/þjónustuíbúðakjarna
 • Starfsmaður við þjónustuíbúðakjarna
Roðasalir - sambýli og dagþjálfun
 • Sjúkraliði
 • Starfsmaður til aðhlynningar

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgreiðsla/baðvarsla kvenna
 • Baðvarsla kvenna
 • Laugarvarsla/baðvarsla karla

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Þroskaþjálfi 75%
 • Stærðfræðikennari á unglingastig
Hjallaskóli:
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Námsráðgjafi 100% starf frá áram.
 • Danskennari - hlutastarf
 • Forfallakennari í tilfallandi forföllum
Hörðuvallaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
 • Íþróttakennari, fullt starf í eitt ár
Kársnesskóli:
 • Skólaritari, fullt starf
 • Forfallakennari 
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
 • Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Kópavogsskóli:
 • Stuðningsfulltrúi
 • Forfallakennari
Lindaskóli:
 • Skólaliði I – Dægradvöl 50% starf
 • Skólaliði II – Gangav/ræstir, hlutastarf
Salaskóli:
 • Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
Snælandsskóli:
 • Gangav/ræstir 60% frá 1. jan. 2008
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%
 • Stuðningsfulltrúi, fullt starf frá áramótum

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

SÓLARGLUGGATJÖLD ÓSKA 
EFTIR STARFSMANNI/MÖNNUM 
TIL UPPSETNINGAR GLUGGATJALDA

Helstu verksvið:
• Uppsetning gluggatjalda á heimilum, fyrirtækjum og stofnunum. 
• Ráðgjöf til viðskiptavina og máltökur.

Hæfniskröfur:
• Verklagni, útsjónarsemi og smekkvísi. 
• Vandvirkni og snyrtimennska. 
• Heiðarleiki, stundvísi og helgun að starfi .

Umsóknir eða beiðni um frekari upplýsingar óskast sendar 
á kolbeinn@dimar.is
Umsóknarfrestur er til 14. desember n.k.
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Leikskólasvið

Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra í leikskólanum 
Múlaborg, Ármúla 8a.

Múlaborg er fjögurra deilda leikskóli þar sem dvelja 78 börn 
samtímis. 
Leikskólinn sérhæfi r sig í sameiginlegu uppeldi fatlaðra og 
ófatlaðra barna. Hlutverk starfsfólks er að mæta þörfum allra 
barna út frá styrk og getu hvers og eins. Í starfi nu  felst sam-
vinna með hinum ýmsum fag- og teymishópum.

Helstu verkefni:
Aðstoðarleikskólastjóri er aðstoðarmaður leikskólastjóra 
og staðgengill  og vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri 
stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins.

Menntunar- og færnikröfur:
•  Leikskólakennaramenntun, framhaldsmenntun æskileg
•  Reynsla og hæfni í stjórnun
•  Áhugi á þverfaglegu samstarfi  og færni í samskiptum
•  Góð tölvukunnátta
•  Skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og metnaður

Upplýsingar veita Rebekka Jónsdóttir, leikskólastjóri í síma 
568-5157/693-9823 og Auður Jónsdóttir, mannauðsráðgjafi  í 
síma 411-7000.

Umsóknarfrestur er til 4. jan. 2008.

Umsóknum fylgi yfi rlit yfi r nám og störf og sendist til Leik-
skólasviðs Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík 
eða starfsumsoknir.leikskolar@leikskolar.is.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Aðstoðarleikskólastjóri í Múlaborg 

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Félags leikskólakennara. Nánari upplýsingar um laus störf á Leik-
skólasviði er að fi nna á www.leikskolar.is

www.isam.is

2007
FYRIRMYNDAR

FYRIRTÆKI

Íslensk Ameríska leggur
áherslu á framsækna 

fyrirtækjamenningu og
að skapa liðsheild sem

hefur einstaka blöndu af
hæfni, þekkingu og

ná hámarks árangri.
Gæði, hagkvæmni og

stöðugar framfarir eru
hafðar að leiðarljósi með
áherslu á fagmennsku á

öllum sviðum.

Ánægt starfsfólk
er okkar metnaður!

Íslensk Amerísk  Tunguháls 11  110 Reykjavík www s

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUÐURGRAFÍSKUR HÖNNUÐUR
Íslensk Amerísk f grafísk ka þá

rfi mark r ver f grafískr
ý k r s, m u, v

rverkefnum fyr r r k vörumerk
AM.

Menn kröfur
-Menn reynsla af auglý
-Þekk rf rr s.s P p, I ra InD gn.
-R F r.
-Nákv k kv rf.

Umsóknarfrestur er til 15.desember næstkomandi.

Nánar ý rfið v g rk r B
rf r Á kn í rf ra,

s r  “Grafískur hönnuður” Am - T Reykjavík.

Sagafilm hf óskar eftir að ráða jákvæðan og hörkuduglegan 
starfsmann í fjölbreytt starf í fjármáladeild félagsins.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  Upplýsingar um starfið veitir fjármálastjóri félagsins, Guðný í 
síma 515-4600 eða  í gegnum netfangið gudny@sagafilm.is

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til Sagafilm, Laugavegi 176, 105 Reykjavík. 

KÓPAVOGSBÆR  

Félagsþjónusta
Kópavogs

Forstöðumaður 
þjónustuíbúðakjarna

fyrir geðfatlaða
• Félagsþjónustan í Kópavogi óskar eftir 

að ráða starfsmann með menntun á 

sviði heilbrigðis- og/eða félagsvísinda í 

allt að 100% stöðu, til að veita forstöðu 

þjónustuíbúðakjarna fyrir einstaklinga 

með geðfötlun.

Íbúðakjarninn samanstendur af 7 tveggja 
herbergja íbúðum og einni íbúð, sem kall-
ast þjónustukjarni. Í þjónustukjarna hafa 
starfsmenn vinnuaðstöðu og íbúar aðstöðu 
til samveru og afnota eftir því sem hent-
ar hverjum og einum. Markmið úrræðisins 
er að hvetja íbúa til sjálfshjálpar og virkrar 
þátttöku í daglegu lífi.

Megin viðfangsefni forstöðumanns eru að: 
• Annast daglega umsjón og rekstur 

íbúðakjarnans
• Hvetja og styðja íbúa til aukinnar færni 

og virkni í samfélaginu
• Stuðla að samskiptum við aðstandendur 

og veita þeim ráðgjöf og stuðning
• Hafa náið samstarf við þá aðila sem 

tengjast starfseminni
• Endurskoða og þróa starfsemina
• Annast starfsmannamál
Leitað er eftir hugmyndaríkum og kraft-
miklum einstaklingi með góða færni í 
mannlegum samskiptum. Reynsla af vinnu 
með einstaklingum með geðfötlun er 
æskileg.
Umsóknareyðublöð má nálgast í afgreiðslu 
Félagsþjónustunnar, Fannborg 4, Kópavogi eða 
á heimasíðu Kópavogs www.kopavogur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 20. desember n.k. 
Laun taka mið af kjarasamningi viðkomandi stétt-
arfélags.

Nánari upplýsingar um starfið gefur 
Guðlaug Ósk Gísladóttir, 

yfirmaður þjónustudeildar 
fatlaðra í 

síma 570-1400.

English speaking polish 
workers wanted 

For various construction work. Must have experience 
from iron industrial.

Please contact Helgi at 860 76 02



Miðlun Skeifan
söluskrifstofur
16

www.remax.is
Einn öflugasti fasteignavefur landsins

Allar               fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Fasteignablað
148. Tölublað - 5. árgangur - 9. Desember 2007

bls.
12



Frostafold 2 með bílskúr
112 Reykjavík
Vel staðsett 4 herbergja íbúð

Stærð: 118,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 17.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.700.000
RE/MAX  Esja  kynnir:   Fallega  98,8  fm  íbúð  á  1.hæð  ásamt  19,5  fermetra  bílskúr  á  góðum  stað  í
Grafarvogi. Stórar flísalagðar suðursvalir.  Svaladyr bæði úr stofu og eldhúsi. Mikið útsýni.  Íbúðin skiptist í
forstofu, sjónvarpshol/borðstofu, eldhús, stofu, hjónaherbergi, 2 barnaherbergi, baðherbergi og þvottahús.
Geymsla er á jarðhæð. Allar nánari upplýsingar veitir Helga í síma 8222 123 eða helgap@remax.is

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Bókið skoðun í síma 8222 123

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

822 2123

Grýtubakki 2
109 Reykjavík
Falleg 4 herb íbúð á 2 hæð.

Stærð: 101,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat:
14.785.000alleg

Verð: 20.500.000
Re/max  Esja  kynnir  fallega  vel  skipulagða  4  herb  íbúð  á  2  hæð  í  Grýtubakka  2  í  Breiðholti  með
sérbílastæði. Eignin var máluð í sumar 2007. Nánari lýsing. Stofa með parketi á gólfi, eldhús með parketi á
gólfi og nýrri eldhúsinnréttingu. Baðherbergi með dúk á gólfi og baðkari. Hjónaherbergi með parketi á gólfi
og  góðum  skáp,  2  rúmgóð  barnaherbergi  með  parketi  á  gólfi.  Stór  sérgeymla  í  sameign.  Allar  nánari
upplýsingar 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 kl 16:30 til 17:00

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: 25.000.000
****ATH lækkað verð**** 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

Grandavegur 9
107 Reykjavík
Suðurverönd

Stærð: 80,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 11.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Opin og rúmgóð 3ja herbergja íbúð í góðu fjölbýlishúsi í vesturbænum. Komið er inn í parketlagða  forstofu
með  ágætu  skápaplássi.  Tvö  rúmgóð  herbergi  eru  í  íbúðinni,  dúkur  á  gólfi.  Gott  skáppapláss  í
hjónaherbergi. Baðherbergið er flísalagt með hvítri innréttingu. Baðkar með sturtuhengi er á baðherberginu.
Eldhúsið  er  opið  og  með  góðu  skápaplássi  og  inn  af  því  er  borðkrókur.  Korkflísar  eru  á  eldhúsinu  og
borðkróknum. Stofan er björt og úr henni er útgengt á suður timburverönd. Parket er á stofu

Senter

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

steini@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 15:00-15:30

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

694 4700

Hákotsvör 8
225 Álftanes
Einbýli með sjávarútsýni

Stærð: 181,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 27.040.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.400.000
Einbýli  á eignarlóð, byggt 1980. Bílskúr er byggður 2005.  Síðustu ár er búið að endurnýja mjög margt í
húsinu.  Má  þar  nefna  eldhús,  baðherbergi,  þvottahús,  gler,  ný  rafmagnstafla  og  rafmagn  yfirfarið,
útidyrahurð og sl. sumar var sett nýtt stení utan á húsið. Verið er að vinna í vindskeiðum og afhendist húsið
með nýjum vindskeiðum og klæðningu undir þakskegg. 4 góð herbergi, upptekin loft í stofu og borðstofu,
stórt eldhús. Opið svæði bakvið hús og einstaklega fallegt útsýni. Spennandi eign.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

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

8648090

Lyngbrekka 10
200 Kópavogur
Góð neðri hæð í tvíbýlishúsi

Stærð: 90,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 14.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Íbúðin skiptist í stórt hol, eldhús með eldri innréttingu, góða stofu, barnaherbergi, hjónaherbergi með nýjum
og  stórum  fataskáp,  fataherbergi  og  baðherbergi  nýuppgert  með  upphengdu  salerni,  baðkari  með
sturtuaðstöðu, flísar á gólfi og veggjum. Í herbergjum, eldhúsi, stofu og holi er parket á gólfum. Sérgeymsla
og  sérþvottahús  ca.  8  fm og  gangur  og  inntakskompa í  sameign  á  jarðhæð.  Sameign  í  ágætu  ástandi.
Áhugaverð eign í góðu hverfi sem getur verið laus fljótlega. Góð lán fylgja.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

LAUS FLJÓTLEGA - GÓÐ LÁN FYLGJA

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

8648090

Vallarhús 57
112 Reykjavík
Fallegt endaraðhús í Húsahverfi

Stærð: 127 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 21.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 37.900.000
Raðhús í grónu hverfi. Húsið er innst í götu með fallegum afgirtum garði. Komið er inn í flísalagða forstofu.
Eldhús  á  vinstri  hönd  með  hvitri  innréttingu  og  flísum á  gólfi.  Út  frá  holi  er  þvottaherbergi,  wc  og  góður
fataskápur.  Falleg  og  björt  stofa  með  útgengi  á  pall.  Úr  holi  er  stigi  upp  á  efri  hæð,  þar  eru  3  góð
svefnaherbergi, gott baðherbergi með hvítum flísum, innréttingu, sturtuklefa og baðkari. Geymsluloft með
glugga er yfir húsinu, tilvalið sem vinnuherbergi eða fyrir ungling.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Jakobína
Þráinsdóttir
Sölufulltrúi

tse@remax.is

jakobina@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 14:00 - 14.30

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

898-4170

Ásbraut 15-17
200 Kópavogur
Góð staðsetning!

Stærð: 123,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 16.310.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.000.000
Góð 4ra herbergja íbúð á góðum stað nálægt miðbæ Kópavogs. Flísalögð forstofa með skápum. Rúmgott
eldhús með nýlegri eikarinnréttingu. Búr með góðum hillum. Baðherbergi með innréttingu og baðkari með
sturtu.  2  rúmgóð  barnaherbergi  með  eikarparketi.  Gott  hjónaherbergi  með  skápum,  eikarparket  á  gólfi.
Stofa  er  björt  og  rúmgóð  með  útgengi  á  svalir,  eikarparket  á  gólfi.  Geymsla  í  sameign  og  sameiginlegt
þvotthús. 32fm bílskúr fylgir íbúðinni. Glæsilegt útsýni til vesturs og stutt í alla þjónustu.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús kl. 15:00-15:30 

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

893-6001

820-8080



Glæsilegar íbúðir 70-144 fm 2ja, 3ja og 4ra
Tilbúnar til afhendingar
Verð frá 21,9 milljónum
2ja herbergja íbúðir   verð frá 21.900.000
3ja herbergja íbúðir  verð frá 25.850.000
4ra herbergja íbúðir   verð frá 33.050.000

Dæmi um fjármögnun: 3ja herbergja íbúð
Verð kr 25.850.000
Útborgun 10%    2.580.000
Íbúðalánasjóður 80%              
Lán í boði frá seljanda 10%  5.270.000

Samtals    

SÖLUSÝNING

Guðbergur Guðbergsson
Sölufulltrúi
893 6001

beggi@remax.is

Brynjólfur Þorkelsson
Sölufulltrúi
820 8080
binni@remax.is

Við hjá RE/MAX Bæ verðum með OPIÐ HÚS í dag milli kl. 16:00-18:00

Sölufulltrúar veita ráðgjöf og þjónustu á staðnum.

Heitt á könnunni.

RE/MAX BÆR kynnir glæsilegar íbúðir 
í hjarta Hafnarfjarðar að Flatahrauni 1

   og AEG tæki

*AÐEINS 10% 

*

18.000.000

25.850.000

Hagstæð
áhvílandi lán, 

aðeins 4,7% vextir



Brekkustígur 31F
260 Reykjanesbær
Rúmgott hús með 30fm aukarými

Stærð: 162,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 19.810.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.000.000

Endaraðhús, mikið endurnýjað, stór bílskúr,  skjólgóð verönd, heitur  pottur.  Stærð 162,8m² þar af  45m² bílskúr.
Húsið  hefur  verið  mikið  endurnýjað m.a.  skipt  um útihurðir,  glugga og gler.  Bílskúrinn er  nýlega byggður.  Skipt
hefur  verið  um  eldhúsinnréttingu,  baðherbergi  endurnýjað,  öll  gólfefni  endurnýjuð,  um  50m²  verönd  ofaná
bílskúrsþakinu,  skjólgóður  pallur  með nuddpotti  í  garði  með hárri  girðingu allt  í  kring.  Skipt  hefur  verið  um þak.
Rafmagnstafla  var   endurnýjuð  og  sett  lokað  kerfi  á  alla  ofna.   Neðri  hæð:  Forstofa-flísalögð,  andyri  með
parketlögðum stiga upp á aðra hæð. Eldhús með kirsuberjainnréttingu og borðkrók. Stofa með útgengi á stóra
afgirta verönd með fullkomnum rafmagnshitapotti með sérhönnuðu gigtarnuddi og öðrum búnaði.  Efri hæð: Gott
hol með hringstiga upp í ris, þar er 30m² svefnherb. með 4 þakgluggum, góðar súðargeymslur, þetta er ekki talið
með í fermetratölu og fasteignamati. Flísalagt baðherb. með hvítri  innréttingu, sturtuklefi.  Stórt hjónaherb. góður
skápar. Útgengi úr sjónvarpsholi  á verönd ofaná bílskúrnum. Annað svefnherbergi er á hæðinni.  Gólfefni  eru að
mestu eikarparket og flísar.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

sighvatur@remax.is

Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi

olina@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS milli kl. 14.00 og 15.00

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

864 4615

898 8016

Tröllakór 1-3
203 Kópavogur
3-4ra herbergja með bílgeymslu

Stærð: 101-140 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: frá 24.200.000

Efni og áferð utanhúss: Húsið er steynsteypt og klætt að utan með báru- og sléttu áli.  Mynddyrasími er í  öllum
íbúðum. Lóð skilast hellulögð, malbikuð og tyrfð. Að innan skilast íbúðirnar fullbúnar án gólfefna. Allar innréttingar,
eldhús, bað og fataskápar eru frá Axis. Boðið er upp á spónlagðan við, eik, mahogany eða teak. Innihurðir frá Agli
Árnasyni og eru úr eik, mahogany eða hvítlökkuðu. Baðherbergi: Flísalögð gólf og veggir, val er um liti. Upphengd
salerni,  vaskur  og  blöndunartæki,  handklæðaofn  og  hiti  í  gólfum.  Þvottahús:  Gólfið  er  flísalagt,  tengingar  fyrir
þvottavél og skolvask og hiti er í gólfum.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

sighvatur@remax.is

eyglo
Sölufulltrúi

eyglo@remax.is

Glæsilegar og vel skipulagðar íbúðir með bílageymslu

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

864 4615

692-7678

Álftamýri 46
108 Reykjavík
Hagstæð lán - laus strax !

Stærð: 73,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 11.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.700.000
Verulega  góð 3ja  herbergja  íbúð á  2.  hæð í  4ra  hæða fjölbýlishúsi.  Forstofa  með fatahengi  og  parketi  á
gólfi.  Eldhús  með  hvítri  innréttingu,  flísum  á  milli  skápa,  borðkrók  og  parketi  á  gólfi.  Baðherbergi  með
baðkari  og  flisum  á  veggjum  og  gólfi.  Stofa  með  parketi  á  gólfi  og  útgengi  út  á  flísalagðar  suður  svalir.
Hjónaherbergi  með  nýlegum fatakáp  og  parketi  á  gólfi.  Barnaherbergi  með  parketi  á  gólfi.   Geymsla  og
þvottahús í sameign. Örstutt í Álftamýrarskóla, Kringluna og alla þjónustu.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

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

698 87 33

Hjallabraut 2
220 Hafnarfjörður
Hagstæð lán - 4ra herbergja

Stærð: 111,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 18.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Mikið endurnýjuð 111 fm. 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð í þriggja hæða fjölbýli.Forstofa með fatahengi.
Eldhús með hvítri innréttingu, borðkrók og aðgengi inn í þvottahús og búr. Stofa og borðstofa með parketi
á gólfi og útgengi út á svalir. Baðherbergi allt endurnýjað á smekklegan hátt. Tvö barnaherbergi bæði með
parketi  á  gólfi  og  skápum.  Hjónaherbergi  með  góðu  skápaplássi,  parketi  á  gólfi  og  útgengi  út  á  svalir.
Blokkin og stigagangur hefur verið tekin algjörlega í gegn.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi

olina@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

520 9400

698 87 33

898 8016

Kristnibraut 12
113 Reykjavík
Útsýnisíbúð

Stærð: 102,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 18.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.500.000
Glæsilegt útsýni yfir Reykjavík. Falleg og sérlega björt 3ja herbergja endaíbúð á 2. hæð i lyftuhúsi. Forstofa
með  fataskáp.  Eldhús  með  hvítri  innréttingu  og  aðgengi  inní  þvottahús.  Stór  stofa  og  borðstofa  með
gluggum  á  þrjá  vegu  aðgengi  út  á  suður  svalir  og  stórkostlegu  útsýni.Hjónaherbergi  með  skápum.
Barnaherbergi  með skáp.  Baðherbergi  með flísum í  hólf  og gólf.  Hvíttaður  askur  á gólfum og flísar.  Gott
aðgengi er fyrir fatlaða. Öryggismyndavél. Sjálfvirkur hurðaropnari. Geymsla í sameign.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Bókið skoðun í 698-87-33

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

520 9400

698 87 33

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: 24.500.000
Mjög vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð við Arnarsmára. Hol með flísum á gólfi. Gangur með
parketi á gólfi. Svefnherbergi eru öll rúmgóð og með góðum skápum. Baðherbergi er rúmgott með flísum á
gólfi  og veggjum. Eldhús er með góðri innréttingu og nýjum parketflísum á gólfi.  Stofa og borðstofa eru í
sameiginlegu  opnu  rými  með  parketi  á  gólfi.  Úr  stofu  er  útgengt  á  stórar  svalir.  Þvottahús  með  glugga
innan íbúðar. Frábært útsýni er úr íbúðinni. mjög góð eign í eftirsóttu hverfi.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Viðar
Sölufulltrúi

vidar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL.15:00-15:30

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

899 4193



Birtingakvísl 48
110 Reykjavík
Tilvalið fyrir stóra fjölskyldu!

Stærð: 213 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 25.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 52.900.000

Nýtt  í  sölu:  Mjög  fallegt  og  mikið  endurnýjað  7  herbergja  raðhús  á  3  pöllum  með  bílskúr  og  fallegri  aflokaðri
timburverönd á þessum eftirsótta stað miðsvæðis í Reykjavík. Eignin er mikið endurnýjuð m.a eru allar innihurðir
nýjar  flest  öll  gólfefni,  ný  loftaklæðning  í  stofu  og  eldhúsi,  gestasalerni  og  eldhús  endurnýjað  2006.  Húsið  var
málað að utan 2006 og garður og timburverönd endurnýjað 2007.  Pallur 1:Forstofa rúmgóð með flísum á gólfi,
sjónvarpshol (hægt að loka og nota sem herbergi), gestasnyrting með sturtu, herbergi og þvottahús, gengið niður
nokkrar  tröppur  frá  palli  1  og  þar  eru  tvö  mjög  rúmgóð  herbergi  og  hol.  Pallur  2  Stofa,  borðstofa  og  eldshús
samliggjandi. Eldhús er með fallegri nýlegri innréttingu frá HTH, granít á borðum og vönduðum tækjum. Frá palli 2
er útgengt í garð. Pallur 3: þar eru 2 svefnherbergi og baðherbergi með baðkari. Þetta er virkilega fallegt og gott
hús sem hentar vel fyrir stóra fjölskyldu og einnig væri möguleiki á að útbúa aukaíbúð í húsinu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14.00-14.30

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

694 4000

895 6107

Borgarvegur 42
260 Reykjanesbær
Gott einbýli á einni hæð!

Stærð: 194 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 21.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.900.000
Fallegt  einbýlishús  ásamt  bílskúr  á  mjög  góðum  stað  í  Reykjanesbæ.  Forstofa  með  flísum  á  gólfi  og
gestasnyrtingu innaf. Stofan er rúmgóð og björt með parketi á gólfi. Eldhús með hvítri innréttingu, flísum á
gólfi og rúmgóðum borðkrók. Baðherbergi er með baðkari og innréttingu. Svefnherbergin eru 3 en búið að
opna á milli tveggja og hægt að breyta aftur. Útgengt er í garðinn frá þvottahúsi og þaðan er stigi niður í ca
20fm óskráð herbergi með parketi á gólfi. Bílskúrinn er stór og með gryfju.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Hringdu og bókaðu skoðun

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

694 4000

895 6107

Naustabryggja 41
110 Reykjavík
Glæsileg með sjávarútsýni!

Stærð: 87,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 15.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Glæsileg  eign  með  sjávarútsýni.  Stofan  er  einkar  björt  með  gólfsíðum  gluggum  og  tvöfaldri  hurð  með
útgengi  á  flísalagðar  svalir  sem  snúa  út  á  sjóinn  og  er  óhindrað  sjávarútsýni  úr  eigninni.  Eldhúsið  er
glæsilegt  með  fallegri  eikarinnréttingu,  ljóst  granít  er  á  borðum  og  vönduð  stáltæki  eru  í  eldhúsinu,
gaseldavél, háfur ásamt innbyggðum ísskáp og uppþvottavél sem fylgja,útgengt er á rúmgóðar flísalagðar
suður svalir. Herbergin eru tvö bæði með góðum skápum. Baðherbergi er flísalagt með baðkari.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@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

694 4000

895 6107

Starrahólar 6
110 Reykjavík
Mikið endurnýjuð 2ja herb íbúð

Stærð: 59,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 8.580.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Mikið endurnýjuð og falleg íbúð. Forstofa með ljósum flísum. Þaðan er gengið inn í samliggjandi stofu og
eldhús.  Stofa  með  stórum  gluggum,  eikarparketi  á  gólfi  og  útgengi  út  í  garð.  Eldhús  vel  skipulagt  með
nýlegri kirsuberjainnréttingu með góðu skápaplássi. Stór eyja aðskilur stofu og eldhús. Svefnherbergi með
eikarparketi  á  gólfi,  góðum  fataskáp  og  stórum  glugga.  Baðherbergi  með  nýrri  eikarinnréttingu,  baðkari
með sturtuaðstöðu og glerskilrúmi. Þvottahús og geymsla er innan íbúðar.

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

Valshólar 6
111 Reykjavík
2-3 herbergja á jarðhæð.

Stærð: 74,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 11.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
2-3  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  í  litlu  fjölbýli  mjög  nálægt  allri  helstu  þjónustu  og  skólum.  Komið  er  inn  í
forstofu með flísum á gólfi, hún er opin yfir í hol þar sem eru góðir fataskápar og vinnuborð. Eldhús er með
góðum borðkrók og hvítri sprautulakkaðri innréttingu. Barnaherbergið í íbúðinni hefur verið stúkað af hluta
úr stofunni. Út frá stofu er gengið út í garð. Hjónaherbergið er rúmgott með góðum skápum. Baðherbergið
er flísalagt í hólf og gólf með innréttingu undir vask og við spegil.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.14:00-14:30

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

694 4000

895 6107

Víðilundur 7
210 Garðabær
Fallegt hús í Lundunum!

Stærð: 190,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 25.460.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000

Nýtt  í  sölu,fallegt  einbýlishús  á  einni  hæð  með  tvöföldum  bílskúr  á  þessum  vinsæla  stað  í  Garðabæ.  Nýlegur
aflokaður sólpallur með heitum potti er við húsið. Nánari lýsing: Tveir inngangar eru inn í húsið fyrir utan bílskúrinn.
Stofur eignarinnar eru mjög rúmgóðar með gegnheilu parketi á gólfi, innaf stofum er rúmgóður flísalagður sólskáli
með  útgengi  í  gróinn  garðinn  sem  er  með  heitum  potti  og  timburverönd.  Eldhús  er  rúmgott  með  góðum
borðkrók,  hvítlakkaðri  innréttingu,  nýlegum  stálofni  og  flísum  á  milli  skápa.  Svefnherbergi  eru  tvö  bæði  mjög
rúmgóð  hægt  að  skipta  barnaherbergi  í  tvö  minni,  einnig  er  búið  að  stúka  af  eitt  herbergi  inn  af  bílskúr.  Lítið
herbergi á gangi er tilvalið sem fataherbergi. Aðalbaðherbergi er nýuppgert og glæsilegt flísalagt í hólf og gólf með
sérsmíðaðri  innréttingu  frá  Brúnás,  tveimur  vöskum  og  hornbaðkari,  Gestabaðherbergi  er  einnig  fallegt  og
endurnýjað að hluta. Tvöfaldur bílskúr fylgir eigninni. Þetta er fallegt og vel staðsett hús á góðum stað í Lundunum
í Garðabæ.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@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

694 4000

895 6107



FANNBORG 3,200 KÓP.
Miðbærinn
Glæný falleg íbúð

Stærð: 109 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 15.050.000

Bílskúr: Nei

Verð: 24.800.000

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið hús þ. 16/12 kl: 16:00- 16:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

894 5401

UPPLAGT  TÆKIFÆRI FYRIR GÆLDÝRAEIGENDUR - SÉR INNGANGUR. Glæsileg glænný eign á frábærum stað í hjarta 
Kópavogs með alla þjónustu í göngufæri: BÍLASTÆÐI, VERSLANIR, HEILSUGÆSLU, STRÆTISVAGNASTÖÐ, 
GERÐASAFN, KÓPAVOGSKIRKJA, ÚTIVISTARSVÆÐI: Er hægt að biðja um meira. Forstofa,stofu/borðstofurými með 
fallegu eldhúsi,eldunareyja. 2 mjög rúmgóð herbergi. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með sturtu. Þvottahús og 
sérgeymsla. Innihurðir, skápar,innréttingar og parkett úr eik. Vönduð, björt og falleg eign

Naustahlein 12
210 Garðabær
Raðhús fyrir eldri borgara 

Stærð: 77,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 12.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.400.000
RE/MAX  MJÓDD  kynnir  bjart  og  hlýlegt  tveggja  herbergja  endaraðhús,  alls  77,5fm,  í  rólegu  og  fallegu
hverfi  við  Hrafnistu  í  Hafnarfirði.  Komið  er  inn  í  forstofu  með  flísum  á  gólfi.  Sameiginlegt  þvottaherb.  og
geymsla. Stofan er björt, parketi á gólfum. Rúmgott svefnherbergi með góðum skápum. Eldhús með finum
skápum. Notalegur sólskáli, stór og fallegur garður með góðu útsýni. Hægt er að sækja alla þjónustu og
tómstundaiðju sem Hrafnista býður upp á. Falleg eign sem vert er að skoða nánar!

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Elmar Eggertsson
Sölufulltrúi

elmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 13:00-14:00

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

699-6850

Dalsel 22 - raðhús
109 Reykjavík
Barnvænn garður með sólpalli!

Stærð: 231,6 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 29.970.000
Bílskúr: Já

Verð: 41.900.000
Virkilega fallegt raðhús á þremur hæðum með stæði í bílskýli. Möguleiki á sér útleiguíbúð í kjallara. Þægileg
aðkoma,  næg  bílastæði.  Björt  og  falleg  stofa  með  útgengi  á  fallegan  barn-og  hundvænan  garð  með
flottum  sólpalli.  Hlýlegt  eldhús  með  hvítri  innréttingu  og  góðum  borðkrók.  Hjónaherbergi  m.  svölum  og
fataherbergi.  5  svefnherbergi  og  gott  vinnuherbergi.  3  baðherbergi  og  vel  útbúið  þvottaherbergi.  Stutt  í
skóla og alla þjónustu. Frábær eign fyrir stórar fjölskyldur. Fyrstur kemur fyrstur fær!

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

annamargret@remax.is

Sjöfn
Sölufulltrúi

sjofn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15-16

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

892 0684

8485309

Kórsalir 5
201 Kópavogur
4ra herb. með glæsilegu útsýni !

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 22.140.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.900.000
Vel skipulögð og stílhrein 4ra herb. íbúð á 4.hæð með glæsilegu útsýni !!! Mjög góð, barnvæn staðsetning.
Forstofa  og  sjónvarpskrókur  með  svörtum  náttúruflísum.  Rúmgott  hjónaherb.  og  2  barnaherb.  með
mahogny  skápum  og  eikarparketi.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  baði  og  upphengdu  klósetti.
Þvottahús með hvítum skápum og borði með vask. Gott eldhús með hvítri  innréttingu og borðkrók. Stór
stofa með eikarparketi, rúmgóðar svalir og einstaklega fallegt útsýni. Stæði í bílskýli og geymsla.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anton Máni
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

antonmani@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 10.des kl. 18:00-18:30

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

615 0005

Gunnarssund 3
220 Hafnarfjörður
Einbýli í gamla miðbænum.

Stærð: 127 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1912
Brunabótamat: 16.700.000

Bílskúr: Nei

Verð: 33.900.000
Komið er inn í forstofu. Þar á hægri hönd er gengið inn í eldhús, borðstofu ,opið inn í stofu.Á efri hæð eru
tvö rúmgóð svefnherbergi og baðherbergi með sturtu. Svalir á efri hæð. Innaf forstofu er gengið niður stiga
á neðri hæð og er þar:þvottaaðstaða, geymsla með útgengi í garð,sturtuaðstaða og gott herbergi.Húsið er
mjög  sjarmerandi  steinhús.  Garðurinn  snyrtilegur  og  bíður  upp  á  skemmtilega  möguleika.Grindverk  og
hellulagt plan fyrir framan inngang. Hús á besta stað í kjarna miðbæjarins.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

bth@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 16:00.

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

865 6565

Sogavegur 115
108 Reykjavík
Lækkað verð! - Flott útsýni!

Stærð: 102 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 14.550.000

Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Íbúðin er ca 102 m2 en er skráð 87,9 m2 hjá FMR þar sem gott herbergi á jarðhæð og geymsla eru ekki
inni í  fermetratölu. Af stigagangi er gengið inn í  hol þar sem gott barnaherbergi er á vinstri  hönd. Þar við
hliðina  er  mjög  rúmgott  hjónaherbergi  með  útgangi  á  góðar  vestur  svalir.  Flísalagt  baðherbergi  með
baðkari  og  sturtu.  Eldhúsið  er  mjög  rúmgott  með  góðri  innréttingu  og  borðkrók.  Stofa  er  rúmgóð  með
frábæru útsýni. Sameiginlegt þvottahús. Mjög snyrtileg sameign og húsið nýmálað.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Vilhelm
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

vilhelm@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Sunnudaginn 9. Des. 15-15:30

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

663-6003

Kristnibraut 37
113 Reykjavík
4ja her. íbúð með frábæru útsýni

Stærð: 140.4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 21.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.990.000
Flísalögð  forstofa  með  fataskáp.  Hjónaherbergi  með  tvöföldum  fataskáp   Tvö  svefnherbergi  með
fataskápum.  herbergi  eru  flísalögð.   Eldhús  með  flottri  innréttingu,  borðkrókur,flísalagt  í  hólf  og  gólf.
Baðherbergi  með innréttingu,  baðkari  ,flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Úr  stofu  er  útgegnt  á  suður  svalir,glæsilegt
útsýni.  Allir skápar og innréttingar eru í stíl. Þvottaherbergi  innan íbuðar, með vinnubekk og vask, flísalagt í
hólf og gólf. Í sameign er stór geymsla.  Flísalagður 27,8 fm bílskur.

Þing

Þórarinn Sævarss.
Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

tas@remax.is

hogni@remax.is

Opið hús í dag milli 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



Gnoðarvogur 78
104 Reykjavík
Glæsileg hæð í sundunum !

Stærð: 125,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 15.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Eldhús  bjart  og  rúmgott  með  nýlegri  hvítri  innréttingu  og  góðum  borðkrók.  Hol  með  flísum  á  gólfi  og
góðum skápum. Rúmgóð stofa með parketi á gólfi og útgengi út á um 40fm suðursvalir með miklu útsýni.
Möguleiki  á  að  stækka  íbúðina  um  svalir.  Barnaherbergin  eru  tvö.  Rúmgott  hjónaherbergi   með  góðu
skápaplássi.  Ókláraðar  framkvæmdir  á  baðherbergi  sem  þart  að  ljúka.  Tengi  fyrir  þvottavél  í  eldhúsi  og
einnig sameiginlegt þvottahús í sameign.Góður bílskúr.Hús nýlega tekið í gegn. LAUS FLJÓTLEGA !

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

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

692 3344

822 8283

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: 26.900.000
Mjög falleg íbúð í reisulega húsi í Hamrahlíðinni. Komið er inn í forstofu með parketi á gólfi. Eldhús er bjart
og rúmgott með nýrri hvítri innréttingu og  stórum borðkrók. Parket á gólfi. Tengi er fyrir þvottavél í eldhúsi
en  einnig  er  sameiginlegt  þvottahús  í  sameign.  Rúmgóð  stofa  með  parketi  á  gólfi  og  miklum  gluggum.
Fallegt  barnaherbergi  með parketi  á  gólfi.  Rúmgott  hjónaherbergi  með útgengi  út  á  svalir.  Glæsilegt  nýtt
baðherbergi með upphengdu salerni. Sjón er sögu ríkari. Fallegt útsýni !

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl. 14:00 - 14:30

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

692 3344

822 8283

Hlein - Álftanesi
Álftanes
Fallegt einbýli á frábærum stað

Stærð: 262 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 35.170.000
Bílskúr: Já

Verð: Tilboð óskast
Sérlega  fallegt  einbýli  á  frábærum  stað  á  Álftanesinu.  Húsið  sem  er  teiknað  af  Hannesi  Kr.Davíðssyni,
arkitekt, er einstaklega vel hannað í  alla staði og býður upp á frábæra möguleika. Lóðin er um 1300 fm,
eignalóð, hönnuð af Jóni Björnssyni landslagsarkitekt. Bílskúrinn sem er 3faldur er um 62fm. Tengibygging
á milli bílskúrs og húss er um 10 fm og sólstofan sem er sérlega glæsileg með fallegum arni er um 30fm.
Samtals er því húsið um 300fm að stærð. EKKI MISSA AF ÞESSARI SJÓN ER SÖGU RÍKARI.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

oligisli@remax.is

Garðar Skarp.
Sölufulltrúi

gs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánudag  frá kl 19:30-20:00

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

822 8283

893 0082

Réttarholtsvegur 93
108 Reykjavík
Fallegt og vel skipulagt raðhús

Stærð: 124,2 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1961
Brunabótamat: 17.850.000

Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Góð forstofa með flísum á gólfi og stórum fataskáp. Frá forstofu er gengið inní hol með fallegu sísalteppi á
gólfi.  Stofa  með  eikarparketi  á  gólfi,  opið  er  í  borðstofu/eldhús  frá  stofu.  Útgengt  út  á  verönd  frá  stofu.
Eldhús með ljósri innréttingu, flísum á gólfi. Gengið er upp stiga með sísalteppi. Uppi eru 3 svefnherbergi
og baðherbergi. Baðherbergið er með sturtuklefa, upphengdu wc og hita í gólfi. Þrjú herbergi á efri hæð.
TV-hol,þvottahús og herbergi á neðri hæð. Sjón er sögu ríkari !

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hronn@remax.is

Bergrún Brá
Sölufulltrúi

bergrunbra@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl: 16:00 - 16:30

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

692 3344

698 7352

Sogavegur 105
108 Reykjavík
Mjög falleg hæð með bílskúr

Stærð: 161,1 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 23.100.000

Bílskúr: Já

Verð: 35.000.000
Björt forstofa með góðum skápum. Eldhús snyrtilegt með upprunalegri innréttingu og gluggum á tvo vegu.
Borðstofa,stofa og eldhús eru á efri palli með útgengi út á suður svalir. Parket á gólfum. Tvö barnaherbergi
en  geta  verið  þrjú.  Hjónaherbergi  rúmgott  með  góðum  skápum  og  útgengi  út  á  svalir.  Snyrtilegt
baðherbergi með ljósri innréttingu og flísum í hólf og gólf. Þvottahús innan íbúðar. Mjög stór geymsla er í
sameign sem er notað sem herbergi. Góður bílskúr. Sjón er sögu ríkari. Laus fljótlega.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hronn@remax.is

Bergrún Brá
Sölufulltrúi

bergrunbra@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl. 15:00-15:30

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

692 3344

698 7352

Sóleyjarimi 17
112 Reykjavík
Glæsileg eign með sérinngangi

Stærð: 94,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 17.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Falleg þriggja herbergja íbúð á fyrstu hæð.Komið er í rúmgott hol með góðum skápum og náttúruflísum á
gólfi.  Eldhús  með  beyki  innréttingu  og  náttúruflísum á  gólfi.Stór  og  björt  stofa  með  parketi  á  gólfum og
útgengi út á sér suður verönd. Hjónaherbergið er með góðum skápum og parketi á gólfi. Barnaherbergið
er bjart og rúmgott með skáp. Baðherbergið er glæsilegt, með fallegri  innréttingu og baðkari.Veggir með
ljósum flísum og náttúrusteinn á gólfi.Þvottahús innan íbúðar. Stæði í bílageymslu.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.16:00 - 16:30

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

692 3344

822 8283

Þórðarsveigur 24
113 Reykjavík
Falleg þriggja herb. Sérinngangur

Stærð: 84,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 14.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Falleg 3ja herbergja íbúð á 1.hæð, með sérinngangi og stæði í bílageymslu. Komið er inn í góða forstofu
með  flísum  á  gólfi.  Tvöfaldur  rúmgóður  fataskápur.  Úr  forstofunni  er  gengið  til  vinstri  inn  í  rúmgott
barnaherbergi  með  góðum  fataskáp.  Parket  á  gólfi.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með  stórum  fataskáp.
Eldhús með fallegri  innréttingu,  stálháfur.  Stofa rúmgóð með útgengi  út  á  sér  verönd.  Baðherb flísalagt  í
hólf og gólf. Þvottahús er innan íbúðar. Geymsla í kjallara. LAUS VIÐ KAUPSAMNING.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.17:00 - 17:30

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

692 3344

822 8283

Víkurás 1
110 Reykjavík
Falleg 2ja herbergja íbúð

Stærð: 78,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 9.220.000
Bílskúr: Já

Verð: 17.900.000
Sérlega falleg 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli. Stæði í bílageymslu. Sameignlegt þvottahús og
geymslur á hverri hæð. Komið er inn í rúmgott anddyri/hol. Góðir skápar. Úr holinu er gengið inn í stofuna
og  eldhúsið  sem  er  eitt  opið  rými,parket  á  gólfum.  Eldhúsið  er  bjart  og  opið   með  fallegri  innréttingur.
Stofan er  björt  og rúmgóð. Suður svalir.  Svefnherbergið er  rúmgott  með parketi  á  gólfi  og góðum skáp.
Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Falleg eign. LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

oligisli@remax.is

Bergrún Brá
Kormáksdóttir

Sölufulltrúi
bergrunbra@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 14:00 - 14:30

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

822 8283

6987352



Bólstaðarhlíð 60
105 Reykjavík
4ra herbergja með bílskúr

Stærð: 137,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 18.090.000
Bílskúr: Já

Verð: 30.900.000
Komið  er  inn  í  parketlagt  hol  með  skáp.  Þaðan  er  gengið  inn  í  bjarta  stofu  og  borðstofu,  útgengi  út  á
vestursvalir, parket á gólfi. Eldhús með nýlegri eikarinnréttingu, bakarofn og háfur úr burstuðu stáli. Flísar á
gólfi, milli skápa og á vegg í borðkrók. Hjónaherb. með skáp, dúkur á gólfi, útgengi út á austursvalir. Tvö
barnaherb.,  annað  með  skáp,  dúkur  á  gólfi.  Baðherb.  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Næg bílastæði.  Eigninni
fylgir bílskúr. Eignin er miðsvæðis og mjög stutt í alla þjónustu.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

pall@remax.is

RE/MAX Eignastýring  - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

534 4040

699 4994

Efstaland 4
108 Reykjavík
Falleg 4ra herbergja

Stærð: 80,0 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 13.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Falleg 4 herb. íbúð á 3. hæð. Húsið er nýl.  yfirfarið og málað að utan. Nýlegt þak. Skipt var um nær allt
gler í íbúðinni ásamt nýrri svalarhurð og hurðarkarmi. Anddyri allt endurn. og hitakerfi lagt í stétt fyrir framan
húsið.  Búið  er  að  leggja  ljósleiðara  í  allar  íbúðir.  Snyrtil.  sameign.  Nánari  lýsing:  hol  með  flísum  á  gólfi.
Eldhús með fallegri  eikarinnréttingu, borðkrókur.  Baðherb.  flísalagt,  baðkar með sturtu,  innrétting,  flísar  á
gólfi. Björt stofa með útgengi út á stórar suðursvalir.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

pall@remax.is

RE/MAX Eignastýring  - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

534 4040

699 4994

Súlutjörn 21
230 Reykjanesbær
Jarðhæð með sér inngangi

Stærð: 113,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 21.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.800.000
Glæsileg  4ra  herb.  íbúð  í  fallegu  fjórbýli.  Íbúðin  er  á  jarðhæð  með  sérinngangi  og  afgirtum  suðurgarði.
Íbúðin er rúmgóð og björt með gluggum á þrjá vegu. Örstutt er í  grunnskóla og leikskóla.  Nánari lýsing:
Þrjú  góð svefnherbergi  með skápum. Eldhús með fallegri  innréttingu,  góður  borðkrókur.  Björt  stofa  með
útg. út í sér garð. þvottahús/geymsla innan íbúðar. Gott lán frá ÍLS með 4,8@  vöxtum getur fylgt. Allar innr.
eru úr eik ásamt parketi á herb. og stofu. Flísar á eldhúsi, baði og andyri.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

pall@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli kl: 15:00 og 15:30

RE/MAX Eignastýring  - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

534 4040

699 4994

Brattakinn 2
220 Hafnarfjörður
EINBÝLISHÚS MEÐ TVEIMUR ÍBÚÐUM

Stærð: 245 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1952

Brunabótamat: 36.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 66.000.000

VEL VIÐHALDIÐ EINBÝLISHÚS MEÐ TVEIMUR 94FM ÍBÚÐUM AUK 33FM LEIGUÍBÚÐ Í KJALLRANUM ALLAR
MEÐ SÉRINNGANGI Á VINSÆLUM STAÐ. Íbúð á neðir hæð: Forstofa. Herb. inn af forstofu. Mjög rúmgóðar og
bjartar  stofur  og  borðstofa,  gengið  er  út  í  garð  frá  stofu.  Eldhús  með  dökkri  viðarinnréttingu,  gashelluborði  og
borðkrók.  Baðherb  er  flísalagt  með  sturtu.  Hjónaherberi  er  rúmgott  með  skápum.  Þvottahús  með  stálvask.
Gólfefni: Parket og flísar. Íbúð á efri hæð: Forstofa. Stofa og borðstofa er opin og björt, gengið er út á svalir frá
stofu.  Eldhúsið  er  með  mahóný  innréttingu  og  er  opið  inn  í  stofuna.  Hjónaherbergi  með  góðum  skápum.  Tvö
barnaherbergi. Baðherbergið er flísalagt með baðkari/sturtu frá sturtu.is. Gólfefni: Rustik birki parket og mustang
flísar.  Hurðar  úr  hnotu.  Innréttingar  úr  kisuberja  og  mahóný  við.    kjallara  íbúð:  Íbúðin  skiptist  í  tvö  herbergi,
eldhúsinnrétting á einum vegg og snoturt baðherbergi með sturtu. Bílskúrinn: er með sjálfvirkum hurðaopnara og
heitu og köldu vatni. Hús að utan: Hefur verið einstaklega velviðhaldið. Búið er að helluleggja fyrir framan hús og
bílskúr. Íbúðin á efri hæð er byggð árið 2005/06 og því öll nýleg

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl. 14 og 14:30 

697 3629

Kaldakinn 24
220 Hafnarfjörður
SÉR INNGANGUR - GÓÐ STAÐSETTNING

Stærð: 77,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 12.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Íbúðin er á fyrstu hæð í þríbýlishúsi.  Fallegur garður umhverifs hús er í góðri rækt. Stutt í þjónustu. Skólp
upptekið,  nýbúið að leggja nýtt  inntak fyrir  heitt  og kalt  vatn,  breiðbandslangir  og nýtt  símainntak. Íbúðin
skiptist  í  anddyri,  gang,  barnaherb,  svefnherb.  með  fataskáp,  flísalagt  baðherbergi  með  sturtu  og
baðaðstöðu,  eldhús,  stofu  og  geymslu  og  útigeymsla.  Geymslur  eru  ekki  inn  í  fermetrum  ibúðar.
Innréttingar eru úr kirsuberjarvið og hurðir úr ljósum harðvið. myndir á remax.is

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl 13 - 13:30 

697 3629

Ársalir 1
201 Kópavogur
Glæsileg 3ja herbergja

Stærð: 122,4 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 19.900.000

Bílskúr: Nei

Verð: 30.900.000
Glæsileg  og  rúmgóð  3ja-4ra  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

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS 15:00-15:30

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

699 7372

844 8005

Laufrimi 24
112 Reykjavík
Falleg 3ja herbergja

Stærð: 84,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 12.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.000.000
RE/MAX BORG kynnir  3ja  herbergja  íbúð á 2.hæð með sérinngangi.  Íbúðin er  opin  og björt.  Dúkur  er  á
gólfum í íbúðinni. Nárnari lýsing: Gengið er inn í forstofu með flísum á gólfi og góðu skáparými. Úr forstofu
er gengið inn í opið rými sem tengir íbúðina saman og er það mjög rúmgott og bjart. Eldhúsið er með góðri
vinnuaðstöðu,  innréttingin  er  í  eldri  kanntinum.  Stofan  er  af  góðri  stærð  með  svölum.  Svefnherbergi
rúmgóð. Baðherbergi með sturtubaðkari. Þvottaaðstaða innan baðherbergis.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.16:00-16:30

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

699 7372

844 8005



Hringbraut 113
107 Reykjavík
Möguleg skipti í dýrari

Stærð: 77,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1943

Brunabótamat: 10.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
RE/MAX BORG kynnir vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð í gamla góða Vesturbænum. Íbúðin
sjálf  er  66  fm  og  geymsla  í  sameign  11  fm.  Komið  er  inn  í  parketlagðan  gang  sem  er  í  raun  hjarta
íbúðarinnar.  Þaðan  er  gengið  inn  í  stofu.  Tvö  rúmgóð  herbergi  eru  í  íbúðinni  með  skápum.  Parket  er  á
holinu.,  stofunni  og  öðru  herberginu.  Baðherbergið  er  flísalagt  á  gólfi  og  veggjum.  Sturta  er  á  baðinu.
Eldhúsið er með hvítri innréttingu, fínu skápaplássi og kork á gólfinu. Í kjallara er stór geymsla.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

tt@remax.is

emil@remax.is

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

gunnsteinn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 14:00-14:30

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

891 6670

661 9261

Kleifarsel 29
109 Reykjavík
Fjölskyldu paradís

Stærð: 173 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 22.690.000
Bílskúr: Já

Verð: 43.500.000

Frábært  parhús  á  rólegum  stað  í  Seljahverfi,  auk  bílskúrs  með  stóru  geymslulofti.  Húsið  er  148  fm  á  tveimur
hæðum.  Neðri hæð. Komið er inn í flísalagða forstofu með góðu skápaplássi. Í forstofu er stórt svefnherbergi og
gestabaðherbergi með sturtu sem endurnýjað var fyrir stuttu. Þegar úr forstofu er komið er stórt eldhús á vinstri
hönd með góðum borðkrók,  þvottahús er  innaf  eldhúsi.  Á  neðri  hæð er  stór  stofa  og borðstofa  með útgengi  í
skjólríkann garðinn. Efri hæð. Þegar komið er upp stigann er sjónvarpsstofan á hægri hönd með kamínu/arinn og
útgengi á fínar svalir. Á efri hæð eru 3 góð svefnherbergi og fallegt flísalagt baðherbergi með upphengdu klósetti
og baðkari. Einnig er fínnt geymsluloft á efri  hæð. Bílskúrinn er 24.5 fm og er mjög rúmgóður en einnig er stórt
geymsluloft  yfir  bílskúrnum.  Kleifarsel  29  er  einstaklega  fjölskylduvænt  hús  en  stutt  er  í  skóla,  leikskóla  og
leiksvæði. Í rólegu hverfi.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

gunnsteinn@remax.is

Emil Örvar
Sölufulltrúi

emil@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl 15:00 - 15:30

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

661 9261

891 6670

Laugarnesvegur 87
105 Reykjavík
Góð eign á góðum stað

Stærð: 132,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 25.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.300.000
RE/MAX BORG kynnir  glæsilega 3ja-4ra  herbergja  endaíbúði,  ásamt  stæði  í  bílageymslu.  Komið er  inn  í
flísalagða  forstofu  með  miklum skápum.  Úr  forstofunni  er  komið  í  vinkilgang,  til  hægri  er  gott  parketlagt
barnaherbergi, þvottahús, baðherbergi  og parketlagt hjónaherbergi með miklum skápum. Baðherbergið er
flísalagt  í  hólf  og gólf,  upphengt  salerni,  góð innrétting,  handklæðaofn  og sturtuklefa.  Þvottaherbergið  er
flísalagt, innrétting undir þvottavél og þurrkara. Við enda gangsins er eldhúsið.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

tt@remax.is

emil@remax.is

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

gunnsteinn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 15:00-15:30

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

891 6670

661 9261

Skólavörðustígur 38
101 Reykjavík
2 íbúðir

Stærð: 128 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1920

Brunabótamat: 18.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 50.000.000
Mjög fallegt og vel byggt hús við eina af skemmtilegri götum borgarinnar. Íbúð á efstu hæð er mjög falleg
og vel skipulögð 5 herbergja íbúð með sér inngangi. 4 svefnherbergi, rúmgóð stofa og fallegt eldhús með
nýlegri  innréttingu  og  borðkrók,  útgengi  á  góðar  grill  svalir  úr  eldhúsi.  Fallegt  útsýni  úr  bæði  stofu  og
eldhúskrók. Á jarðhæð er fullbúin 41 fm studío íbúð með sér inngangi, en íbúðin býður upp á mjög góða
tekjumöguleika og allt innbú getur fylgt með í kaupunum.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

gunnsteinn@remax.is

Emil Örvar
Sölufulltrúi

emil@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl 13:00-13:30

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

661 9261

891 6670

Vallarás 1
110 Reykjavík
Góð kaup

Stærð: 57 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 8.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000
Rúmgóð  2ja  herbergja  íbúð  á  góðum stað  í  Árbænum,  Þegar  komið  er  inn  í  íbúðina  er  eldhús  á  vinstri
hönd, með hvítri viðar innréttingu. Eldhúsið er hálf opið inn í rúmgóða stofuna, útgengi er á svalir með fínu
útsýni  úr  stofu.  Baðherbergi  er  flísalagt  með  ljósum  flísum,  baðkar.  Stórt  svefnherbergi  með  góðu
skápaplássi. Góð íbúð á rólegum stað í Árbænum.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

gunnsteinn@remax.is

Emil Örvar
Sölufulltrúi

emil@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl 14:00-14:30

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

661 9261

891 6670

Vindakór 2 - 8
203 Kópavogur
MÖGULEIKI Á ÞVÍ AÐ SETJA ÍBÚÐ UPPÍ

Stærð: 112 - 170 fm
Fjöldi herbergja: 3-6

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: frá. 32.000.000
Fullbúnar  hágæða íbúðir.  Stórar,  rúmgóðar  og glæsilegar  íbúðir  í  alla  staði,  vandað hefur  verið  til  verks í
minnstu smáatriðum. Falleg Kamína/Arinn í öllum íbúðum.  Íbúðir afhendast fullbúnar með parketi og flísum
á  gólfi,  vel  búnar  tækjum  frá  Gorenje  í  eldhúsi.  Hiti  í  baðherbergisgólfum,  sturta  og  baðkar  með  nuddi
Upphituð stæði í bílageymslu, bílskúr með sumum íbúðum. Álgluggar og álsvalahurðir. Húsið flísaklætt að
utan.  Hringdu í okkur til að nálgast kynningarbækling.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

gunnsteinn@remax.is

Emil Örvar
Sölufulltrúi

emil@remax.is

HRINGDU FYRIR NÁNARI UPPLÝSINGAR

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

661 9261

891 6670

Vogatunga 24
200 Kópavogur
Tvær auka íbúðir í kjallara

Stærð: 300 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 32.950.000
Bílskúr: Já

Verð: .
RE/MAX  BORG  kynnir:  raðhús  á  2  hæðum,  með  2  aukaíbúðum,  bílskúr  og  40  fm.  ófrágengnu  rými,
frábært útsýni Aðalíbúð: Komið inn í flísalagða forstofu með föstum skápum.  Komið inn í hol með parketi,
gengið beint inn í stofu og borðstofu með parketi, frá stofu er útgengt á mjög stórar svalir með markísu og
þaðan er  gengið út  í  garð.   Frábært  útsýni  og mjög skjólsælt.   Eldhús er  við  hlið  stofu,  u-laga innrétting
með efri og neðri skápum, flísar á milli efri og neðri skápa, parket á gólfi.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

tt@remax.is

emil@remax.is

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

gunnsteinn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 16:00-16:30

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

891 6670

661 9261



Bitra Jörð
801 Selfoss
Miklir möguleikar!

Stærð: 550,6 fm
Fjöldi herbergja: 22
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 87.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 0

RE/MAX  HEIMILI  OG  JARÐIR  kynna  í  einkasölu:  Bitra  í  Flóahreppi.  Gríðarlega  reisulegt  og  stórt  hús  með
fjölmörgum möguleikum á 150 ha jörð. Einstakt tækifæri.  Húsið er 550,6 fm og er í dag skipt upp í íbúð með 4
svefnherbergjum  annarsvegar  og  hins  vegar  ferðaþjónustu  með  16  herbergjum  ásamt  sameiginlegri
mataraðstöðu og setustofu, Gott eldhús ágætlega tækjum búið, kæliklefi,  borðstofa fyrir ca. 30 manns. baðhús
með 10-12 manna heitum potti  með nuddi (á jarðhæð). Átta salerni eru í  húsinu og 10 sturtur. Allt  sem tilheyrir
ferðaþjónustunni  fylgir  hinni  seldu  eign,  s.s.  rúm,  sængur,  lín,  borð  og  stólar,  borðbúnaður  og  annað  lausafé.
Húsið  er  steinsteypt,  byggt  1985  og  í  því  hefur  verið  margvísleg  starfsemi.  Húsið  er  þrjár  hæðir  og  ris.  Það
stendur upp á hól og þaðan er mjög mikil fjallasýn.  Jörðin er um 150 ha. og er öll á láglendi. Landið er vel gróið.
Nokkuð fjölbreytt landslag og tjarnir eru á jörðinni og m.a. stendur Þjórsárhraunið upp úr landinu á hluta þess og
þar eru mjög merkilegar sprungur. Bitrulækur liggur með lóðarmörkum að sunnan og austanverðu.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Ekki missa af þessu!

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

8691078

Kaffi Krús
800 Selfoss
Topp rekstur í hjarta bæjarins!

Stærð: 241,1 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 0

Re/Max Heimili og Jarðir kynna traustann veitingarrekstur í hjarta bæjarinns til sölu!   Tekur c.a 70 í sæti eins og
staðan er núna, en hægt að hafa sæti fyrir 100. Húsið sem reksturinn er í er á 3 hæðum og telur sem hér segjir:
Jarðhæð: Fundarsalur, lager og salerni. Miðhæð: Veitingarstaður, eldhús, afgreiðsla og inngangur. Efri hæð: salur,
bar,  skrifstofa  og  salerni  Mjög  mikil  veltuaukning  síðustu  ár  *  10  ára  leigusamningur!   *  Stofnað  árið  92  *
Forkaupsréttur  af  húsnæðinu.    Áhugasamir  hafi  samband  við  Drífu  Björk  Kristjánsdóttir  á  skrifstofu  Re/Max
Heimili og Jarðir í síma 480 7600/ 8691078 eða með tölvupósti á drifa@remax.is!

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Góðir tekjumöguleikar!

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

8691078

Hellismýri
800 Selfoss
Iðnaðarlóð

Stærð: 2000 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 8.900.000
RE/MAX  Heimili&Jarðir  kynna:  2000  fermetra  IÐNAÐARLÓÐ  við  Hellismýri  á  Selfossi.
Byggingarnefndarteikningar fylgja. Allar nánari upplýsinga hjá sölufulltrúa.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Loftur Erlingsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

loftur@remax.is

GOTT VERÐ!

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

8969565

Klukkuberg 39
221 Hafnarfjörður
Laus við kaupsamning

Stærð: 75,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 10.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.500.000
Falleg og björt 3 herbergja í búð á einstökum útsýnisstað. Eldhús ný stansett með nýrri innréttingu, flísar á
gólfi og milli skápa, hitalögn í gólfi. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, tengi fyrir þvottavél.  Rúmgóð stofa
með stórum gluggum, gengið út á 12fm afgirtan pall með frábæru útsýni. Stofa og herbergi með gegnheilu
stafaparketi. Snytrileg hjóla og vagnageymsla í sameign. Möguleiki á að kaupa sér stæði í bílskýli. Hagstæð
áhvílandi lán með góðum vöxtum.

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Ólafur Geir
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

oligeir@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 13.30 til 15.00

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

6921649

C.F. Richsvej 110
Frederiksberg
Glæsileg íbúð í Kaupmannahöfn

Stærð: 61 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1937

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Glæsileg  endurnýjuð  íbúð í  rólegu  og  góðu  hverfi,  nálægt  Metro  (Flintholm  St.),  viðskiptaháskólanum,
búðum og nýja Frederiksberg Have svæðinu.  Fallegt  hvít-olíulakkað parket á gólfum. Stórt  svefnherbergi
með  möguleika  fyrir  vinnuaðstöðu.  Alrými/eldhús,  falleg  hvít  HTH  innrétting,  uppþvottavél  og  kombi
þvottavél  og  þurrkari.  Hiti  er í  flísalögðu  eldhúsgólfinu.  Vestur  svalir.  Lítið  aukaherbergi  er í  íbúðinni.
Baðherbergið flísalagt, með baðkari. Sér geymsla í kjallara og í húsinu er breiðband.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Konráð Konráðsson

Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

konrad@remax.dk

Vilt þú eiga glæsilega íbúð í Köben?

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

+453 0693680

Golfpark Kaupmannahöfn
Edvard Thomsens vej 5b 8tv.
Íbúð til sölu eða leigu

Stærð: 102 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 52.765.000
Copenhagen  Golfpark  Mjög  glæsileg  íbúð á  8.  hæð  með  útsýni  yfir  golfvöllinn  (í  byggingu)
Stórverslunarmiðstöðin  Fields  er í  200m  fjarlægð.  Hægt  er  að  innrétta  þessa  íbúð  bæði  sem 3  eða  4
herbergja. Í eldhúsinu er hvít HTH innréttingar, Brandt-uppþvottavél, þvottavél og þurrkari, ísskápur, eldavé
og  keramik  helluborð.  Tvær  svalir:  vestur  11m2  og  austur  6m2  Íbúðin  legist á  DKR  15,000  (ísk
183,000)per  mánuð  eða  17,000  (ísk  207,400)  per  mánuð  með  húsgögnum.(án  hita  og  raf.)  Verð:  DKR
4.325,000

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Konráð Konráðsson

Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

konrad@remax.dk

Einnig til leigu með eða án húsgagna!

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

0045 30693680



Glæsilegar íbúðir í Danmörku
Svinget og Hollænderdybet

2 til 4 herbergja íbúðir í göngufæri við Miðbæ

Stærð: 68-122 fm
Fjöldi herbergja: 2-4

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: Frá 26.700.000

Við  höfum fengið  til  sölu  eftirsóttar  íbúðir í  aðeins  nokkurra  mínútna  göngufæri  við  Íslandsbryggju  sem er
með strandaðstöðu og fjölda grænna svæða. Það tekur aðeins ferð yfir Langebro og minna en 10 mínútur á
hjóli  að komast á Ráðhústorgið í  hjarta Kaupmannahafnar.  Nánasta umhverfi  einkennist  af  nútimalegum
byggingastíl,  nýja  óperuhúsinu á Holmen og grænni  útivistarparadís  fyrir  alla  fjölskylduna á Amagerfælled.
Íbúðirnar  eru  nálægt  lestarstöð,  Háskólanum í  Kaupmannahöfn  og  Kristjánshöfn.  Staðsetingin  er  einnig
mjög góð með tilliti til verslana á Strikinu, Amagerbrogade og verslunarmiðstöðvana Field’s og Fisketorvet,
en  búið  er  að  setja  upp  hjóla-  og  göngubrú  frá  Íslandsbryggju  að  Fisketorvet.  Það  tekur  aðeins  stuttan
hjólatúr að fara í Strandgarðinn á Amager, Kongens Nytorv eða Nýhöfn.  Staðsetningin er kjörin hvort sem
um er að ræða barnafólk sem vill vera nálægt skólastofnunum og grænum svæðum eða óskar þess að búa
nálægt hjarta stórborgarinnar í iðu kaffihúsa og íþróttaiðkana eða er á efri  árum með unun fyrir leikhús og
menningu.  Byggingarnar  eru  nýjar  með  bílastæðum í  kjallara,  fallegum  grænum  garði  með  leiksvæði,
lyftum,  þjófavarnarkerfi  og  glæsilegum  svölum.  Það  er  takmarkaður  fjöldi  bílastæða í  kjallaranum  sem
bjóðast fyrstu kaupendum til kaups.  Íbúðirnar eru bjartar og nútímalega innréttaðar með eldhúsi/alrými með
útgengi á svalir, hágæða tækjum í eldhúsi, viðargólfum, baðherbergi með svörtum flísum og gólfhita, stórar
bjartar  stofur  og  sum  herbergjana  eru  með  frönskum  svölum.  Innréttingarnar  sem  uppfylla  kröfur
nútímafólks um þægindi og gæði.  Íbúðirnar eru 2,3 eða 4 herbergja á einni eða tveimur hæðum og eru frá
68 til 122 fermetrar. Verð frá ÍSK 27,600,000

24

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Konráð Konráðsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

konrad@remax.dk

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

0045 30693680



Ársalir 3
201 Kópavogur
3-4ra herbergja íbúð í lyftuhúsi

Stærð: 123,5 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 21.665.000

Bílskúr: Nei

Verð: 33.500.000
Falleg 3ja - 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með stæði í bílahúsi.  Forstofa með flísum og fataskáp.
2  svefnherbergi,  bæði  með  parketi  og  skápum.   Rúmgott  flísalagt  baðherbergi  með  sturtuklefa  og
rúmgóðri  innréttingu.   Stofa  og  borðstofa  eru  samliggjandi,  útgengt  á  svalir,  samkvæmt  teikningu  var
barnaherbergi  hluti  af  stofu  og  því  auðvelt  að  bæta  við  herbergi.  Eldhús  með  fallegri  viðarinnréttingu  og
þvottahús innaf eldhúsi.  Frábær staðsetning, stutt í skóla, leikskóla og sundlaug.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Elín
Sölufulltrúi

elin@remax.is

Opið
Hús

sun kl. 15:00-15:30 og mán 17:30-18:00

863 0402

695-8905

Berjavellir 2
221 Hafnarfjörður
SJÓN ER SÖGU RÍKARI 

Stærð: 112,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 20.865.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.500.000
Stórglæsileg endaíbúð í  góðu lyftuhúsi með stæði í  lokaðri  bílageymslu.  Sérstaklega flott hönnun og hér
hefur  engu  verið  til  sparað.   Búið  er  að  breyta  upphaflegu  skipulagi  íbúðar  þannig  að  í  dag  eru  2
svefnherbergi  og  stórt  opið  rými  sem  er  eldhús  og  stofa,  útgengt  á  svalir  frá  stofu.   Stórglæsilegt  og
rúmgott baðherbergi með bæði baðkari og sturtuklefa. Þvottahús innan íbúðar.  Einstaklega skemmtilega
hönnuð íbúð semer virkilega þess virði að skoða og kemur skemmtilega á óvart.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þri  11.12.07 kl. 17:30-18:00

863 0402

864 9209

Burknavellir 17C
221 Hafnarfjörður
Falleg og rúmgóð íbúð

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

Brunabótamat: 15.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.500.000
EIGENDUR  ERU  TIL  Í  SKIPTI  Á  STÆRRI  EIGN  Á  SELFOSSI!!!  3ja  herbergja  íbúð  með  sérinngangi  af
svölum á 2. hæð.  Jaðarlóð og frábært útsýni.  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
2 veggjum með efri  og neðri skápa, flísar á milli  og á endavegg á milli  innréttinga, stáltæki, vifta og tengi
fyrir uppþvottavél.  Frá stofu er gengið út á stórar suðaustursvalir.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þriðjud 11 des kl 18:30-19:00

863 0402

864 9209

Garðabyggð 1
540 Blönduós
Glæsilegt einbýli

Stærð: 410 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 42.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 43.195.000
Garðabyggð 1 Blönduósi.  Gengur undir nafninu "Hvíta Húsið".  Nánari lýsing:  Húsið stendur á hæð með
útsýni  yfir  Húnaflóann.   Það  er  mikið  endurnýjað  og  endurhannað  að  innan.   Allar  lagnir,  svo  sem
vatnslagnir,  skólplagnir,  raflagnir,  símalagnir  og  sjónvarpslagnir  eru  nýjar.   Hús  með  mikla  möguleika  t.d
fyrir  félagasamtök,  starfsmannafélög,  veiðimenn  og  að  sjálfsögðu  sem  íbúðarhús.   Húsið  er  tilbúið  fyrir
innréttingar.  Eigninni fylgja samþykktar teikningar fyrir enn frekari breytingar.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Arnbjörn
Sölufulltrúi

arnbjorn@remax.is

863 0402

892 9818

Grundarhvarf 1
203 Kópavogur
Ýmis skipti möguleg...

Stærð: 171,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 31.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 68.500.000
Einstaklega  vandað  og  glæsilegt  parhús  á  einni  hæð  með  innbyggðum  bílskúr  og  frábæru  útsýni.
Sérstaklega mikið er lagt í allan frágang hvort sem um er að ræða að innan eða utan, hér þarf ekkert að
gera  nema  flytja  inn.  Eigendur  skoða  ýmis  skipti,  þó  helst  eftirfarandi:  Lóð  fyrir  glæsilegt  einbýlishús  á
útsýnisstað, helst í  Garðabæ eða Kópavogi. 100 fm. íbúð í miðbæ Reykjavíkur, Kópavogi eða Garðabæ.
Lóð undir sumarhús nálægt Reykjavík, sérstaklega Þingvellir og nágrenni. Önnur skipti skoðuð.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Arnbjörn
Sölufulltrúi

arnbjorn@remax.is

Opið
Hús

sun kl. 15:00-15:30 og mán 17:30-18:00

863 0402

892 9818

Háberg 10
111 Reykjavík
Mikið endurnýjað parhús

Stærð: 140,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 21.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 38.900.000
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
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

sun kl. 15:00-15:30 og mán 18:00-18:30

863 0402

864 9209

Klettakór 1B
203 Kópavogur
Stórglæsilegar sérhæðir

Stærð: 175 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 43.000.000
Stórglæsilegar sérhæðir á 2 hæðum í 6 íbúða húsi ásamt stæði í bílageymslu.  Efri hæð: Forstofa, eldhús,
stofa,  svefnherbergi  og  baðherbergi.   Neðri  hæð:  2  svefnherbergi,  sjónvarpshol,  þvottahús,  baðherbergi
og geymsla.  Sérafnotaréttur á báðum hæðum. Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar strax og eru afhentar
án  gólfefna.  Klettakór  er  á  vinsælum  stað  í  Kópavogi  þar  sem  er  örstutt  í  alla  afþreyingu  s.s.  golf,
hesthúsabyggð, gönguleiðir, íþróttamiðstöð  og sundlaug.  Skóli og leikskóli í hverfi.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Arnbjörn
Sölufulltrúi

arnbjorn@remax.is

Opið
Hús

sun kl. 16:00-17:00 og mán 18:30-19:30

863 0402

892 9818

Stuðlasel 28
109 Reykjavík
Einbýlishús með tvöföldum bílskúr

Stærð: 246,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 33.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 64.000.000
Stórt  einbýlishús  á  2  hæðum  með  51.8  fm.  bílskúr  og  stórum  garði  með  palli  og  potti.   Stór
forstofa,innangengt  í  stóran  "jeppabílskúr",  búið  að  stúka  2  rúmgóð  herbergi  úr  bílskúr  sem  og  útbúa
þvottaðstöðu.   Frá  forstofu  er  komið  inn  í  hol  og  þaðan  er  gengið  út  á  pall.   Eldhús  með  rúmgóðri
innréttingu  og  góðum  borðkrók,við  hlið  eldhúss  er  stofa  með  parketi.   Á  efri  hæð  eru  4  svefnherbergi
(möguleiki á 5) og rúmgott baðherbergi með baðkari.  Frábært staðsett hús, stutt í skóla og leikskóla.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Arnbjörn
Sölufulltrúi

arnbjorn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 14:00-14:30

863 0402

892 9818
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ÆVINTÝRALEG 
STÖRF Í BOÐI!
Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins óska eftir starfsmönnum í fullt starf/hlutastarf.  
Um er að ræða fjölbreytt og skemmtileg störf í hreinu fjallalofti s.s. lyftuvörslu, 
miðasölu og veitingasölu um helgar.

Umsækjendur verða að vera áreiðanlegir, tilbúnir í mikla vinnu og hafa gaman af útiveru.

Ekki er nauðsynlegt að hafa bíl. Störfin henta fólki á öllum aldri, konum og körlum, 
strákum og stelpum.

Vinnutími fyrir 100% starf er breytilegur. Mikill þegar opið er og í kringum opnun 
en annars minni.

Vinnutími fyrir hlutastarf:  Unnið eingöngu þegar opið er í fjöllunum.  
Einnig er hægt að bjóða uppá fastar vaktir.

Um tímabundna ráðningu er að ræða eða út apríl 2008.  
Laun eru skv. Kjarasamningum Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkur.

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn á heimasíðu Skíðasvæðanna www.skidasvaedi.is 
eða á Magnús Árnason magnus@skidasvaedi.is

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1
Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is 

Velferðasvið

Droplaugarstaðir hjúkrunarheimili er í miðbæ Reykja-
víkur. Heimilið er allt endurnýjað og búa allir íbúar okkar í 
einbýlum með sér baði.  8 eða 10 manns búa saman í litlum 
heimiliskjörnum með sér borðstofu og dagstofu. Við leggjum 
áherslu á heimilislegt umhverfi  og  er unnið eftir nýjum 
áherslum í skipulagningu og umönnun íbúa.
Komið er til móts við þarfi r starfsmanna um sveigjanlega 
vinnutíma með Time Care tímastjórnunar kerfi nu.
Á heimasíðunni er einnig að fi nna ýmsar upplýsingar um 
heimilið og starfsemi þess.

Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingar með áhuga á hjúkrun aldraðra 
óskast til starfa sem allra fyrst á morgun-, kvöld- og 
helgarvaktir, einnig á 40% næturvaktir .
Hjúkrunarfræðingur sinnir almennum hjúkrunarstörfum og er 
stjórnandi vaktar. Vinnuhlutfall samkomulag. 

Hæfniskröfur:
•  Íslenskt starfsleyfi 
•  Reynsla í öldrunarhjúkrun æskileg
•  Frumkvæði, þolinmæði og jákvætt viðhorf

Yfi riðjuþjálfi 
Laus er staða yfi riðjuþjálfa frá 1. febrúar 2008.
Yfi riðjuþjálfi  stjórnar iðjuþjálfun heimilismanna og ber ábyrgð 
á henni í samræmi við hugmyndafræði, markmið og gæða-
kerfi  heimilisins. Einnig sér iðjuþjálfi  um að skipuleggja störf 
aðstoðarfólks við iðjuþjálfun. Um fullt starf er að ræða.

Hæfniskröfur:
•  Íslenskt starfsleyfi 
•  Sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Samskiptahæfi leikar
•  Reynsla af vinnu með öldruðum æskileg
•  Frumkvæði, þolinmæði og jákvætt viðhorf

Sjúkraliði
Sjúkraliðar óskast til starfa á á morgun-, kvöld- og 
helgarvaktir.
Sjúkraliði sinnir aðhlynningu samkvæmt hjúkrunaráætlun og 
vinnur við hlið hjúkrunarfræðings á deildum 
Vinnuhlutfall samkomulag.

Hæfniskröfur:
•  Íslenskt starfsleyfi 
•  Reynsla í öldrunarhjúkrun æskileg
•  Frumkvæði, þolinmæði og jákvætt viðhorf

Starfsmenn í umönnun
Óskum er eftir  áhugasömum starfsmönnum í umönnun 
sem fyrst eða eftir nánari samkomulagi. Um vaktavinnu 
er að ræða.  Starfsmenn vinna með hjúkrunarfræðinugum 
og sjúkraliðum við umönnun og persónulega aðstoð við íbúa 
heimilisins. Lágmarksaldur er 18 ár. 

Hæfniskröfur:
•  Góð almenn menntun
•  Reynsla af umönnun aldraðra æskileg
•  Góð íslenskukunnátta
•  Frumkvæði, þolinmæði og jákvætt viðhorf

Nánari upplýsingar um ofangreind störf gefa Ingibjörg Bern-
höft forstöðumaður í síma 414 9502, netfang: 
ingibjorg.bernhoft@reykjavik.is og Ingibjörg Þórisdóttir deild-
arstjóri starfsmanna- og gæðamála í sima 414 9503, netfang: 
ingibjorg.halla.thorisdottir@reykjavik.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu Droplaugar-
staða, ennfremur á heimasíðu heimilisins 
www.droplaugarstadir.is

Umsóknum skal skila á Droplaugarstaði hjúkrunarheimili, 
Snorrabraut  58, 105 Reykjavík eða í framangreind netföng 
fyrir 22. desember nk.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Droplaugarstaðir hjúkrunarheimili 

FRAMKVÆMDASTJÓRI
Sundsamband Íslands 

óskar að ráða framkvæmdastjóra sambandsins.  
Starfi ð er laust frá 1. janúar 2008 eða eftir nánara sam-
komulagi.
Um fullt starf er að ræða.  Framkvæmdastjóri þarf að geta 
unnið sjálfstætt og í nánu samstarfi  við stjórn SSÍ.

Hæfniskröfur: 
 •  Innsýn í málefni íþróttahreyfi ngarinnar og áhugi 
      á íþróttum
 •  Góð tölvukunnátta
 •  Þekking á markaðsmálum
 •  Vald á einu norðurlandamáli og ensku eða  
    frönsku.

Umsókn ásamt ferilskrá og mynd berist skrifstofu SSÍ, 
Engjavegi 6, 104 Reykjavík fyrir 20. desember 2007.  
Upplýsingar veitir Hörður J. Oddfríðarson formaður SSÍ í 
síma 821-4597.

Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á netfangið s
undsamband@sundsamband.is .

»  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
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Kristín Ástgeirsdóttir 
á glæstan feril í jafn-
réttismálum og í byrjun 
september tók hún við 
starfi framkvæmdastýru 
Jafnréttisstofu á Akur-
eyri.

Jafnréttisstofa var stofnuð 
í Jafnréttisráði árið 2000 og 
flutti í kjölfarið til Akureyr-
ar. Kristín Ástgeirsdóttir 
tók við stöðu framkvæmda-
stýru þann fyrsta septemb-
er síðastliðin en óhætt er að 
fullyrða að fáir hafi jafnvíð-
tæka þekkingu á íslenskri 
jafnréttisbaráttu og Krist-
ín.

„Áhugi minn á jafnréttis-
málum hófst fyrir alvöru 
þegar ég hóf nám við Há-
skóla Íslands. Þá tók ég þátt 
í seinni hluta ævi Rauð-
sokkahreyfingarinnar og 
var þá smátt og smátt að 
vakna til vitundar um stöðu 
kvenna og hversu mikið hall-
aði á konur á öllum sviðum 
þjóðfélagsins,“segir Krist-
ín, sem að sjálfsögðu kýs að 
kalla sig framkvæmdastýru 
en ekki stjóra.

Kristín er menntaður 
sagnfræðingur og nefnir 
einnig fög á borð við stjórn-
málafræði og félagsfræði 
auk kynjafræðinnar sem 
góðan grunn fyrir þá sem 
hafa áhuga á að starfa að 
jafnréttismálum. 

Í kjölfar kvennaársins 
1975 gekk Kristín til liðs við 
Rauðsokkurnar og var einn 
stofnenda Kvennafram-
boðsins árið 1982 og sat á 
þingi fyrir Kvennalistann 
frá 1991-1999. 

Síðan starfaði Kristín 
fyrir Sameinuðu þjóðirnar 
í Kosovo á árunum 2000 til 

2001 en ákvað svo að ljúka 
meistaranámi í sagnfræði. 
Í kjölfarið tók Kristín að 
sér stundakennslu við Há-
skóla Íslands og árið 2005 
tók hún við stöðu forstöðu-
manns á Rannsóknarstofu 
í kvenna- og kynjafræð-
um. „Ég starfa við mitt aðal-
áhugamál í dag eins og ég 
hef gert undanfarin ár og í 
raun hef ég sinnt kvenna-
baráttunni í fullu starfi frá 
1991,“ útskýrir Kristín sem 
segir starfið í stuttu máli 
ganga út á úthlutun verk-
efna, gerð starfsáætlun-
ar, fjármál stofunnar og að 
sinna norrænu og evrópsku 
samstarfi. Auk þess sem 
það kemur í hlut Kristínar 
að flytja fyrirlestra, skrifa 
greinar, svara fyrirspurn-
um og eiga samskipti við 
fjölmiðla og stjórnvöld. 

„Fyrri starfsreynsla 
hefur reynst mér mjög vel í 
þessu starfi. Auk stjórnmála 
og félagsstarfa en síðan get 
ég einnig nefnt þjálfun sem 
ég fékk sem blaðakona fyrir 
mörgum árum sem ég nýt 
enn góðs af. Þar lærði ég að 
vinna út aðalatriðin, þjappa 
saman texta og miðla þeim 
upplýsingum sem áttu að 
komast til skila,“ útskýr-
ir Kristín, sem segir starf-
ið bæði viðamikið og spenn-
andi. „Það leiðinlegasta er 
hins vegar neikvæð viðhorf 
og þekkingarleysi og skort-
ur á að fólk þori að viður-
kenna að það halli á konur 
í íslensku samfélagi. Það 
skemmtilegasta við starfið 
er hins vegar fjölbreytileik-
inn og allt fólkið sem ég hitti 
og starfa með,“ segir Krist-
ín. Allar nánari upplýsingar 
um Jafnréttisstofu má finna 
á www.jafnretti.is

rh@frettabladid.is

Jafnréttið er 
fjölbreytt og 
spennandi

Kristín Ástgeirsdóttir á glæstan feril innan jafnréttismála og hefur nú 
tekið við stöðu framkvæmdastýru Jafnréttisstofu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Þekking og öflug þjálfun er forskot
ICELANDAIR FÆR STARFSMENNTAVERÐLAUN Í FLOKKI FYRIR-
TÆKJA OG FÉLAGASAMTAKA.

Starfsmenntaverðlaunin 2007 voru nýverið afhent í áttunda 
sinn og varð Icelandair hlutskarpast í flokki fyrirtækja og 
félagasamtaka.
Sú áhersla sem fyrirtækið leggur á þjálfun og símenntun 
starfsmanna til að ná samkeppnisforskoti hafði þar úrslitaáhrif.
Þá fékk Þórunn Sveinbjarn-
ardóttir, fyrrverandi formað-
ur starfsmannafélagsins Sókn-
ar og fyrrverandi varaformaður 
Eflingar, verðlaun í opnum flokki 
fyrir frumkvæði í starfsmennta-
málum.
Miðstöð símenntunar á Suðurnesj-
um hlaut síðan verðlaun í flokki 
fræðsluaðila fyrir öfluga starfsemi.
Þetta kemur fram á vefsíðu Samtaka 
atvinnulífsins, www.sa.is

- rve

Áhersla Icelandair á þjálfun og 
símenntun starfsmanna sinna tryggði 

fyrirtækinu starfsmenntaverðlaun.
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Leikskólasvið

Leikskólasvið annast starfsemi og rekstur leikskóla. Í því felst 
þróun leikskólastarfs, undirbúningur stefnumörkunar, mat og 
eftirlit með skólastarfi  og upplýsingamiðlun fyrir leikskólaráð 
og starfshópa á vegum ráðsins.

Laus er staða fjármálafulltrúa á Leikskólasviði Reykjavíkur-
borgar.
Starfssvið fjármálaþjónustu er m.a. að annast fjárhags- og 
rekstraráætlanir, fjármálalega ráðgjöf til leikskólastjóra og 
fjárhagseftirlit, innheimtu, úttektir, samningagerð og uppgjör.
Leikskólasvið þjónustar um 80 leikskóla auk skrifstofu sviðs-
ins.
Starfssvið fjármálafulltrúa: 
• Fjárhags- og rekstraráætlanagerð
• Fjármálaleg ráðgjöf til leikskólastjórnenda 
• Fjárhagseftirlit
•  Uppgjör

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðskiptafræði á háskólastigi eða sambærilegt nám
• Framhaldsmenntun er kostur 
• Reynsla af fjármálaumsýslu æskileg
• Lipurð í samskiptum og færni til að starfa í hópi

Upplýsingar um starfi ð veita Kristín Egilsdóttir fjármálastjóri, 
kristin.egilsdottir@reykjavik.is og Ingunn Gísladóttir, starfs-
mannastjóri, ingunn.gisladottir@reykjavik.is  í síma 411-7000

Umsóknarfrestur er til og með 23. desember 2007

Umsókn fylgi yfi rlit yfi r nám og störf og sendist til Leikskóla-
sviðs,  Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík eða starfsumsoknir.
leikskolar@leikskolar.is.
Laun eru skv. kjarasamningum Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélag.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 
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Fjármálafulltrúi á Leikskólasviði Reykjavíkurborgar

Leikskólasvið

Leikskólasvið annast starfsemi og rekstur leikskóla. Í því felst 
þróun leikskólastarfs, undirbúningur stefnumörkunar, mat og 
eftirlit með skólastarfi  og upplýsingamiðlun fyrir leikskólaráð 
og starfshópa á vegum ráðsins.

Laus er staða verkefnastjóra á Leikskólasviði. Megin verkefni 
eru að veita ráðgjöf og fræðslu til leikskóla vegna barna og 
foreldra og annast úthlutun fjármagns vegna barna af erlend-
um uppruna og fylgja eftir niðurstöðum kannana. 

Hlutverk: 
• Að veita ráðgjöf til leikskóla varðandi foreldrasamvinnu,     
  aðlögun barna, íslenskukennslu og fjölmenningar starf
• Að bera ábyrgð á úthlutun fjármagns vegna barna af 
  erlendum uppruna
• Að vinna úr og fylgja eftir niðurstöðum úr könnunum
• Að vera ráðgefandi varðandi kynningar og útgáfumál
• Að vera fulltrúi Leikskólasviðs í nefndum og samráðshópum  
  er varða málafl okkinn

Menntun:
Leikskólakennaramenntun, æskilegt er að viðkomandi hafi   
framhaldsmenntun í fjölmenningarfræðum.

Hæfniskröfur:
• Starfsreynsla úr leikskóla
• Samskiptahæfni
• Góð tölvuþekking
• Skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og metnaður

Upplýsingar um starfi ð veitir Hildur Skarphéðinsdóttir, 
skrifstofustjóri leikskólaskrifstofu, hildur.skarphedinsdottir@
reykjavik.is, í síma 411-7000/693-9803.

Umsóknarfrestur er til og með 4. janúar 2008. 

Umsókn fylgi yfi rlit yfi r nám og störf og sendist til Leikskóla-
sviðs,  Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík eða starfsumsoknir.
leikskolar@leikskolar.is.
Laun eru skv. kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og 
Félags leikskólakennara.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Verkefnastjóri  á Leikskólasviði Reykjavíkurborgar

Verkefnastjóri tæknimála ökutækja

Starfi felst einkum í mótun laga og reglna um tæknileg málefni, innlei ingu EES ger a, eftirliti me sko un og skráningu ökutækja, umsjón
me sko unarhandbók og tæknilegum samskiptum vi sko unarstofur. Starfi er fjölbreytt og krefjandi og hentar einstaklingi sem hefur
áhuga og ekkingu á bíltæknimálum og getur teki  a  sér verkefnastjórnun á ví svi i.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á svi i verkfræ i, tæknifræ i e a sambærilegu.
• Hefur gott vald á ensku og  nor urlandamáli
• Starfsreynsla á svi i bíltæknifræ a gó ur kostur 
• Hæfileiki til a  skrifa íslenskan texta og róa hentugt verklag.
• Leita  er a  einstaklingi sem er úrræ agó ur, skipulag ur, ábyrgur og gó ur hópstjóri.

Umsóknarfrestur er til 17. desember.

Hægt er a  sækja um me  eftirfarandi hætti: 
• á vefsvæ i Umfer arstofu á sí unni http://www.us.is/atvinnuumsokn
• me ví a  senda umsókn (CV/ferilskrá) á verkefnastjóra starfsmannamála, olof@us.is e a
• senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:

                   Umfer arstofa
                   Bt. Ólafar Fri riksdóttur
                   Borgatún 30
                   105 Reykjavík

Nánari uppl singar veitir Dagn Jónsdóttir, framkvæmdastjóri ökutækjasvi s, s. 580-2013. Öllum umsóknum ver ur svara egar ákvör un
um rá ningu hefur veri  tekin. Uppl singar um Umfer arstofu má finna á heimasí u: http://www.us.is/
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Matfugl ehf
  Völuteig 2  270 Mosfellsbæ

Bílstjóri/lagerstarfsmaður Óskast
Æskilegt er að hafa meirapróf eða gamla prófi ð.

Við leitum að einstaklingi sem er metnaðarfullur, hefur 
góða þjónustulund,getur sýnt frumkvæði,er sveigja
nlegur,skipulagður og hefur hæfi leika í mannlegum 

samskiptum.
Starfssvið: Útkeyrsla og almenn lagerstörf.

Matfugl er mjög framsækið og ört vaxandi fyrirtæki í 
framleiðslu á kjúklingaafurðum. Áhugasamir 

sendið inn skrifl egar umsóknir á 
netfangið Steinar@matfugl.is

Skóladeild  
Glerárgötu 26  
600  Akureyri

Við grunnskóla Akureyrar 
eru lausar stöður.

Kennara, umsjónarkennara, stuðningsfulltrúa og 
starfsmanna í frístund.
Upplýsingar um stöðurnar og störfi n er að fi nna á www.
akureyri.is/auglysingar/atvinnuumsokn/auglyst-starf

Grunnskólar Akureyrar eru átta, sex þeirra eru einsetnir og 
heildstæðir með 1.- 10. bekk.
Hlutfall fagmenntaðra starfsmanna er um 99 %.

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu 
Akureyrarbæjar: 
www.akureyri.is/auglysingar/atvinnuumsokn/auglyst-starf
Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna 
stendur til boða á Amtsbókasafninu og í þjónustuanddyri 
Ráðhússins.

Sjúkraliðar
Sjúkraliðar óskast til afl eysinga frá 1. janúar n.k.

Upplýsingar gefur Sigurbjörg Halldórsdóttir hjúkrunarforstjóri 
í síma 433 4300.

Á Höfða búa 78 íbúar, þar af 48 í hjúkrunarrými og 30 í 
þjónusturými. Á heimilinu er auk þess rekin félags- og 
þjónustumiðstöð; m.a. eru 20 rými fyrir dagdeild aldraðra. 
Nánari upplýsingar um heimilið og umsóknareyðublöð á 
heimasíðu Höfða: dvalarheimili.is

Akranesi

Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík.

SJÚKRALIÐAR - FÉLAGSLIÐAR

Hjúkrunarheimilið Skjól leitar eftir sjúkraliða 
eða félagsliða til starfa í Laugaskjól sem er 
sambýli fyrir aldraða minnissjúka þar sem 

níu einstaklingar búa.

Staðan er 80-100% og unnið er á vöktum.

Nánari upplýsingar veita
 Aðalheiður hjúkrunarforstjóri alla@skjol.is

 eða 
Vilborg starfsmannastjóri vilborg@skjol.is.  

Einnig í síma: 522-5600 milli 8 og 16.

Þol sf. óskar eftir rafvirkjum  
Sem fyrst í almenna rafl agnavinnu, jafnvel koma til 
greina rafverktakar sem get létta undir tímabundið. 

Áhugasamir sendið upplýsingar á sfa@simnet.is eða 
hafi ð samband við Stefán F. Arndal í síma 860-7072. 

Forstöðuþroskaþjálfi /
forstöðumaður

Forstöðuþroskaþjálfi /forstöðumaður óskast á sambýli við 
Viðarrima, Reykjavík.  
Starfi ð veitist frá 1. janúar 2008 eða eftir samkomulagi.

Starfi ð innfelur meðal annars
• faglega ábyrgð á þjónustu við íbúa
• samskipti við fjölskyldur þeirra
• starfsmannahald 
• rekstrarábyrgð

Menntunar - og hæfniskröfur
• próf  í þroskaþjálfun eða sambærileg menntun
• reynsla af vinnu með fötluðum 
• hæfni í samskiptum og samstarfi 
• stjórnunarreynsla 
• þekking á  starfsmannahaldi
• þekking og yfi rsýn varðandi málefni fatlaðra

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Hróðný Garðarsdóttir 
sími 533-1388, hrodny@ssr.is og Guðný Anna 
Arnþórsdóttir sími 533-1388, gudnya@ssr.is 
Launakjör eru samkvæmt samningum fjármálaráðherra 
og Þ.Í.

Skrifl egar umsóknir ásamt lífsferilskrá berist fyrir 
24. desember  2007 til Guðnýjar Önnu Arnþórsdóttur 
starfsmannastjóra, Síðumúla 39, 108 Reykjavík
Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofunni og á 
netinu, www.ssr.is 

Auglýsingin gildir í 6 mánuði

Á SSR er unnið í samræmi við jafnréttisáætlun
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Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða
sambærileg menntun

• Reynsla af bankastörfum kostur

• Reynsla og/eða áhugi á markaðs- og
sölumálum

• Umsækjendur þurfa að hafa frumkvæði,
skipulagshæfileika og ríka þjónustulund,
ásamt hæfni í mannlegum samskiptum.

Helstu verkefni:

• Almenn fjármálaþjónusta og ráðgjöf
 til viðskiptavina SPRON

• Kynning og sala á vörum og
þjónustuleiðum SPRON

• Öflun nýrra viðskiptavina

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ari Bergmann Einarsson, útibússtjóri á 
Austursvæði, og Ýlfa Proppé Einarsdóttir, þjónustustjóri í Ármúla, í síma 550 1200. 
Vinsamlegast sækið um starfið á www.spron.is fyrir 21. desember nk.  

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

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.

SPRON óskar eftir að ráða öfluga og kraftmikla viðskiptastjóra í útibú 
SPRON í Álfabakka og í Ármúla. 

Viðskiptastjóri
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» Ráðningarþjónusta

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
Vinnusparnaður
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öflum umsagna.

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

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

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

Nánari upplýsingar
í síma 561 5900

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Opinberum störfum á 
Vestfjörðum fækkar.

Störfum á vegum ríkisins 
fækkaði á Vestfjörðum um 
meira en helming á árabil-
inu 1990 -1997. Þetta kemur 
fram í frétt á vefmiðlin-
um www.bb.is. Mest fækk-
aði slíkum störfum milli ár-
anna 1996 og 1997 eða úr 
401 í 208, en árið 1996 varð 
flutningur grunnskólanna 
til sveitarfélaga. 
Frá árinum 1990 til 2005 
voru störfin fæst árið 1999 
eða 202 talsins. Flest voru 
þau árin 1990 og 1992 þegar 

440 störfuðu fyrir hið opin-
bera á Vestfjörðum en árið 
2005 voru störfin aðeins 
241. 
Milli áranna 2004 og 2005 
fjölgaði ársverkum á vegum 
ríkisins á Vestfjörðum um 
13.8 prósent en tölur fyrir 
árið 2006 liggja ekki fyrir. 
Með ársverkum sé átt við 
magn dagvinnu á ári og eru 
þær unnar úr launakerfi 
ríkisins. Þetta kemur fram 
í svari iðnaðarráðherra 
við fyrirspurn Björns Vals 
Gíslasonar og Þuríðar Back-
man um störf á vegum rík-
isins. 

Færri opinber 
störf fyrir vestan

Ísafjörður í vetrarbúningi.

Áþekkur kostnaður 
á Norðurlöndum
LAUNAKOSTNAÐUR Á ÍSLANDI ER SVIPAÐUR OG Í NÁGRANNA-
LÖNDUM AÐ ÞVÍ ER FRAM KEMUR Í NÝRRI SKÝRSLU.

Hagdeild ASÍ hefur tekið saman skýrslu um samanburð á 
launakostnaði hérlendis og í nágrannaríkjunum. Niðurstað-
an bendir til þess að hann sé, reiknaður í evrum, svipaður og á 
hinum Norðurlöndunm. Hann sé aftur á móti heldur hærri en 
að meðaltali í aðildarríkjum Evrópusambandsins.
Iðnaður er frávik af einstökum atvinnugreinum, þar sem 
launakostnaðurinn er talsvert lægri á Íslandi en á flestum 
Norðurlöndunum.
Á vefsíðu Alþýðusambands Íslands, www.asi.is, þar sem þess-
ar upplýsingar koma fram, er bent á að hafa verði hugfast að 
svona samanburður sé verulega háður gengi íslensku krón-
unnar, sem hafi verið sterk á síðustu árum. Að sterk króna 
leiði til þess að launakostnaður reiknist meiri en ellegar og 
verði til þess að staða Íslands raskist í þessum samanburði.
Skýrsluna má nálgast á www.asi.is

Skýrsla frá Hagdeild ASÍ sýnir að launakostnaður á Íslandi svipar til 
kostnaðar hinna Norðurlandanna.

VR könnun
KÖNNUN VR Á FYRIRTÆKI ÁRSINS 2008 ER AÐ HEFJAST.

Fullgildir félagsmenn Verslunarmannafélags Reykjavíkur eiga 
von á beiðni um að taka þátt í skoðana-
könnun á næstunni. Þar verða þeir 
spurðir um hvað þeim finnist um 
vinnustað sinn, hverjar starfsað-
stæður séu og hvernig þeim líði 
þar. Þetta er viðamesta könnun á 
vinnuumhverfi í íslenskum fyrir-
tækjum og niðurstöðurn-
ar eru stjórnendum mikil-
vægur mælikvarði á hvað 
vel er gert og hvað 
má betur fara. 
Þar fá þeir líka 
samanburð við 
önnur fyrirtæki 
á markaðnum.

Hús verslunar-
innar hýsir VR.
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ÚTBOÐ
Stækkun á leikskóla

Sandgerðisbær óskar eftir tilboðum í stækkun á leikskólanum 
við Sólheima 5, Sandgerði.

Verkið fellst í því að stækka núverandi leikskóla um 164 m².
Húsið er að mestu leyti staðsteypt og einangrað að innan, en hluti af 
stækkunni er létt bygging. Einnig skal endurgera hluta af leikskóla-
lóð.  Byggingunni skal skila fullfrágenginni með innréttingum og 

lóðarfrágangi.

Útboðsgögn verða afhent hjá Teiknistofunni Arkþing ehf, Bolholti 8, 
105 Reykjavík eða skrifstofu Sandgerðisbæjar Vörðunni Miðnestorgi 

3, 245 Sandgerði frá og með mánudeginum 10. desember 2007. 
Tilboðum skal skila á skrifstofu Sandgerðisbæjar Vörðunni 

Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði eigi síðar en föstudaginn 
28. des-ember 2007 kl. 11.oo.

Sandgerðisbær  •  Vörðunni Miðnestorgi 3  •  245 Sandgerði
Sími: 420 7555, fax: 423 7808 

Netfang: sandgerdi@sandgerdi.is.

Hugvit   Reynsla   Ráðgjöf

Útboð
Fyrir hönd

Leigubústaða
Árborgrar ehf,
óskar VGK-Hönnun hf. eftir tilboðum í verkið:

Háengi 8-14 - Klæðning utanhúss og
svalalokanir.

Verkið felur í sér endurbætur á fjölbýlishúsnæðinu
Háengi 8-14 á Selfossi. Klæða skal bygginguna að utan
með varanlegri og viðhaldslítilli álklæðningu ásamt því
að endurnýja glugga og setja upp svalalokanir.  Gluggar
og svalalokanir skulu vera úr ál- eða plastprófílum.
Verkið skal vinna í tvemur áföngum á jafnmörgum árum.

Helstu magntölur eru:

Útveggjaklæðningar.....................1.200 m2

Gluggaendurnýjun...........................340 m2

Svalalokanir.......................................24 stk.

Glerþök á svalir....................................8 stk.

Útboðsgögn verða til afgreiðslu á skrifstofum
VGK-Hönnunar að Eyravegi 29, Selfossi og á
Grensásvegi 1, Reykjavík, frá og með 11. desember
2007 og er skilagjald þeirra 5.000,- kr.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs Reykjavíkur-
borgar, mannvirkjaskrifstofu: 
Félagshús Leiknis við Austurberg, uppsteypa og 

fullnaðarfrágangur 
Útboðsgögn fást afhent á disklingi í upp-lýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 3. janúar 2008 kl 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12051
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod.
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STEKKJARÁS

Mótaðu framtíðina með okkur…
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Hlíðarendi
S. 555 1440 – hlidarendi@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með
aðra uppeldismenntun

Hraunvallaskóli
S. 664 5835 – sigrunk@hraunvallaskoli.is
Deildarstjóri

Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Hörðuvellir
S. 555 0721 – horduvellir@hafnarfjordur.is
Leikskólakennari og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun (afleysingar í barnsburðarleyfi)

Norðurberg
S. 555 3484 /664 5851 – nordurberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Stekkjarás
S. 517 5920 / 664 5862 – stekkjaras@hafnarfjordur.is
Leikskólakennari, þroskaþjálfi og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Deildarstjóri

Sérstakur stuðningur við nemanda

Matreiðslumeistari/matráður (frá áramótum)

Aðstoð í eldhús f. hádegi

Skilastöður

Tjarnarás
S. 565 9710 – tjarnaras@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun (afleysingar í barnsburðarleyfi)

Aðstoð í eldhús

Vesturkot
S. 565 0220 – vesturkot@hafnarfjordur.is
Deildarstjóri

Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Arnarberg
S. 555 3493 – arnarberg@hafnarfjordur.is
Deildarstjóri með elstu börnin (frá áramótum)

Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Álfaberg
S. 555 3021 – alfaberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennari og/eða starfsfólk með
aðra uppeldismenntun

Stuðningsfulltrúi

Álfasteinn
S. 555 6155 – alfasteinn@hafnarfjordur.is

Deildarstjóri

Leikskólakennari og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Aðstoð í eldhús f. hádegi (tímabundin ráðning)

Hlíðarberg
S. 565 0556 – hlidarberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar auglýsir eftir jákvæðu og lífsglöðu starfsfólki til ýmissa starfa í leikskólum bæjarins.
Nánari upplýsingar um störfin gefa skólastjórar viðkomandi leikskóla nema annars sé getið.

Í samræmi við jafnréttis-
stefnu Hafnarfjarðarbæjar
eru karlar jafnt sem konur 
hvattir til að sækja
um störfin.

Leikskólakennarar
Starfsmenn með aðra uppeldismenntun

Aðstoð í eldhús
Tjarnarás er fjögurra deilda leikskóli og er lögð áhersla á dyggðir og fjölmenningu. Leikskólinn er starfræktur í glæsilegu húsnæði, öll aðstaða er til fyrirmyndar og starfs-andi er góður.

Nánari upplýsingar gefur Hjördís Fenger leikskólastjóri í síma 565 9710 / 664 5859 og netfanginu tjarnaras@hafnarfjordur.is. Sjá einnig heimasíðu skólans,  leikskolinn.is/tjarnaras.

TJARNARÁS

Leikskólakennarar

Deildarstjóri

Þroskaþjálfi

Sérstakur stuðningur við nemanda

Stuðningskennsla

Starfsmenn með aðra 
uppeldismenntun

Matreiðslumeistari / matráður (frá áramótum)

Aðstoð í eldhús f. hádegi

Um er að ræða heilsdagsstöður, hlutastöður og skilastöður.

Stekkjarás er átta deilda leikskóli og í skólanum er horft til hug-
myndafræði Reggio Emilía. Leikskólinn er starfræktur í glæsilegu
húsnæði, öll aðstaða er til fyrirmyndar og starfið í mikilli þróun.

Nánari upplýsingar gefur Alda Agnes Sveinsdóttir leikskólastjóri í 
síma 517 5920 / 664 5862. Einnig er hægt að sækja um störfin á 
heimasíðu skólans, leikskolinn.is/stekkjaras.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Kárahnjúkavirkjun

Útboð KAR-29
Kárahnjúkastífl a, ýmis verk 2008
Kynning

Landsvirkjun undirbýr útboð á ýmsum verkþáttum og frágangi 
við Kárahnjúkastífl u samkvæmt útboðsgögnum KAR-29, 
Kárahnjúkastífl a, ýmis verk 2008. 

Verkið felst í aðalatriðum í því að ljúka frávatnsvirkjum í 
gljúfrinu neðan yfi rfalls úr Hálslóni, frágangi í jarðgöngum 
undir Kárahnjúkastífl u og hrunvörnum í hlíðum Fremri Kára-
hnjúks, leggja nýjan vegarkafl a og setja efra burðarlag og slit-
lag á þann kafl a og eldri vegi á svæðinu, setja upp girðingar, 
handrið og vegrið, og koma fyrir forsmíðuðum handriðum 
m.a. á ölduvegg Kárahnjúkastífl u. 

Hluti verksins fer fram í Hafrahvammagljúfri neðan Kára-
hnjúkastífl u. Gljúfurveggir eru þverhníptir og sums staðar allt 
að 120 m háir og ýtrustu öryggisráðstafana er krafi st um fram-
kvæmdir í þeim. Öryggisráðstafanir vegna framkvæmdanna er 
meðal þess sem boðið er út.

Útboðsgögn verða afhent í byrjun janúar 2008 og tilboðs-
frestur verður um fi mm vikur. Verkinu skal ljúka haustið 2008.

Landsvirkjun efnir til kynningar á útboðinu þann 12. desember 
n.k. klukkan 13:00 á skrifstofu Landsvirkjunar að Háaleitis-
braut 68 í Reykjavík. 

Verktakar eru hvattir til þess að mæta á þessa kynningu þar 
sem fulltrúar Landsvirkjunar og ráðgjafar munu lýsa verkinu 
og svara spurningum. Mögulegt er að halda fundinn með 
fjarfundabúnaði ef ósk um það kemur fram (sími 5159029).

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs Reykjavíkur-
borgar, mannvirkjaskrifstofu: 
Sæmundarskóli – jarðvinna.

Útboðsgögn fást afhent, hjá síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 14. desember 2007 kl. 14:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12056
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod

ÞEISTAREYKJAVIRKJUN
Allt að 150 MWe jarðgufuvirkjun í 

Aðaldælahreppi

Drög að tillögu að matsáætlun

Þeistareykir ehf. kynna áform um að reisa allt að 150 
MWe jarðgufuvirkjun á Þeistareykjum í Aðaldælahreppi í 
Þingeyjarsýslu. 

Framkvæmdin er matsskyld skv. lögum um mat á um-
hverfi sáhrifum nr. 106/2000. Matsvinnan er hafi n og eru 
drög að tillögu að matsáætlun til kynningar á heimasíðu 
Þeistareykja, www.theistareykir.is.

Hægt er að koma athugasemdum við drög að tillögu að 
matsáætlun til Árna Gunnarssonar verkefnisstjóra á 
netfangið arnig@lv.is með afriti til Auðar Andrésdóttur 
VGK-Hönnun hf. á netfangið audur@vgkhonnun.is.

Frestur til að gera athugasemdir er til 21. desember 2007.

Þeistareykir ehf. 
Ketilsbraut 9, 640 Húsavík

Auglýsingasími

– Mest lesið



BÍLAR &
FARARTÆKI

Nýjir Suzuki Grand Vitara Luxury diesel á 
góðu verði. Eigum til nokkra nýja diesel 
bíla með öllum aukabúnaði til sýnis og 
sölu á Bílasölu Reykjavíkur S. 587 8888 
& 860 1998.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

Toyota Hiace stuttur bensin árg 08/05 
ek aðeins 28 þ.km allur sem nyr tilboð 
1.490 uppl í sima utan oppnunartima 
898-1715,

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Audi A4 Avant Turbo Quattro árg. ‘01, 
ek. 128 þús. km. Ný tímareim, ný skipt-
ing, ný túrbína og fl. Stgr. Tilboð 1290 
þús. kr. Verð áður 1890 þús. kr.

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Dodge Ram 2500 Laramie Diesel 2007 
ekinn 5Þ.Leður 6 manna Topplúga.35“ 
Breyttur lok á palli.Einn með alveg öllu.
S:898-2811

Nissan Terrano ll TDI 2,7 dísel. Ssk. 
Árg.’99. Ek. 130 þús. Topplúga, krókur, 
33“ dekk ofl. Einn eigandi frá upphafi. 
Uppl. í s. 892 8115 & 897 8115.

Nýr 2008 Toyota Highlander. Slær 
Landcruiser út með kraft, sparneytni 
og lægra innkaupsverði. 270 hö, 
7,5L/100km. 2008 frá 4490þús. Einnig 
2007 tilboðsbílar. Frá 3500þús. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

Splúnkunýr 2008 Toyota Landcruiser 
200 um 2 milljónum undir listaverði! 
Láttu okkur spara þér sporin og millj-
ónirnar. Eitt símtal og þú færð betra 
tilboð í lúxusbíla hjá okkur t.d. í nýjan 
Porsche eða Mercedes Benz. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

Ath. öll skipti
Cadillac Fleedwood árg ‘86, 4 dyra, 
innfluttur á þessu ári. Grár á litinn, pluss, 
rafmagn í öllu, ryðlaus bíll, ek. aðeins 
67000 mílur frá upphafi, skoð. ‘08. ATH. 
ÖLL SKIPTI! VERÐ 1.150.000 kr. Uppl. í 
s. 861 7600.

Allt að 100% lán! Land Cruiser VX,D4D, 
‘04 ek. 77 þ. leður, krókur, lúga. V. 4,35 
m. S. 894 1609.

VW Polo 1,4l ‘05 ek. 18 þ. 5d. bsk., 
álfelgur. V. 1350 þ. Lán 1100,25 á mán. 
Uppl. í s. 894 1609.

Dekurbíll til sölu
Volvo V50 1,8 09/05 bsk. Silfurgrár-
svart leður. Í ábyrgð. Verð kr. 2.3 áhv. 
lán. Uppl. gefur Bjarni/Edda í s. 864 
3817 & 896 4662.

Volvo XC70 árg. ‘04 Aldrifsbíll. Ek. 65 þ. 
Leður, lúga, ssk., ný vetrardekk. V. 3300 
þ. 100% lán mögul. S. 824 1840 eða 
glja@eyjar.is

Yfirtaka + 350 þús. VW V8 Touareg ‘04, 
ek. 60 þ. Fallegur bíll. 50 þús. pr. mán. 
S. 858 6709.

Til sölu Toyota Landrcruiser 90 VX. 
Diesel. Árg. 2000. Ekinn 118 þús. 
Sjálfskiptur. 35“ heilsársdekk. Engin 
skipti. Verð 2.450.000- S. 863 1447.

Toyota Corolla árg.’97. Ek. 198 þús. 
Sk.’07, góður bíll, eyðir litlu. Verð 150 
þús. S. 899 6471.

VSK Bíll.
Ford F350 Outlaw, árg. 12/06, ek. 22 
þús. Einn með öllu. V. 4.190 þús stgr. 
Hús á pall v. 300 þús. Uppl. í s. 896 
1116.

Til sölu Toyota Corolla St. 1600 árg. ‘06. 
Ek. 35 þ. Ssk, krókur, CD og þjónustu-
bók. V. 1890 þ. Áhv. 1.8 mil. Uppl. í s. 
895 5557.

Til sölu Toyota Avensis 2004, ek. 71þ. 
Ssk. Mjög vel með farinn bíll. Hagstætt 
lán fylgir og gott stgr, verð. Uppl í síma 
847 1130

Toyota Tundra XSP - Nýr bíll. Árg. 2007 
Bensín 5,7 cc, leður, 20“ álfelgur á vetr-
ardekkjum, brettakantar, bakkskynjari, 
stigbretti o.fl. Ásett verð 5.490.- Uppl. í 
síma 861-3316

Nissan Patrol.GR SE+ 2,8 árg.06/2000 
beinskipt, ek. 133 þús. Leður, sóllúga, 
dráttarbeisli o.fl Verð 1,980 þús. Engin 
skipti Uppl. s. 863 3259.

M.Benz E200 K árg. 04/2004 ek. 58 
þús. Ssk, topplúga ofl. Verð 3.690 þús. 
Tilboð 3.240 þús stgr. Áhvílandi 2.800 
þús. Afb. Ca 50 þús. Mjög sparneytinn 
og skemmtilegur bíll. S. 820 1125.

VW Golf 1999 station sjálfskipt-
ur, Dráttarkúla ekinn 124 þús. Verð 
350.000. S. 856 1052.

Saab 900, 2ja dyra, árg. ‘87. V. 10 þús 
stgr. Uppl. í s. 840 0514 / 896 1116.

Lancher glxi árg ‘91 skoðaður kr. 50 þús. 
Chrysler town & country Limited árg ‘02 
uppl. í S.862 4659.

Toyota Corolla XLI árg.’96. Ný vetr-
ardekk, vel með farinn. V. 250 þ. S. 
698 7154

Renault Clio ‘95 ek. 175 þ. 1,4 L bensín, 
grænn. V. 130 þ. Vetrafelgur fylgja. S. 
896 4323 & 487 5147 Helen (Enska).

Peugot 406 árg. ‘97 Sk. ‘08 V. 300 þ. 
Tilboð 200 þ. S. 659 2742.

BMW 750 árg. ‘89 Ek. 286 þ. Bilaður 
gírkassi, V. 70 þ. S. 868 2986.

 0-250 þús.

Höfum geymslupláss fyrir hjólhýsi, pall-
hýsi, tjaldvagnar og húsbíla. Erum stödd 
í Borgarbyggð. Upplýsingar í síma 895 
9414 og 897 3514.

Skoda Felicia ‘98, 1600 vél, nýjar brems-
ur, nýsk., naglad. fylgja kr.195 þús. S. 
861 1201.

 250-499 þús.

Cheeroke árg. ‘92 limited 6CYL high 
output Upphækkaður, lækkuð drif, 
35x12,5“ Nýleg dekk Leður, V. 290 þ. 
S. 897 4090.

Skoda Fabia ‘01 ek: 99 þús þarfnast 
smá lagfæringa selst á yfirtöku ca 480 
þ AVANT. Uppl: 8465443

VW Golf Station 1999 sjálfskiptur, ekinn 
rúml. 120 þús. km. Dráttarkúla. S. 856 
1052.

TILBOÐ 400 þús. Subaru Impreza árg. 
2000 1600 vél,, ekinn 116 þ. Nýskoðaður 
án athugasemda. Ný vetrar- og sumar-
dekk. Sími 864 1534.

Vaxtalaust lán
Fæst með yfirtöku á láni. Til sölu Subaru 
Impreza Wagon árgerð 2000. Ekinn 
100.000, vélin keyrð aðeins 70.000. 
Nýleg heilsársdekk. Vaxtarlaust lán 
getur fylgt. Eftirstöðvar ca. 289.000 kr. til 
16 mánaða. Afborgun á mánuði 18.000 
kr. Fæst með yfirtöku á láni. Upplýsingar 
í síma 866-7764

 500-999 þús.

Honda CRV ‘98, 5 gír. ekinn 88 þús. 
Smurbók. Áhvílandi 250 þús. Uppl. í 
8675058

Til sölu hvít Toyota Yaris árg. 2004 ek. 
86 Þús. Ný naglad. V. 800 þús. ákv 640 
þús. Uppl. í s: 663-2451

 1-2 milljónir

Toyota Avensis Sol árg.’04. Er á heilsárs-
dekkjum. Verð 1650 þús. Uppl. í s. 567 
4058 & 899 9701.

Tæknibylting! Hybrid gefur aukinn 
kraft með minni eyðslu. Allt að 70% 
aukin sparneytni! HYBRID tvinnbíl-
ar frá Toyota, Ford, GMC, Lexus og 
Honda á islandus.com. Nýjir/Nýlegir 
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir 
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10% 
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími 
5522000 www.islandus.com

Audi A4 árg. ‘02 sk.’08 ek. 84 V. 1.490 
þ. Uppl. í s. 861 4971

Volvo Cross County 99. 4x4, 7 manna 
leður. topplúga, rafm í öllu Hlaðinn 
aukab.Sk.áódýrari S 8626097

 2 milljónir +

Volvo XC70 dísel ‘06 ek.130.000 vel 
búinn bíll 100% þjónusta hjá Brimborg 
ásettverð 4.100 þús. Uppl. í síma 698 
0700.

Bmw e46 325 cabrio til sölu Ekinn 
112 þús árg 2001 Upplysingar í sima 
8675129

BMW X5 4.4i 2003 á 20“ felgum og 
dekkjum. Ný 18“ vetrardekk og felgur 
fylgja. Upplýsingar í síma 899 7178.

ENGIN ÚTBORGUN!!!! Kia Carens, árg 
‘07. Ek. 11þ. 7 manna, ssk leður, lúga, 
dvd, kúla, filmur, sumar og vetrardekk, 
samlitaður svartur. rossa fallegur og 
góður bíll. Sími: 8480031.

 Jeppar

Touareg V8
VW Touareg V8 4,2 árg. 2004 Ek. 84 
þús. km. Svartur Leður, xenon ljós, 
rafmagn í sætum, topplúga og.fl. Flottur 
bíll. Verð 4.150 þ. Uppl. í s. 659 4567.

Bílaframleiðendur verða að losa um 
lager fyrir áramót. Gerðu reyfarakaup 
á brunaútsölu ársins! Jeep Grand 
Cherokee, Ford Explorer, Dodge 
Durango. 2007/08 Jeppar frá 2500þús 
og pallbílar frá 1990þús. Nýjir/Nýlegir 
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir 
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10% 
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími 
5522000 www.islandus.com

Grænn VW Golf 97 Ek.164. Skoðaður, 
ekkert ryð, eins og nýr að innan. Sumar 
og vetrardekk. Búið að skipta um púst, 
bremsur, dempara ofl. Smurbók. Verð 
280þús. S: 6613901

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17

HYUNDAI ACCENT ´05
Ekinn aðeins 12 þús. km.

Skráningardagur apríl 2005. Einn eigandi. Sér-
lega vel með farinn bíll. Beinskiptur, framdrif-
inn, útvarp, geislaspilari, vetrardekk fylgja.
Ekinn aðeins 12 þús. km. Verð tilboð.

Upplýsingar í síma 824 6610

Fr
u

m

BÍLAR TIL SÖLU
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 Pallbílar

Bílaframleiðendur verða að losa um 
lager fyrir áramót. Gerðu reyfarakaup 
á brunaútsölu ársins! 2007/08 Ford 
F150, Toyota Tacoma eða Dodge RAM 
frá 1990þús! Einnig stærri pallbílar og 
sendibílar benzín/dísel á útsölu. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

 Vörubílar

 Mótorhjól

1 svart og 1 rautt yamaha R1 07’ ekið 
0 km. ný hjól. Uppl. í s. 820 2727 & 
897 8282.

Yamaha 250WRF árg.’05, ek. 650 km. 
Áhv. 318 þús. Afb. 12 þús á mán. Uppl. 
í s. 693 7118.

 Fjórhjól

Flott verð
YAMAHA YFZ-450 2005 SE. Vel með 
farið hjól mikið endunyjað. Verð 
680.000 á 50 þ. út og yfirtaka. Uppl. 
í s. 861 7600.

 Vélsleðar

Til sölu 2 stk. Skidoo Renegade X2006, 
annar ek. 800 km, hinn ek. 1600 km. 
möguleiki á láni 800 þ. Uppl. í s. 898 
4988.

 Varahlutir

Vélar ehf. 
 Vatnagarðar 16

Alternatorar og startarar í báta, 
bíla og vinnuvélar. Beinir og nið-
urg. startarar. Varahlþj. S. 568 6625. 
www.velarehf.is

ÞJÓNUSTA

 Barnagæsla

Au Pair
Við erum heilbrigð og skemmti-

leg fjölskylda í Luxembourg 
og okkur vantar góða og 

reyklausa stelpu sem getur 
verið hjá okkur fram á sumar. 

Viðkomandi þarf að vera tilbúin 
að koma í janúar, vera eldri 

en átján ára og sleip í ensku. 
Margt skemmtilegt boði.

Áhugasamar hafi samband 
hfg@simnet.is

Óska eftir stuðningsfjöl-
skyldu

Óska eftir stuðningsfjölskyldu til þess 
að gæta 5 ára drengs, fyrir einstæða 
móður. Áhugasamir hafið samband í 
síma 699 0967 & 551 3868.

 Jólaskemmtanir

Erum með skemmtilegustu jólasveina 
landsins, sjáum um jólaskemmtanir frá 
a til ö. Hafðu samband í S. 692 6020 & 
692 6010, gryla@jolasveinarnir.is

Jólasveinaþjónusta
Vantar þig jólasvein við komum í 
heimahús, jólaböll, húsfélög og aðrar 
samkomur. Margra ára reynsla. Uppl. í 
síma 820 7378.

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

 Ræstingar

Heimaþrif !!!
Óska eftir heimaþrifum í fyrirtækjum og 
heimahúsum, er vandvirk og kann vel 
til verka. Áhugasamir hafið samband í 
síma 699 0967 Berglind.

 Garðyrkja

 Málarar

Viltu láta mála fyrir jólin? Vanur maður. 
Hafðu samband. Sími 868 7429.

Sandspörtlun og málun
Mála stigahús, íbúðir eða blokkir. Uppl. í 
s. 893 5537 Arnar málarameistari.

Sandspörtlun og málun!
Hagstæð sandspörtlun, snögg og góð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 849 7699.

 Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 825 0083.

 Húsaviðhald

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. -öll málningarvinna - 
háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.)

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, 
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315 & 699 6069.

 Spádómar

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987

Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

Andleg leiðsögn, fyrirbænir, 
trúnaður. Er við alla daga frá 

11-01.
Lára spámiðill. Visa/Euro.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

Dulspekisíminn 908 6414 
& 553 5395

Spennandi tími fram undan? Spák. Yrsa: 
símaspá, draumaráðningar, fjarheilun, 
Visa/MC. Símatími 10-24 alla daga. 
Hringdu núna!

 Trésmíði

Getum bætt við okkur parketlögnum 
og/eða innréttingum fyrir jól. Vönduð 
vinna-vanir menn. S. 662 8242.

 Önnur þjónusta

AMERÍKA INNKAUP HJÁLP Viltu versla í 
usa uppl. email: solvadottir@earthlink.
net

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með raf-
geymi, einnig 24 volta og 32 volta 
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. 
Smásala. Vélaverkstæði JS. Vesturhrauni 
3. Garðbæ. S. 554 0661, 897 4996 & 
699 2502.

ICEBIKE auglýsir
Opið á laugardögum í desem-

ber. 

Jólagjöf hjólamannsins fæst hjá 
okkur. 

Mikið úrval : Mótorhjól - 
Fjórhjól - Hlífðarfatnaðaur 
- Skór - Hjálmar - Hanskar 
Aukahlutir frá Kuryakyn. 

Gjafakort
Icebike.is 

Iðavöllum 10 , sími 421 5452 
230. Keflavík

Nyokki! Sniðugt fyrir börn á öllum aldri. 
Skreyttu hann eða klipptu og sjáðu 
„hárið“ vaxa aftur. www.krili.is

Nína fína, íslensk hönnun. Flottar og 
öðruvísi flíshúfur flískjólar og flíspeysur. 
ninafina.is

ICEBIKE auglýsir opið á laugardögum í 
desember Jólagjöf hjólamannsins fæst 
hjá okkur. Mikið úrval af Mótorhjól 
- Fjórhjól Hlífðarfatnaður Skór Hjálmar 
Hanskar Aukahlutir frá Kuryakyn 
Gjafakort Icebike.is Iðavöllum 10 230 
Keflavík sími 421 5452

Ódýri jólamarkaðurinn Ánanaustum 1, 
gegnt gamla Ellingsen húsinu. Opið alla 
daga fram að jólum. 20% afsláttur til 
örorku og lífeyrisþega.

Stjörnusjónauki.
Til sölu er ETX-90EC rafhnappastýrður 
90 mm. stjörnusjónauki. Auðveldur í 
uppsetningu og notkun. Leiðbeiningar, 
fótur, linsur ofl. aukahlutir fylgja. Verð 
eftir samkomulagi. Uppl. í s. 895 7769 
Sigurður.

 Verslun

Glæsilegt úrval af dömuskóm úr leðri. 
Margar gerðir og litir.Stærðir: 36 - 
41Verð frá 8.300.- Misty skór, Laugavegi 
178, sími 551 2070

 Hljóðfæri

Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið 
úrval. EG tónar, RVK 824 7610 & Ak 
660 1648

Gott byrjunar trommusett, Premier 
Capria, til sölu. Verðhugmynd 50-65 þ. 
Ársgamalt. S. 421 3375 & 844 6263.

Saxófónn til sölu. Mjög góður fyrir 
byrjendur og jafnvel lengra komna. 
Verðhugmynd 45 þús. Uppl. í s. 858 
6668.

Mjög vandaður Encore vinstri handar 
rafmagnsgítar til sölu. Uppl. í s: 822-
8723

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar 2.500 Kg Hraðlyfta 
(QL). Verð 24.900 þús. PON ehf s. 
552 0110.

 Til bygginga

Óska eftir smágröfu og stál verkpöllum 
1,1 m. breiðir, þurfa að þekja 1000-
2500 fm. Uppl. í s. 896 0003.

Ný mótaborð til sölu 1.545 kr./m2 
m/vsk. Uppl. í s. 847 3798 Halldór og 
ulfurinn.is

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 27 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

Viltu léttast hratt og 
örugglega?

www.diet.is — www.diet.is Margrét s. 
699 1060.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, olsiar@hot-
mail.com

 Nudd

Glæsilegir meðferðabekkir frá USA. 
www.nalar.net Sími: 5200120 & 
8630180 Nálastungur Íslands ehf.

Heilnudd. Uppl. í s. 857 1356.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Flug

Lærðu að Fljúga
Flugskóli Íslands mun hefja 
einkaflugmannsnámskeið í 

janúar 2008
Skráning á www.flugskoli.is

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu 3ja ára gamalt og vel með farið 
rafdrifið heilsurúm frá Svefni og heilsu. 
Stærð 100 x 200 sm. Upplýsingar gefur 
Jón Þór í síma 8662924 eða 4652127.

VERKFÆRI TIL SÖLU
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SMÁAUGLÝSINGAR

 Barnavörur

Dönsk barnaföt. Einfaldur og öruggur 
verslunarmáti. www.rumputuski.is Frí 
heimsending.

 Dýrahald

BESTA VERÐIÐ Á HUNDABÚRUM OG 
BÆLUM Á ISLANDI SAMA VERÐ OG Í 
BANDARÍKJUNUM SKOÐIÐ ÞAÐ HÉR 
WWW.LIBA.IS

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Til sölu hreinræktaðir langhunda 
hvolpar afhentast, heilsufarsskoðaðir, 
örmerktir og með ættbók Íshundum. 
Uppl. í s. 863 0474.

Rottweiler hvolpar til 
sölu.

Hvolpar undan Aragorn vom Grossental 
og Blandons von Hoytts Nölu til sölu. 
Foreldrar mjaðma- og olnbogamyndað-
ir, sýndir hjá HRFÍ og hafa klárað skap- 
gerðarmat. Hvolparnir eru tilbúnir til 
afhendingar og hafa klárað hvolpaskap- 
gerðarmat. Aðeins góð heimili koma til 
greina. Áhugasamir geta haft samband 
í síma 615 5000.

Til sölu kóngapúðlu hvolpar. Foreldrar 
innfl. og margverðlaunaðir, ættbók 
HRFÍ, rólegir, barngóðir og gáfaðir 
hundar sem fara ekki úr hárum. Uppl. 
s:6917409 og www.standardpoodle.tk

Silky Terrier tík til sölu. Hún er rétt rúm-
lega 10 vikna örmerkt, heilsufarsskoð-
uð, bólusett, ormahreinsuð og ættbók-
arfærð Yndisleg tík með stóran karakter 
Upplýsingar í síma 8670820

Gullfallegir loðnir hvítir Chihuahua 
hvolpar til sölu. Heilsufarskoðaðir og 
ættbókafærðir frá Íshundum. Uppl. í s. 
690 8091.

Gefðu voffa hollt og gott í jólagjöf. 
Please Pet, 100% náttúrlegt hundana-
mmi og hunda bitafiskur. Fæst í bónus. 
www.please.is

Páfagaukur til sölu
Páfagaukur (gári) til sölu með búri og 
öllum fylgihlutum. Fuglinn er ljósgrár 
ungi og búrið er hvítt. Verð kr. 6.000. 
Uppl. gefur Dísa í s. 896 0753.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðalög

Kanarí, Kanarí, Kanarí
Til sölu ferð í sólina fyrir tvo 22. jan 
2008 í 3 vikur. Hotel Roque Nublo. Fínt 
hótel á besta stað. Góður afsláttur. S. 
861 0344.

 Hestamennska

Hnakkar, taumar, múlar, höfuðleður, 
ábreiður ofl. Hestavörur á frábæru verði. 
Tito.is - Súðavogi 6.

Hör. Undirlag undir hesta. Vorum að fá 
sendingu af hör. Heildsölu afgreiðsla á 
góðu verði. Ryklaust, hentugar pakkn-
ingar. IM ehf. Fiskislóð 18 RVK S. 899 
4456.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

101 Reykjavík Þú þarft 
bara að flytja inn með 

fötin þín
Herbergi með öllu til leigu frá 

1. des. ‘07 til 15. maí ‘08. 2 full-
búin eldhús, setustofa, fullbúið 
þvottahús, 4 sturtur, 3 salerni, 

netið og Stöð 2.
Uppl. í s. 897 1016.

Kósí 2ja herb. íbúð
2ja herb. 60 fm íbúð með garði á svæði 
108 til leigu. 120 þús. á mánuði. Laus í 
byrjun des. Uppl. í s. 898 1276.

Lítið hús til leigu á Seltjarnarnesi frá 
byrjun janúar til loka maí. Leigist með 
húsgögnum. Upplýsingar í síma 698 
5017.

Íbúðir til leigu!
Höfum nokkrar íbúðir lausar til afhend-
ingar fljótlega , nánari upplýsingar 
og umsóknareyðublöð á heimasíðu 
Leiguliða www.leigulidar.is

Til leigu nokkur herbergi í góðu húsi 
í miðbæ Rvk. Aðgangur að sameigin-
legu eldhúsi, wc og sturtu. Hentugt 
fyrir stúdenta. Verð frá kr. 40.000-. 
Fyrirspurnir sendist í tölvupósti á mid-
baer@gmail.com

Til leigu 150 fm. óinnréttað rými í góðu 
húsi í miðbæ Rvk. Hentar vel sem 
skrifstofa eða fyrir samhenta aðila til 
íbúðar. Fyrirspurnir sendist á midbaer@
gmail.com

Til leigu góð 4 herb. íbúð með 30 fm 
sólpalli í suður og sér þvottahúsi. Rétt 
við Smáralind. Laus strax. V. 160 þ. á 
mán. Uppl. í s. 695 7231 & 557 1478.

Herbergi til leigu í 105 Rvk m/ aðgang 
að eldhúsi og sturtu, sér inng. Leigist á 
35 þús. S. 552 0893.

Til leigu 87 fm íbúð í Lindahverfi kóp. 
Leiga 130 þús. + rafmagn. Laus 15 des. 
Uppl. í s. 865 3548.

Flott 70 fm. Íbúð til leigu í Grafvavogi. 
Leiga 120 þús. á mán. 2 mán. fyrirfram. 
Laus strax. Uppl. í s. 693 0232.

 Húsnæði óskast

Reglusamt par með 
hund leitar að 2 her-

bergja íbúð
Reglusamt par utan að landi, 

með hund leitar að 2 herbergja 
íbúð á Höfuðborgarsvæðinu. 
Skilvísum greiðslum heitið, 

Greiðslugeta 70-100 þús. íbúð-
inn verður að vera snyrtileg 
og helst með sérinngangi. 

Meðmæli ef óskað er.
Áhugasamir endilega hafið 
samband í sima 868 1509 

Guðlaugur.

Lítil íbúð óskast !
Ungur og reglusamur smiður 
óskar eftir lítilli íbúð á sann-

gjörnu verði fyrir sig og dóttur 
sína. Skilvísum greiðslum 

heitið.
Uppl. í s. 865 4568.

Óska eftir 3-5 herb. Íbúð í Rvk. Frá 
og með janúar má vera fyrr. Uppl. í s. 
848 4301.

 Fasteignir

Gótt verð, íbúð í Furugrund 70 Kópavogi. 
73,6 fm. 3ja herb. á 5. hæð. 400 metr-
ar í leikskóla, barnaskóla, verslanir og 
útivistasvæði. Laus strax. Verð 18,9 m. 
myndir og uppl. Valhöll.is eða í síma 
825 1111.

 Atvinnuhúsnæði

Bráðvantar lítið skrifstofuherbergi sem 
fyrst. uppl.í síma 6975863

60-100 fm. Atvinnuhúsnæði óskast, 
þarf að vera með keyrsludyrum, á stór 
Rvk. Svæðinu. Uppl. í s. 845 7924.

 Geymsluhúsnæði

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir 
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar.

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar ofl. 
Uppl. í s. 864 3176 & 895 3176.

Vetrargeymsla fyrir tjaldvagna, báta, 
fellihýsi o.þ.h. á höfuðborgarsvæðinu. 
Uppl síma 661 3131

ATVINNA

 Atvinna í boði

Bílstjóri - Lagermaður
Búr ehf óskar eftir að ráða 
bílstjóra sem einnig sinnir 

lagerstörfum. Framtíðarstarf. 
Ekki yngri en 20 ára. Góð 

ÍSLENSKUKUNNÁTTA og kurteisi 
skilyrði.

Upplýsingar í síma 896 2836 
Á SKRIFSTOFUTÍMA. Umsóknir 
einnig á staðnum, Bæjarflöt 2, 

Grafarvogi.

Síld og fiskur
Starfsfólk óskast í söludeild 
okkar til að taka til pantanir. 

Einnig vantar bifreiðarstjóra til 
að dreifa vörum á höfuðborgar-

svæðinu.
Upplýsingar gefur Sófus í síma 
863 1938 einnig á netfangið: 

sofus@ali.is

Afgreiðslustjóri hjá MEST
Óskum eftir að ráða öflug-
an afgreiðslustjóra í góðan 

starfsmannahóp söludeildar 
MEST Smiðjuvegi. Ábyrgðarsvið 

afgreiðslustjóra er m.a. 
afhending pantana, útskrift 

afhendingaseðla og reikninga 
og samskipti við viðskiptavini. 

Hæfniskröfur: Stundvísi og 
áreiðanleiki Hæfni í mannlegum 
samskiptum Léttleiki og þjón-

ustulund.
Umsækjendur þurfa að 

geta hafið störf sem fyrst. 
Umsóknir sendist á olafurk@
mest.is Frekari upplýsingar 

um starfið veitir Ólafur deilda-
stjóri í síma 825 0712.

Árbæjarlaug - Baðvarsla
Óskum eftir að ráða starfs-
menn til starfa á karlaböð í 
Árbæjarlaug. Um er að ræða 

vaktavinnu og 91% starfshlut-
fall.

Nánari upplýsingar veitir for-
stöðumaður í s. 411 5200 alla 

virka daga.

Ýtustjóri, Gröfumaður og 
Búkollustjóri

Arnarverk ehf. Óskar eftir að 
ráða starfsmann á Jarðýtu, 

Gröfumann og Búkollustjóra, 
reynsla, réttindi og lipurð í 

mannlegum samskiptum. Um 
framtíðarstörf er að ræða. 

Starfið stendur báðum kynjum 
til boða. Heitur heimilismatur 
í hádeginu. Mikil vinna fram-

undan.
Allar nánari upplýingar um 

starfið veitir Ágústa í síma 554 
2387. Umsóknir sendist á. arn-

arverk1@simnet.is

Starfsmaður í verslun
Select Bústaðavegi og 

Select Smáranum
Vilt þú takast á við áhugavert 

starf og starfa með góðu fólki? 
Afgreiðsla í verslun, þjónusta 

við viðskiptavini og önnur 
tengd störf. Í boði er vaktavinna 

virka daga og þriðju hverja 
helgi.

Nánari upplýsingar gefur 
Heiðbjört í síma 444 3000, 

Jóhanna stöðvarstjóri á 
Bústaðavegi, í síma 552 7616, 
eða Sigurborg stöðvarstjóri 
í Suðurfelli, í síma 557 4060. 

Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Starfsmaður í verslun
Select Suðurfelli

Vilt þú takast á við áhugavert 
starf og starfa með góðu fólki? 
Afgreiðsla í verslun, þjónusta 

við viðskiptavini og önnur 
tengd störf.Í boði hlutastörf 
aðra hvora helgi, frá 11:30 til 

19:30
Nánari upplýsingar gefur 

Heiðbjört í síma 444 3000 eða 
Sigurborg, stöðvarstjóri, í síma 
557 4060. Umsóknareyðublöð 
eru á næstu Shell/Select stöð 

eða á www.skeljungur.is.

English speeking polish 
workers wanted

for various construction work. 
Must have experience from iron 

industrial.
Please contact Helgi at 860 

7602.

Starfsmaður á plani
Select Hraunbæ

Hressandi þjónusta og útivera. 
Kjörið starf fyrir fólk á besta 
aldri. Unnið er á tvískiptum 

vöktum mánudag til sunnudags 
frá kl. 7.30 til 19.30, alls 15 

daga í mánuði.
Nánari upplýsingar gefur 

Heiðbjört í síma 444 3000 eða 
Helga stöðvarstjóri, í síma 567 
1050. Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Vantar starfskraft í kvöldvinnu og helg-
arvinnu. Einnig vantar pizzubakara. Ekki 
yngri en 18 ára. Pizza King. S. 864 
7318.

Viltu vinna vaktavinnu? 
 Viltu vinna með skóla ?

Hlöllabátar Þórðarhöfða óskar eftir dug-
legu fólki í vaktavinnu. Hentar vel með 
skóla, mikið að gera. Uppl. í s. 892 
9846.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Lagersala Lagersala!
Lagersala laugard. og sunnud 
kl. 18-20. á Kleppsmýravegi 8, 
104 Rvk. Allir stelpukjólar t.d 

prinsessukjólar og. skírnarkjólar 
í litum, eitt verð núna, 1000 kr!!

Rímingarsala frá föstu-
degi til sunnudags

Er með rýmingarsölu á húsgögnum, 
mat, blóm, gullskáp og ýmislegt fl. Uppl. 
í s. 893 8886 & 861 4082.
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SUMARHÚSALÓÐIR
Á BESTA STAÐ Í
GRÍMSNESI 
EIGNALÓÐIR, KJARRIVAXIÐ 
LAND, FAGURT ÚTSÝNI YFIR 
SOGIÐ OG FJALLAHRINGINN.

HITAVEITA-
RAFMAGN-
KALT VATN-
INTERNET-
NÁTTÚRUFEGURÐ-

AÐEINS 45 MÍN. FRÁ REYKJAVÍK

Búgarður ehf. - Sími: 898 0801
www.101grimsnes.is

TIL SÖLU

SUMARHÚS / LÓÐIR
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Við leggjum áherslu á gæði og vönduð vinnubrögð. Ef þú telur þig 
geta lagt okkur lið með þinni þekkingu á 3ds max, hafðu þá 
samband.

Starfssvið
Hönnun modela
Texture
Render
Eftirvinnsla

Menntunar- og hæfniskröfur
Þekking og reynsla í 3ds max, Photoshop og After Effects.
Þarf að geta unnið bæði sjálfstætt og í hóp.
Jákvæðni og gott hugarfar.

Umsóknir sendist á 3d@inhouse.is
Ekki er tekið við umsóknum í síma.

Um land allt
með ljósmyndabúnað, fartölvu og bíl til umráða

Starfsvettvangur
Höfuðborgarsvæðið
Suðurnes 
Suðurland
Austurland
Norðurland
Vestfirðir 
Vesturland

Starfssvið
Fasteignaljósmyndun
Blaðaljósmyndun

Menntunar- og hæfniskröfur
Þekking og reynsla af ljósmyndun, gott portfolio.
Þarf að geta unnið sjálfstætt og undir leiðsögn.
Jákvæðni og gott hugarfar.

Umsóknir sendist á ljosmyndun@inhouse.is
Ekki er tekið við umsóknum í síma.

Inhouse ehf er auglýsingastofa sem sérhæfir sig í hönnun markaðsefnis fyrir fasteignamarkaðinn.
Hjá Inhouse starfa nú átta starfsmenn, þar á meðal grafískir hönnuðir, ljósmyndarar og þrívíddarhönnuðir.

Vegna mikilla anna erum við að leita eftir öflugum starfskröftum í eftirfarandi störf:

Þrívíddarhönnuðir

Starfssvið
Símsvörun, úthringingar og ýmislegt tilfallandi.

Umsóknir sendist á inhouse@inhouse.is
Ekki er tekið við umsóknum í síma.

Ritari

Ljósmyndarar

Inhouse ehf. - Askalind 2 - 578 2450 
www.inhouse.is - inhouse@inhouse.is

Tökum við umsóknum út Desember

Við erum að opna nýja og glæsilega fasteignasölu á 17. hæð í Smáraturninum. 
Okkur vantar því nokkra öfluga starfsmenn sem passa vel inn í núverandi hóp.

Við leitum að sjálfstæðum einstaklingum sem búa yfir metnaði og krafti til að ná 
lengra í starfi og hafa hugmyndaflug til að láta sér detta í hug spennandi nýjungar 
sem nýtast til að veita viðskiptavinum okkar enn betri þjónustu. Laun eru í 
samræmi við árangur og afköst og góð umbun er veitt fyrir vel unnin störf.

Ef þú ert 25 ára eða eldri og þér finnst vinnan þín ekki lengur veita þér 
næga ögrun gæti þetta verið rétta tækifærið.

Við byggjum á teymisvinnu og leitumst við að skipuleggja samstarfið þannig að 
hver liðsmaður geti sýnt sína sterkustu hlið. Við hvetjum jafnframt alla starfsmenn til 
að leita stöðugt nýrra og skapandi leiða sem geta nýst hópnum.

Í teyminu er starfandi gæðastjóri og unnið er eftir skilgreindum gæðastöðlum og 
ferlum.   Við leggjum áherslu á faglegan stuðning og þjálfun enda er markmiðið að 
skila afburða vinnu og veita hverjum viðskiptavini jafngóða þjónustu og við viljum 
sjálf fá.

Ásdís Ósk Valsdóttur
Löggiltur fasteignasali

Stefnirðu hærra?

Eingöngu metnaðarfullt fólk kemur til greina sem vill 
veita framúrskarandi þjónustu og leitast við að fara fram 
úr væntingum viðskiptavina sinna.

Ef þú ert rétti einstaklingurinn fyrir okkur skaltu senda ferilskrá 
ásamt mynd á netfangið asdis@remax.is eða hafa samband við 
Ásdísi Ósk Valsdóttur, löggiltan fasteignasala í síma: 863-0402.
Fullum trúnaði heitið.

METNAÐUR :: KRAFTUR :: ÞJÓNUSTA

Auglýsingasími

– Mest lesið
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SUÐURGATA 7, 101 REYKJAVÍK, • www.hibyli.is • hibyli@hibyli.is

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

ÆGISÍÐA 109 - EFRI HÆÐ - OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI KL. 14 OG 15, 
ÞORBJÖRG TEKUR Á MÓTI GESTUM. 

Glæsileg 112 fm efri hæð í þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist í stórar
saml. stofur, 3 rúmgóð svefnherbergi, eldhús með nýlegri
innréttingu og baðherbergi, sem er endurnýjað. Massíft
parket á gólfum. Íbúðin er mjög mikið endurnýjuð, gler
nýlegt, raflagnir og tafla endurnýjuð. Húsið er allt tekið í gegn,
m.a. nýtt þak, vatns- og skolplagnir, svalir nýsteyptar og
flísalagðar, útitröppur flísalagðar. Hús nýmálað að utan. Eign
í sérflokki. Óskað er eftir tilboðum í íbúðina. Laus fljótlega.

Fr
um

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

Vel skipulögð 75 fm íbúð á 1. hæð ÍBÚÐ MERKT 0101 í góðu fjöl-
býli við Fossvogsdalinn. Eldhús með góðum borðkróki og rúmgóð
stofa með útsýni að Fossvogsdalnum. Suðursvalir út af hjónaher-
bergi. Þvottaherbergi innan íbúðar. Hús að utan steniklætt að hluta
og sameign til fyrirmyndar. Verð 18,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-16 
Verið velkomin.

Fr
u

m

Kjarrhólmi 16 - Kópavogi
Góð 3ja herb. íbúð

Opið hús í dag frá kl. 15-16

Glæsileg og rúmgóð 84 fm íbúð á 1. hæð ÍBÚÐ MERKT B 01
þ.m.t. 12,8 fm sér geymsla í kjallara í nýlegu fjölbýlishúsi í Hlíðun-
um. Opið eldhús með eyju og innréttingum úr beyki, rúmgott her-
bergi og flísalagt baðherbergi. Sér þvottaherbergi innan íbúðar
og tvær sér verandir til austurs og vesturs. Laus strax. Verð
29,8 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.

Stakkahlíð 17 - Rvík
Glæsileg 2ja herb. íbúð í nýlegu húsi
Stæði í bílageymslu og tvær verandir

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Drangahraun 5
Hafnarfirði
Glæsilegt atvinnuhúsnæði

Stærð: 1092,9 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 132.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 220.000.000
Glæsilegt atvinnuhúsnæði á góðum stað í Hafnarfirði. Þriggja hæða hús, efri hæð, jarðhæð, og kjallari. Efri
hæð,  fjögur  góð  herb./skrifst.,  baðherb.  með  flísum  á  gólfi  og  eldhús  með  borðkr.  Jarðhæð,  stórt
verslunarrými  bjart  og  snyrtilegt,  hentar  fyrir  margskonar  notkun,  tvö  iðnaðarbil  150  fm  með
innkeyrsluhurðum, lofthæð 4m. Auðv. að breyta innra skipul. á efri hæð og jarðh. Kjallara skipt upp í fjögur
bil, tvö 150fm og tvö 75fm, smurgryfja í einu bili. Auðvelt að skipta kjallara upp í 6 bil.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Bragi Valgeirsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

bragi@remax.is

Gott tækifæri fyrir fjárfesta.

RE/MAX Eignastýring  - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

534 4040

893 6767

FJÁRFESTAR!
SMIÐSHÖFÐI - 10 EININGAR
Vorum að fá í einkasölu tæpl. 1.200 ferm.
atvinnuhúsnæði sem skiptist í allt að 10
einingar á jarðhæð með möguleika á millilofti
í um helming húsnæðisins. Gott bílaplan.
Hluti er í útleigu. Miklir möguleikar. 

Nánari uppl. veitir Haukur Geir 
í síma 822 4850

Fasteignasala Íslands sími 588 5060 
Haukur Geir Garðarsson 

viðskfr. og lögg. fasts.

Fr
umBæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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u

m

Glæsilegt verslunar og atvinnuhúsnæði. Nýkomið í einkasölu glæsileg eign, þar
sem blómabúðin Dögg er til húsa. Um er að ræða 300 fm. húsnæði á einstakri
hornlóð. Lóðin er hellulögð með góðri aðkomu. Húsnæðið er í dag í skammtíma-
leigu. Verð 80 millj.

Upplýsingar gefur Helgi Jón, sölustjóri 
sími 893 2233 eða á skrifstofu.

BÆJARHRAUN HAFNARFIRÐI 
– EINSTAKT TÆKIFÆRI –

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Kvíslartunga 64
270 Mosfellsbær
ENDARAÐHÚS - AFHENDIST FLJÓTLEGA

Stærð: 250 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000

+++JÓLASTEMNING Í DAG - HEITT SÚKKULAÐI, KONFEKT OG KAFFI Á KÖNNUNNI+++ SÉRLEGA FALLEGT
OG  VANDAÐ,  TVEGGJA  HÆÐA  ENDARAÐHÚS  MEÐ  INNBYGGÐUM  BÍLSKÚR  Á  GÓÐUM  STAÐ  Í
LEIRVOGSTUNGUNNI.  GERT  ER  RÁÐ  FYRIR  HÚSSTJÓRNARKERFI.  Frábært  útsýni.  Bjart  og  mikil  lofthæð.
Húsið er staðsteypt og stendur í  jaðri  byggðarinnar.  Það skilast  um áramót fokhelt  að innan en tilbúið að utan,
steinað  með  HRAFNTINNUSALLA  (ásetning  fylgir  með  en  verður  þó  ekki  framkvæmd  fyrir  afhendingu  vegna
árstíðar).  HÆGT  ER  AÐ  FÁ  HÚSIÐ  LENGRA  KOMIÐ.   Breytt  var  aðeins  út  af  sýndum  teikningum  á  efri  hæð
hússins, þar sem geymslu er sleppt og 1 herbergið opnað sem sjónvarpsherbergi.  Auðvelt er að breyta því aftur
ef kaupanda sýnist svo. EINSTAKT BYGGINGALAND: Leirvogstunga er sérlega vel skipulagt og aðlaðandi hverfi,
hannað  með  þarfir  fjölskyldunnar  í  huga.  Stórbrotin  náttúra  umlykur  byggðina.  Esjan  nánast  í  bakgarðinum  og
kaldakvíslin og Leirvogsá renna meðfram hverfinu á hvora hönd.  Svæðið til sjávar er friðað svo ekki verður byggt
þar í framtíðinni. Nánar á: http://www.leirvogstunga.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lilja E.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

liljae@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS  SUNNUDAGINN  10/12  KL:  13:00 - 13:30

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

690 2708

699 5008

F
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OPIÐ HÚS
NORÐURBAKKI 5

Sími 520 2600 Sími 520 7500 Sími 565 5522

Kíktu í heimsókn til okkar að Norðurbakka 5,  
í dag sunnudaginn 9. desember, frá kl. 14-17.  
Komdu og skoðaðu glæsilegar íbúðir í nýju lyftuhúsi á frábærum stað við sjávarsíðuna.
Ekki missa af þessu einstaka tækifæri.  Sjón er sögu ríkari.

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
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m

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í sölu mjög gott fiskvinnsluhús 789,6 fm vel staðsett við Dal-
víkurhöfn. Um er að ræða stálgrindarhús með tveimur góðum innkeyrsludyrum. Eignin skiptist í skrif-
stofu, kaffistofu, tvö fataherbergi, salerni, gang, vinnslusal, þurkklefa, vélageymslu og geymslu.

Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður gsm 896 0058. 
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

RÁNARBRAUT - DALVÍK

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Opið hús í dag frá kl. 15:00 til 16:00
Leiðhamrar 10 - Einbýli

Fr
u

m

Til sýnis í dag glæsilegt, 209 fm fullbúið og vel viðhaldið einbýli á besta stað í Grafarvog-
inum ásamt meiri háttar fallegum garði. 4 herb. og 3 stofur - parket og flísar á gólfum.
Stétt liggur umhverfis allt húsið. Tvær hellulagðar verandir. Stutt í ósnortra náttúru. Góð
aðkoma. Hiti í bílaplani. Mikil og góð lofthæð í öllu húsinu. Tvöfaldur
bílskúr m/geymslulofti, innangengt úr forstofu í skúr. Fallegt útsýni.

Í heildina mjög fallegt fjölskylduvænt einbýli á frábærum
stað. Sjón er sögu ríkari. Verð 69,5 millj.

Vilhjálmur og Ingibjörg sýna húsið í dag á milli kl. 15 og 16.

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Lausar fyrir jól!

HOLTAGERÐI - LAUST STRAX 142 fm neðri
hæð m/bílskúr í tvíbýli. 3-4 sv.herb. Pallur og fallegur
garður. Verð 33,5 millj. 6919

ESKIVELLIR - LAUST STRAX Björt og falleg
108,5 fm íbúð á 5. hæð í lyftuhús m/stði í bílag. 3
sv.herb. Tvennar svalir. Verð 27,5 millj. 7043

HÓLMATÚN - LAUST STRAX Sérlega fallegt
132,5 fm endaraðhús á eignarlóð með sjávarútsýni.
3 sv.herb. Smekkleg eign á góðum stað. Verð 39,9
millj. 7179

LINDASMÁRI - LAUST STRAX Sérlega falleg
92,2 fm íbúð á jarðhæð á góðum stað. 2 sv.herb.
Suðurverönd og afgirt lóð. Verð 27,5 millj. 7188

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX Falleg 95,4 fm íbúð
á 2. hæð. 2 sv.herb. Bílsk.réttur. Verð 20,9 millj. 7194

DREKAVELLIR - LAUST STRAX Glæsileg
126,8 fm íbúð á 3. hæð m/stæði í bílag. í lyftuhúsi. 3
sv.herb. Stórar L-laga svalir. Verð 29,9 millj. 7255

NORÐURBAKKI - LAUST STRAX Vorum að fá
nýja glæsilega 129 fm 4ra herb. íbúð á besta stað í
húsinu. Stæði í bílageymslu. Glæsilegt útsýni. 7122

NORÐURBAKKI - ENDI - FULLBÚIN Falleg
fullbúin endaíbúð á jarðhæð með sér verönd og
garði. parket og flísar. Glæsilegt útsýni. LAUST
STRAX. Verð 29,9 millj. 7266

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

ð
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Júlíus
sölustjóri

Stefán Hrafn
Hdl. lögg. 

fasteignasali

Magnús Ninni
sölufulltrúi

Vésteinn
sölufulltrúi

TTILIL SÖLUSÖLU EÐAEÐA LEIGULEIGU KKRÓKHÁLSRÓKHÁLS 1212

Nánari upplýsingar veitir Júlíus Jóhannsson

Saga Fasteignir ehf. - Sími 414 8800 - www.sagafasteignir.is

Hlíðasmára 14 - S. 414 8800
Guðmundur Þórðarson hdl & löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16-17
SUÐURBRAUT 12 - HAFNARFIRÐI

Fr
um

Björt og skemmtileg 3ja herbergja
endaíbúð á 2. hæð í góðu klæddu fjöl-
býli. Suðvestursvalir. Gott útsýni. Skóli,
sund og verslun í göngufæri. Leiguíbúð í sameign sem greiðir allt
viðhald á húsinu. Verð 17,9 millj.

Valdimar hjá Saga sýnir og gefur frekari uppl. í sima 868 8888

Sýnum í dag  glæsilega 122 fm 4ra herbergja íbúð á 8. hæð (efstu) ásamt
stæði í bílageymslu á frábærum stað í Salahverfinu. Eldhús með fallegri
viðarinnréttingu. Þvottahús innan íbúðar. Stórar stofur með útg. út á suður-
svalir með frábæru útsýni til suðurs, austurs og vesturs. 
Nánari upplýsingar á GIMLI. Verð 33,9 millj.

FASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
u

m

Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

GLÓSALIR 7, ÍBÚÐ 0801
OPIÐ HÚS Í DAG

Eignin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl . 14 - 15

1176,3 fm atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum
á góðum stað í Ártúnshöfðanum í Reykjavík.

NÁNARI LÝSING:
NEÐRI HÆÐ: Aðkoma að neðri hæðinni er frá Stórhöfða. Neðri hæðin er 552 fm og er skipt upp í 5 bil öll með góðum
innkeyrsluhurðum. Lofthæð neðri hæðar er ca. 3,3 m og er hvert bil  ca. 110 fm. 
EFRI HÆÐ: Aðkoman að efri hæðinni er frá Smiðshöfðanum. Efri hæðin er 552 fm auk millilofts sem er skráð 72,3 fm. efri
hæðinni er skipt upp í tvö bil með stórum innkeyrsluhurðum. Lofthæðin er ca 5,5 m og er eignini skipt upp í tvö bil og er
milliloft í báðum.

FASTEIGNASALAN 570 4800
Fr

u
m

Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

SMIÐSHÖFÐI 11 - ATVINNUHÚSNÆÐI

Allar upplýsignar gefur Sveinbjörn í síma 892 2916
eða á skrifstofu Gimli sími 570 4800.

Auglýsingasími
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur

Helgadóttir lögg.fast

JÓRUNNARSTAÐIR - 601 AKUREYRI 
Stórglæsileg ca. 150 ha jörð innarlega í Eyjafirði. Með
miklum og góðum húsakosti, mikið og fallegt landslag
þar sem Eyjafjarðará leikur aðalhlutverk.
VERÐ tilboð.

Upplýsingar veitir Áki í síma 869 1181
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur

Helgadóttir lögg.fast

Víkurhvarf - atvinnuhúsnæði 
Höfum til sölu ýmsar stærðir af vönduðu verslunar og
skrifstofuhúsnæði í þessu ört vaxandi þjónustuhverfi.
Bílastæðahús, auk margra stæða á lóðinni. Mörg
landsþekkt fyrirtæki eru sest að í götunni sem er mjög
áberandi. Góðar samgöngur eru að hverfinu og
stutt í „allar áttir“.

Upplýsingar gefa sölumenn atvinnuhúsnæðis á
skrifstofu AKKURAT í síma 594 5000

A
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Twww.remax.is/skeifan

Hef hafið störf hjá RE/MAX

Vantar eignir á skrá. 

Kaupendur, seljendur 

hafið samband.

Faxafeni 8
108 Reykjavík
Sími 412 3400
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Stefán

Erlendsson

Sími 770 1666 

Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja-, og skipasali 

Borgartúni 22 | 105 Reykjavík | Sími: 5-900-800 

Fr
u

m

Fasteign.is var að taka í sölu glæsilega eign að Lindarbraut, Seltjarnanesi.
Íbúðin er laus til afhendingar STRAX. Um ræðir mikið endurnýjaða og eink-
ar glæsilega 4ra herbergja sérhæð í þríbýlishúsi, 117,2 fm2. Íbúðin skiptist í
stofu, eldhús, þrjú herbergi, þvottahús, baðherbergi, hol og geymslu. Sjón
er sögu ríkari. Fallegt útsýni út á sjóinn til suðurs. Verð 36,5 millj.

Sölumenn frá Fasteign.is verða á staðnum.
Ásgerður sími 691 4161 & Margrét Elín sími 696 3683

Opið hús í dag kl: 15:30-16:00
Lindarbraut 4, 170 Seltjarnarnesi
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur

Helgadóttir lögg.fast

Lómatjörn 5 - Njarðvík.
Aðeins þetta eina einbýlishús eftir í þesari götu!
Glæsilegt fimm herbergja 163,9 fm einbýli með
innbyggðum bílskúr. Húsið er fullbúið nema án
eldhúsinnréttingar og fataskápa. Forstofa með flísum
og gestasalerni. Opið eldhús. Náttúruflísar og
plankaparket á gólfum. Stór stofa með góðri lofthæð.
Gott baðherbergi flísalagt hólf í gólf með innbyggðu
salerni og bæði baðkari og sturtu. 4 rúmgóð
svefnherbergi. Þvottahús og geymsla.
VERÐ 33,5 millj.

Nánari uppl. veita Ásdís sími 898 3474 
og Bjarni sími 896 3875
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LANGABREKKA 18 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 15 -16 

Dögg Pálsdóttir hrl., lögg. fast.sali • Þyrí Steingrímsdóttir hdl. 
Andri Sigurðsson sölustjóri • Rannveig Eva Karlsdóttir ritari

Rúmgóð, björt og mikið endurnýjuð 125,9 fm efri sérhæð (engar
tröppur) ásamt 24,5 fm bílsk. eða samtals: 150,4 fm. Bílskúrinn er með
heitu og köldu vatni ásamt rafmagni. Undir bílskúrnum er 25 fm óskráð

rými með glugga og hurð. Í þessu rými í dag er gufubað
og sturta. Nýleg innrétting í eldhúsi og baðh. Tæki í eld-
húsi ásamt gólfefnum í stofu og eldhúsi ný. Allar hurðir
eru nýlegar úr mahóní við. Þakið er síðan 2001, gluggar
að hafa mestu verið endurnýjaðir. Mjög vel skipulögð
og falleg eign á eftirsóttum stað. Verð 39,9 millj.
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Ég er stolt-
ari af því 
að unga 
fólkið 
vilji hafa 
mig með 
en það 
sem nú er 
eins og ég 
að verða 
gamalt 
og farið 
að missa 
völd.“
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Yrsa Sigurðardóttir sendir 
nú þriðja árið í röð frá sér 
spennusögu um lögfræðing-
inn Þóru Guðmundsdóttur 
og skjólstæðinga hennar. 
Strax með fyrstu glæpa-
sögu sinni skipaði Yrsa sér í 
hóp þekktra glæpasagna-
höfunda. Bæði hafa bækur 
hennar þótt spennandi og 
þær verið þýddar og útgefn-
ar í fleiri löndum um svipað 
leyti og þær hafa komið út 
hér á landi. Í þessari þriðju 
sögu um lögfræðinginn 
Þóru þvælist skjólstæðing-
ur hennar inn í sakamál sem 
gerist í Vestmannaeyjum. 

Það er merkilegt að 
íslenskir glæpasagnahöf-
undar skuli ekki fyrr hafa 
leitað fanga í öskunni í 
Eyjum. Svört og þétt askan, 
að ekki sé talað um úfið 
hraun, eru upplagður vett-
vangur sakamáls í skáld-
sögu. Lítið samfélag á eyju 
norður í Atlantshafi lýtur 
öðrum lögmálum en samfé-
lag stórborgar. Eldgosið 
1973 og þær afleiðingar sem 
það hafði fyrir samfélagið í 

Vestmannaeyjum verður 
hluti sögunnar sem og þjóð-
hátíð, fuglalíf og siglingar. Í 
ljósi þess að glæpasögur 
Yrsu hafa frá upphafi verið 
hluti af erlendum bóka-
markaði er ánægjulegt að 
þess sér ekki merki í skrif-
um hennar. Nöfn söguper-
sónanna eru gjarnan með 
séríslenskum bókstöfum, ef 
tónlist ber á góma er um 
íslensk dægurlög að ræða 
og að þessu sinni byggir 
sagan á atburði sem Íslend-
ingar þekkja vel, og fyrir-
bærum eins og hrauni og 
ösku, sem mörgum þjóðum 
er framandi.

Auk þess að Þóra þvælist 
inn í sakamál sem askan 
hefur geymt þarf hún að 
glíma við sakamál í samtím-
anum. Samhliða því að höf-
undurinn tekst á við saka-
málin tvö er í bókinni skýr 
ádeila á útlitsdýrkun sam-
tímans. Annars vegar 
kemur fram neikvætt við-
horf Þóru til frjálslegs 
klæðaburðar og vaxtar 
ritara síns og hins vegar 

kynnist lesandi stúlku sem 
þjáist af alvarlegu tilfelli 
anorexíu. Það er ljóst að 
glæpasagnahöfundar ná til 
stórs hóps lesenda svo það 
er ekki óeðlilegt að þeir leit-
ist við að reyna að hafa áhrif 
á það samfélag sem við 
búum í. 

Flétta sögunnar er ansi 
góð, smátt og smátt verður 
heildarmynd glæpsins 
stærri og rannsóknin viða-
meiri en fléttast svo saman 
í lokin með lausn sem kemur 
lesandanum í nokkuð opna 
skjöldu. Þar sem annað 
sakamálanna gerist í nútím-
anum má nokkuð ljóst vera 
að sá sem ábyrgðina ber er 
einhver þeirra sem við sögu 
koma. Í svona langri sögu 
mættu gjarnan vera fleiri 
lykkjur á leiðinni til þess að 
afvegaleiða lesandann. 

Eins og þekkt er í heimi 
glæpasagnanna er sama 
aðalsöguhetja á ferðinni 
margar bækur í röð. Les-
andinn kynnist aðstæðum 
hennar og skoðunum. Þóra 
er vel ígrundaður karakter, 
nútímakona, fráskilin og 
þarf að halda heimilinu í 
horfinu samhliða flóknu 
starfi. Nýjar persónur sem 
aðeins koma við sögu í þess-
ari bók eru líka heillegar og 
vel unnar.

  Hildur Heimisdóttir

Í opna skjöldu

Yrsa Sigurðardóttir rithöfundur á góðu gengi að fagna víða um lönd 
fyrir sögur sínar af Þóru lögfræðingi. 

Mikil bók og makalaust vel 
ort. Tök skáldsins á við-
fangsefni sínu fullþroska og 
hvergi þverbrest þar að 
finna, tónninn tær og frónsk-
ur, orðfærið síungt og skap-
andi en sprottið beint úr 
sígildum jarðvegi fornum, 
lifandi og auðugt tungumál 
svo af ber. Þekking skálds-
ins á ljóðforminu er algjör 
og röddin alsjálfstæð – rásar 
aldrei úr einkar öruggu 
spori. Þjóðholl ljóð og fögur 
– land, þjóð og tunga í önd-
vegi. Ávarp fjallkonunnar 
fullkomnað. Engin bylting, 
engin blekking eða sjónvilla 
sem stenst ekki raun, fjöllin 
verða að duga „skjótt“ (51). 

Kunnátta skáldsins og 
verklagni, andagift, hugvit, 
smekkur, hagmælska, stíl-
færni, gáfuleg kímnigáfa, 
málgáfa, orðagaldur, orð-
kringi, kringilyrði, orðaspé, 
orðaskekkjun með ísaumuð-
um merkingarbrenglum, 
hnyttni, viska og speki; öll 
eru þessi skáldlegu ágæti 
alþekkt úr fyrri bókum höf-

undar og skjóta hér upp 
skýrum kolli og fögrum enn 
á ný. Einsog uppskrift að 
ljóðagaldri nýliðinnar geim-
aldar. Beinskeytt ljóð, 
tæknilega fullkomin, sjálf-
hverf og fyndin (orðheppin 
með eindæmum og ögn góð 
með sig í allri hlédrægn-
inni), styðja sig við öruggan 
stuðul og vísan staf en stand-
ast þó þá heimtingu líðandi 

stundar að koma sér á óvart 
og opinbera nýja tíð með 
nýjum hætti – birta í orði og 
mynd þá breytingu sem varð 
á skini himintungla eftir að 
maðurinn sté þar fæti og 
leysti bönd. En um leið var-
ast ljóðin að hrekkja skyn-
semi hinnar háöldruðu aldar, 
og virða festu hennar þótt 
þau efist um móralinn. Vök-
ult auga, næmt eyra; skáldið 
skynjar tímamót og tungan 
er vígfús, en varkár þó og 
vill ekki styggja virðulegan 
öldunginn um of. Þar er ef 
til vill að finna eina „stjörnu-
hrap“ þessarar óaðfinnan-
legu bókar – fjarvera þess 
fífldjarfa sem sparkar í 
höfuðstaf afa og ömmu við 
dyrastaf nýrrar aldar í hölt-
um höfuðstað nýrra trilljóna 
uns eitthvað lætur undan, 
bara eitthvað – fæstir munu 
þó sakna hans hér, vænti ég 
og „bíða rólegir eftir nýjum 
viðsnúningi“ (44). Og meta 
þá „dýflissuna“ of lítils! 

Ljóðin eru aðgengileg og 
auðnumin, ýmist laus eða 
bundin að ytra búningi en 
ávallt samin við undirleik 
klassískra tóna og liðmjúkra 
hljóma – ljóðin eru snúin en 
aldrei flókin, djúp en aldrei 
botnlaus, dýr og rík en þó að 

einföldum alþýðusmekk, 
krefjandi en rata hvergi í 
villur, fara ekki leynt með 
boðorð sitt þótt þau berhátti 
það aldrei, spyrja fremur en 
að svara, hlusta og hlýða í 
stað þess að messa, bera 
áberandi virðingu fyrir les-
anda sínum og krefjast 
einskis af gagnrýnendum, 
leysa sjálf ráðgátur sínar 
áreynslulaust eða velta þeim 
yfir á lesandann af ráðnum 
hug. 

Bókin skiptist í sjö kafla, 
sjö ljóð í hverjum, einsog 
innsiglin í orkusviði Opin-
berunarbókarinnar, en tákn-
málið ljósara og veraldlegt 
hlutskipti að ljúka þeim upp; 
„lesning en ekki ritning“ 
(75). Yrkisefnið er afar víð-

feðmt þótt ljóðin fjalli líka 
flest um sig sjálf ekki síst. 
Skáldið yrkir um land og 
þjóð, vegferð mannsins og 
fegurð lífsins, meinlokur 
nútímans, siðvillur og lok-
leysur, skáldið og erindi 
þess, ljóðið og hlutverk þess, 
skáldskapinn og gildi hans, 
tungumálið – möguleika 
þess og takmörk og færni til 
að hafa áhrif. 

Og bæði vegna þess hve 
ljóðin eru nærtæk sjálfum 
sér og hversu óbilandi trú 
þau hafa á gildi og verðmæt-
um eigin eðlisþátta, eru þau 
samsett af þessháttar fjöl-
kynngi, braglist og orð-
kynngi að búningurinn verð-
ur þar hluti af hugvekju 
ljóðsins og skáldskapurinn í 

höndum skáldsins er þá sjálf 
hugvekjan (ekki einhlítt, 
vitaskuld). Kappleikur 
skáldsins við ljóðformið öðl-
ast þá sjálfstætt gildi af því 
hann er ekki einskær leikur 
heldur dramatískur sjón-
leikur sem „stenst raun-
veruleikann“ (89) og spegl-
un lesandans. Meira að segja 
andstæður og hliðstæður, 
mótsagnir og þversagnir 
(sem ljóðin eru jafnan mjög 
auðug af) og ótal fleiri innri 
eðlisþættir ljóðsins eignast 
þar sjálfstæða tilveru og 
verða sjálfstöndugur hluti 
af  „boðskap“ ljóðsins – 
„skrautið“ (jafnvel rímið) er 
þar sjálfbær merking og 
getur jafnvel fangað sjálfan 
kjarnann þegar það tekur 
eigin byggingarmót og beit-
ir þeim í þágu afbyggingar, 
brýtur niður takmarkanir 
með eigin fjötrum, beitir 
innri festi gegn ytra hafti 
sem þá leysir úr læðingi 
nýtt merkingarsvið. Í línu-
dansi þeirrar íþróttar á Þór-
arinn Eldjárn engan maka – 
allt frá því „lírukassinn í 
lágnættinu söng“ (um þá 
sem eiga svör við öllu en 
enga spurn). 

Fullt hús matar, frábær 
skurn.  Sigurður Hróarsson

Að eiga spurn við öllu

Þórarinn Eldjárn skáld: Sjö ljóðakaflar mynda nýja ljóðabók hans, 
Fjöllin verða að duga. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFAN

Ung stúlka kemur í þorpið 
þar sem amman bjó þar til 
hún lést árið áður. Hún ætlar 
að dveljast um hríð í húsi 
ömmu sinnar án þess að ætl-
ast neitt sérstakt fyrir. Strax 
á fyrsta degi hittir hún stúlku 
sem hún verður heltekin af 
við fyrstu sýn – og þessi 
hrifning stýrir síðan fram-
vindu sögunnar þar sem upp-
rifjun á æskuárunum fléttast 
inn.

Hvað lengd og efnistök 
varðar er á mörkunum að 
Saga af bláu sumri, fyrsta 
skáldsaga Þórdísar Björns-
dóttur, sé skáldsaga. Mætti 
frekar telja hana nóvellu, 
langa smásögu þar sem sam-
band stúlknanna tveggja er 
kjarni sögunnar, öllu heldur 
óútkljáð og óleyst þrá þeirrar 
sem segir söguna.

Saga um dvöl í húsi sem 
hefur komið við fyrri sögu 
býr til tvöfaldan tíma, þá og 
nú, sem svo á einhvern hátt 
spila saman: 1. kafli sögunnar 
er upprifjun stúlkunnar á 
æskuupplifunum í húsi ömm-
unnar. Ljúfar minningar um 
líf og veröld sem einu sinni 
var og sem ylja og gleðja 
síðar á ævinni þó ævin sé enn 
stutt þegar hér er komið 

sögu. 
Hér fannst mér línurnar 

strax óskýrar: myrkur og ein-
vera vekur bæði öryggi og 
hræðslu. Stúlkan horfir út í 
myrkrið og sér verur í kvist-
unum sem „urðu góðir kunn-
ingjar sem ég hlakkaði til að 
hitta“. (Bls. 7) En alveg frá 
sex ára aldri hefur hún séð 
eitthvað, verið skyggn og 
varð eftir þá reynslu „haldin 
óstjórnlegum ótta við myrkrið 
innandyra“. (Bls. 9)

Stúlkan er sólgin í kaffi, 
nýtur ilmsins og áhrifanna, 
jafnvel þó hún hafi 
hjartsláttartruflanir sem hún 
tengir kaffidrykkjunni. Kaff-
ið kemur við sögu í kynnum 
stúlknanna – teskeið hrært í 
kaffibolla og hljóðið sem af 
hlýst – en þetta er eitt af fleiri 
atriðum sem virðist ögn 
hanga í lausu lofti í sögunni.

Þegar í fyrstu hugsar hún 
um stúlkuna sem hún hefur 
séð á leiðinni í húsið, „þá fal-
legustu veru“ sem hún hefur 
augum litið og sem birtist 
henni „líkt og helgimynd úr 
fjarlægum draumi sem virt-
ist eiga sér einhverja hlið-
stæðu innra með mér“. (Bls. 
15-16) Næstu hugsanir um 
stúlkuna tengjast þráhugsun-
um og löngun sem hún hefur 
áður fundið fyrir um að gera 
eitthvað hræðilegt – stúlkan 
vekur henni „þrá og losta“ og 
„þrá eftir að fórna einhverju 
mikilvægu fyrir hana“ (bls. 
35): hugmyndir tengdar ást 
eins og þær birtast oft í lífi og 
listum. 

Líkt og sögukonan finnur 
strax á sér líkist helgimyndin 
henni sjálfri við nánari kynni 
– þær eru báðar einfarar sem 
hafa búið um sig í húsum 
gamalmenna. Undir lok 
bókarinnar er stúlkan enn 

„að springa af þrá eftir að 
umbylta öllu eða taka ein-
hverja áhættu sem skipti 
máli“. (Bls. 90) Þrá og losti, 
hvort sem er kynferðislegur 
eða tilvistarfræðilegur, fer 
ekkert lengra, geðshræringin 
er viðvarandi. 

Táknræn atriði – svo sem 
skordýraáhugi og barn sem 
leikur að það sé dáið – vekja 
hugrenningatengsl án þess að 
þau nái að skerpa söguna því 
framvinduna vantar. Í lok 
bókarinnar hafa persónurnar 
því ekki hafa hreyfst úr stað 
og þá lesandinn ekki heldur: 
hugmyndirnar sem vaktar 
eru vinda ekki upp á sig þó 
vikurnar líði.

Stúlkan kemur í þorpið 
með rútu svo vélaöldin er 
greinilega gengin í garð og 
nútíminn birtist í formi kjör-
búðar en er annars fjarver-
andi. Það er ekkert líf í þorp-
inu sjálfu – stúlkan hittir 
aðeins örfáa þarna. 
Umhverfið verður því nánast 
eins og í ævintýri, einfalt og 
að mestu tímalaust en sagan 
þó án sterkra drátta sem ein-
kenna ævintýri. Málið á sög-
unni er markað sama tíma-
leysinu, einfalt og látlaust en 
án tilþrifa. 

Heltekning er hugarástand 
sem markast af ástríðum svo 
jaðrar við bilun – hér er 
heltekningin of hógvær til 
hún nái inn í merg og bein.

  Sigrún Davíðsdóttir

Hógvær heltekning

Þórdís Björnsdóttir ljóðskáld 
sendir frá sér sína fyrstu skáld-
sögu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SAGA AF BLÁU SUMRI
Þórdís Björnsdóttir 

ASKA
Yrsa Sigurðardóttir

FJÖLLIN VERÐA AÐ DUGA
Þórarinn Eldjárn

MENNING    14





MENNING    48

Hvalur og ólukkufugl

Öll börn hafa þörf fyrir 
að geta borið sig saman 
við önnur börn og að geta 
samsamað sig persónum 
í bókum og sögum. Það 
gildir nú líklega um 
flesta fullorðna líka. 
Strákarnir rétta sig í 
sætinu ef söguhetjan er 
strákur og stelpurnar að 
sama skapi ef söguhetj-
an er úr þeirra hópi. Nú 
er það svo að stærsti 
hluti barnabóka skartar 
hraustum og heilbrigð-
um söguhetjum. Stund-
um eru í aukahlutverki 
börn sem stríða við fötl-
un af einhverju tagi, en 
þau börn eru sjaldnast 
aðal söguhetjan. Þessi 
staðreynd er kveikjan að 
bók Brynhildar Þórar-
insdóttur, Nonni og 
Selma: Fjör í fyrsta bekk. 

CP-félagið á Íslandi 
hvatti höfundinn til þess 
að skrifa bókina og 
studdi framtakið, eftir 
því sem fram kemur á 
titilsíðu. 

Bókin segir frá ævin-
týrum tveggja krakka 
sem eru að hefja nám í 

grunnskóla. Þau reynast 
eiga sama afmælisdag 
og verða perluvinir. 
Nonni er önnur aðalpers-
ónan, hann er hreyfi-
hamlaður, en það er það 
eina sem sker hann úr 
hópi annarra barna sem 
eru að byrja í grunn-
skóla. Selma og Nonni 
lenda í ýmsum ævintýr-
um í bókinni og eru 
uppátækjasamir og 
skemmtilegir krakkar. 
Sagan er að mestu leyti 

raunsæ og heldur 
skemmtileg. Söguper-
sónurnar ljúfar og góðar. 
Helst að afi Nonna, sem 
er pirraður á ríkistjórn-
inni og gefur kvefuðum 
börnum koníak, hleypi 
lífi í söfnuðinn. Kennari 
barnanna í sögunni er 
ofurgóður og skilnings-
ríkur, alltaf tilbúinn til 
þess að sveigja kennslu-
áætlunina í samræmi 
við það sem upp kemur í 
lífi barnanna. 

Sagan er lipurlega 
skrifuð og höfundur stíg-
ur varlega til jarðar. Það 
er stórt verkefni að ætla 
sér að skapa jákvæða 
fyrirmynd fyrir börn 
með CP-fötlun, horfa 
hvergi framhjá fötlun-
inni, en velta sér þó alls 
ekki upp úr henni. Þetta 
tekst Brynhildi ágæt-
lega. Bókin er skreytt 
nokkrum myndum eftir 
Þóreyju Mjallhvíti 
Heiðar dóttur Ómars-
dóttur, myndirnar eru í 
ágætu samræmi við sög-
una sjálfa. Bókin byggir 
þó fyrst og fremst á 
texta og virðist ætluð til 
þess að lesa upphátt sem 
framhaldssögu fyrir 
krakka sem eru um það 
bil að byrja í grunnskóla 
eða frekar nýbyrjaðir í 
námi. Í lok bókarinnar er 
örstutt fræðsla um CP-
fötlun, sá kafli stendur 
vel einn, börnum og 
öðrum til fróðleiks.

Hildur Heimisdóttir

Menn komast langt samt

Ekki hefur Kárason 
haft mikið fyrir því að 
henda inn handriti að 
Endurfundum, smá-
sagnasafni sem telur 
sextán smásögur. 
Einar er einn allra 
besti rithöfundur þjóð-
arinnar, frábær sagna-
maður og við aðdáend-
ur hans hljótum 
einfaldlega að gera 
meiri kröfur til manns 
sem sent hefur frá sér 
snilldarverk á borð við 
Þar sem djöflaeyjan 
rís (1983), Heimskra 
manna ráð (1992) og 
Storm (2003). Svo lítið 
er í þetta lagt að draga 
verður þá ályktun að 
Einar sé með stórvirki 
í smíðum. Og til að 
kaupa sér frið frá 
útgáfunni hefur hann 
líklega haft með sér 
ritara út á næstu krá. 
Romsað þar uppúr sér 
nokkrum sögum eftir 
minni. Sennilega hefur 
Jakob Frímann setið á 
næsta borði. Og teipið 
verið í gangi meðan 
Einar skrapp á barinn. 
Því ein sagan – Dýrin í 
garðinum – er umgjörð 
um þrautpíndar sögur 
af Ríngó þegar hann 
mætti á Atlavíkurhá-
tíð fyrir um aldar-
fjórðungi. Jú, um hum-
arinn (en Ringó étur 
ekkert sem skríður), 
um rándýra konnann 
sem Ríngó blandaði 
með kóki og þegar 
Ríngó var tekinn í mis-
gripum af drukknum 
hátíðargesti sem gamli 
smíðakennarinn á 
Eiðum. Sögumaður 
þeirrar sögu er ferða-
málafrömuður sem 
starfar tímabundið við 
Sædýrasafnið í Hafn-
arfirði og segir jafn-
framt frá því þegar 
aparnir drulla í lófann 
á sér og grýta í gest-
ina. Nei, Einar. Comm-
on. Þora ritstjórarnir 
á Máli og menningu 
orðið ekkert að segja 
við þig? 

Einar Kárason er 

fyrst og fremst skáld-
sagnahöfundur. Virða 
verður honum til vegs 
að hann hefur fengist 
við allar tegundir 
sagnalistarinnar. Og 
sem einn virtasti höf-
undur þjóðarinnar 
lagt sitt af mörkum 
við að bakka upp oft 
vanmetin skáldskap-
arform. Hann hefur 
auk skáldsagna sent 
frá sér ljóðabækur, 
barnabækur, æfisög-
ur, ferðasögur og smá-
sögur. Margt frábær-
lega gert en efast 
verður um að Einar 
myndi senda frá sér 
eins illa grundaða 
skáldsögu og smá-
sagnasafnið Endur-
fundir er. Í grófum 
dráttum má flokka 
smásögur í tvo flokka: 
þær sem búa yfir 
afhjúpandi og óvænt-
um endi sem varpa 
ljósi á gjörðir og líðan 
sögupersóna og svo 
svipmyndir, brot úr 
stærri sögum nánast 
án upphafs né endis. 
Þessu blandar Einar 
saman og má finna 
sögur af báðum teg-
undum í Endurfund-
um. Betra hefði verið 
ef hann hefði einbeitt 
sér að annarri tegund-
inni og látið reyna á 
formið til hins ítrasta. 
Annað sem gerir safn-
ið ruglingslegt er að 
ýmist eru sögumenn 
sagnanna uppdiktaðar 
persónur frá grunni 
eða kunnuglegri. Sem 
sagt rituhöfundurinn 
Einar Kárason. Og þar 
er Einar bestur. 
Þannig fara lesendur í 
athyglisverða upp-
lestrarferð til Molde í 
Noregi í fylgd Einars 
og Margrit Sandemo í 
sögunni Húsfyllir. Og 
í bestu sögunni, 
Búbónisbræður, til 
Dalvíkur þar sem 
Jónas heitinn Árnason 
er lykilpersóna. 

Nú er ekki eins og 
það sé leiðinlegt á 
kránni með Einari. 
Svo létt veitist honum 
að segja sögur þar 
sem undirliggjandi er 
oft urrandi grár húm-
orinn. Hann hefur lítið 
sem ekkert fyrir því. 
En í stjörnustríðinu 
sem bókadómar eru 
verður hann fórnar-
lamb sjálfs sín, eigin 
stórvirkja og fær ekki 
nema eitt kvikindi. 

Jakob Bjarnar Grétarsson

Kárason fer á 
barinn

Einar Kárason er víst alltaf skemmtilegur á barnum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFAN

Lítil bók sem leynir á 
sér; 32 myndir sem 
skiptast jafnt í teikn-
ingar og texta (örsög-
ur). Teikningarnar 
eftir Einar Örn en text-
inn eftir Braga – hér 
verður einblínt á hann. 
Sögurnar eru myndir 
úr hversdagslífinu og 
minni skáldsins, stíll-
inn er meitlaður sjálf-
hæðinn frásagnarstíll 
þar sem hið ljóðræna 
birtist í myndinni 
sjálfri og skáldlegri 
hugvekju hennar, sjón-
arhorninu og óvæntu 
viðmiði skáldsins, 
fremur en (flóknu) 
skáldskaparmáli eða 
tilfinningalegu áreiti. 
Mjög meðtækilegur 
skáldskapur, hnyttinn 
og andríkur, hógvær og 
tilgerðarlaus en undir-
tónninn stríður og 
ómar hæst og vaxandi 
eftir að sögunni 
sleppur.

 Skáldið hrópar ekki 
erindi sitt – sem er í 
senn lýrískt og samfé-
lagslegt – er yfirlætis-
laus málsvari þess að 
gildi textans sé hug-
lægt og sjálfstætt og 
liggi í innra sköpunar-
afli skáldskaparins 
(sem síðan orkar líka út 
á við í samfélaginu) 
fremur en boðskap 
hans í beinu orði, þótt 
því sé víða vísað beint 
að ytri veruleika; sam-

félagi lesandans. 
Náskyld eru tök höf-
undar á tilvistinni og 
síungum tilgangi henn-
ar; þótt sögumaðurinn 
beini orðum sínum 
beint að skáldinu – sem 
spyr án þess að fá svar 
(16) og stígur næsta 
skref inn í óskrifaða 
ævi (9) – er afl þeirra 
óbundið og falið í þeim 
sjálfum en ekki við-
brögðum skáldsins 
innan sögunnar.

Lífið í sögunum áður 
en þeim sleppir (og 
áður en þær hefjast) er 
nefnilega svolítið eins-
og Geysisgos; ófyrirséð 
bið tímunum saman í 
tvísýnni kyrrð og síðan 
allt í einu alveg fyrir-
varalaust þá gerist ... 
ekkert. Nema kyrrðin 
fær nýja merkingu og 
kemst á hreyfingu af 
því hún heldur áfram. 
Svo gýs auðvitað á 
heimleiðinni, að 
minnsta kosti í hugan-
um þar sem gosið rýfur 
þá alveg nýja kyrrð. 

 Slíkt gos á sér raun-
ar stað strax í upphafi 
bókar þar sem nakinn 

svæfingarlæknir fer í 
„spadseretur“ í Öskju-
hlíðinni á skírdegi 
löngu eftir að sögunni 
lýkur og hótar með því 
lesandanum að rjúfa 
kyrralíf myndarinnar 
einnig utan bókar; 
sækja lesandann jafn-
vel heim (af því allt 
tekst að lokum (38)) og 
raska ró hans með 
galdri skáldskaparins 
sem „svífur um“ í 
hreyfimynd bakvið 
orðin og „heldur fyrir 
honum vöku“ (11) þótt 
blekkingin sé liðin. 
Þannig sigrar skáld-
skapurinn andartakið 
og þess vegna getur 

Gísli Ágúst farið í mát-
unarklefann (7) og bæði 
brotið strætisvagna-
skýlið gegnt Árnastofn-
un (16) og luktirnar í 
Bakarabrekkunni 130 
árum áður (36) í sama 
„spadseretur“ ef hann 
vill – og jafnvel líka 
gluggana í Álfheima-
blokkinni í bókinni við 
hliðina (Sjónvillum 
Óskars Árna bls. 31); 
þar liggur aflið en ekki 
innan ramma myndar-
innar.

Efnisþræðir bókar-
innar eru að öðru leyti 
ofnir úr orðlögðum 
flækjum sem allir rata 
í áður en yfir lýkur; til-
vistarlegum spurning-
um um mannseðlið og 
samhengi hlutanna. En 
þótt bókin skjóti lífinu 
ref fyrir rass með brell-
um skáldskaparins og 
úthluti honum þar með 
bæði sjálfvirku byssu-
leyfi og sjálfstæðri til-
vist, deilir hún því engu 
að síður með lífinu að 
þar er engin svör að 
finna fyrr en eftir að 
sagan er öll og andinn 
gosinn. Sigurður Hróarsson  

FALLEGI FLUGHVALURINN OG LEIFUR ÓHEPPNI
Ólafur Gunnarsson

NONNI OG SELMA: FJÖR Í FYRSTA BEKK
Brynhildur Þórarinsdóttir

ENDURFUNDIR
Einar Kárason

MÁTUNARKLEFINN OG AÐRAR MYNDIR 
Einar Örn Benediktsson & Bragi Ólafsson

Eftir að sögunni sleppir 

Fallegi flughvalurinn og 
Leifur óheppni er þriðja 
bók Ólafs Gunnarssonar 
um hugrakka hvalinn 
sem býr í neðansjávar-
helli í Hvalfirðinum. 
Anna Cynthia Leplar 
myndskreytir ævintýrið 
að þessu sinni. Myndir 
hennar gefa ævintýrinu 
líf og fylgja sögunni vel 
eftir. Sagan segir frá 
samskiptum flughvals-
ins við villtan smáfugl 
frá Flórída. Fuglinn villt-
ist frá Ameríku til 
Íslands, og ber nafnið 
Leifur óheppni öfugt við 
nafna sinn sem fór frá 

Íslandi til Ameríku. 
Sagan er falleg barna-
saga sem minnir okkur á 
að þeir stóru geta hjálp-
að hinum sem minni eru, 

og að þeir smáu geta líka 
verið hjálplegir í veröld-
inni. Leifur óheppni 
hefur nefnilega séð til 
þess að gráðugur krók-
ódíll hefur ekki náð að 
hremma Lindu litlu sem 
býr í fenjunum í Flórída. 
Þegar fallegi flughval-
urinn er annars vegar 
getur aðeins farið vel og 
hann finnur framtíðar-
lausn á vanda Lindu 
litlu. 

Fallegi flughvalurinn 
er skemmtileg og falleg 
barnasaga og er það ekki 
síst vegna vel gerðra 
mynda Önnu Cynthiu 

Leplar. Ólafur Gunnars-
son hefur farið óvenju-
lega leið í sögum sínum 
um fallega flughvalinn, 
með því að velja hverri 
sögu nýjan myndskreyti. 
Þannig minnir hann les-
endur sína á það að ævin-
týrin eiga sér fleiri en 
eina birtingarmynd, það 

eru fleiri en ein leið við 
að myndgera persónurn-
ar sem búa í ævintýrun-
um. Í þessari sögu er 
þáttur myndanna og 
textans í góðu jafnvægi. 
Ævintýrið sjálft er stutt 
og hnitmiðað, letrið er 
stórt og textinn á hverri 
síðu yfirstíganlega lang-
ur fyrir þá sem eru að 
feta sín fyrstu spor sem 
sjálfstæðir lesendur. Á 
sama hátt eru myndirn-
ar skýrar og raunsæjar 
mitt í ævintýrinu. Les-
andum er látið eftir að 
leysa gátuna um það 
hvernig hvalurinn getur 
flogið. Fallegi flug-
hvalurinn og Leifur 
óheppni er falleg lítil 
saga með ævintýrablæ.

Hildur Heimisdóttir

Brynhildur Þórarinsdóttir var fyrr á þessu ári valin bæjar-
listamaður Akureyrar. Þá hefur sögunni af Nonna og Selmu 
verið lokið. 

Bragi Ólafsson rithöfundur.

Ólafur Gunnarsson rithöf-
undur. 
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Íslenskir krakkar rétt 
eins og aðrir hafa heyrt 
og lesið fjöldan allan af 
sögum af kóngum og 
drottningum og þeirra 
fólki þrátt fyrir að ekkert 
sé hér konungsríkið. 
Gerður Kristný sendir nú 
frá sér sína fimmtu 
barnabók en þar beinir 
hún sjónum sínum að 
embætti forsetans. Sögu-
hetjan er forseti Íslands, 
en þó enginn þeirra sem 
hefur hlotið þjóðkjör. 
Forsetinn í bókinni er 
einmana í embættinu og 
langar í raun og veru 
meira að vera gröfu-
stjóri. Í upphafi bókar-
innar er hann heldur leið-
ur yfir aðstæðum sínum 
en horfist í augu við emb-
ættið, skyldur sínar og 
væntingar eftir því sem á 
söguna líður. Þrátt fyrir 
að forsetinn í sögunni 
gegni æðsta embætti 
landsins er hann bæði 
uppátækjasamur og til-
finningaríkur. Fullorðins-
lífið er víst sjaldnast 
spennandi og því ákveðin 
hughreysting fyrir les-
endur að jafnvel forsetar 
geta verið með barnssál.

Sagan er ærslafull og 
rík af ævintýrum en allir 
staðhættir eru í samræmi 
við þá sem við þekkjum í 
tengslum við embætti 

forsetans, Bessastaðir og 
forsetaskrifstofan á 
sínum stað. Halldór Bald-
ursson myndskreytir 
bókina og á ríkan þátt í 
heildarmynd hennar. 
Myndirnar eru fullar af 
lífi og undirstrika kímni 
textans með sérlega vel 
gerðum hætti. Halldór 
hefur myndskreytt fjölda 
barnabóka á undan þess-
ari og fyrir löngu skipað 
sér í röð þekktustu skop-
myndateiknara landsins. 
Í lok bókarinnar eru 
teikningar af öllum for-
setum lýðveldisins og 
upplýsingar um forseta-
tíð þeirra. Þannig tengj-
ast teikningarnar, rétt 
eins og textinn, raun-
verulegum upplýsingum 
um embætti forsetans.

Stór þáttur í sögunni 
eru þau bréf sem forset-
anum berast frá fólkinu í 
landinu. Bréfin brjóta 
upp form sögunnar bæði 
hvað varðar innihald og 
útlit. Fólkið í landinu vill 
gjarnan fá forsetann til 
þess að koma og vera við-
staddan ýmsar uppák-
ommur auk þess sem það 
hefur áhyggjur af honum 
sjálfum.

Ballið á Bessastöðum 
er skemmtileg lesning, 
sem vel er hægt að mæla 
með fyrir hressa byrj-
endur í lestri. Hún er 
með góðu letri og tvö-
földu stafabili sem er 
gott er fyrir þá sem ekki 
hafa náð fullri þjálfun í 
lestri. Efnistökin gera 
það að verkum að bókin 
er upplögð sem umræðu-
grundvöllur um hvaða 
erfiðleikar steðja að 
þeim sem eru einir í 
embætti og geta ekki 
ráðfært sig við neinn í 
sömu sporum.  Ballið á 
Bessastöðum er 
hressandi lesning um 
æðsta embætti landsins.

   Hildur Heimisdóttir

Hressandi 
lesning

Skáldkonan Gerður Kristný á bæði ljóðabók og barnasögu á 
bókamarkaði þessa dagana.  FRÉTTABLAÐIÐ/ VALLI

Ævisöguleg bók-
menntarýni er geld. Í 
stað þess að skoða 
hvort bókin standist á 
eigin forsendum, hvort 
lesandi finni sig í text-
anum fer mest fyrir 
ævisögulegri rýni hjá 
þeim sem nú eru mest 
áberandi í bókaumfjöll-
un. Stanslaus leit eftir 
höfundi sjálfum í text-
anum. (Hvers á Böðvar 
að gjalda?) Eins og fólki 
sé ofviða að greina á 
milli sögumanns og 
höfundar. 
En mönnum er vor-
kunn. Yngsta kynslóð 
höfunda hefur undan-
farin ár gert tilraunir 
til að má út skil milli 
skáldskapar og veru-
leika með tengingu við 
netskrif og tölvupóst-
samskipti. Best hefur 
til tekist hjá Kristjóni 
Kormáki í Frægasti 
maður í heimi sem kom 
út fyrir þremur árum – 
bók sem tengist einmitt 
Ágústi Borgþóri Sverr-
issyni með óbeinum 
hætti. Þó Ágúst sé að 
ýmsu leyti gamaldags 
rithöfundur hvað varð-
ar stíl og tilheyri ekki 
beint þeim hópi rithöf-
unda veitist erfitt að 
hafna ævisögulegri 
nálgun þegar hann á í 
hlut. Ágúst Borgþór er 
meðal þekktari blogg-
ara landsins, oft kallað-
ur „Bloggþór“ á netinu 
og vakti athygli á dög-
unum þegar hann hót-
aði því að ef ný bók 
hans Hliðarspor seldist 

í undir 350 eintökum 
myndi hann hætta að 
blogga. Hvernig sem 
fer með það ætti Ágúst 
Borgþór að velta því 
vandlega fyrir sér. Ef 
honum er alvara með 
að elta rithöfunda-
drauma sína. Sá sem 
þetta skrifar fer af og 
til inná bloggsíðu hans 
og kannast við ýmsa 
þætti persónulegs og 
einlægs bloggs hans í 
bókinni: Kaffihúsaráp, 
margvíslegt bauk við 
skriftir, matarfíkn, 
dálæti einnar persón-
unnar á progrokki Yes, 
ýmis atriði úr hvers-
dagslífinu svo sem að 
hengja uppúr vél (ekki 
síst þar sem vel tekst 
til í skáldsögunni) og 
svo framvegis. Því er 
það svo að óhjákvæmi-
lega skýtur Ágúst 
Borgþór sjálfur stöðugt 
upp kollinum í sögunni 
sem virkar truflandi á 
ágæta persónusköpun 
sem er annar aðall 
umræddrar bókar. 

Aðalpersónur eru 
þrjár: Daníel og Árni 
eru miðaldra menn, 
giftir, kúgaðir af 
að stæðum og eiginkon-
um, félagar frá fornu 
fari sem fást við skrift-
ir hvor á sinn hátt. 
Báðir eiga í tilvistar-
kreppu, þjakaðir af 
gráum fiðringi, en þeir, 
og lesandinn þar með, 
þurfa að glíma við 
spurningu um hvort 
kynlíf án tilfinninga 
eða ást án snertingar sé 
verri – já, eða betri 
eftir atvikum? Að auki 
hvort vændi sé óum-
deilanlega og í öllu falli 
níðingsháttur gegn 
konum? Þriðja aðal-
persónan er Elín, 25 ára 
bókmenntafræðinemi 
sem starfar í bókabúð. 

Sagan er vel grund-
uð, snjöll að byggingu 
og kallast ýmsir þættir 
skemmtilega á. Daníel 
starfar sem ritstjóri 
tímarits. Til hans leitar 
Hallgerður, ung kona 
sem vill birta grein, 
uppsuðu úr BA-ritgerð 
sinni sem fjallar um 
vændi. Daníel líst vel á 
en vill fá viðtal við 
vændiskonu með grein-
inni. Hallgerður er hins 
vegar ófrávíkjanlega 
þeirrar skoðunar að 

merkilegra sé að heyra 
í glæpamanninum 
kaupanda vændisins. 
En kannanir sýna að 
þeir eru einkum giftir 
karlmenn á miðjum 
aldri. Daníel, giftur á 
miðjum aldri, fer á 
stúfana og ballið byrj-
ar. Höfundurinn hefur 
sent frá sér fimm smá-
sagnasöfn og nýtir sér 
þá verkþekkingu með 
ágætum í bók sem 
flokkast eiginlega öllu 
heldur sem „novella“ 
en skáldsaga – þræðir 
fléttast saman með 
óvæntum hætti. 

Ýmsar eftirtektar-
verðar og jafnvel 
spaugilegar aukaper-
sónur koma við sögu. 
Sonur Daníels er til 
dæmis einskonar 
blanda af einkennum 
sem maður telur sig 
þekkja í skáldspírum 
Nýhil-hópsins og Ágústi 
Borgþóri sjálfum. Og 
oft bregður fyrir meitl-
uðum texta: 

„Árni velti því stund-
um fyrir sér hvaða 
verkefnum svo háaldr-
aður og veikburða 
maður gæti yfirleitt 
sinnt einn síns liðs inni 
á lítilli skrifstofu. Gat 
það hugsast að hann 
sæti þarna hálfan dag-

inn án þess að gera 
nokkurn skapaðan hlut? 
Að sérhver vinnudagur 
væri í raun einungis 
táknræn hylling æfi-
starfsins?“ (bls. 63) 

Þá má segja að í 
blautlegum lýsingum 
takist Ágústi Borgþóri 
betur upp en flestum 
íslenskum höfundum 
sem fengist hafa við 
slíkt þeirra sem þessi 
ritdómari hefur lesið. 
Líkt og Ágúst sé þraut-
þjálfaður sem slíkur 
penni. En eins og höf-
undur skrifar af mikilli 
og ágætri tilfinningu 
um tilvistarkreppu 
miðaldra karlkyns 
söguhetja sinna verður 
þriðja aðalpersónan 
ekki eins sannfærandi. 
Ágúst Borgþór er 
nákvæmur texta-
gerðarmaður og því 
verður það beinlínis 
kauðskt þegar hann 
nauðgar stafsetningar-
villum inn í tölvupóst-
skeyti Elínar til Árna – 
sem er fremur ódýrt 
bragð í persónusköpun. 
Lesandinn, sem í þessu 
tilfelli er einmitt mið-
aldra karlmaður líkt og 
höfundur, nær ekki 
æskilegri tengingu við 
sögu Elínar. Og líklega 
er það nákvæmlega þar 
sem Hliðarspor klikka. 
Því þó höfundur geri 
sig góðu heilli hvergi 
sekan um að taka 
afstöðu til þeirra 
athyglisverðu siðferð-
isspurninga sem bókin 
veltir upp mun drjúgur 
hluti lesenda taka 
fyrirfram-gefna-
af stöðu til þeirra. Sem 
er synd. 

Jakob Bjarnar Grétarsson

Þjakaður af gráa fiðringnum

Ágúst Borgþór Sverrisson rithöfundur FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bókin lætur lítið yfir 
sér, 27 örstuttar „ljóð-
rænar“ sögur í einföldu 
samtalsformi á stíl-
hreinu talmáli. Enginn 
sögumaður, enginn ljóð-
mælandi, bara persón-
ur sem birtast og hitt-
ast fyrirvaralaust í 
raunverulegu rými 
(ekki á sviði) og hefja 
samræðu. Sögurnar 
(sem ég kýs að kalla 
svo) eru ekki ljóðrænar 
í þeim skilningi að þær 
laði fram tilfinninga-
lega innlifun, heldur í 
þeirri merkingu að þær 
ögra raunveruleikanum 
sem þær gerast í með 
blekkingu skáldskapar-
ins þar sem sjónvillur 
eru raunverulegar. 

„Galdurinn við list-
ina að blekkja er sá að 
skapa hugsunarvillu“ 
segir Aristóteles í bók 
sinni um skáldskapar-
listina og þaðan er sjón-
hending að hljóð- og 
sjónvillu. Sögurnar eru 
öðrum þræði tilbrigði 
við þessa fornu glímu 
og þá ekki síður stíl-
brigðin kennsl og hvörf 
sem höfundur fer listi-

lega með – og kannar í 
verki hvort koma má 
frásagnarheild (upp-
hafi, miðju og endi) 
fyrir í örsögu í beinni 
ræðu – kannar þann 
möguleika til hins ýtr-
asta. Sögurnar á bls 9, 
11, 17, 19, 23 og 26 eru 
t.d. allar (öðrum þræði) 
leikur með kennsl og 
hvörf – þar sem fortíð-
in, oftar en ekki, stekk-
ur úr fylgsni, ljóstrar 
upp og umhverfir. 

En ekki síður vakir 
það fyrir höfundi að 
reyna þanþol fjarstæð-
unnar og þá spurningu 
Ara (sem er ei auðvelt 
að svara) hvort fari 

betur í skáldskap „það 
sem er sannfærandi en 
ógerlegt eða hitt sem er 
ósennilegt en gerlegt“ 
eða einhver önnur 
blanda, og hvað sé lík-
legast til að „vekja 
skelfingu og vorkunn“ 
(snerta streng og hafa 
áhrif). Ekki misskilja 
mig; sögurnar í þessari 
bók eru umfram allt 
afspyrnuskemmtilegar 
og atburðir þeirra hand-
an orða víða þannig að 
maður hlær lengi og 
upphátt einsog að heilli 
skáldsögu (albesta 
dæmið bls. 27) eða 
sýpur hveljur (8) eða 
hvort tveggja (29). Þetta 
er ein fyndnasta bók 
sem ég hef lesið á árinu; 
spaugilegustu atvikin 
eiga sér stað eftir að 
sögunum lýkur og hug-
arflugi lesandans þar 

engin takmörk sett.  
Ari heldur því fram 

að sé eitthvað fjar-
stæðukennt fellt inn í 
sögu „á nógu sannfær-
andi hátt“ þá taki les-
andinn það gilt, jafnvel 
þótt það sé „fáránlegt“. 
Í nákvæmlega þessu 
felst áskorun bókarinn-
ar og sigurinn felst í því 
að „fáránleikinn“ og 
furðurnar eru þar ekki 
ímyndun, ekki draumur 
eða tákn  – ekki skáld-
veruleiki sem lesand-
inn verður að yfirfæra 
– heldur þekkjanlegur 
og áþreifanlegur 
nútími, raunverulegri 
en raunsæislegt bíó, 
sem stígur og hnígur 
frá því „ótrúlega“ (5, 
24, sem eru „hljóðvill-
ur“) og „ósennilega“ (7, 
14, 16, 21) að því „óger-
lega“ (6) og „fáránlega“ 

(13 Sjónvilla, og 18), og 
spretta af ástæðu sem 
er „sýnileg“ innan ljóðs-
ins þótt hún geti verið 
um að villast. 

Furður bókarinnar, 
fjarstæður og „tilviljan-
ir“ eru „sannfærandi“ 
og trúverðugar af því 
að lesandinn (dómar-
inn) finnur að þær eru 
„felldar inn í“ atburða-
keðju sem „gæti gerst“ 
og er að gerast í raun-
veruleikanum (ef vill); 
ofsa-akstur tækninnar 
(13) og erfðavísinda 
(18) – á 21. öld mun 
Eyrnastór (18) aka vél-
arlausum bíl (13) víðar 
en í leikfangalandi. Sög-
urnar sviðsetja brot af 
líðandi stund en sann-
færa lesanda sinn þó 
ekki síður með því forna 
bragði skáldskaparins 
að styðja „skáldaða 
orsök“ (t.d. einhvern 
fáránleika) með „sannri 
afleiðingu“ (raunveru) 
þar sem lesandinn trúir 
orsökinni af því útkom-
an er „rétt“ (sbr Ara) og 
hefur það heldur sem 
sannara reynist – og 
jafnvel þótt hvorugt sé 
satt (og þá er næsta 
spurning hvort sá fróði 
sé ekki bara mýta eins-
og hinn á selnum). 

Sigurður Hróarsson

Svör við spurningum Ara

Óskar Árni Óskarsson skáld. FRÉTTABLAÐIÐ/VILLI

HLIÐARSPOR
Skáldsaga eftir Ágúst Borgþór Sverrisson

SJÓNVILLUR
Óskar Árni Óskarsson

BALLIÐ Á BESSASTÖÐUM
Höfundur: Gerður Kristný

Myndskreytingar: Halldór Baldursson
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S
enn lýkur uppboðahrinu hjá stóru 
uppboðshúsunum austan hafs og vest-
an og þótt niðurstöður liggi ekki fyrir 
frá nokkrum stórum uppboðum í 
næstu viku er ljóst að verð á málverk-
um eftir hin stærri nöfn frá síðustu 

öld hækkar og hækkar. Christie’s, Sotheby’s og  
Philips de Pury seldu í nóvember myndlist fyrir 
áður óþekkta upphæð, 948 milljónir dala. Hrær-
ingar á fjármálamörkuðum höfðu engin áhrif á 
markaðinn nema síður væri, sjóðir og fjársterk-
ir einstaklingar líta á verk eftir tiltekna lista-
menn sem örugga fjárfestingu. Hafa uppboðs-
húsin ekki séð önnur eins verð síðan markaður 
með myndlist náði hámarki á tíunda áratugn-
um. Á uppboðum nóvember seldust 83 prósent 
verka. 

Málverk eftir írska málarann Francis Bacon, 

Second Version of Study for Bullfight No. 1, 
var slegið á 46 milljónir dala hjá Sotheby’s. 
Sjálfsmynd hans á sama uppboði seldist fyrir 
33 miljónir dala. Meðfylgjandi listi sýnir hvaða 
listamenn fóru á hæstu verðum í nóvember:  
Francis Bacon, Andy Warhol, Mark Rothko 
sitja efst á listanum, Untitled (Red, blue, 
orange) eftir bandaríska málarann Mark 
Rothko seldist á 34,2 milljónir dala og eitt 
þrettán málverka Warhol af Liz úr eigu Hugh 
Grant leikara fór á 23,6 milljónir. 

Höggmyndir eða þrívíð verk eru líka seld á 
þessum uppboðum og þar er líka mikil 
hreyfing á fjárhæðum sem gefnar eru fyrir 
verk tiltekinna höfunda: Hanging Heart 
(Magenta/Gold) eftir Jeff Koon fór á 23,6 
milljónir hjá Sotheby’s og sló metið frá í vor 
þegar hæsta verð var goldið fyrir verk eftir 
núlifandi listamann, en þá seldi Sotheby 
Lullaby Spring eftir Damien Hirst. Metverð 
fékkst einnig fyrir verk eftir John Chamber-
lain, Anish Kapoor og Richard Serra, svo menn 
geta litið Áfanga hans í Viðey með verðmerki í 
huga þyki það betra. Verk eftir eldri höfunda 
halda sinni stöðu, Picasso, Calder og Modigli-
ani seldust vel.

Kínversk verk eftir lifandi málara hafa farið 
háu verði á uppboðum bæði í Asíu og Ameríku 
á síðustu misserum: Zhang Xiaogang er í 
miklum metum en eitt verka úr röð hans 
Family Portrait seldist fyrir skömmu á tæpar 5 
milljónir dala. Hann mun eiga verk á sýningu 
Listasafns Akureyrar í vor á Listahátíð. Tekið 
er eftir að svokallaðar dagsölur eru teknar að 
velta stórum upphæðum, sem hafa verið 
bundnar við kvölduppboðin. Dagsala Sotheby’s 
í síðustu viku sló met; þar fóru verk fyrir 102 
milljónir dala enda í boði verk eftir Gerhard 

Richter, Robert Indiana, Andy Warhol og 
Takashi Murakami, Warhol þeirra Japana. 
Tekið er eftir að þátttaka í uppboðum er nú 
alþjóðleg, ræður þar tilkoma netsins og boð um 
síma. Bandaríkjamenn er enn fyrirferðarmest-
ir á uppboðum. Þeir áttu 55 prósent boða hjá 
Sotheby´s í síðustu viku.  
   - pbb

MYNDLIST SÍFELLT DÝRARI

Topp tíu listinn í seldum verkum síðasta mánaðar.
Francis Bacon, Second Version for Bullfight. Nr. 1. $45,961,000 

Mark Rothko, Untitled (Red, blue, orange) $34,201,000 

Francis Bacon, Self Portrait $33,081,000 

Jeff Koons, Hanging Heart (Magenta/Gold) $23,561,000 

Andy Warhol, Liz $23,561,000 

Mark Rothko, No. 7 (Dark Over Light) $21,041,000 

Willem De Kooning, Untitled XXIII $19,921,000 

Lucian Freud, Ib and Her Husband $19,361,000 

Andy Warhol, Elvis 2 Times $15,721,000 

Andy Warhol, Self Portrait (Green Camouflage) $12,361,000 

FRANCIS BACON 
1909-1992: SEC-
OND VERSION OF 
STUDY FOR BULL-
FIGHT NO. 1. 200 
x 147,7 sm. Olía á 
striga 1969. 
  MYND: SOTHEBY´S IMAGES
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Af þessum framkvæmdum er Tónlistar- og ráð-
stefnuhús stærst, 28.000 fermetrar, byggt og 
rekið af sérstöku fyrirtæki með fjármagn sem 
ríki og borg leggja til vandlega skilgreint í samn-
ingum við aðila. Erfitt er að greina milli tónlist-
araðstöðu og ráðstefnureksturs en reyndir menn 
skjóta á að þriðjungur þessa mannvirkis fari 
undir ráðstefnur, tveir þriðju verði undir tónlist. 
Húsið kemst í notkun í árslok 2009.

Áætlað var 2005 að húsið kostaði 12,5 millj-
arða. Verðbólga hækkar það verð fyrir höllina, 
en erfitt er að fá fasta tölu í þeim fjármagns-
flaumi sem rennur nú í Tónlistarhúsið. Mann-
virkið er enda miklu stærri framkvæmd en 
menn grunar ef litið er á teikningar: stórt hótel 
rís við rætur Arnarhóls og nýjar aðalstöðvar 
Landsbankans, auk annarra bygginga.  

Á þessu stigi er ógreiningur að sjá hver kostn-
aður verður vegna uppbyggingar í fjörunni við 
Arnarhól og ef marka má fréttir hugsa menn nú 
Geirsgötu í stokk. Sá Geir bjó til orðið peninga-
lykt yfir grútarbræluna úr fjörunni ætti að vera 
sæll. Í fjöru Reykjavíkur renna tugir milljarða 
næstu misserin. Tónlistarhús endar í yfir 13 
milljörðum ef vel tekst til.

Nýju félagsheimilin
Ríkisstjórn ákvað í ársbyrjun 1999 að endur-
skoða lög um félagsheimili frá 1970: „Rannsókn-
ir á þróun byggðar og búsetu í landinu leiða í 
ljós, að aðstaða til menningarstarfsemi og þrótt-
mikið starf í menningu og listum ræður miklu 
um afstöðu fólks til þess, hvar það kýs að búa,“ 
sagði í tilkynningu. Í febrúar 2003 voru settar 
1.000 milljónir til byggingar menningarhúsa í 
samvinnu við sveitarfélög. Síðan er mikið vatn 
runnið til sjávar: Á Ísafirði er framkvæmdum að 
mestu lokið, á Akureyri er stór bygging að rísa 
úr jörð, á Egilsstöðum huga menn að þarfagrein-
ingu fyrir slíkt hús. Sunnanlands og á Reykja-
nesi eru menn teknir að hugsa sér til hreyfings.

Ísafjörður 
Ísfirðingar fóru snemma af stað: 2003 gera þeir 
samning við ráðuneytið og þá var áætlað í menn-
ingarhús 418 milljónum. Í stað þess að reisa nýtt 
hús var ákveðið að endurbyggja og endurnýja 
þrjú hús: Edinborgarhúsið, gamla sjúkrahúsið 
og tónlistarskólahúsið. Við þá upphæð hafa bæst 
aukafjárveitingar auk framlags félagasamtaka. 
Er ekki óvarlegt að 5-600 milljónir liggi í fram-
kvæmdinni. Og nú ætla  Bolvíkingar að byggja.  

Akureyri
Menningarhúsið á Akureyri er  í byggingu. Í 
samræmi við samkomulag ráðuneytis og bæjar-
stjórnar var skipuð verkefnisstjórn, til að gera 

tillögu um starfsemi í 
fyrirhuguðu menning-
arhúsi, rýmisáætlun 
og tímaáætlun um 
framkvæmdina. Einn-
ig skyldi gera 
kostnaðar áætlun og  
miða við að heildar-
kostnaður  yrði ekki 
meiri en 1.200 m.kr. Á 
síðari stigum var fyr-
irhuguð nýting endur-
skoðuð og skyldi húsið 

vera með sal til leiksýninga og tónlistarhalds, en 
jafnfram hýsa tónlistarskóla. 

Nú er kostnaður við uppbygginguna uppreikn-
aður í 2,4-2,5 milljörðum og framreiknað má 
áætla að það kosti 3 milljarða. Það er 7.413 fer-
metrar og verður vígt um sumarmál 2008. Með 
húsinu verður gerbreyting á samkomuhaldi á 
Akureyri sem til þessa hefur verið bundið við 
gamalt samkomuhús, kirkjur, íþróttahús og sali 
til annarrar notkunar.

Hérað og suður um
Austur á landi hafa verið miklar framkvæmdir 
og þar kusu menn að dreifa fjármagni til styrkt-
ar menningarbyggingum á nokkra staði. Í vik-
unni kom saman stýrihópur vegna menningar og 
stjórnsýsluhúss sem þar er í undirbúningi og er 
efst á dagskrá að gera þarfagreiningu fyrir 
bygginguna undir stjórnsýslu fyrir Hérað og  
aðstöðu með sviði og áhorfendasal. Ekki liggur 
því fyrir hversu miklu fé verður eytt í nýjar 
byggingar til  menningarstarfsemi á Egilsstöð-
um, en áætla má að húsið kosti milli 2-500 millj-
ónir.

Á Suðurlandi eru menn enn að deila um hvar 
beri að reisa menningarhús. Vestmannaeyjar 
hafa heimtað það en Árborgarmönnum er það 
ekki laust í  hendi. Þá hefur heyrst að Reykja-
nesbær vilji fá sinn hlut réttan. Á þessum stöð-
um er líkleg niðurstaða fyrr en seinna.

Dalvík 
Sparisjóður Dalvíkur afréð fyrr á þessu ári að 
kosta byggingu á nýju menningarhúsi þar á 
staðnum. Var sú ákvörðun tekin vegna góðrar 
rekstrarniðurstöðu ársins á undan. Húsið mun 
hýsa skjala- og bókasafn en jafnframt er þar 
salur til tónlistarflutnings sem tekur 200 gesti. 
Framkvæmdir hófust síðsumars og er fyrirhug-
að að taka húsið í notkun um mitt ár 2009. Í upp-
hafi var áætlað að húsið kostaði fullbúið 200 
milljónir en Friðrik Friðriksson hjá Sparisjóði 
Svarfdæla segist vera þess viðbúinn að húsið 
kosti meira: „Við tökum á því þegar þar að 
kemur.“ Þá verður húsið afhent sveitarfélaginu 
til reksturs. Tiltæki þeirra sparisjóðsmanna er 
einstakt í uppbyggingu menningahúsa hér á 
landi sem flest eru reist fyrir sameiginlegt fé. 

Er ekki hægt að finna neitt dæmi í því mikla 
uppbyggingarstarfi sem nú á sér stað um allt 
land. 

Kópavogur
Óperuhús í Kópavogi kynnti Gunnar Birgisson 
sumarið 2005 og kom öllum á óvart. Nú er málið 
komið á rekspöl: Þremur arkitektastofum er 
boðið að keppa um hönnun óperuhúss í Kópavogi 
og gert skylt að eiga samstarf við reynda erlenda 
hönnuði. Salur skal taka 800 gesti í bogadregn-
um sal með tvennum svölum og hafa hefðbundna 
óperusalslögun, skeifu eða átthyrningsform, 
vera að breidd 24 m. Gert er ráð fyrir sviðsturni 
yfir aðalsviði með fullbúnu lyftikerfi  20 m frá 
sviðsgólfi og 7 metra hæð á sviðsopi. Gert er ráð 
fyrir 90 fermetra hljómsveitargryfju. 
 Á þessu stigi er erfitt að átta sig á hvað húsið 
mun kosta.  Raunar er óskynsamlegt að slá á 
slíka tölu meðan unnin er hugmyndavinna en 
víst er að húsið kostar nokkra milljarða, ekki 
minna en tvo, vonandi ekki meira en fimm.
 Menntamálaráðherra lítur með velþóknun til 
hugmynda þeirra í Kópavoginum. Íslenska óper-
an er fús til samstarfs enda vonlaus aðstaðan 
sem er í Gamla bíói við Ingólfsstræti.

Viðhald
Við þessar nýbyggingar bætist viðhald eldri 
húsa. Reykjavíkurborg hefur af reynslu lagt til 
fjármagn ár hvert til endurbóta og viðhalds á 
Borgarleikhúsinu.  Er áætlað að viðhald kosti í 
ár 37 milljónir og fari á næsta ári í 48 milljónir. 
Þess utan hafa um 10 milljónir farið árlega í að 
klára einstaka hluta hússins. 

Fyrsta kynslóð samkomuhúsa  reis um alda-
mótin 1900 og eru sum ennþá í notkun: Iðnó og 
samkomuhúsið á Akureyri. Önnur kynslóðin reis 
fyrir og eftir stríð, fyrst á þéttbýlisstöðum og 
síðar í sveitum. Húsin sem nú rísa eiga að duga 
einhverja áratugi. Það er síðan pólitísk stefna 
hverju sinni, sveitarstjórna og fjárveitinga-
valdsins að halda úti starfsemi, fastri og lausri, í 
öllum þessum byggingum. Ekki er víst að fjár-
veitingavaldið verði jafn glatt að leggja út fé 
þegar kemur að því að fylla húsin lífi. Því hús án 
starfsemi eru dauð, og það kostar líka að halda 
úti menningarstarfi. 

MENNINGIN ER STEYPA, STÁL OG GLER

Hugsýn um Tónlistarhúsið í Reykjavík sem mun 
gerbylta Kvosinni í Reykjavík og kallast skemmtilega á 
við samkomuhúsið við Tjörnina sem átti 1897 að duga 
Reykvíkingum í 100 ár. 

Menningarhús á Dalvík sem Sparisjóður Svarfdæla 
kostar. Einu dæmin um einkaframkvæmdir í þessum 
geira eru á Dalvík og í Reykjavík þar sem Portus reisir 
að hluta fyrir sinn kostnað Tónlistarhúsið. 

Menningarhúsið á Akureyri skorið í 
tvennt. Þar verður tónlistarskólinn til 
húsa og salur með sviði. Það mun kosta 
um þrjá milljarða fullbúið. Ef marka má 
þá tölu verða menningarhús á Egilsstöð-
um, Suðurlandi og í Reykjanesbæ ekki 
undir þremur milljörðum stykkið þegar 
og ef þau rísa.. 

Fjárfestingar í nýjum 
byggingum til menning-
arstarfsemi eru miklar í 
íslensku samfélagi þessi 
misserin. Skammt er 
síðan kynnt var hugmynd 
um byggingu óperu í 
Kópavogi, tónlistarhús 
rís upp úr landfylling-
um undan Arnarhóli og 
áfram heldur áætlun sem 
Björn Bjarnason hratt 
fram í sinni tíð í mennta-
málaráðuneyti. Ætla má 
að yfi r 20 milljarðar fari 
í nýja kynslóð húsa á 
næstu árum.

MENNING PÁLL BALDVIN 
BALDVINSSON
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Þjóðmenningarhúsið – The Culture House 
National Centre for Cultural Heritage
Hverfi sgötu 15, 101 Reykjavik
Sími 545 1400, www.thjodmenning.is
Sýningar - leiðsögn - veitingar - verslun

Opið daglega kl. 11.00 – 17.00
Leiðsögn á íslensku um handritasýninguna 
í hádeginu kl. 12.10 á fi mmtudögum. 
Leiðsögn á ensku um handritasýninguna
kl. 15.30 á mánudögum og föstudögum.

Í versluninni á aðventu: 
Jólakort Þjóðmenningarhússins, bækur, 
tónlist, kerti og spil, Kærleikskúlan 2007.
Myndlistarsýning Erlu Þórarinsdóttur – 
Sameign. Opinber rými. 

SÝNINGAR Á 
ÖLLUM HÆÐUM

Handan um höf – Helgi Hálfdanarson Handritin – saga handrita og hlutverk um aldir Ferðalok – Jónas Hallgrímson 1807–1845 Surtsey – jörð úr ægi



Hittið jólasveinana,
Grýlu og Leppalúða
í Þjóðminjasafni Íslands

Grýla og Leppalúði koma fyrst,

sunnudaginn 9. desember kl. 14.

Þá verður líka opnuð jólasýning

og Heiða syngur með börnunum.

Jólasveinarnir koma alla daga

12.-24. desember kl. 11.

Stekkjarstaur 12. desember kl. 11

Giljagaur 13. desember kl. 11

Stúfur 14. desember kl. 11

Þvörusleikir 15. desember kl. 11

Pottaskefill 16. desember kl. 11

Askasleikir 17. desember kl. 11

Hurðaskellir 18. desember kl. 11

Skyrgámur 19. desember kl. 11

Bjúgnakrækir 20. desember kl. 11

Gluggagægir 21. desember kl. 11

Gáttaþefur 22. desember kl. 11

Ketkrókur 23. desember kl. 11

Kertasníkir 24. desember kl. 11
Opið 11–12 á aðfangadag

Suðurgata 41 · 101 Reykjavík · Tel. +354 530 2200 · www.thjodminjasafn.is

15. og 22. desember kl. 13

Terry Gunnell: The Icelandic Yule.

An illustrated presentation in English.

Kynning á ensku á íslensku jólunum.

Jóladagskráin hefst 9. desember kl. 14 

Opið: 11-17 þriðjudaga til sunnudaga og 11-12 mánudaga
(þegar jólasveinninn kemur)

Auglýsingasími

– Mest lesið



MENNING    54

Börn eru vanræktur markhóp-
ur í íslenskri kvikmyndagerð; 
á það minnti Ari Kristinsson í 
ræðu fyrir frumsýningu Dugg-
holufólksins og benti á þá 
þversagnakenndu stöðu að 
barnamyndir fengju lægri 
styrki en aðrar myndir út af 
grillum um að þær séu ódýrari 
í framleiðslu og markaðs-
vænni. Samt sem áður eru 
fimm ár frá því síðasta barna-
myndin í fullri lengd kom út 
hér á landi ef ég man rétt, það 
er söngvamyndin Regína. Í 
hálfan áratug hafa íslensk 
börn semsagt ekki fengið eitt 
einasta tækifæri til að sjá í bíó 
mynd um önnur íslensk börn í 
íslenskum ævintýrum. 

Kalli er tólf ára tölvuséní, 
sem býr hjá móður sinni í 
Reykjavík; honum líður best 
fyrir framan tölvuskjáinn með 

lakkrísrör lafandi út um munn-
vikið og gætir að gemsinn sé 
aldrei langt undan seilingar. 
Hann er hins vegar lagður í 
einelti af fantalegu stelpna-
gengi í skólanum en raunir 
hans mæta litlum skilningi á 
skrifstofu skólastjórans. 
Móðir Kalla er í prófstressi og 
sendir hann til því pabba síns 
vestur til Súgandafjarðar þar 
sem hann á að verja jólunum, 
netlaus og í félagsskap stjúp-
systur sinnar Ellenar – stelpu-
skassi sem þykist vera skyggn 
en faðir hennar sálugur var 
ófreskur. Stjúpan er komin á 

steypirinn og hjónin verða að 
fara á sjúkrahús yfir til Ísa-
fjarðar en krakkarnir verða að 
vera einir yfir nótt. Í millitíð-
inni gerir hins vegar kafalds-
hríð að vestfirskum hætti og 
börnin eru innilokuð í drauga-
legu húsi í firði fullum af hafís, 
sem flytur jafnvel ísbirni milli 
úthafa. Kalli fær nóg af sel-
skapnum við Ellen og ákveður 
að hypja sig aftur heim. Fyrst 
þarf hann bara að finna sam-
band fyrir farsímann og 
hringja á leigubíl. Meintur 
banamaður Duggholufólksins, 
sem gekk fyrir björg tveimur 

öldum áður, setur 
hins vegar strik í 
reikninginn og Kalli 
á eftir að komast að 
því að í glímunni 
við veðurofsa, villi-
dýr og drauga er 
Ellen betri hjálp en 
engin. 

Það mátti víst 
litlu muna að Dugg-
holufólkið hefði 
verið gerð í Noregi 
eða Þýskalandi. 
Sem betur fer var 
ákveðið að gera 
myndina á Íslandi. 
Fáar – ef nokkrar – 

íslenskar barnamyndir sem 
gerðar hafa verið hingað til 
eru jafn vel til þess fallnar að 
kynna yngstu kynslóðina fyrir 
kynngi kvikmyndalistarinnar. 
Styrkur myndarinnar felst í 
því að Ari kemur fram við 
yngri áhorfendurna af virð-
ingu en gætir þess líka að 
skemmtanagildið höfði til 
þeirra sem eldri eru. Útkoman 
er ein besta fjölskylduafþrey-
ing sem í boði er á aðventunni. 

Myndin er stútfull af húmor, 
til dæmis þegar hún á það 
tæknilega hreðjatak sem 
æskufólk nú til dags hefur oft 
á foreldrum sínum (Kalli 
mútar mömmu sinni til að 
skutla sér í skólann gegn því 
að hann finni glósurnar sem 
hún glopraði í fartölvunni). 
Myndin snertir sannarlega á 
raunveruleika sem ófá börn – 
og foreldrar – þekkja, en kynn-
ir þau líka fyrir framandi 
aðstæðum, sem þarf ekki að 
fara langt út fyrir borgar-
mörkin til að finna. Vissulega 
er mikið um velheppnað glens 
en Ari hlífir áhorfendum ekki, 
er óhræddur við að búa til ógn-
vænlegt andrúmsloft, þrungið 
reimleika sem hrikalegt 
umhverfi Súgandafjarðar 
magnar upp. Sá sem hér slær 
lykla gengst við því að hafa 
sigið niður í sætið í stöku atrið-
um og að minnsta kosti einu 
sinni brugðið svo að hann 
hrökk af sessunni. Þá var líka 
gaman að sjá Ara kinka kolli 

til Hrafns vinar síns Gunn-
laugssonar þegar fiskur er 
borinn á borð í Súganda. En 
þótt nokkrum ungum sálar-
tetrum bregði endrum og sinn-
um er svo búið um hnútana að 
allt fer vel að lokum og áhorf-
endur ganga út glaðir í sinni. 

Myndin er fantavel gerð, 
sumar tökurnar stórglæsileg-
ar og útlit og frágangur 
almennt til fyrirmyndar. Af 
leikurunum mæðir mest á 
krökkunum í aðalhlutverkun-
um þremur, Bergþóri Þor-
valdssyni, Þórdísi Huldu Árna-
dóttur og Árna Beinteini 
Árnasyni. Þau standa sig öll 
prýðilega, sérstaklega Berg-
þór í hlutverki Kalla. 

Myndin er auðvitað ekki 
gallalaus, atburðarásin hefði 
stundum þolað að vera knapp-
ari, rödd draugsins var stund-
um örlítið óskýr og í lokin voru 
sumir endar óleystir í lokin, 
eða að minnsta kosti ekki 
bundnir fast. Heildarútkoman 
er hins vegar svo vel heppnuð 
að það er erfitt að láta smá-
smygli fara í taugarnar á sér. 
Myndin heldur rækilegum 
dampi út í gegn og hárréttu 
hlutfalli gamans og háska. 
Fyrir myndina lýsti Ari Krist-
insson þeirri von sinni að á 
Íslandi yrði gerð barnamynd 
að minnsta kosti annað hvert 
ár. Duggholufólkið er kröftug-
ur rökstuðningur fyrir því. 

  
 Bergsteinn Sigurðsson

KALDIR KRAKKAR Á HÁSKASLÓÐ

Sigtið er komið út á mynd-
diskum, tveir undir þætti, sá 
þriðji undir aukaefni. Þetta 
mun vera önnur serían af 
þessari sérstöku þáttaröð 
sem varð til með stuðningi 
Kvikmyndamiðstöðvar fyrir 
fulltingi þeirra Halldórs 
Gylfasonar, Friðriks Frið-
rikssonar, og bræðranna 
Gunnars og Ragnars Hans-
sona. Þeir kalla þetta eðal-
útgáfu, sem má til sanns 
vegar færa. Sigtið er að 
mörgu leyti afar vel heppn-
að pródúkt, bráðskemmtileg 
hugmynd sem þróast fram í 
vinnslunni og geymir glans-
andi persónusköpun þessa 
leikhóps.

Gaman er að velta fyrir 
sér þróun í gerð leikins efnis 
fyrir sjónvarpsmiðla sem 
átt hefur sér stað hér á und-
anförnum tólf árum: þá var 
ástandið þannig að forráða-
menn sjónvarpsstöðva höfðu 
enga trú á að íslenskt efni 
ætti sér rétt, jafnvel sjón-

varpsstöð ríkisins var orðin 
hálffötluð í þessum efnum. 
Tilkoma Stöðvar 3 og síðar 
Skjás 1 breytti þessu. Þar 
höfðu menn þor til að leggja 
í innlenda dagskrárgerð af 
fullum krafti sem sveigði 
eldri rekstraraðila inn í 
aukna framleiðslu. Víst 
höfðu stök verkefni litið 
dagsins ljós og féllu mis-
jafnlega í kramið hjá þeim 
sem komu fram opinber-
lega: það þurfti þolgæði og 

þolinmæði til að standa af 
sér háðsglósur því vonir 
voru jafnan stórar og kröfur 
miklar og stutt í dóma. 

Umskipti urðu við eig-
endabreytingar þegar Stöð 2 
var komin af fótum fram 
öðru sinni. Þá var spýtt þar 
verulega í baukinn, hlutur 
innlends efnis lagfærður á 
hlut þess erlenda sem var í 
samkeppnislandslagi að 
sliga íslenskar sjónvarps-
stöðvar. Reyndar máttu 
bæði Stöð 3 og Skjárinn lúta 
í gras áður en yfir lauk. En í 
íslenskri sjónvarpssögu 
voru þær mikilvægir hlekk-
ir.

Fóstbræður, Stelpurnar, 
jafnvel hin aldraða Spaug-
stofa eru sketsaþættir. Nú 
má sjá fram að þeir skópu 
tiltrú á að hægt væri að gera 
meira: Sigtið og Næturvakt-
in eru þróaðra efni með 
langdrægri persónusköpun, 
samfelldum þræði, sjón-
varpsáhorfendur eru komn-
ir út úr sitcom-rammanum 
sem Fornbókabúðin og 
Kallakaffi voru sett í. Enn á 
íslenskur sjónvarpsiðnaður 
eftir að ná tökum á því 
formi: jafnvel hinn mis-
heppnaði bastarður Reykja-

víkurnætur á sinn part í 
þessari þróunarvinnu. Það 
tekur tíma og margar til-
raunir, æfingar og mistök, 
að ná tökum á frásagnar-
formum sem þessum. 
erlendis hafa menn staðið í 
svona framleiðslu í hálfa öld 
fyrir sjónvarp og sóttu 
reynslu í kvikmyndaiðnað 
sem hefur þrifist í heila öld.

Sigtið án Frímanns Gunn-
arssonar ræðst ekki á 
garðinn sem hann er 
lægstur: það gerir sér 
mat úr ógeðfelldri 
höfuðpersónu sem 
Gunnar Hansson hefur 
skapað, hægri-
sinnuðu snobb-
gerpi, bjána sem 
komist hefur inn 
í sjónvarp og 
hrakist úr því 
aftur. Þessi 
gaur á sér 
bræður í Mal-
volíó Shake-
speare og 
Bastard Rick 
Mayall og 
Gunnar ljær 
honum líf á sér-
kennilega reik-
andi tempói, oft 
dirfskufullum 

dansi með tóm, dok, fals og 
yfirlætishátt. Persónan er í 
mörgum lögum og verður 
alltaf að vera gegnsæ í 
flónsku sinni og fyrirgangi. 
Flottur performans.

Umhverfis Frímann eru 
nokkrar smærri persónur, 
auk smáhlutverka. Þeir þrír, 
Halldór, Gunnar og Friðrik, 
sýna meistaralega takta í 
leik í þessu safni, Gunnar 

alltaf sá sami en hinir 
tveir bregða sér í fjölda 
gerva og fara á kost-
um: hin fámæltu hlut-
verk Halldórs eru 
meitlaðri en hin smá-

hlutverkin, en 
Gretar hans er 
saminn af 

djúpu innsæi 
með harm-
ræn endi-
mörk. 
Gerva-
skápur 

Friðriks 
Friðrikssonar er 
hreint ótrúlega 
fjölbreyttur. Hér 
blómstrar hann 
sem listamaður. 

Þá verður að 
nefna til kven-
stirnin: Helgu 

Brögu og Álfrúnu. Helga á 
beinni og hreinni braut í 
persónu sem fær ekki mikla 
þróunarmöguleika í meðför-
um handritshöfunda.  Ekki 
enn. Samband bókaútgef-
andans og Gretars, hins 
þýlynda vinar stertimennis-
ins Frímanns, er óunnið svið 
sem gaman væri að sjá 
þróað. Álfrún er aftur með 
skýran og glæsilegan sveig í 
byggingu sinni á Önnu. Það 
er ekki amalegt að eiga þá 
sköpun á ferilsskránni 
sinni. 

Hvað tekst þá ekki: takan 
er oft skekin, viljandi lík-
lega, sem mér finnst ekki 
rétt. það er fátæktarbragur 
víða í fjöldaatriðum, jafnvel 
hinum fámennari. Íbúð Frí-
manns hefði mátt vera í 
stúdíói. Hljóð gæti verið 
betra á stöku stað. Stíll á 
klippingu er stundum 
óhreinn, en það truflar mann 
samt ekki. Þessir þættir eru 
einfaldlega vel gerðir, frum-
leg stúdía í heimsku hróks-
ins, með mörgum merkileg-
um stúdíum í ljóslifandi 
karakterum. Skemmtilegt 
stöff. 

  Páll Baldvin Baldvinsson

Sigtið án Frímanns Gunnarssonar
SIGTIÐ ÁN FRÍMANNS GUNNARSSONAR
Leikstjóri: Ragnar Hansson

Gunnar Hans-
son sem hið 
óþolandi smá-
menni Frímann 
Gunnarsson 
fyrrum þátta-
stjórnandi.
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DUGGHOLUFÓLKIÐ
Leikstjóri: Ari Kristinsson



Festina-Candino Watch Ltd     candino.com

a company of the Festina Group

TIMING YOUR OWN CHALLENGE

Xenia Tchoumitcheva

Candino swissnesk gæðaúr fást 
hjá úrsmiðum!



... AÐ TJALDABAKI

menning
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

Leiklist.is er aftur 
komin á stjá eftir 
að hafa verið í 
nokkrum dróma 
um tíma. Þar 
eru raktar ýmsar 
fréttir af leiklist-

arlífi og ætla forstöðumenn 
vefjarins að einbeita sér að 
upplýsingum um starfsemi 
áhugamannafélaga, sjálf-
stæðra leikhópa og svokall-
aðra stofnanaleikhúsa. Fyrir 
eru vefir Þjóðleikhússins, 
www.leikhusid.is, Borgarleik-
hússins, www. borgarleikhus.
is, sjálfstæðu leikhúsanna 
auk síðna margra smærri 
hópa að ógleymdum vefjum 
Íslenska dansflokksins, www.
id.is, og Leikminjasafnsins, 
www.leikminjar.is sem 
geymir margháttaðar upplýs-
ingar um hið kröftuga starf 
leikhúsfólks.

Baltasar Kor-
mákur stendur í 
ströngu í æfing-
um á Ivanov 
en samstofna 
er kvikmynd 
sem hann er 
nú að klippa. Þá mun hann 
setja upp Óþelló í Barbican 
á næsta ári og er einnig í 
viðræðum um sviðsetningu 
á Design for Living í Old Vic. 
Forest Whitaker mun leika 
márann en Ingvar Sigurðsson 
Jagó öðru sinni en hann fór 
með það hlutverk í minnis-
stæðri sviðsetningu Guðjóns 
Pedersen fyrir Nemendaleik-
húsið fyrir nær sextán árum 
en þá lék Balti Óþelló.

Óþelló, Desdemóna og Jagó 
er heiti á verki sem Gunnar 
Guðsteinsson setur á svið 
í upphafi næsta árs í eigin 
leikgerð. Sýningin er sam-
vinnuverkefni Draumasmiðj-
unnar, Leikfélags Reykjavíkur 
og Íslenska dansflokksins 
sem frumsýnd verður á litla 
sviði Borgarleikhússins í jan-
úar. Aðeins eru þrjú hlutverk 
í verkinu og hvert þeirra 
hefur sitt eigið tjáningarform: 
í hlutverki Óþellós er dans-
arinn Brad Sykes, í hlutverki 
Desdemónu er heyrnarlausa 
leikkonan, Elsa Guðbjörg 
Björnsdóttir, sem tjáir sig á 
táknmáli og í hlutverki Jagós 
er leikarinn Hilmir Snær 
Guðnason sem fer með allan 
talaðan texta á íslensku. 

desember 2007

einstakt
eitthvað alveg
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skóinn hjá börnunum?
Sigtryggur: Ég myndi láta jóla-
sveininn setja lesefni, mandarínur 
og ullarsokka. Það er fátt betra en 
að skríða upp í sófa með lesefni og 
mandarínur. Þetta eru auðvitað 
mínir einkadraumórar því ég geri 
þetta allt of sjaldan. 
Ingibjörg: Það er nú eiginlega ekki 
hægt að toppa þetta. Í skó barnanna 
myndi ég setja blýanta, pappír og 
liti. 

Klórum okkur í hausnum yfir topp-
sætinu 
Og loks hefur það svo verið skjal-
fest: Ísland er best í heimi, sam-
kvæmt nýlegri könnun Sameinuðu 
þjóðanna. Nefnið mér þrjá hluti sem 
þið teljið besta við landið. Hvaða 
þrjá hluti mynduð þið jafnframt 
vilja sjá betur fara? 

Ingibjörg: Veðrið, vöruverðið og 
miðbærinn um helgar. Ó, átti ég að 
nefna best fyrst. Þá vandast málin. 
Ég er svo óvön að hugsa um eitt-
hvað gott. Það er þá borgin sjálf, 
þessi tilfinning að tilheyra ákveðn-
um stað. Frelsið, sem er meira en 
gengur og gerist á mörgum öðrum 
stöðum. Hmmm... (löng þögn).
Sigtryggur: Það er góð spurning 
hvernig við komumst eiginlega á 
þennan lista. Norðmenn halda því 
fram að hamingjan sé tilkomin af 
því að við fáum að baða okkur svo 
mikið, að við eigum svo mikið af 
heitu vatni. Þeir fóru nefnilega 
sjálfir niður í annað sætið. Og sjálf-
ur er ég mjög ástfanginn af heita 
vatninu. En þetta er nú alveg til 
þess að ýta undir þessa helvítis 
megalómaníu okkar Íslendinga. Við 
erum svo dásamleg blanda af 
minnimáttarkennd og mikil-
mennskubrjálæði. Og þetta skýtur 
okkur alveg upp á stjörnuhimininn. 
Við erum sterkastir, fallegastir og 
nú nýlega: Ríkastir. En þetta yndis-
lega karaktereinkenni okkar 
Íslendinga er eitt af því sem er á 
besta-listanum mínum. Mér finnst 
það svo skemmtilegt. Og svo er það 
fámennið. Þetta blessaða krumma-
skuð finnst mér alveg yndislegt. 
Sömu hlutir myndu svo lenda á list-
anum yfir það versta. Það eru tvær 
hliðar á þessu öllu. Þetta hefur pós-
itíva eiginleika en líka negatíva. 
Uppblásið sjálfsálit og svo fram-
vegis.
Ingibjörg: Blaðran er fljót að 
springa. Svo er líka annað sem 
betur mætti fara, en það mætti vel 
fækka bílum hérna. Maður kemst 
ekkert áfram fyrir þeim. Það er 
tóm vitleysa að ekki sé hægt að 
ferðast öðruvísi en í bíl.

Uppstrílað fólk 
Herra Ísland var krýndur nú á dög-
unum. Hvað finnst ykkur um fegurð-
arsamkeppnir, kvenna sem karla? 
Eru Íslendingar uppteknari af útliti 
sínu en áður?

Ingibjörg: Já, er sú keppni í gangi? 
Sigtryggur: Ungfrú Ísland er búið 
að vera í gangi síðan 1950 og súrkál, 
er það ekki? Kemur væntanlega 
með ameríska hernum og þeirri 
menningu.
Ingibjörg: Jú, jú. Þetta var í Tívolí í 
gamla daga. Þá fór ég á keppnina, 
þegar ég var smástelpa. Stundum 
voru veður svo vond að stúlkurnar 
urðu að hálfhlaupa skjálfandi í ein-
hverjum sundbolum endanna á milli 
göngubryggjunnar. Frusu nánast í 
hel. Það var frekar spaugilegt. 
Sigtryggur: Er ekki bara skemmi-
legra að fara á almennilegar gripa-
sýningar austur í sveit? Kannski 
má hafa gaman að þessu, ég hrein-
lega veit það ekki. 
Ingibjörg: Mér finnst þetta eins 
mikill óþarfi og frekast má vera, ég 
er algjörlega á móti fegurðarsam-
keppni. Hvort sem það eru konur 
eða karlar sem keppa. 
Sigtryggur: Já, því miður, ég hef 
aldrei náð að tengja við þetta held-
ur.
Ingibjörg: En ég held við séum klár-
lega uppteknari af útliti okkar en 
áður. Eða það er að segja þjóðfélag-
ið, því fólk er náttúrlega misjafnt. 
Ég man ekki eftir því í gamla daga. 
Þegar fólk horfir hvert á annað 
virðist það oftast fyrst mæla út 
hvernig maður er klæddur. 
Sigtryggur: Ég átti þessar umræð-
ur við ömmu fyrir nokkrum árum 
þegar ég var einmitt að fjasa um 
það hvað fólk væri upptekið af útliti 
sínu og það hefði byrjað með Duran 
Duran tímabilinu – þegar við vorum 

til fara eins og fávitar. Hún vildi nú 
meina að þetta hefði alltaf verið 
svona, eða frá því að Hollywood og 
stjörnudýrkunin hélt innreið sína. 
Konurnar þurftu líka að vera svona 
eða hinsegin í þá daga. 
Ingibjörg: Ég man eftir því að þegar 
ég var að alast upp var ein kona í 
fjölskylduboðum sem ég fór í sem 
alltaf var vel máluð og í nýjustu 
Hollywood-tískunni. En hún var 
bara ein. Hinar voru, jú, jú, allt í 
lagi, en ekki svona uppstrílaðar. Og 
það var það sem ég var að meina,  

fólk er svo uppstrílað núna. Ég verð 
svo þreytt þegar ég hugsa um alla 
fyrirhöfnina og tímann sem þetta 
hlýtur að taka. 

Tilgerðarleg norðlenska
Dagur íslenskrar tungu er nýafstað-
inn. Hvaða Íslendingur talar falleg-
ustu íslenskuna? 

Sigtryggur: Er það ekki fyrrver-
andi forseti vor?
Ingibjörg: Eða Steingrímur J. Sig-
fússon? Talar hann ekki voðalega 

fallega íslensku? 
Sigtryggur: Jú, ég hef heyrt ræður 
eftir hann sem voru alveg frábær-
ar. Og Sigvaldi Júlíusson, þulur í 
útvarpinu, mér finnst hann alltaf 
tala fallega íslensku. Kannski er 
það bara vegna þess að hann talar 
norðlensku.
Ingibjörgu: Já, æi, ég þoli ekki 
þessa norðlensku. Ég á svo erfitt 
með hana. Ég hlusta jú, en málið er 
að ég er bara ekki Norðlendingur 
og þess vegna finnst mér hún svo 
tilgerðarleg. En það er einn maður í 

útvarpinu sem talar alveg frábæra 
íslensku og það er hann Broddi 
Broddason. Hann les fréttirnar eins 
og hann sé í alvörunni að segja 
okkur þær – hann er alltaf með 
hlustendur í huga. Framburðurinn 
er svo góður og skýr. Svo þegar það 
eru jarðskjálftar þá kemur hann 
með þetta bara jafnóðum. Hann er 
eini þulurinn sem ég myndi treysta 
fyrir lífi mínu. Ef hann segir mér 
eitthvað þá treysti ég því.
Sigtryggur: Hann segir þér: Þetta 
verður allt í lagi, Ingibjörg – og þú 
róast? 
Ingibjörg: Já, til dæmis í Suður-
landsskjálftanum. Ég veit ekki hvað 
ég hefði gert hefði ég ekki haft 
hann. Ég var ein heima og veik og 
svo byrjaði allt að hristast og 
skjálfa. Og það reddaði mér að ég 
kveikti á útvarpinu og fann hann. 
Sigtryggur: Hann hefur hjálpað þér, 
það var nú gott.

Ég átti þessar umræður við ömmu fyrir nokkrum árum 
þegar ég var einmitt að fjasa um það hvað fólk væri upp-
tekið af útliti sínu og það hefði byrjað með Duran Duran 

tímabilinu – þegar við vorum til fara eins og fávitar.
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N
orska hljómsveitin 
Mayhem er ein 
elsta og frægasta 
svartmálmshljóm-
sveit sögunnar. 
Réttara væri að 

kalla hana alræmda frekar en 
fræga, þar sem hún er töluvert 
betur þekkt fyrir þá hræðilegu 
atburði sem gerðust utan hljóð-
versins en tónlistina sem var tekin 
upp innan þess.

Hjá Mayhem voru textar um 
dauða og djöfulinn ekki látalæti 
heldur fúlasta alvara og hljóm-
sveitarmeðlimir máluðu sig ekki 
hvíta í framan til að fela andlit sín 
heldur til að líta út eins og lík. Í 
huga þeirra bjó djúpt og raun-
verulegt hatur á kristinni trú og 
mikill áhugi á öllu sem dauðanum 
tengdist.

Svartasti svartmálmur
Saga Mayhem hófst þegar Øystein 
Aarseth gítarleikari, sem kallaði 
sig Euronymous, stofnaði hljóm-
sveitina árið 1984 með bassaleik-
aranum Jørn Stubberud, sem 
gekk undir nafninu Necrobutcher, 
og trommaranum Kjetil Man-
heim. Stuttu síðar bættist söngv-
arinn Sven Erik Kristiansen, eða 
Maniac, í hópinn.

Algengt er að meðlimir svart-
málmshljómsveita gangi undir 
gælunöfnum frekar en sínum 
eigin, og eru þau oft einhvers 
konar vísun í dauða eða ofbeldi.

Mayhem spilaði mjög þunga og 
drungalega rokktónlist þar sem 
textarnir fjölluðu flestir um morð, 
kirkjubrennur, djöflatrú og gróft 
ofbeldi. Sveitin naut fljótt vin-
sælda innan svartmálmssenunnar 
í Noregi sem var þá í fæðingu. 

Fyrsta smáskífa Mayhem, 
Deathcrush, kom út árið 1987 og 
seldist upp. Tveir hljómsveitar-
meðlimir áttu þó eftir að deyja og 
sá þriðji fangelsaður áður en 
fyrsta plata sveitarinnar í fullri 
lengd kom út.

Dauðinn kemur
Ári eftir útgáfu fyrstu smáskíf-
unnar urðu mannabreytingar í 
Mayhem. Manheim yfirgaf hljóm-
sveitarlífið til að fá sér „alvöru 
vinnu“ og Maniac var lagður inn á 
geðdeild eftir misheppnaða sjálfs-
morðstilraun. Í stað þeirra komu 
trommarinn Jan Axel Blomberg, 
eða Hellhammer, og söngvarinn 
Per Yngve Ohlin sem kallaði sig 
Dead.

Eins og gælunafnið gefur til 
kynna var Dead heltekinn af dauð-
anum og öllu sem honum tengdist. 
Hann var mjög þögull og þung-
lyndislegur, talaði um fátt annað 
en dauðann og málaði sig hvítan í 
framan til að líta út eins og liðið 
lík.

Sem dæmi um ást Dead á dauð-
anum átti hann það til að grafa 
fötin sín í jörðu nokkrum vikum 
fyrir tónleika, til þess að ná fram 
raunverulegri rotnunarlykt og 
útliti á sviðinu. Þar skar hann sig 
síðan oft með hnífum, glerbrotum 
og öðru lauslegu á meðan á tón-
leikum stóð. Svo langt gekk hann 
á einum tónleikum árið 1990 að 
hann var fluttur á slysadeild að 
tónleikunum loknum vegna blóð-
missis.

Við hljómsveitarmeðlimi ræddi 
Dead mikið um það hve mikið 
hann langaði til að yfirgefa þetta 
líf og taka dauðanum opnum 
örmum. Það kom því fáum á óvart 

Afsakið allt blóðið
BLÓÐUG ÞRENNING Euronymous, Dead og Varg Vikernes stilla sér upp fyrir ljósmyndara. Áður en fyrsta breiðskífa sveitarinnar 
kom út hafði Dead (fyrir miðju) framið sjálfsmorð og Vikernes (til hægri) myrt Euronymous (til vinstri) með því að stinga hann 
tuttugu og þrisvar sinnum með hníf.

Saga norsku hljóm-
sveitarinnar Mayhem 
er blóði drifin. Áður en 
fyrsta breiðskífa sveit-
arinnar kom út hafði 
söngvarinn framið 
sjálfsmorð, gítarleik-
arinn verið myrtur og 
bassaleikarinn fang-
elsaður fyrir morðið. 
Salvar Þór Sigurðarson 
kynnti sér feril einnar 
alræmdustu svart-
málmshljómsveitar 
heims.

Hér eru nokkur textabrot úr 
tveimur lögum Mayhem á ensku. 
Eins og sjá má var sungið um 
fátt annað en dauða, ofbeldi og 
djöfulinn.

Deathcrush:
Demonic laughter your cremation
Your lungs gasp for air but are 
filled with blood
A sudden crack as I crushed your 
skull

The remind of your life flashes by
A life that soon won’t be
Smiling with axe in my hand
Evil’s rotten hand you’ll see

I come forward
Deathcrush

Pure Fucking Armageddon:
Violent torture,
Death has arrived,
Armageddon,
Terror and fright,
Bleeding corpses,
Rotting decay

Anarchy,
Violent torture,
Antichrist,
Lucifer,
Son of satan
Pure Fucking Armageddon

Pure Fucking Armageddon!

Euronymous 
(Øystein Aarseth)
Gítarleikari 

Upphafsmaður Mayhem og aðaldrif-
krafturinn. Spilaði óslitið með sveit-
inni frá stofnun 1984 til dauðadags 
1993. Var myrtur af bassaleikaranum 
Varg Vikernes.

Dead (Per Yngve Ohlin)
Söngvari

Hugfanginn af dauðanum og öllu 
sem honum tengist. Spilaði með 
hljómsveitinni frá 1988 til dauða-
dags 1991. Skar sig á púls og skaut 
sig í höfuðið með haglabyssu. Mynd 
af líki hans prýðir tónleikaplötuna 
Dawn of the Black Hearts.

Necrobutcher 
(Jørn Stubberud)
Bassaleikari

Einn af stofnendum Mayhem ásamt 
Euronymous og Manheim. Lék með 
hljómsveitinni frá 1983 til 1991 þegar 
hann hætti vegna sjálfsmorðs Dead. 
Sneri aftur 1995 og spilar með sveit-
inni enn í dag.

Hellhammer 
(Jan Axel Blomberg)
Trommari

Án efa rólynd-
asti maðurinn í 
May hem, og sá 
eini sem eftir 
stóð þegar hinir 
höfðu ýmist framið 
sjálfsmorð, verið 
myrtir eða fangels-
aðir. Spilaði með 
hljómsveitinni frá 1988 þar til hún 
lagði upp laupana 1993. Endurreisti 
sveitina tveimur árum síðar og hefur 
spilað með henni til dagsins í dag.

Varg Vikernes (*)
Bassaleikari

Ofbeldishneigður 
maður sem hataði 
kristna trú. Spilaði 
með Mayhem við 
upptökur á plötunni 
De Mysteriis Dom 
Sathanas árið 1993. 
Myrti gítarleikarann 
Euronymous sama ár 
og var dæmdur í 21 árs fangelsi.

(*) Almennt ekki talinn hluti af hinni einu sönnu 
Mayhem (The True Mayhem) en hafður með 
vegna mikilvægis síns í sögu hljómsveitarinnar.

➜
 HIN EINA SANNA MAYHEM

þegar hann fannst árið 1991 látinn 
á gólfinu í plötubúðinni Helvete, 
sem var í eigu Euronymous, með 
skurði á úlnliðum og skotsár á 
höfðinu eftir haglabyssu.

Í sjálfsmorðsbréfi sem fannst 
við hliðina á honum stóð: „Afsakið 
allt blóðið.“

Viðbrögð Euronymous, sem 
kom fyrstur að líki Dead, voru 
ekki að hringja á lögreglu eða 
sjúkrabíl heldur keypti hann ein-
nota myndavél í næstu verslun og 
tók myndir af líkinu. Þær voru 
síðan notaðar á umslag plötunnar 
Dawn of the Black Hearts, sem 
kom út sama ár. Sagan segir að 
hann hafi að auki safnað saman 
höfuðkúpubrotum Dead og búið til 
hálsmen úr þeim, en sá orðrómur 
hefur ekki verið staðfestur. 

Vegna þess hve Dead var hug-
fanginn af dauðanum var hann 
ekki syrgður heldur dauði hans 
upp hafinn. „Þetta er það besta 
sem Dead hefur nokkru sinni 
gert,“ sagði Euronymous stuttu 
eftir sjálfsmorðið, og átti með því 
við að honum hefði loksins tekist 
ætlunarverk sitt — að deyja.

Tuttugu og þrjár hnífsstungur
Dauði Dead fékk svo á Necrobut-

cher að hann hætti í Mayhem og 
upptökum á fyrstu plötu þeirra í 
fullri lengd, De Mysteriis Dom 
Sathanas, var frestað. Eftir nokkra 
leit fengu þeir hinn ungverska 
söngvara Attila Csihar til að 
syngja á plötunni, og í stað Necro-
butcher kom bassaleikarinn Varg 
Vikernes. 

Vikernes, sem var þekktur fyrir 
ofbeldishneigð og öfgakenndar 
skoðanir, hafði ekki verið lengi í 
hljómsveitinni þegar deilur upp-
hófust milli hans og Euronymous. 
Þær snerust fyrst og fremst um 
peninga, en Euronymous hafði 
fengið um 300.000 krónur lánaðar 
hjá Vikernes vegna plötuútgáfu 
og neitað að greiða honum aftur. 
Mennirnir hnakkrifust oft vegna 
þessa, og líkaði almennt illa hvor 
við annan.

Hinn 10. ágúst 1993 fór Vikernes 
heim til Euronymous í Ósló, ásamt 
félaga sínum Snorre Westvold, og 
stakk Euronymous tuttugu og þri-
svar sinnum með hníf; tvisvar í 
höfuðið, fimm stungur í hálsinn og 
sextán í bakið. Að því loknu fór 
hann aftur til síns heima. 

Nokkrum dögum síðar var 
Vikernes handtekinn og ákærður 
fyrir morðið á Euronymous. Hann 

bar fyrir sig sjálfsvörn og sagði 
flest stungusárin hafa orðið þegar 
Euronymous datt á glerbrot. Dóm-
urinn tók útskýringar Vikernes 
ekki trúanlegar og dæmdi hann til 
21 árs fangelsisvistar. Hann situr í 
fangelsi í Tromsø í dag.

Trommarinn Hellhammer var 
nú eini eftirstandandi meðlimur-
inn í Mayhem, og lagði hljómsveit-
ina niður stuttu eftir dauða Euron-
ymous. Upptökum á fyrstu 
breiðskífu hljómsveitarinnar, De 
Mysteriis Dom Sathanas, var þá 
að mestu lokið og var hún form-
lega tileinkuð Euronymous, stofn-
anda hljómsveitarinnar.

Um tíma var óvíst hvort platan 
kæmi út því fjölskylda Euronym-
ous beitti sér gegn því að bassa-
leikur Vikernes heyrðist á plöt-
unni. Hellhammer fór ekki að 
beiðni þeirra og gaf plötuna út 
árið 1994 með óbreyttum bassa. 

De Mysteriis Dom Sathanas, 
þar sem morðinginn og fórnar-
lambið spila saman, er ein allra 
frægasta svartmálmsplata sög-
unnar í dag.

Endurreisn Mayhem
Hin eiginlega Mayhem, oftast 
kölluð „The True Mayhem“ af 

aðdáendum, var  dáin og grafin í 
bókstaflegri merkingu. Þrátt fyrir 
það ákvað Hellhammer að endur-
reisa sveitina tveimur árum eftir 
dauða Euronymous, og fékk til liðs 
við sig gömlu félagana Maniac og 
Necrobutcher auk gítarleikarans 
Rune Erickson, kallaður Blas-
phemer.

Þessi skipan entist fram til árs-
ins 2004, þegar Maniac var rekinn 
úr hljómsveitinni og Attila Csihar 
var aftur ráðinn söngvari. Á þessu 
tímabili gaf hljómsveitin út tvær 
plötur í fullri lengd; Grand Dec-
laration of War árið 2000 og Chim-
era árið 2004. Þær hlutu blendnar 
viðtökur; hljómurinn þótti hafa 
fjarlægst rætur Mayhem of 
mikið.

Í apríl á þessu ári kom út síðasta 
plata Mayhem til þessa, Ordo ad 
Chao. Hún fékk betri dóma en 
plöturnar tvær á undan, og komst 
í tólfta sæti norska hljómplötulist-
ans. 

Sannir aðdáendur Mayhem hafa 
þó aldrei tekið þessar síðari útgáf-
ur hljómsveitarinnar í sátt, enda 
vantar stofnandann Euronymous, 
kristnihatarann og morðingjann 
Varg Vikernes og síðast en ekki 
síst dauðadýrkandann Dead.

➜ BROT ÚR TEXTUM



iPod er kominn
í allar verslanir Skífunnar.

Mesta úrvalið af iPod fylgihlutum 
og yfir 30.000 titlar af tónlist.

Á heima í Skífunni
á betra verði

Wii er komin
í allar verslanir

Skífunnar

Skifulán 
 í boði

Skifulán 
 í boði
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■ Æfðu jóladansana með börnun-
um heima í stofu margar vikur 
fyrir jól. Láttu stúlkurnar vagga 
brúðu og drengina sparka bolta 
létt og lipurt. Æfðu þig sjálf í að 
taka í nefið og hneigja þig. Eins 
og breskur lord. Þið munuð 
sóma ykkur vel á jólaböllum 
vinnustaða foreldra, kunnandi 
þessa dansa. Og textana líka. 
Hlýddu börnunum yfir. Hvernig 
er fjórða erindið í Bjart er yfir 

Betlehem? Þeim sem tapar verð-
ur refsað.

■ Þú hótar ekki börnunum með 
jólasveinunum. Það er ljótt að 
segja: „Annars færðu ekki í skó-
inn.“ Það er svo neyslulegt að 
segja það. Börnin eiga að haga 
sér vel og þú getur alið þau upp 
í gamaldags guðsótta. Hótaðu 
þeim frekar með ragnarökum 
eða heimsenda frekar en að ein-

hverjir perrar komi ekki til 
byggða. Segðu þeim frekar að 
Jesús elski ekki óþekk börn 
frekar en að jólasveinninn gefi 
þeim ekki happaþrennu.

■ Ágætt er að æfa fjölskylduna í 
messusiðum svo að það sé ekki 
augljóst að þið eruð í einu mess-
unni sem þið farið í ár. Æfðu þau 
í að standa upp og setjast niður 
á réttum stöðum eins og þegar 
guðspjallið er lesið upp. Og 
algengum og hefðbundnum 
messusvörum. Tónaðu jafnvel 
með þeim ef þau eru lagviss. 
Annars skaltu biðja þau um að 
opna ekki munninn í messu.

■ Ef þú vilt heildarsvip á fjöl-
skylduna skaltu kaupa þér góða 
rúllu af efni nú þegar kreppan 
er í aðsigi og ekki er sniðugt að 
vera að eyða peningum í Karna-
bæ eða hvað þessar búðir heita. 
Kauptu rúllu af líflegu efni í 
anda hátíðarinnar og saumaðu á 
skrílinn. Litla kjóla, lítil jakka-
föt, hárborða. Þú getur jafnvel 
klætt borðin í sama efni. Það 
verður fallegt jólaboðið þegar 
Lilli, Heba og Hlér standa við 
jólaborðið og enginn veit hvar 
börnin byrja og borðið endar. 
Passaðu þig bara á kertunum. 
En því er ekki að neita að það er 
mjög tignarlegt að sjá barna-
hjörð standa í stærðarröð í alveg 
eins mynstri. 

■ Borðið einn bita í einu með lok-
aðan munn og helst ekki tala 
meðan á aðalrétti stendur nema 
til að ræða jólin. Bannað að blóta 
og bannað að tala hátt. Talið í 
rólegum talanda og munið að 
appelsínugulur er litur græð-
ginnar. Þú borðar meira á app-
elsínugulum dúk. Ef börnin eru 
átvögl skaltu setja ljóslillabláan 
dúk á borðið sem ku draga úr 
matarlyst. Hafðu þetta allt í 
huga. Nema þú viljir að börnin 
breytist í litla villigellti þegar 
þú berð heimalagaða sorbetið á 
borðið.

■ Fyrir þá sem vilja taka þetta 
alla leið getur þú gefið fólki í 
jólagjöf silfurplatta með nafni 
þínu og ártalinu þegar þú fædd-
ist. Jafnvel hannað þitt eigið 
skjaldarmerki. Þú getur hætt að 
skrifa nafnið þitt undir í gesta-
bækur í jólaboðum og skrifað 
bara upphafsstafi. Og skreytt 
með lítilli kórónu.

■ Vert er að hafa í huga að ætlir 
þú virkilega að haga þér eins og 

konungsborinn um hátðina að 
þá notar konungsborið fólk ekki 
internet eða tölvur. Það situr 
með gamla bók í fanginu og les 
– allan daginn – og lætur aðra 
um rafrænar hliðar lífsins. Það 
sefur líka alltaf í náttfötum. 
Helst með nátthúfu á kollinum. 

■ „Aldrei – stundum – alltaf“. 
Gerðu þessa æfingu með börn-
unum. Þá byrjar þú á 
því að setja olnbog-
ana á borðið og 
öskrar „aldrei!“ 
Svo setur þú 
framhandlegg-
ina á borðið og 
segir „stund-
um“, en „allt-
af“ áttu að 
láta úlnlið-
inn nema 
við borð-
brúnina 
þegar þú 
heldur á 
hnífapörunum. 
Láttu börn og 
maka æfa þetta. 

■ Það vill enginn sitja í stór-
um sal og gúffa yfir hátíðirn-
ar. Það er kristilegra að sitja 

heima í stofu, segjandi gaman-
sögur af misheppnuðum ætt-
ingjum og narta í mandarínubát 
heldur en að kjaga í kringum 
hlaðborðið í Perlunni og 
sporð renna matarskömmtum 
sem myndu nægja heilu Afríku-
þorpi. Gúff er úti.

■ Þú getur, ef þú vilt, látið rekja 
ættir þínar aftur þessi jól. Við 
erum öll skyld einhverjum 
Noregskonungi, fæddum 800 og 
eitthvað. Þú getur látið binda 
slíkt ættartré inn í leður. Með 
gullrönd á hverri blaðsíðu. Og 
gefið ríkisstjórninni og öðru 
fyrirfólki með mynd af þér á 
forsíðu. 

■ Vert er að hafa í huga að yfir-
stéttarfólk er ekki með nein 
trúðahúsgögn inni hjá sér. Hús-
gögnin þeirra heita ekki nöfnum 
eftir skordýrategundum eða 
einhverju rugli. Þau heita heið-
arlegum húsgagnanöfnum eins 
og buff, kommóða og skenkur. 
Þú getur tekið heimilið í gegn og 
fært það upp í þann klassa fyrir 
hátíðina. Og skýrt herbergin í 
leiðinni: Verandi, kontor og 
kristalssalurinn.  

■ Og að lokum. Þú ferð ekki jóla-
boð nema mæta síðast – en samt 
rétt á eftir síðasta gesti. Það er 
fínt að rétta bara hægri hönd 
fram til að það séu meiri líkur á 
að einhver kyssi hana. Þú gætir 
reynt að vera alltaf í einhverju 
kóngabláu um jólin eða vera 
með eitthvað sem líkist skikkju 
– með hvítum renningi – án þess 
að vera eins og jólasveinn.  

JÓLIN NÁLGAST Vertu viss um að vera búinn að taka fjölskyldumeðlimi í gegn áður en hátíðin gengur í garð. Það er of seint að 
ætla að byrja að fara með lexíurnar þegar loksins er sest við borðið. Tími lexíanna er núna. 

Mannasiðir um jólin
Hátíðin nálgast og hver fer að verða síðastur til að læra mannasiðina sína fyrir hátíðina enda vill enginn vera skríll á jólun-
um. Júlía Margrét Alexandersdóttir tók saman ráð handa þeim sem vilja gera sérstaklega vel og haga sér eins og Von Trapp 
fjölskyldan myndi gera. 

DESEMBER 
TILBOÐ
TIL SAFNKORTSHAFA

GPS Garmin Forerunner 305
Frábært æfingatæki. Forerunner æfingatölvan er 

hönnuð jafnt fyrir byrjendur og atvinnumenn. Tölvan 
fylgist stöðugt með púlsinum, hraðanum, 

vegalengdinni og kaloríubrennslunni. 

16.990 kr.
auk 1.000 punkta

Safnkortshafar
borga aðeins

Punktar
gilda þrettánfalt

x13

Fullt verð: 29.990 kr. Tilboðið gildir til 31.01. 2008 eða á meðan birgðir endast.Vr. 85060629

x10
Toppar 1/4" 4–14 mm, toppar 1/2" 15–32 mm, fastir 

lyklar, sexkantar, tangir og bitar í góðri áltösku á 
hjólum. Samtals 200 stykki. Sniðug jólagjöf.

9.900 kr.
auk 1.000 punkta

Safnkortshafar
borga aðeins

Toppasett 200 stykki í hjólatösku

Fullt verð: 19.900 kr. Tilboðið gildir til 31.01. 2008 eða á meðan birgðir endast.Vr. 88013933

Punktar
gilda tífalt

0000
To

Toppas

FFFuFullt verð:013933

ktarktar
a tífaltíí

Remington þriggja hausa rakvél með stálblöðum sem 
skila góðum rakstri. Sjálfstæð fjöðrun á hausum. Má skola 

undir vatni. Rafhlaða dugar í 45 mín. Bartskeri. Vélinni 
fylgir sérstakur snyrtir með batteríi fyrir nef- og eyrnahár. 

4.900 kr.
auk 1.000 punkta

Safnkortshafar
borga aðeins

Punktar
gilda fjórfalt
Punkta

x4
Remington BMW herrarakvél

Fullt verð: 8.900 kr. Tilboðið gildir til 31.01. 2008 eða á meðan birgðir endast.Vr. 85060625

Fullt verð: 5.900 kr. Tilboðið gildir til 31.01. 2008 eða á meðan birgðir endast.Vr. 85060626

Vr. 85060600 Fullt verð: 19.900 kr. Tilboðið gildir til 31.01. 2008 eða á meðan birgðir endast.

 Stafrænn myndarammi

13.900 kr.
auk 1.000 punkta

Safnkortshafar
borga aðeins

Frábær myndarammi þar sem hægt er að
skoða myndirnar úr tölvunni. Hægt er að láta 

myndirnar rúlla í gegn við tónlist. Ramminn er 
með USB/SD/MMC/MS PRO. Frábær jólagjöf.

Punktar
gilda sexfalt
P k

x6
Aiptek Picasso

Fullt verð: 5.905060626

S

Safnkorts
borga aðktar

a sexfalt
k

6666666

Punktar
gilda fimmfalt

Vr. 85060597 Fullt verð: 10.500 kr. Tilboðið gildir til 31.01. 2008 eða á meðan birgðir endast.

Fullt verð60629
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fimmfalt

6059760597 F llt ðFullt verð

5.500 kr.

x4
Kraftmikill 2000W Remington hárblásari. 

3 hitastillingar og 2 hraðastillingar. Upphengilykkja. 
Frábær hárblásari í jólapakkann. 

1.900 kr.
auk 1.000 punkta

Safnkortshafar
borga aðeins

Remington hárblásari

Punktar
gilda fjórfalt
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auk 1.000 punkta

Safnkortshafar
borga aðeins

Punktaar

x5
Philips Senseo kaffivél

Einstakt samspil milli Philips Senseo og Douwe Egberts 
kaffiframleiðandans tryggir fullkomið bragð og ilm. 

Kaffibollinn er tilbúinn á hálfri mínútu. Stillanlegur stútur. 
Mjög hljóðlát. Frábær jólagjöf fyrir alla kaffiunnendur. 

Fleiri frábær desembertilboð fást á þjónustustöðvum N1 og í 
verslun N1 Bíldshöfða 9. Allar nánari upplýsingar á www.n1.is

Það verður fallegt 
jólaboðið þegar 
Lilli, Heba og Hlér 
standa við jólaborð-
ið og enginn veit 
hvar börnin byrja 
og borðið endar. 
Passaðu þig bara á 
kertunum. En því er 
ekki að neita að það 
er mjög tignarlegt 
að sjá barnahjörð 
standa í stærðarröð 
í alveg eins mynstri.



Hetjurnar úr Astrópíu árita kl 15 

í BT Smáralind í dag sunnudag.

höfundur spilsins kennir á það.

HARA SYSTUR

skemmta og árita  

í BT SMÁRALIND 

kl 16 Í DAG 

SUNNUDAG.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ókei, þannig 
að þið viljið 
báðir leika 
ykkur með 

matinn fyrst?

Hmm... það 
er mjög 

sérstök lykt 
af þessu!

Já! Í dag er ég 
með nepalskan 

rétt...

Þetta er gömul 
fjölskylduuppskrift 

sem gengið hefur í arf í 
margar kynslóðir!

Hjá 
fjölskyldu í 

Nepal?

Uuu, 
já!

Á ég að 
opna?

Já endilega! 
Og bjóddu 

þau velkomin, 
þetta er okkar 

kvöld!

Þarna er 
manneskja 

sem kann ekki 
að meta hrós!

Starfsmaður

mánaðarins

Lífið er alls ekki 
svo slæmt!

Hvað ertu að 
horfa á?

Ég er að 
reyna að sjá 
hvað barnið 

drekkur.

Brjóstamjólk, 
það er það eina 
sem er þarna.

Sara sagði að það væri brjósta-
mjólk öðrum megin og eplasafi 

hinum megin.

Sara!!!

Á árunum 1996 til 
1998 hefði ég gert 
nánast hvað sem er 
til þess að sjá Spice 
Girls á tónleikum. 

Þær komu fram á 
tíma þar sem vinsæl-

ustu tónlistarmennirn-
ir voru nánast allir karlmenn og þó 
ég hafi reynt að vera töffari og fílað 
Nirvana, Oasis og Blur voru Krydd-
píurnar kærkomin tilbreyting.

Þetta voru töfratímar. Það skipti 
ekki máli hvort það væri tónlistin, 
bíómyndin, bolir eða borðbúnaður - 
allt sem tengdist þeim var flott. 
Þær voru yfir alla gagnrýni hafnar 
og ég neitaði að trúa því að þær 
væru tímabundin tískubóla.

Svo kom sjokkið. Eins og aðrir 

muna eftir því hvar þeir voru þegar 
Kennedy var skotinn, man ég hvar 
ég var þegar Geri hætti í Spice 
Girls. Þrátt fyrir að áfallið væri 
gífurlegt jafnaði maður sig fljót-
lega. Svo leið tíminn og tónlistar-
smekkurinn þróaðist. Spice Girls 
féllu í gleymsku, fyrir utan að þær 
voru spilaðar í stelpupartíum með 
reglulegu millibili, með tilheyrandi 
nostalgíuköstum.

Í dag sé ég margt sem er gagn-
rýnivert við þær. Sumir textanna 
áttu kannski ekki erindi við ungar 
stelpur, ekki frekar en klæðnaður-
inn á sumum þeirra. Ég stend þó í 
þeirri meiningu að þær hafi verið 
skömminni skárri en þær fyrir-
myndir sem ungir krakkar hafa í 
tónlistarbransanum í dag. Aldrei 

man ég eftir fréttum þar sem greint 
var frá fylleríum eða eiturlyfja-
notkun þeirra. Ég man heldur ekki 
til þess að einhver þeirra hafi nokk-
urn tímann „gleymt“ að fara í nær-
buxur og það hafi náðst á mynd. 
Það sem situr eftir í mér er skila-
boðin um stelpukraftinn, girl power. 
Og textarnir um vináttu, og að það 
skipti ekki máli hvernig þú lítur út 
heldur hvernig þér líður. Það eru 
skilaboð sem öllum börnum, stelp-
um og strákum, er hollt að fá.

Í vikunni hófu þær tónleikaferða-
lag á nýjan leik, allar fimm. Þegar 
ég sá myndbrot frá tónleikunum 
helltist þetta yfir mig aftur. Eftir 
næstum því tíu ára pásu er ég aftur 
komin í sömu spor. Mig langar á 
Spice Girls-tónleika.

STUÐ MILLI STRÍÐA Stelpukraftur
ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR RIFJAÐI UPP GÖMUL KYNNI

Myndaðu 
eins og 
fagmaður.  
Borgaðu 
eins og 
leikmaður.

Taktu hágæða ljósmyndir heima 
í stofu, leiktu þér að ljósmyndun. 
Tilvalið fyrir eigendur SLR véla.

www.hanspetersen.is

INTERFIT EX150

HEIMASTÚDÍÓ
39.990kr



Pepsi Max og Skífan Live
                 allar helgar fram að jólum
Pepsi Max og Skífan Live
                 allar helgar fram að jólum
Pepsi Max og Skífan Live
                 allar helgar fram að jólum

Kringlan í dag
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Steinar Berg Ísleifsson var í ára-
tugi einn helsti hljómplötuútgef-
andi á Íslandi og hóf feril sinn með 
útgáfu Sumars á Sýrlandi. Fyrir 
fáum árum vatt hann sínu kvæði í 
kross og gerðist ferðabóndi í Borg-
arfirðinum. Þau hjónin, hann og 
Ingibjörg, keyptu bæinn Fossatún 
og settust þar að og hafa síðan gert 
umfangsmiklar breytingar á landi 
á bökkum Grímsár. Áin og umhverfi 
hennar ollu því að Steinar settist 
niður og skrifaði litla sögu fyrir 
börn og fullorðna, Tröllasögu, sem 
hefur fengið góða dóma og er fáan-
leg bæði á ensku og íslensku með 
fallegum myndum eftir Brian Pil-
kington, sem Steinar kallar annan 
höfund verksins.
Hvað olli því að þú söðlaðir um og 
sóttir inn á vettvang sem þú hafðir 
aldrei verið orðaður við?
Það átti sér smá aðdraganda. „Ég 
hafði gælt við þá hugmynd að setja 
eitthvað niður á blað. Ég hafði allt-
af haft gaman af að skrifa, en það 
varð aldrei nein alvara úr því, 
maður var að vasast í svo mörgu. 
Áður en þessi saga varð til hafði ég 
tekið smá tilhlaup og skrifað smá-
vegis í formi sagna, en þessi saga 
kviknaði bara út frá umhverfinu  
þar sem ég var. Ég bý við fossa sem 
heita Tröllafossar og það skagar 
þar út í ána klettur sem er með 
tröllkonumynd og það kveikti hug-
myndina að segja sögu þessarar 
tröllkonu sem er þar orðin að steini 
og er sátt við það því hún brosir.“
Var þetta andlit sem enginn hafði 
tekið eftir?

„Nei, enginn veit hvernig nafn-
giftin að Tröllafossum er komin til. 
Þeir eru allt annað en tröllslegir, 
þetta eru fallegir smáfossar. Áin 
breiðir þarna úr sér og er mjög fal-

leg á stórum kafla. Ég leitaði að 
heimildum um nafnið og fann ekk-
ert. Það eru hins vegar ofan við 
fossana Sýslumannsbrot og fylgir 
þeim sú saga að þar hafi tröllkona 
elt sýslumann og farið þarna yfir 
ána. Ég fór að velta fyrir mér hvort 
ekki væri hægt að búa til rými 
þarna fyrir sögu, sérstaklega vegna 
þess að hún er svo greinileg þessi 
tröllkona.“  
Þú hefur ekkert veigrað þér við að 
sækja inn á ritvöllinn?
„Ég kem úr tónlistarbransanum og 
var þar innanbúðarmaður og veit 
að það er rammi utan um bók-
menntirnar líka. Ég vogaði að 
banka upp á og taldi mig hafa 
erindi. Ég átti ekki von á að mér 
yrði boðið til stofu í fyrsta gang. Ég 
vona bar að mér verði þokkalega 
tekið en að sjálfsögðu hafa menn 
fyrirvara á nýjum höfundi á þess-
um vettvangi. Ég er kominn á miðj-
an aldur og tek upp á að gera eitt-
hvað sem ég hef ekki áður gert 
opinberlega.“ 
Nú er mikil vakning í Borgarfirði að 
vekja upp hinn forna söguheim 
héraðsins?
„Já, ég hafði tekið þátt í fjölda 
funda þar sem það var mikið rætt 
að nýta söguarfinn; efla menn til 
dáða til að lífga upp á svæðið til að 
draga að fleiri ferðamenn. Ég hef 
tekið þátt í því sem áheyrandi fyrst 
og fremst. Það hafði engin áhrif á 
að ég vildi skrifa þessa sögu. Ég 
gerði mér grein fyrir þegar ég var 
búinn að setja hana á blað að hún 
fellur alveg að þessari hugsun. Hún 
var í vinnu kölluð Tröllafossar og 
ég ákvað að setja inn í hana staðar-
heiti, örnefni úr nágrenni þeirra. 
Gunnuklauf við Varmalæk sem 
enginn veit hvers vegna heitir því 
nafni, hylurinn Viðbjóður í Grímsá 
tengist lauslegri sögu um að ein-
hver hafi dáið þar. Þessum örnefn-
um flétta ég inn í söguna. Þekktari 
staðir koma líka við sögu.“ 

Ég ákvað að skrifa söguna í stíl 
þjóðsagna og leitaði þangað, notaði 
þaðan orðtök og reyndi að smíða 
ný orðtök í þessum stíl. Ég vildi 
nota orðfæri úr nútímanum en 
byggði samt sem áður á þessum 
stíl. Hvort þessi saga er barnabók 
eða ekki er seinni tíma markaðs-
pæling sem er mjög skiljanleg, ég 
gerði mér grein fyrir að þetta væri 
ekki smábarnabók. En rétt eins og 
þjóðsögur fyrri tíma voru bæði 
fyrir börn og fullorðna gerði ég 
mér vonir um að fullorðnir hefðu 
gaman af að lesa þessa sögu fyrir 
börn. Jafnvel að sá lestur vekti 
spurningar hjá fullorðnum sem 
þeir þyrftu að svara börnunum.
Hvernig líður ykkur í Borgarfirðin-
um?
Okkur líður vel þar, við stöndum í 
miklum framkvæmdum, en eftir að 
ég setti þessa sögu saman langar 
mig að gera meira af slíku. En ef 
maður er framkvæmdaglaður verð-
ur það að víkja um sinn, hvað sem 
verður.

Tröllamynd 
skapar nýja sögu

STEINAR BERG Með bókin sína sem spratt af örnefnum og andliti í kletti við Grímsá í 
Borgarfirði. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Reykjavík Faxafen 12 S. 533-1550. Keflavík Hafnargata 25 S. 421-3322

Virka daga 10 – 18
Laugard. 11 – 16
Sunnud. 13-17

NÝTT KORTATÍMABIL

LAUGARDAGUR 8. DES KL. 13
TKTK: GÍTARTÓNLEIKAR
JÓN GUÐMUNDSSON
Miðaverð 1500/500 kr.

SUNNUDAGUR 9. DES KL. 20
Ó Ó INGIBJÖRG – ÚTGÁFUT.
ÓSKAR, ÓMAR OG INGIBJÖRG 
GUÐJÓNSBÖRN
Miðaverð  2000/1600 kr.

LAUGARDAGUR 12. JAN KL. 17
TÍBRÁ: NÝÁRSTÓNLEIKAR 
HULDA BJÖRK OG SALONSVEIT
SIGURÐAR INGVA SNORRASONAR.
AÐEINS NOKKUR SÆTI LAUS
Miðaverð 2000/1600 kr.

GEFÐU UPPLIFUN !
NÝ OG FALLEG GJAFAKORT 
OG MARGIR FRÁBÆRIR 
TÓNLEIKAR Í BOÐI !

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Glæsilegri jólatónlistarhátíð List-
vinafélags Hallgrímskirkju lýkur í 
dag með tónleikum kl. 17 sem helg-
aðir eru Johann Sebastian Bach en 
fáir ef nokkrir hafa lofað skapar-
ann með tónlist sinni eins og hann. 
Listvinafélagið stendur fyrir hátíð-
inni sem hófst þann 1. desember og 
hefur verið mikið af merkilegum 
tónlistaratriðum í boði í tíu daga. 
Er þetta 26. starfsár Listvinafé-
lagsins sem ásamt Langholtskirkju 
stendur fyrir hvað öflugustu starfi 
kirkjudeilda í prófastsdæmi 
Reykjavíkur, þótt aðrir kórar séu 
öflugir eins og Dómkórinn.

Í dag er Björn Steinar Sólbergs-
son við Klais-orgelið sem hefur 
verið prýði kirkjunnar á Skóla-
vörðuholti í fimmtán ár, en Hörður 
Áskelsson leiðir Schola Cantorum í 

flutningi á safni tónverka úr smiðju 
Bach. Verður það virðulegur endir 
á glæsilegri hátíð sem styrkt er af 
menningar- og ferðamálaráði 
Reykjavíkur, SPRON og Glitni.

Tónleikarnir hefjast kl. 17 sem 
fyrr segir og er miðasala við inn-
ganginn.

Jólatónlistarhátíð lýkur

HÖRÐUR ÁSKELSSON Stjórnar Schola 
Cantorum á lokatónleikunum í dag.

Hafliði Hallgrímsson hefur 
verið ráðinn staðartónskáld 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands til 
næstu þriggja ára. Hafliði mun 
starfa náið með hljómsveitinni á 
tímabilinu og mun samstarfið ná 
til flestra sviða starfsemi 
hennar. 

Hafliði Hallgrímsson er meðal 
fremstu tónskálda Íslands og er 

tónverka-
skrá hans 
ein sú 
viðamesta 
og glæsileg-
asta sem 
íslenskt 
tónskáld 
getur státað 
af. Hann 
hefur hlotið 
margvísleg 
verðlaun og 
viðurkenn-
ingar fyrir 
verk sín, 

meðal annars Tónskáldaverðlaun 
Norðurlandaráðs sem hann hlaut 
fyrir fiðlukonsertinn Poemi árið 
1986. Hafliði hefur samið tónlist 
fyrir hljómsveitir og einleikara í 
fremstu röð, og má nefna  
norska sellóleikarann Truls 
Mörk og skoska slagverkssnill-
inginn Evelyn Glennie. Stærstu 
verk Hafliða, óratórían Passía og 
óperan Die Wält der Zwischen-
fälle hafa hlotið einróma lof 
gagnrýnenda helstu tónlistar-
tímarita og dagblaða. 

Hafliði mun semja verk 
sérstaklega fyrir hljómsveitina, 
auk þess sem eldri verk hans 
verða tekin til flutnings. Hann 
mun taka þátt í fræðslustarfi 
hljómsveitarinnar um leið og 
hljómsveitin mun leggja áherslu 
á að kynna verk hans.  - pbb

Hafliði stað-
artónskáld

TÓNLIST Hafliði Hall-
grímsson tónskáld.

7. og 8. des uppselt

30. des

Ensk ávaxtakaka

Holtagarðar & Smáralind & Kringlunni

Nú er Jói Fel byrjaður að undirbúa jólin. 
Leggjum mikinn metnað í að vera með 
ferskt og gómsætt bakkelsi á boðstólum 

fyrir viðkiptavini okkar.

Au
gl

ýs
in
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sím

i

– Mest lesið
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Fegurðarsamkeppni Íslands hefur 
staðið fyrir keppninni Herra Ísland 
undanfarin tólf ár. Athygli vekur að 
fríðustu piltar landsins fara lækk-
andi í hæð, og er ef til vill merki um 
breyttar áherslur í mati þjóðarinnar á 
karlmannlegri fegurð.

Þegar auglýst var eftir þátttakendum í 
fyrstu keppnina árið 1996 var aðeins 

óskað eftir köppum sem náðu 184 senti-
metrum. Eitthvað virðast reglurnar hafa 

skolast til í ferlinu því sigurvegarinn í 
þeirri keppni, Þór Jósefsson, var aðeins 180 
sentimetra hár.

Fegurðarkóngar næstu ára voru þó 
töluvert hærri í loftinu. Herra Ísland árið 
1997, Reynir Logi Ólafsson, var 192 senti-
metrar á hæð líkt og fríðasti piltur ársins 
2002, Sverrir Kári Karlsson. Á þessu sex 
ára tímabili var meðalhæð sigurvegaranna 
tæpir 190 sentimetrar. Upplýsingar um hæð 
fegurðarkónganna eru fengnar frá þeim 
sjálfum.

Í dag segir í reglum Fegurðarsamkeppni 
Íslands að lágmarkshæð keppenda í Herra 

Ísland sé 175 sentimetrar. Frá árinu 2003 
hafa fegurðarkóngar landsins farið ört 
lækkandi og meðalhæð sigurvegaranna 
fallið um heila átta sentimetra. Nýkrýndur 
handhafi titilsins, Ágúst Örn Guðmundsson, 
er 180 sentimetrar á hæð líkt og þriðjungur 
keppendanna í ár. Rúmur helmingur þeirra 
fríðleikspilta hefði ekki fengið að keppa 
hefði upphaflega krafan um 184 cm lág-
markshæð haldið sér í gegnum árin, 
Gleymum ekki að margur er jú knár þótt 
hann sé smár.

 eygloa@frettabladid.is

Fegurðarkóngar styttast jafnt og þétt

HERRA ÍSLAND 
2001 Ragnar 
Ingason er 183 
cm.

HERRA ÍSLAND 1999 
Ægir Örn Valgeirsson 
er 187 cm.

HERRA ÍSLAND 
1996 Þór Jósefs-
son er 180 cm.

HERRA ÍSLAND 
2003 Garðar B. 
Gunnlaugsson er 
183 cm.

HERRA ÍSLAND 2002 
Sverrir Kári Karlsson er 
192 cm.

HERRA ÍSLAND 
2000 Björn Már 
Sveinbjörnsson 
er 185 cm.

HERRA ÍSLAND 
2006 Kristinn 
Darri Röðuls-
son er 184 cm.

HERRA ÍSLAND 
1998 Andrés 
Þór Björnsson 
er 187 cm.

HERRA ÍSLAND 
2005 Ólafur Geir 
Jónsson er 182 
cm.

Leikkonan Michelle Williams er í 
lokaviðræðum um að taka að sér 
hlutverk í nýjustu mynd Martins 

Scorsese, Shutter 
Island. Williams, 
sem var tilnefnd 
til Óskarsins fyrir 
hlutverk sitt í 
Broke back Mount-
ain, leikur látna 
eiginkonu 
Leonardo 
DiCaprio í 
myndinni, sem er 
byggð á bók eftir 
rithöfundinn 
Dennis Lehane.

Með önnur 
hluterk í Shutter 
Island fara Mark 

Ruffalo og Ben Kingsley. Myndin 
fjallar um tvo liðsmenn í banda-
ríska sjóhernum sem ferðast til 
Massachusetts til að rannsaka 
hvarf sjúklings af geðsjúkrahúsi. 

Í nýrri mynd 
Scorsese

MICHELLE WILLI-
AMS Leikkonan 
fer að öllum 
líkindum með 
hlutverk í nýjustu 
mynd Martins 
Scorsese.

> VISSIR ÞÚ?

Leikarinn vinsæli 
Johnny Depp er 
með undarlegan 
smekk á hús-
gögnum. Í stofunni 
sinni geymir hann 
rafmagnsstól og 
situr í honum 
gína í fullri 
stærð.

folk@frettabladid.is

HERRA ÍSLAND 
1997 Reynir 
Logi Ólafsson 
er 192 cm.

HERRA ÍSLAND 
2004 Páll Júlíus 
Kristinsson er 
180 cm.

HERRA ÍSLAND 2007 
Ágúst Örn Guðmunds-

son er 180 cm.

190 cm

170 cm
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SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

7

16

10

12

7
14
12
16
14

DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 2 - 4 - 6 - 8 
RUN FATBOY RUN kl. 8 - 10
HITMAN kl. 6 - 10
ÆVINTÝRAEYJA IBBA    kl. 2 - 4

7
16
16

16
14

14

SAW 4   kl. 6 - 8 - 10
BUTTERFLY ON A WHEEL   kl.3 - 5.45 - 8 - 10.15
DAN IN REAL LIFE  kl.3 -  8 - 10.15
LA VIE EN ROSE/LÍF RÓSARINNAR    kl. 5.20 - 8 - 10.40

ÍTÖLSK KVIKMYNDAHÁTÍÐ  6.-12. DESEMBER
L ́ARIA SALATA  kl. 4
LO E NAPOLEONE  kl. 6

DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
DUGGHOLUFÓLKIÐLÚXUS kl. 2 - 4 - 6
BEE MOVIE ÍSL. TAL kl. 2 - 4 - 6 - 8
HITMAN   kl. 5.50 - 8 - 10.10
HITMANLÚXUS kl. 8 - 10.10
DAN IN REAL LIFE  kl. 8 - 10.15
WEDDING DAZE kl. 1.30 - 3.40 -  5.50
ÆVINTÝRAEYJA IBBA 600 KR. kl.  2 - 4
THE HEARTBREAK KID    kl.  10

DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 4 - 6 - 8 - 10
BUTTERFLY ON A WHEEL kl.3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
ACROSS THE UNIVERSE kl. 5.20 - 8 - 10.40
RENDITION kl. 8 -10.30
VEÐRAMÓT SÍÐUSTU SÝN. kl. 5.40
BALLS OF FURY SÍÐUSTU SÝN. kl.4

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Háskólabíó merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

    Borgarbíói merktar með rauðu

NÝTT Í BÍÓ!

 FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN
MEÐ KREDITKORTI TENGDU AUKAKRÓNUM!

5%

5% 5%

Hvað myndir þú gera til að vernda
fjölskyldu þína?

Pierce Brosnan heldur hjónunum Gerald Butler 
og Maria Bello í heljargreipum!

En ekki er allt sem sýnist í þessari mögnuðu 
spennumynd!

Kalli er sendur á afskekktan sveitabæ til 
pabba síns þar sem hann villist, lendir í 
snjóbyl og hittir fyrir bæði ísbjörn og 

dularfullar verur ofl!

Magnaður spennutryllir sem 
gerður er eftir hinum frábæru 

tölvuleikjum!

5%

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

SAW IV kl. 8 og 10 16
BEE MOVIE - ENSKT TAL kl. 2, 4, 6 og 8 L
BEE MOVIE - ÍSLENSKT TAL kl. 2, 4 og 6 L
HITMAN kl. 8 og 10 16
ÆVINTÝRAEYJA IBBA kl. 2 og 4 L
MR. WOODCOCK kl. 6 og 10 L

Gullplata er handan við 
hornið hjá Páli Óskari 
Hjálmtýssyni og Sprengju-
höllinni, en plötur þeirra 
hafa rokselst síðustu vikur. 

„Sprengjuhöllin er við það að ná 
gullplötunni og þetta er ekki leng-
ur spurning um hvort, heldur 
hvenær,“ segir Eiður Arnarson, 
útgáfustjóri Senu, sem gefur út 
fyrstu breiðskífu Sprengjuhallar-
innar, Tímarnir okkar. 

Gullplata fæst þegar 5.000 ein-
tök hafa verið seld yfir búðarborð-
ið, en þar sem erfitt er að fá sölu-
tölur frá öllum verslunum landsins 
eru notuð tvö viðmið til að ákvarða 
hvort gullplötumarkinu hefur 
verið náð. Annars vegar þarf plat-
an að hafa farið í 5.500 eintökum 
frá heildsala og hins vegar þarf 
hún að hafa selst í 3.500 eintökum 
í ákveðnum verslunum, þeim 
sömu og notaðar eru við gerð Tón-
listans, eina marktæka vinsælda-
listans hér á landi. 

Að sögn Eiðs hefur Sprengju-
höllin þegar náð heildsölumarkinu 
en ennþá vantar örlítið upp í að ná 
smásölumarkinu. „Við gerum fast-
lega ráð fyrir að það mark náist í 
þessari viku,“ segir Eiður en Tím-
arnir okkar komu út í byrjun okt-
óber.

Plata Páls Óskars, Allt fyrir ást-
ina, fór í verslanir um miðjan síð-
asta mánuð og hefur frá þeim tíma 
selst eins og heitar lummur. Að 
sögn Páls, sem stendur sjálfur að 
útgáfu plötu sinnar, hafði 6.000 
eintökum verið dreift í verslanir 
fyrir helgi. „Ég er í skýjunum með 
viðtökurnar sem platan hefur 
fengið og ég er vongóður um að ég 
nái gullinu um helgina,“ segir Páll 
Óskar, en miðað við eftirspurnina 
eftir plötunni bendir margt til 
þess að hún verði sú söluhæsta hjá 
Páli Óskari frá upphafi og toppi 
þannig árangur dansplötunnar 
„Seif“ sem kom út jólin 1996 og 
seldist í alls 9.000 eintökum.

Fleiri titlar nálgast gullsölu
Að sögn Eiðs hafa plötur á vegum 
Senu gengið mjög vel það sem af 
er ári og stefnir allt í metár hjá 
fyrirtækinu. Þrír listamenn hafa 
þegar náð gullplötu með breið-
skífum sínum á árinu; Laddi, Garð-
ar Thor Cortes og Eivör Pálsdóttir, 

og gerir Eiður fastlega ráð fyrir 
að fleiri listamenn en Sprengju-
höllin nái gullsölu. 

„Jólaplata Guðrúnar Gunnars-
dóttur og Friðriks Ómars gengur 

mjög vel, Ferðamót Hjálma verð-
ur ábyggilega gullplata og jóla-
plata Ladda er sömuleiðis líkleg,“ 
segir Eiður. 

 vignir@frettabladid.is

Gullplatan í seilingarfjarlægð

Í UPPÁHALDI Þrátt fyrir að hann hafi ekki gefið út dansplötu í fjölda ára virðist sem 
aðdáendur Páls Óskars hafi sjaldan eða aldrei verið fleiri. 

SLÁ Í GEGN Sprengjuhöllin var svo 
til óþekkt hljómsveit fyrir ári síðan 
en hefur slegið í gegn á þessu ári. 

EIÐUR 
ARNARSON 
Útgáfustjóri 
Senu er 
mjög sáttur 
með plötu-
sölu ársins. 

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI 
BÝFLUGUMYNDIN- kl. 2 í álfabakka, akureyri, 
keflavík og selfossi og kl. 12 í kringlunni, 

SparBíó 450krSparBíó 450kr  Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

- ÆVINTÝRAEYJA  IBBA -
kl. 4 í keflavík

- STARDUST - 
kl. 1:20 í álfabakka 

 - RATATOUILLE - 
kl. 1:30 í Kringlunni

- ÍÞRÓTTAHETJAN - 
kl. 1:30 í álf. 
og kl. 2 í kef. 

og á self.

SCHAWK 1-SHEET
Full Bleed • Four Color • 175 Linescreen Bleed: 27.25” x 40.25” • Trim: 27” x 40” • Window Frame: 24.5” x 38.25” • Type Safety: 23” x 37”

- SYDNEY WHITE - 
kl. 3:40 í álfabakka 
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Leikarinn Ray Liotta hefur 
verið dæmdur í þriggja ára 
skilorðsbundið fangelsi 
eftir að hann játaði fyrir 
rétti að hafa ekið undir 

áhrifum áfengis. Liotta, 
sem er 52 ára, var 
handtekinn í febrúar 
fyrir að klessa á tvo 
kyrrstæða bíla í Los 

Angeles. Liotta þarf að borga yfir-
völdum sekt og greiða eigendum 
bílanna skaðabætur. Einnig var 
honum gert að mæta á 
fræðslufundi um skaðleg 
áhrif áfengis.

Nýjasta 
plata söngkonunnar 
Madonnu, sem 
kemur út í apríl, mun 
heita Licorice. Platan 
verður sú ellefta í 
röðinni frá popp-
dívunni og sú fyrsta 
síðan Confessions 
on a Dancefloor 
kom út árið 
2005 við 
mjög góðar 
undirtektir. 
Licorice verður síðasta platan sem 
Madonna gefur út hjá Warner 
Brothers því hún skrifaði nýlega 
undir stóran útgáfusamning hjá 
Live Nation.

Leikarinn Kevin Spacey hefur 
hlaupið í skarðið fyrir Tommy Lee 
Jones sem kynnir á nóbelsverð-
launatónleikum sem verða haldnir 
í Osló í næstu viku. Við hlið Spacey 
sem kynnir verður leikkonan Uma 
Thurman. Tónleikarnir eru haldnir 
til heiðurs Al Gore og loftslags-
nefnd Sameinuðu þjóðanna sem 

hlutu friðarverðlaun-
in í ár. Á meðal 

þeirra sem stíga 
á svið verða 
Kylie Min-
ogue, Alicia 
Keys og Annie 
Lennox.  

Ekki hefur 
fengist sýningarleyfi í Kína fyrir 
nýjustu kvikmynd Will Smith, vís-
indatryllinn I Am Legend. Orð róm-
ur hefur verið um að yfirvöld í 
Kína hafi sett tímabundið bann 
á bandarískar myndir til að auka 
áhugann á þeim myndum sem eru 
framleiddar í heimalandinu. 

I Am Legend, sem er byggð á 
samnefndri skáldsögu 
Richards Matheson, 
fjallar um persónu 
Will Smith sem 
er ein af fáum 
eftirlifendum 
banvæns faraldurs 
sem hefur gengið 
yfir jörðina.

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Þetta er ein af mínum eftirlætisstundum og 
af þáttunum tólf er þetta sá þáttur sem ég er 
stoltastur af,“ segir leikstjórinn Ragnar 
Bragason en í kvöld dregur til tíðinda í 
Næturvaktinni þegar öll spilin verða lögð á 
borðið hjá þeim Georg, Daníel og Ólafi 
Ragnari sem þeir Jón Gnarr, Jörundur 
Ragnarsson og Pétur Jóhann Sigfússon hafa 
leikið af mikilli snilld. 

Sjónvarpsáhorfendur hafa fylgst agndofa 
með framvindu mála hjá starfsmönnum 
bensínstöðvarinnar við Laugaveg og Ragnar 
lofar því að fólk eigi ekki eftir að verða fyrir 
vonbrigðum. Enda verði upplýst hvað verði 
um starfsmannasjóðinn, hvort umboðsmanna-
draumur Ólafs Ragnars rætast og ekki síst, 
hvort örvar Amors hæfi þau Daníel og Ylfu í 
sjoppunni í hjartastað. Næturvaktin er þegar 
orðin vinsælasti sjónvarpsþáttur Stöðvar 2 
frá upphafi og má reikna með að margir eigi 
eftir að bíða spenntir eftir endalokunum.

Vinsældir þáttanna hafa komið leikstjóran-
um skemmtilega óvart þótt Ragnar viðurkenni 
að hann hafi snemma gert sér grein 
fyrir því að þeir væru með gott 
efni í höndunum. „En að 
þættirnir skyldu hafa höfðað 
til svona breiðs áhorfenda-
hóps kom mér í opna 
skjöldu,“ segir Ragnar. Og 
þótt þetta sé síðasti þátturinn 
af Næturvaktinni geta 
áhorfendur strax farið að 
hlakka til næsta vetrar enda 
kemur þá sjálfstætt framhald, 
Dagvaktin. „Við fundum það 
strax við gerð þáttanna að við 
vildum fara lengra og klára 
sögu þessara persóna,“ 
segir Ragnar.  - fgg

Dramatísk kveðjustund í kvöld

DRAMATÍKIN ALLSRÁÐANDI Ragnar seg-
ist geta lofað því að fólk eigi ekki eftir 
að verða fyrir vonbrigðum með síðasta 

þátt Næturvaktarinnar.

VINSÆLASTI ÞÁTTURINN FRÁ UPPHAFI Næturvaktin 
hefur slegið í gegn og er þegar orðin vinsælasti 

sjónvarpsþáttur Stöðvar 2 frá upphafi.

Hnoðuð lagkaka

Holtagarðar & Smáralind & Kringlunni

Nú er Jói Fel byrjaður að undirbúa jólin. 
Leggjum mikinn metnað í að vera með 
ferskt og gómsætt bakkelsi á boðstólum 

fyrir viðkiptavini okkar.

Skoppa og Skrítla
árita í Hagkaup

Skoppa og Skrítla mæta og áritanýju bókina sína og nýja DVD diskinn sinn í HagkaupSmáralind kl. 13:00,Kringlunni kl. 14:00og í Holtagörðum kl. 16:00

ÁRITUNÍ HAGKAUPUM Í DAG

Út er komin bókin Skoppa og Skrítla læra um tölur og dýr. 
Bók og hljóðdiskur í einum pakka. Þessi bók er gullmoli fyrir 

alla fróðleiksfúsa snúða og snældur.

Einnig fáanlegir geisladiskurinn Skoppa og Skrítla á söngferðalagi 
og DVD diskurarnir Litla stundin með Skoppu og Skrítlu.

GEISLA-
DISKUR
FYLGIR

Skoppa og skrítla í Þjóðleikhúsinu er DVD 
diskur þar sem þær stöllur leika á allsoddi.

Nú mætir lúsí einnig í fyrsta skipti og áritar
með þeim skoppu og skrítlu - aðeins í dag!
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Íslandsmeistarar KR-inga fá Grindavík í 
heimsókn í DHL-höllina í kvöld í stórleik 16 
liða úrslita Lýsingarbikars karla í körfubolta. 
Grindavík hefur unnið tvo síðustu leiki 
liðanna, deildarleik í DHL-höllinni í mars 
og svo deildarleik liðanna í Grindavík 
í október. Í báðum leikjum réðu KR-
ingar ekkert við Pál Axel Vilbergsson, 
fyrirliða Grindavík, sem var með 27 
stig í báðum leikjum og setti niður 
12 af 19 þriggja stiga skotum 
sínum sem gerir 63 prósenta 
nýtingu.
„Við þurfum að finna einhver 
svör við þessu því við getum 
ekki haft hann í þessari 
skotsýningu sem hann hefur 
sett á svið í síðustu leikjum,” 
segir Benedikt Guðmundsson, 

þjálfari KR. 
„Við ætlum ekki að fá á okkur 109 stig 
aftur og það hefur verið þannig þennan 
tíma sem ég hef verið hjá KR að við höfum 

spilað vörnina best á heimavelli en sókn-
ina best á útivelli,” 

segir 
Bene-

dikt og 
bætti við: 

„Grindavík er 
búið að tapa 
tveimur leikjum 
í allan vetur og 
í bæði skiptin 
þá erum við 
að mæta 
þeim í 
næsta 

leik. Við vitum að þeir verða alveg jafndýr-
vitlausir og þeir voru þegar við mættum 
þeim síðast. þetta verður svakalegur leikur.” 

„KR-lagið hans Bubba hefur alltaf kveikt 
í mér í KR-heimilinu. Það er alltaf síðasta 
lagið í upphitun og ég ætla að vona að það 
verði þannig á sunnudaginn,” segir Páll Axel 
sem hefur glímt við veikindi í vikunni en 
vonast til að vera búinn að ná sér. „Ef liðið 
er að spila vel þá spila ég vel,” segir Páll 
Axel. „Þetta eru tvö ólík lið. KR vill hægja á 
leiknum og stjórna hraðanum en við viljum 
spila hratt en skipulega. Þjálfari KR var mjög 
óánægður með hversu hátt tempó var í 
fyrri leiknum og það var aðalástæðan að 
við fórum með sigur af hólmi. Við þurfum 
að fara í gegnum erfið lið ef við ætlum að 
gera eitthvað í bikarnum. Þetta er ágætis 
prófraun á liðið,” sagði Páll Axel að lokum.

BENEDIKT GUÐMUNDSSON: MEGUM EKKI VIÐ FLEIRI SKOTSÝNINGUM FRÁ PÁLI AXEL VILBERGSSYNI

Ætlum ekki að fá á okkur 109 stig aftur

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

Verð frá
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parið

SUND Erla Dögg Haraldsdóttir úr 
ÍRB sló 15 ára íslandsmet 
Ragnheiðar Runólfsdóttur í 50m 
bringusundi í undanrásunum á 
Dutch Swim Cup í gær. 

Erla Dögg synti á 33,21 
sekúndum sem er 24 hundraðs-
hlutum hraðara en Ragnheiður 
synti á Ólympíuleikunum í 
Barcelona 29. júlí 1992. Þetta er 
ekki fyrsta Íslandsmetið sem Erla 
Dögg tekur af Ragnheiði í vetur 
því hún sló metin í bæði 50 og 100 
metra bringusundi í 25 metra 
laug í lok október. - óój

Erla Dögg Haraldsdóttir:

Sló 15 ára met

BROSMILD Erla Dögg er enn í Íslands-
metaham. VÍKURFRÉTTIR/ÞORGILS

KÖRFUBOLTI Sextán liða úrslit Lýs-
ingarbikars karla í körfubolta ná 
hámarki í kvöld þegar umferðin 
klárast með fjórum leikjum milli 
liða í Iceland Express-deild karla. 
Það má búast við jöfnum og spenn-
andi viðureignum á öllum stöðum 
ef marka má fyrri viðureignir lið-
anna í vetur þar sem unnust naum-
ir sigrar.

Stórleikur kvöldsins er milli KR 
og Grindavíkur í DHL-höllinni. 
Íslandsmeistarar KR hafa ekki 
orðið bikarmeistarar í meira en 16 
ár eða síðan 1991 en Grindvíking-
ar hafa á sama tíma unnið bikar-
inn fjórum sinnum, meðal annars 
1998 undir stjórn Benedikts Guð-
mundssonar, núverandi þjálfari 
KR-liðsins. 

Grindavík hefur unnið tvo síð-
ustu leiki liðanna, þar af 109-100 í 
deildarleik þeirra í október. KR-
ingar hafa unnið alla heimaleiki 
sína í vetur en mæta Grindvík-
ingum nú í annað skipti eftir að 
hinir síðarnefndu hafa steinlegið 
í leik á undan. Grindavík hefur 
tapað aðeins tveimur leikjum í 
vetur.

Bikarúrslitaliðin á síðasta tíma-
bili, Hamar og ÍR, mætast í Hvera-
gerði en þau hafa ekki mæst í 
vetur en mættust þrisvar í fyrra. 
Þá voru bræður við stjórnvölinn 

en nú mætir Jón Arnar Ingvars-
son ekki bróður sínum Pétri held-
ur Ágústi Björgvinssyni sem tók 
við af Pétri á dögunum. Jón Arnar 

hefur haft betur í þjálfaraviður-
eignum sínum við eldri bróður 
sinn og vann ÍR alla leiki liðanna í 
fyrra, þar á meðal bikarúrslita-

leikinn 83-81. Nú er að sjá hvort 
eitthvað breytist með nýjum þjálf-
ara í brúnni.

Stjarnan vann sögulegan sigur á 
Njarðvík í síðasta leik liðanna sem 
var í Ljónagryfjunni í Njarðvík 8. 
nóvember. Það var fyrsti útisigur 
félagsins frá upphafi í úrvalsdeild 
karla en síðan hafa Garðbæingar 
ekki unnið leik og tapað fyrir KR, 
Keflavík og ÍR. 

Njarðvík lá í seinasta leik sínum 
í Borgarnesi en lærisveinar Teits 
Örlygssonar ætla örugglega að 
hefna fyrir tapið á heimavelli sem 
var fyrir mánuði síðan.

Fyrsti leikur dagsins er milli 
Tindastóls og Keflavíkur á Sauð-
árkróki. Keflavík rétt marði 
tveggja stiga sigur í deildarleik 
liðanna á sama stað fyrir aðeins 
rúmri viku en síðan þá hafa Stól-
arnir bætt við sig erlendum leik-
manni því Englendingurinn Phill-
ip Perry spilar sinn fyrsta leik 
með liðinu í leiknum í dag. 

Fyrirliði Keflavíkur, Magnús 
Þór Gunnarsson, er kominn til 
landsins og verður með en hann 
missti af fyrri leiknum. 

Leikur Tindastóls og Keflavíkur 
hefst klukkan 17.00 en hinir þrír 
leikirnir hefjast allir klukkan 
19.15. 
 ooj@frettabladid.is

Fjórir úrvalsdeildarslagir í kvöld
Stórleikir sextán liða úrslita Lýsingarbikarsins fara fram í kvöld. Í fjórum leikjum kvöldsins mætast lið úr 
Iceland Express-deild karla, þar á meðal liðin í öðru og þriðja sæti Iceland Express-deildarinnar.

EKKERT GEFIÐ EFTIR KR-ingurinn Jovan Zdravevski og Grindvíkingurinn Páll Kristins-
son berjast um lausan bolta í fyrri leik liðanna.  VÍKURFRÉTTIR/JÓN BJÖRN

> Ragnheiður tvíbætti Íslandsmetið

Ragnheiður Ragnarsdóttir tvíbætti Íslandsmetið í 50 
metra skriðsundi á Dutch Swim Cup í Eindhoven í gær. 
Ragnheiður varð um leið fyrsta íslenska sundkonan 
til þess að synda 50 metrana á undir 26 sekúndum. 
Ragnheiður synti á 25,98 í undanrás-
unum og var þá búin að ná sínu öðru 
ólympíulágmarki en hún fylgdi því 
eftir með því að synda á 25,95 sek-
úndum í úrslitasundinu sem dugði 
henni í 7. sætið. Ragnheiður er því 
búin að ná ólympíulágmörkunum í 
50 og 100 metra skriðsundi en 
hún syndir einmitt í seinni 
greininni á morgun.

KÖRFUBOLTI Haukar, KR og Snæfell 
unnu auðvelda sigra í 16 liða úrslit-
um Lýsingarbikars kvenna í gær 
og Skallagrímsmenn eru komnir í 
átta liða úrslit í karlaflokki eftir 
81-70 sigur á FSU. 

Kiera Hardy einbeitti sér held-
ur betur að því að spila uppi félaga 
sína í 117-26 sigri Hauka á b-liði 
Keflavíkur. Hardy gaf 18 stoð-
sendingar í leiknum en skaut hins 
vegar bara tvisvar á körfuna og 
hitti úr báðum þeim skotum. Krist-
rún Sigurjónsdóttir skoraði 36 stig 
fyrir Hauka, Bára Fanney Hálf-
danardóttir var með 13 stig og 
Unnur Tara Jónsdóttir skoraði 12 
stig. Anna María Sveinsdóttir var 
með 11 stig, 8 fráköst og 4 varin 
skot í liði Keflavíkur. 

KR vann 99-45 sigur á Ármanni/
Þrótti og Snæfell vann 39-108 
sigur á nágrönnum sínum í Skalla-
grími. Auk þeirra eru Grindavík-
urstúlkur einnig komnar áfram 
eftir 94-55 sigur á b-liði Hauka.

Mæðgur léku saman í bæði b-
liði Hauka og b-liði Keflavíkur. Í 
liði Hauka lék Sóley Indriðadóttir 
sem dætrum sínum Hönnu og 
Árnýju Þóru Hálfdanardætrum og 
hjá Keflavík lék Margrét Stur-
laugsdóttir með dóttur sinni Lov-
ísu Falsdóttur.

Skallagrímur vann ellefu stiga 

sigur á 1. deildarliði FSU, 91-80, 
en Borgnesingar voru átta stigum 
yfir í hálfleik, 48-40. Darrell Flake 
var með 22 stig fyrir Skallagrím, 
Hafþór Ingi Gunnarsson skoraði 
20 stig og Alan Fall var með 17 
stig og 7 stoðsendingar. 

Matthew Hammer og Árni 
Ragnarsson skoruðu báðir 23 stig 
fyrir Fsu og Árni var einnig með 7 
fráköst og 6 stoðsendingar. - óój

Lýsingarbikar karla og kvenna í körfubolta:

Kiera Hardy gaf 18 
stoðsendingar í gær

ERFITT Gömlu kempurnar Anna María 
Sveinsdóttir og Björg Hafsteinsdóttir 
spiluðu með b-liði Keflavíkur í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

sport@frettabladid.is
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FÓTBOLTI Portsmouth lék sinn ell-
efta deildarleik í röð án taps og 
vann sinn sjötta útisigur í röð 
þegar liðið skellti Aston 3-1 á 
Villa Park í gær. Þetta var fyrsti 
sigur Portsmouth á þessum velli í 
52 ár. Með sigrinum komst Port-
smouth upp í fimmta sæti deild-
arinnar en fyrir leikinn voru 
bæði liðin með 27 stig. 

Gana-maðurinn Sulley Muntari 
innsiglaði sigurinn með tveimur 
frábærum mörkum eftir að 
sjálfsmark Craigs Gardner hafði 
komið gestunum yfir í leiknum. 

Harry Redknapp, stjóri Port-

smouth, var kátur í leikslok. 
„Þetta var frábær frammistaða, 
við höldum áfram að spila vel og 
það er magnað að koma hingað og 
vinna hið sterka lið Aston Villa. 
Þetta er nefnilega einn erfiðasti 
völlurinn til að spila á,“ sagði 
Redknapp eftir leikinn og marka-
skorarinn Muntari er ánægður 
með karlinn. 

„Harry er góður stjóri. Hann 
talar mikið við leikmenn og held-
ur okkur ánægðum. Það er aðal-
ástæðan fyrir því af hverju við 
erum að spila vel og höldum 
áfram að spila vel. Við gerum 

þetta saman og ætlum okkur að 
ná Evrópusæti,“ sagði Muntari 
eftir leikinn. 

„Þetta tap er mikil vonbrigði 
því við vorum það mikið með 
boltann að við áttum að fá eitt-
hvað út úr þessum leik. Þetta er 
mikið áfall því sjálfstraustið var 
mikið í liðinu eftir gott gengi en 
þetta þýðir bara að við þurfum að 
koma sterkir til baka,“ sagði 
Martin O’Neill en Aston Villa 
hefur nú tapað tveimur leikjum í 
röð eftir að hafa unnið alla fjóra 
leiki sína í nóvember. 
 - óój

Hermann Hreiðarsson var allan tímann á bekknum hjá Portsmouth í 3-1 sigri á Aston Villa í gær:

Sjötti útisigur Portsmouth-liðsins í röð

HEITUR Í KULDANUM Sulley Ali Muntari 
skoraði tvö mörk fyrir Portsmouth í 
rigningunni í gær.  NORDICPHOTOS/GETTY

Enska úrvalsdeildin
ASTON VILLA-PORTSMOUTH 1-3
0-1 Sjálfsmark (9.), 0-2 Sulley Muntari (40.), 0-3 
Sulley Muntari (61.), 1-3 Gareth Barry (72.).
CHELSEA-SUNDERLAND 2-0
1-0 Andri Shevchenko (23.), 2-0 Frank Lampard 
(75.).
EVERTON-FULHAM 3-0
1-0 Yakubu Aiyegbeni (51.), 2-0 Yakubu Aiyeg
beni (62.), 3-0 Yakubu Aiyegbeni (79.).
MANCHESTER UNITED-DERBY COUNTY 4-1
1-0 Ryan Giggs (40.), 2-0 Carlos Tévez (45.), 3-0 
Carlos Tévez (60.), 3-1 Steve Howard (76.), 4-1 
Cristiano Ronaldo (90.).
NEWCASTLE UNITED-BIRMINGHAM  2-1
0-1 Cameron Jerome (9.), 1-1 Obafemi Martins 
(36.), 2-1 Habib Beye (90.).
READING - LIVERPOOL 3-1
0-1 Stephen Hunt (17.), 1-1 Steven Gerrard (28.),
2-1 Kevin Doyle (60.), 3-1 James Harper (67.)

STAÐAN Í DEILDINNI:
Arsenal 15 11 4 0 32-12 37
Man. United 16 11 3 2 29-8 36
Chelsea 16 10 4 2 24-9 34
Liverpool 15 8 6 1 27-9 30
Portsmouth 16 8 6 2 28-14 30
Man. City 15 9 3 3 19-15 30
Everton 16 8 3 5 29-16 27
Aston Villa 16 8 3 5 27-19 27
Blackburn  15 7 5 3 20-18 26
Newcastle  16 6 4 6 23-26 22
West Ham  14 5 4 5 19-12 19
Reading 16 5 2 9 21-33 17
Birmingham  16 4 2 10 17-26 14
Fulham 16 2 7 7 18-27 13
Sunderland 16 3 4 9 15-31 13
Tottenham  15 2 6 7 26-28 12
Bolton  15 2 5 8 12-22 11
Middlesbrough 15 2 5 8 13-27 11
Wigan  15 2 3 10 11-26 9
Derby County 16 1 3 12 6-38 6

MARKAHÆSTIR Í DEILDINNI:
Emmanuel Adebayor, Arsenal  9  
Cristiano Ronaldo, Man. United  9  
Benjani, Portsmouth  8  
Robbie Keane, Tottenham  8  
Yakubu, Everton  8  
Nicolas Anelka, Bolton  7
Gabriel Agbonlahor, Aston Villa  6  
Cesc Fabregas, Arsenal  6  
Steven Gerrard, Liverpool  6  
Obafemi Martins, Newcastle  6  
Carlos Tevez, Man. United  6  
Fernando Torres, Liverpool  6  
Kevin Doyle, Reading  5  
Didier Drogba, Chelsea  5  
Cameron Jerome, Birmingham  5  
OlivierKapo, Birmingham  5  
Dave Kitson, Reading  5  
Frank Lampard, Chelsea  5  
Benedict McCarthy, Blackburn  5  
Robin van Persie, Arsenal  5  

LEIKIRNIR Í DAG:
Middlesbrough-Arsenal  13.30
Bolton-Wigan  15.00
Tottenham-Man. City  15.00
Blackburn-West Ham  16.00

ÚRSLITIN Í GÆR

FÓTBOLTI Kamerúninn Samuel 
Eto’o og Portúgalinn Deco verða 
báðir með Barcelona gegn 
Deportivo Coruna í spænsku 
úrvalsdeildinni í kvöld. 

Okkar maður Eiður Smári Guð-
johnsen er einnig í leikmanna-
hópnum en Börsungar verða án 
þeirra Touré Yaya, Edmílson, 
Oleguer og Thierry Henry. 

Þetta verður fyrsti leikur Eto’o 
síðan í ágúst en miðað við að 
Eiður Smári er búinn að spila á 
miðjunni í síðustu leikjum eru 
meiri líkur á því að það verði 
Deco sem setji hann út úr 
byrj unarliðinu en framherjinn 
snjalli frá Kamerún. Deco hefur 
ekkert verið með síðan hann reif 
lærvöðva í október. 

„Mér líður mjög vel. Ég er 
búinn að leggja mikið á mig til 
þess að geta farið að spila á ný 
og nú verðum við að sjá hvað 
stjór inn gerir,“ sagði Samuel 
Eto’o á blaðamannafundi í gær.  
 - óój

Samkeppni Eiðs hjá Barca:

Eto’o og Deco 
báðir með

GÓÐIR FÉLAGAR Samuel Eto’o og Deco 
faðmast á æfingu Barcelona. 

NORDICPHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Manchester United vann 
öruggan 4-1 sigur á botnliði Derby 
í ensku úrvalsdeildinni í gær og 
minnkaði með því forskot Arsen-
al á toppnum í aðeins eitt stig. 

Carlos Tevez skoraði tvö mörk 
eftir að Ryan Giggs hafði komið 
United í 1-0 og það var síðan 
Cristiano Ronaldo sem innsiglaði 
sigurinn eftir að hafa svo sannar-
lega fiskað vítaspyrnu. Derby-
menn höfðu hins vegar ástæðu til 
að fagna því markið sem Steve 
Howard skoraði í seinni hálfleik 
var fyrsta mark liðsins á útivelli. 

Stærsta frétt leiksins var þó 
markið hans Ryans Giggs sem 
var það hundraðasta sem hann 
skorar fyrir félagið í deildarleik. 
Giggs, sem lék sinn fyrsta leik 
árið 1991 og var að leika sinn 519 
leik fyrir United, er ellefti leik-

maðurinn sem nær að skora 100 
mörk fyrir þetta sögufræga lið. 
Giggs varð fyrsti leikmaðurinn í 
rúman áratug til þess að brjóta 
hundrað marka múrinn en landi 
hans, Mark Hughes, var sá síð-
asti sem gerði það. Giggs á aftur 
á móti litla möguleika á að bæta 
met Bobby Charlton sem skoraði 
1.999 mörk fyrir Manchester á 
árunum 1956 til 1973.

„Þetta var stór sigur fyrir 
okkur því margt getur gerst við 
svona aðstæður sem henta okkur 
ekki. Carlos Tevez er að koma 
frábærlega inn í þetta en það var 
ákvörðun Cristianos að taka vítið 
í stað þess að leyfa Tevez að ná 
þrennunni. Cristiano er víta-
skyttan okkar og hann vildi taka 
þetta víti,“ sagði Ferguson sem 
gladdist yfir árangri Giggs. 

„Það kom mér á óvart að það 
var ekki tilkynnt sérstaklega um 
tímamótin hans Ryans. Kannski 
vissi engin n um þetta en ég vissi 
allt um málið. Þetta er frábært 
afrek hjá honum,“ sagði Sir Alex 
kátur eftir leikinn.  - óój

FLEST DEILDARMÖRK 
FYRIR MAN. UNITED:
199  Bobby Charlton 1956– 1973
173  Jack Rowley 1938– 1955
171  Denis Law 1962– 1973
159  Dennis Viollet1953–1962
137  George Best   1963–1974 
126  Stan Pearson 1938–1954 
119  Mark Hughes  1983-1995 
114  David Herd  1961–1968 
112  Tommy Taylor  1953–1958  
106  Joe Spence  1919–1933 
100  Ryan Giggs  1991–

Manchester United er aðeins stigi á eftir toppliði Arsenal eftir 4-1 sigur á Derby á Old Trafford:

Giggs skoraði hundraðasta markið sitt

100. MARKIÐ Ryan Giggs skoraði 
tímamótamark fyrir United í gær. Hér 
fagnar hann með Carlos Tevez.

NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Liverpool fékk ekki gott 
veganesti inn í leik sinn við Mars-
eille í meistaradeildinni í næstu 
viku því liðið tapaði í gær sínum 
fyrsta leik í ensku úrvalsdeildinni 
í vetur þegar lærisveinar Rafaels 
Benitez sóttu Reading heim. 

Liverpool er þar með sjö stigum 
á eftir toppliði Arsenal en leik-
menn liðsins þurfa nú að fara að 
einbeita sér að leiknum í Frakk-
landi þar sem liðið verður að vinna 
til að komast áfram í næstu umferð 
Meistaradeildarinnar. Það gekk 
mun betur hjá nágrönnunum þar 
sem Aiyegbeni Yakubu skoraði 
þrennu fyrir Everton gegn Ful-
ham og Manchester United og 
Chelsea unnu bæði góða heima-
sigra. 

Sigur Reading á Liverpool var 
sögulegur, ekki bara fyrir það að 
Liverpool var búið að fara taplaust 
í gegnum fyrstu fjórtán leiki sína 
heldur einnig vegna þess að þetta 
var fyrsti sigur Reading gegn einu 
af fjórum stóru félögunum, 
Manchester United, Arsenal, Chel-
sea eða Liverpool. Reading vann 
3-1 sigur en Liverpool hafði aðeins 
fengið á sig sex mörk í 14 leikjum 
fyrir leikinn.

Ívar Ingimarsson og Brynjar 
Björn Gunnarsson voru báðir í 
byrjunarliði heimamanna og 
Brynjar Björn Gunnarsson fiskaði 
vítaspyrnuna sem Stephen Hunt 
kom Reading í 1-0 þó að það hafi 
síðan komið í ljós að Jamie Carrag-
her hafði brotið á honum utan víta-
teigs. Steven Gerrard jafnaði fyrir 
Liverpool með sínu níunda marki í 
síðustu tíu leikjum en tvö mörk 
Reading á sjö mínútna kafla um 
miðjan seinni hálfleik gerðu út um 
leikinn. 

„Það er mjög ánægjulegt að ná 
góðum úrslitum á móti einu af 
stóru liðunum en það eru fimm 
erfiðir mánuðir eftir af tímabil-
inu. Úrslitin í þessum leikjum ráða 
ekki úrslitum fyrir okkur á þessu 
tímabili en þessi sigur gefur stuðn-

ingsmönnum okkar ástæðu til að 
fagna og vonandi getum við byggt 
ofan á þennan leik,“ sagði Steve 
Coppell, stjóri Reading. 

Rafael Benitez, stjóri Liverpool, 
var ekki sáttur við vítið sem 
Brynjar Björn fékk og eins með að 
Fernando Torres hafi ekki fengið 
víti. „Brotið var greinilega fyrir 
utan teiginn og það var augljós-
lega brotið á Torres. Við getum 
ekki breytt þessum úrslitum og ég 
ætla ekki að nota þessi atvik sem 
afsökun. Lykilatriðið er að við 
fengum færi og nýttum þau ekki 
og svo er ég mjög ósáttur með 
mörkin sem við fengum á okkur,“ 
sagði  Benitez eftir leikinn. 

Andriy Shevchenko var í byrj-

unarliði Chelsea og þakkaði fyrir 
það með því að koma Chelsea í 1-0 
gegn Sunderland en leikurinn fór 
fram við hörmulegar aðstæður á 
Stamford Bridge. Frank Lampard 
innsiglaði sigurinn úr vítaspyrnu 
eftir að Alex hafði verið felldur. 

„Við réðum þessum leik en það 
gekk illa að tryggja sigurinn,“ 
sagði Avram Grant, stjóri Chel-
sea. „Þetta var ekki alslæmt en 
það var svekkjandi að fá á okkur 
þessi mörk,“ sagði Roy Keane, 
stjóri Sunderland.

Sigurmark varnarmannsins 
Habib Beye létti mikilli pressu af 
Sam Allardyce, stjóra Newcastle 
United, en markið tryggði 2-1 
sigur á Birmingham City á St 
James’ Park. „Þetta voru rosalega 
mikilvæg stig. Það eina sem skipti 
máli í dag var að ná í stigin þrjú og 
það tókst,“ sagði Allardyce.

Aiyegbeni Yakubu skoraði 
þrennu fyrir Everton í 3-0 sigri á 
Fulham og Everton-liðið hefur nú 
farið taplaust í gegnum tíu síðustu 
leiki sína í öllum keppnum.  

„Yakubu gerði það sem hann 
gerir best sem er að skora mörk. 
Hann skoraði þrennu í seinni hálf-
leik en hafði alveg getað skorað 
sex því fótboltinn sem við sýndum 
í seinni hálfleik var einn sá besti 
sem við höfum spilað,“ sagði 
Moyes, stjóri Everton eftir leik.

 ooj@frettabladid.is

Liverpool-liðið fékk skell í Reading
Brynjar Björn, Ívar og félagar þeirra í Reading komu öllum á óvart með því að verða fyrsta liðið til þess að 
vinna Liverpool í ensku deildinni í vetur. Manchester United og Chelsea kláruðu hins vegar bæði sína leiki.

MARKASKORARARNIR Andriy Shev-
chenko og Frank Lampard voru báðir á 
skotskónum. NORDICPHOTOS/GETTY

FISKAÐI VÍTI Brynjar Björn Gunnarsson í baráttu við Steven Gerrard í sigri Reading á 
Liverpool. NORDICPHOTOS/GETTY

FYRSTA TAPIÐ Rafel Benitez, stjóri 
Liverpool, var ekki sáttur með leik sinna 
manna í Reading í gær. NORDICPHOTOS/GETTY
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GOSI

Tónlistin úr 
söngleiknum Gosa 

er komin út á geislaplötu.

FÓTBOLTI KR-konur styrktu sig 
mikið á föstudaginn þegar þær 
fengu Guðrúnu Sóleyju Gunnars-
dóttur frá Breiðabliki og mark-
vörðurinn María Björg Ágústs-
dóttir tók fram skóna á nýjan 
leik. 

Þjálfarinn Helena Ólafsdóttir 
var ánægð með nýju leikmennina 
en bíður enn eftir hvort að fyrir-
liðinn Olga Færseth og besti leik-
maður Íslandsmótins, Hólmfríður 
Magnúsdóttir, spili í Vesturbæn-
um næsta sumar.

„Það er meiriháttar að fá Gunnu 
aftur í KR og það hefur verið 
stefnt að þessu í dálítinn tíma. Ég 
sagði við hana sjálfa að við værum 
búin að vera að stefna að þessu í 

tvö ár. Ég er rosalega ánægð með 
þetta og þá aðallega vegna þess að 
Gunna er bara KR-ingur og þar 
vill maður hafa hana,“ segir Hel-
ena og hún veit að markmanns-
staðan er góð. 

„María Björg tók sér frí og var 
að spá í sína hluti. Íris stóð vaktina 
í fyrrasumar og gerði það rosa-
lega vel. María hefur tekið þá 
ákvörðun að taka fram skóna aftur 
og það er frábær liðsstyrkur fyrir 
okkur. Það er frábært fyrir þessa 
tvo markmenn að vinna saman,“ 
segir Helena en Alicia Wilson mun 
ekki koma aftur til liðsins en hún 
hefur spilað frábærlega í KR-
vörninni tvö síðustu sumur. 

Spurningarmerkin eru hins 

vegar framar á vellinum því 
óvissa er hvort tveir markahæstu 
leikmenn liðsins verði áfram. 

„Það á eftir að skýrast með 

Hólmfríði og Olga liggur enn 
undir feldi. Ég vona svo innilega 
að Olga ætli að vera með okkur 
eitt sumar enn. Ég legg mikla 
áherslu á það. Olga er frábær fyrir 
þetta lið og miklu meira en það. 
Hún spilaði frábærlega og er bara 
ekta fyrirliði,“ segir Helena sem 
létu Olgu spila meira á miðjunni. 
„Ég færði hana aftar á völlinn síð-
ustu tvö sumur og mér fannst hún 
blómstra þar. Það er gríðarlega 
mikilvægt og algjört lykilatriði að 
hún haldi áfram því þá er ég bjart-
sýn,“ segir Helena en KR-liðið 
vann bikarinn í sumar og lenti í 
öðru sæti í deildinni eftir harða 
baráttu við Val.  - óój

Helena Ólafsdóttir, þjálfari KR í kvennafótboltanum, er búin að styrkja vörnina en óvissan er í sókninni:

Algjört lykilatriði að Olga haldi áfram

HVAÐ GERIR OLGA? Helena Ólafsdóttir 
leggur mikla áherslu á að Olga Færseth 
spili áfram með KR.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KÖRFUBOLTI Argentínumaðurinn 
Manu Ginobili hefur oftar en ekki 
gert útslagið í leikjum San 
Antonio Spurs í NBA-deildinni 
undanfarin ár. 

Ginobili hefur enn á ný sýnt 
mátt sinn og megin þegar hann 
hefur tekið Spurs-liðið á herðarn-
ar eftir að Tim Duncan meiddist á 
dögunum. Ginobili skoraði 37 stig 
í 97-95 sigri á Dallas aðfaranótt 
fimmtudagsins og fylgdi því eftir 
með því að skora 37 stig í 104-98 
sigri á Utah Jazz. Bæði Dallas og 
Utah er líkleg til að berjast um 
sigurinn í Vesturdeildinni við 
Spurs og með sigrunum tveimur 
er San Antonio áfram ósigrað á 
heimavelli.

„Ginobili kemur mér aldrei á 
óvart því ég veit það fyrir víst að 
hann mun bjóða upp á eitthvað 
nýtt í hverjum leik. Ég þarf að 
finna nýtt orð til þess að lýsa 
honum því hann er bara ótrúlegur 
keppnismaður,“ sagði Gregg 
Popovich, þjálfari San Antonio 
eftir leik. 

„Þeir eru með einstakt lið og 
vita hvernig á að klára leiki, 
meira að segja án Tim,“ sagði 
Deron Williams sem skoraði 28 
stig fyrir Utah. Ginobili á þar 
mikinn þátt enda alltaf manna 
bestur á lokamínútunum. Hann 
hitti ekki vel (9 af 21) en sótti 
þess í stað 17 af stigum sínum á 
vítalínuna.  - óój

NBA-deildin í körfubolta:

Ginobili sér um 
þetta á meðan

LUNKINN Það er ekki auðvelt að stoppa 
Manu Ginobili. NORDICPHOTOS/GETTY

HANDBOLTI Það verður toppslagur 
í N1-deild karla í handbolta í dag 
þegar Framarar taka á móti HK í 
Safamýrinni. 

Liðin eru í 2. (HK) og 3. (Fram) 
sæti deildarinnar og Framarar 
geta tekið annað sætið af 
Kópavogsliðinu með því að vinna 
með meira en þremur mörkum. 
Það hefur hins vegar gengið illa 
hjá Framliðinu að vinna HK 
síðustu tvö tímabil. 

HK vann fyrri leik liðanna í 
vetur, 26-24, sló Framliðið 2-1 út 
úr deildarbikarnum í vor og þá 
tókst Fram ekki að vinna í 
þremur deildarleikjum liðanna á 
síðasta tímabili; HK vann 32-29 í 
Safamýrinni en liðin gerðu síðan 
jafntefli í báðum leikjunum í 
Digranesi. 

Eini sigur Framara á HK á 
síðustu tveimur tímabilum var þó 
af glæsilegri gerðinni en Fram 
vann tólf marka sigur, 36-24, í 
öðrum leik liðanna í undanúrslit-
um deildarbikarsins síðasta vor. 
Hann dugði þó lítið því HK vann 
oddaleikinn og varð á endanum 
deildarbikarmeistari. 

Leikurinn liðanna hefst 
klukkan 16.00 í Framhúsinu í 
Safamýri. - óój

Stórleikur í N1-deild karla:

Fram gengur 
illa gegn HK

GÖMLU FÉLAGARNIR Björgvin Páll 
Gústavsson hefur aðeins einu sinni 
upplifað að vinna gömlu félagana úr HK 
í Frambúningnum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Sparisjóður Vestfi rðinga býður nú út nýtt stofnfé að nafnverði 
kr. 788.028.846. Farið er með útboðið skv. reglum um almennt 
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áskrift í eindaga 31. desember 2007. Verð hverrar krónu nafnverðs 
í útboðinu er kr. 1,051465 og er heildarverðmæti útboðsins því 
kr. 828.584.751. Heildarnafnverð stofnfjár fyrir hækkunina er kr. 
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gast lýsingu og önnur gögn sem tengjast útboðinu á heimasíðu 
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SKÍÐAFERÐ
TIL LECH
16.–23. febrúar 2008
Express Ferðir eiga nokkur sæti laus í einstaka ferð til skíðapara- 
dísarinnar Lech í Austurríki. Endalausar brekkur, alltaf nægur snjór 
og frábær aðstaða!

Innifalið: Flug með sköttum, akstur til og frá flugvelli, gisting á 
hinu þriggja stjörnu Hotel Felsenhof, morgunverður og þríréttaður 
kvöldverður.

123.900 kr.Verð á mann í tvíbýli

FÓTBOLTI Katrín Jónsdóttir, fyrir-
liði Íslandsmeistara Vals og 
íslenska kvennalandsliðsins, 
hefur framlengt samning sinn 
við Val um tvö ár. Þetta er mikið 
gleðiefni fyrir bæði lið enda 
Katrín í mjög stóru hlutverki á 
báðum stöðum. 

„Mig langaði alltaf að halda 
áfram og sérstaklega vegna þess 
að landsliðið er búið að ná það 
góðum árangri að það er mögu-
leiki á að fara á EM 2009,“ segir 
Katrín sem hugsaði meira um að 
hætta í fyrra. 

„Maður var því að velta þessu 
meira fyrir sér í fyrra. Nú tekur 
maður eitt ár í einu, ég er búin 
að taka góða pásu núna og að 
sjálfsögðu langar mig til þess að 
halda áfram. Það hefur gengið 
vonum framar og vonandi held-
ur það áfram,“ segir Katrín sem 
hefur unnið sjö Íslandsmeist-
aratitla, þar af þrjá með Val frá 
árinu 2004. 

Katrín skoraði 7 mörk í 15 
leikjum í sumar og var einn af 
bestu leikmönnum Landsbanka-
deildarinnar. „Þetta er með 
bestu tímabilunum á mínum 
ferli. Ég átti mjög gott tímabil 

2002 þegar við urðum Noregs-
meistarar í Kolbotn en þetta er 
besta tímabilið síðan þá,“ segir 
Katrín sem hefur leikið 66 lands-
leiki og ætti að fá möguleika á 

að bæta landsleikjametið á 
Algarve Cup í mars. 

„Ég er ekkert að hugsa um 
landsleikjametið því ég stefni 
bara á að ná góðum árangri með 
liðinu. Maður er búinn að vera í 
þessum fótbolta frá því að 
maður var sjö ára og þegar loks-
ins er möguleiki á að komast inn 
á úrslitakeppni Evrópumóts þá 
vill maður gera allt sem maður 
getur til þess að ná þeim 
árangri,“ segir Katrín sem tók 
við fyrirliðabandinu í landslið-
inu af Ásthildi Helgadóttur sem 
hefur lagt skóna á hilluna. 

Það er einmitt Ásthildur sem 
á landsleikjametið en finna má 
ítarlegt viðtal við hana á síðum 
16 og 17 í Fréttablaðinu í dag. 

„Við Ásthildur byrjum eigin-
lega bara á sama tíma en hún er 
árinu eldri en ég. Við erum 
búnar að vera saman í þessu, 
fyrst hjá Breiðabliki og svo með 
landsliðinu. Það verður skrítið 
að hún verði ekki lengur með í 
þessu,“ segir Katrín og það er 
ljóst að landsliðið hefði ekki 
mátt við því að missa hana líka. 
 
 - óój

Katrín Jónsdóttir, fyrirliði Vals og landsliðsins, ætlar að spila áfram næstu tvö ár:

Mitt besta sumar síðan 2002

MEISTARI Katrín Jónsdóttir hefur lyft 
Íslandsbikarnum tvö ár í röð sem 
fyrirliði Valsliðsins. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

HANDBOLTI Grótta vann öruggan 11 
marka sigur á Fylki í N1-deild 
kvenna í handbolta í gær og FH 
vann þriggja marka heimasigur, 
24-21, á Akureyri. 

Gróttustúlkur jöfnuðu þar með 
Stjörnustúlkur að stigum og nú 
munar aðeins tveimur stigum á 
efsta liðinu, sem er Fram, og 
Gróttu sem er í 4. sætinu. 

Sigur Gróttu var sannfærandi, 
liðið var komið sex mörkum yfir í 
hálfleik, 15-9, og vann að lokum 
með 11 marka mun, 31-20. Pavla 
Plaminkova, sem kom frá ÍBV 
fyrir tímabilið, var í miklu stuði í 
liði Gróttu og skoraði 15 mörk en 
hún hafði skorað 4,9 mörk að með-
altali í fyrstu níu leikjunum. 

Þetta var þriðji sigur Gróttu-
liðsins í röð og liðið ætlar sér 
greinilega að blanda sér í toppbar-
áttuna. Pavla var langatkvæða-
mest en Karólína Gunnarsdóttir, 
Tatjana Zukovska, Ingibjörg Jóns-
dóttir og Arndís María Erlings-
dóttir skoruðu allar þrjú mörk. 
Natasa Damiljanovic skoraði 10 

mörk fyrir Fylki og Sunna María 
Einarsdóttir var með fimm mörk.

FH komst upp fyrir HK í 7. 
sætið með naumum þriggja marka 
sigri á Akureyri, 24-21, en staðan 
var 12-12 í hálfleik. FH-liðið er 
búið að endurheimta leikmenn og 
tvær þeirra voru markahæstar í 
þessum leik. 

Ragnhildur Rósa Guðmunds-

dóttir skoraði átta mörk fyrir FH-
liðið og Dröfn Sæmundsdóttir var 
með sex mörk. Guðrún Helga 
Tryggvadóttir skoraði síðan fimm 
mörk gegn sínum gömlu félögum 
að norðan. 

Lilja Þórisdóttir var markahæst 
í liði Akureyrar með átta mörk en 
Anna Valgerður Erlingsdóttir 
skoraði fimm. - óój

Grótta og FH unnu góða heimasigra í N1-deild kvenna í handbolta í gær:

Pavla skoraði fimmtán mörk

N1-deild karla í handbolta
Stjarnan – Akureyri  30-29 (14-14)
Mörk Stjörnunnar: Heimir Örn Árnason 9/4 
(13/4), Ragnar Helgason 6 (7), Guðmundur 
Guðmundsson 3 (5), Ólafur Víðir Ólafsson 3 (7), 
Björgvin Hólmgeirsson 3 (12), Volodymyr Kysil 
2 (2), Gunnar Ingi Jóhannsson 2 (4), Kristján 
Kristjánsson 1 (2), Björn Friðriksson 1 (3)
Varin skot: Roland Valur Eradze 17/1 (40/2) 
42,5%, Hlynur Morthens 7 (19/2) 36,8%
Hraðaupphlaup: 10 (Heimir Örn 3, Ragnar 2, 
Kysil 2, Gunnar Ingi, Björn, Ólafur Víðir)
Fiskuð víti: 4 (Björn, Björgvin, Ólafur Víðir, Rati)
Utan vallar: 6 mínútur
Mörk Akureyrar: Goran Gusic 7/3 (9/3), Einar 
Logi Friðjónsson 6 (11), Rúnar Sigtryggsson 5 (7), 
Björn Óli Guðmundsson 3 (4), Nikolaj Jankovic 
3 (4), Andri Snær Stefánsson 3 (11), Eiríkur 
Jónasson 1 (1), Heiðar Þór Aðalsteinsson 1 (2), 
Jónatan Þór Magnússon (4/1)
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 11 (24/2) 
45,8%, Hörður Flóki Ólafsson 7 (24/2) 29,2%
Hraðaupphlaup: 11 (Andri 3, Einar Logi 2, Jankov
ic 2, Gusic 2, Heiðar, Eiríkur)
Fiskuð víti: 4 (Björn Óli 2, Einar Logi, Rúnar)
Utan vallar: 4 mínútur

ÍBV-Valur  28-40 (8-18)
Mörk ÍBV: Sergey Trotsenko 13/3, Nikolaj Kulikov 
4, Zilvinas Grieze 2, Vignir Stefánsson 2, Leifur 
Jóhannesson 2, Brynjar Karl Óskarsson 2, Grétar 
Þór Eyþórsson 1, Grétar Stefánsson 1.
Mörk Vals: Fannar Þór Friðgeirsson 12/4, Kristján 
Þór Karlsson 8, Gunnar Harðarson 4/2, Elvar 
Friðriksson 4, Orri Freyr Gíslason 3, Anton 
Rúnarsson 3, Ernir Hrafn Arnarsson 3, Sigfús Páll
Sigfússon 2 og Baldvin Þorsteinsson 1.

Valsmenn náðu mest 17 marka forustu í leiknum
og hafa nú náð í 11 stig af síðustu 12 mögulegum
í deildinni.

ÚRSLITIN Í GÆR

SKREFINU Á UNDAN Ebba Særún Brynj-
arsdóttir skoraði þrjú mörk fyrir FH gegn 
Akureyri í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDBOLTI Stjarnan marði mikil-
vægan sigur á Akureyri, 30-29, í 
sveiflukenndum leik í Mýrinni. 
Stjarnan hélt þar með lífi í titil-
vonum sínum en liðið er sex stig-
um á eftir toppliði Hauka og á einn 
leik til góða. Akureyri er enn í 
bullandi fallbaráttu með sex stig 
líkt og Afturelding í sjötta og sjö-
unda sæti N1-deildarinnar.

Það var einstaklega fámennt í 
Mýrinni í gær og vel undir 100 
manns að fylgjast með leiknum 
þótt starfsmenn og varamenn lið-
anna séu taldir með. Það var eins 
og fámennið slægi heimamenn út 
af laginu og liðið teldi sig vera að 
spila æfingaleik, slíkt var and-
leysið. 

Gestirnir frá Akureyri voru 
aftur á móti tilbúnir í verkefnið og 
skoruðu sex af sjö fyrstu mörkum 
leiksins. Akureyri gerði enn betur 
og náði sjö marka forystu þegar 
13 mínútur voru til leikhlés, 4-11.

Þá hrökk Stjarnan í gang og 
skoraði tíu mörk gegn þrem fram 
að leikhlé og jafnaði metin í 14-14. 
Sóknarleikur Akureyrar hrundi 
þegar Jónatan Þór Magnússon var 
tekinn úr umferð og virtist liðið 
ekki hafa fundið lausnir við varn-
arleik Stjörnunnar í upphafi síðari 

hálfleiks. Stjarnan náði fljótt 
þriggja marka forystu, 19-16. 
Akureyri skoraði þrjú næstu mörk 
leiksins og Stjarnan svaraði með 
því að komast í 23-20. 

Þá hrundi leikur heimamanna á 
ný og Akureyri komst í 26-28 
þegar fimm mínútur voru til leiks-
loka. Stjarnan skoraði þá þrjú 
mörk í röð en Akureyri náði að 
jafna metin þegar 40 sekúndur 
lifðu leiks og virtist liðið hafa nælt 
sér í stig. Það var ekki því Akur-
eyringurinn Heimir Örn Árnason 
sem fór fyrir liði Stjörnunnar í 
leiknum tryggði sínum mönnum 
sigur með marki úr erfiðri stöðu 
þegar fjórar sekúndur voru eftir 
af leiknum og Akureyri hafði ekki 
tíma til að koma boltanum í leik á 
ný.

Heimir Örn, hetja Stjörnunnar, 
sagði að tapið gegn Fram í Eim-
skipsbikarnum á mánudaginn 
hefði setið í mönnum. 

„Ég veit ekki hvað þetta var hjá 
okkur. Þetta var hörmung. Það er 
eðlilegt að bikarleikurinn sitji 
aðeins í mönnum en ekki svona 
mikið. Við tókum seinni bylgju og 
hraðaupphlaup þegar við kom-
umst inn í leikinn á ný en það 
hefur vantað í síðustu leikjum. 

Það er erfitt að eiga við þetta lið 
Akureyrar. Þá vantar mann til að 

klára þessa jöfnu leiki, þeir eru 
inni í öllum leikjum.“ - gmi

Heimir tryggði Stjörnunni sigurinn
Lánleysi Akureyringa heldur áfram í N1-deild karla en þeir töpuðu með einu marki gegn Stjörnunni í gær 
þar sem norðanmaðurinn Heimir Örn Árnason skoraði sigurmarkið þegar fjórar sekúndur voru eftir.

LÉK VEL Ragnar Már Helgason skoraði 6 mörk úr 7 skotum gegn Akureyri í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR



Jólin eru að koma

  1. greiðsla

  1. greiðsla
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EKKI MISSA AF

▼

▼

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Magasínþáttur – mannlíf og 
menning á Norðurlandi . Samantekt um-
fjallana vikunnar. Endursýnt á klukkutíma 
fresti til 10.15 á mánudag.

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2 BÍÓ

11.40 Vörutorg
12.40 World Cup of Pool 2007  (5:31) 
Heimsbikarkeppnin í pool fór fram Rotter-
dam í Hollandi fyrir skömmu en þar mætti 
31 þjóð til leiks með tveggja manna lið. 
Þetta er í annað sinn sem þessi keppni er 
haldin og sigurvegarnir frá því 2006, þeir 
Efren Reyes og Francisco Bustamante frá 
Filippseyjum, freista þess að verja titilinn.

13.30 Dr. Phil  (e)

15.00 Charmed  (e)

16.00 America’s Next Top Model  (e)

17.00 Innlit / útlit  (e)

18.00 Rules of Engagement  (e)

18.35 7th Heaven
19.25 30 Rock  (e)

20.00 Dýravinir  (7:14) Að þessu sinni 
verður farið í sónar með hvolpafulla tík 
og fylgst með því þegar hvolparnir koma í 
heiminn. Svo ætlar Guðrún að kynna sér ís-
lensku hænuna og fylgjast með útungun á 
bænum Tjörn á Vatnsnesi. Síðan fylgir hún 
hjálparhundi Rauða krossins í Rjóðrið sem 
er hvíldar- og hjúkrunarheimili fyrir langveik 
börn og að lokum heimsækir hún svo leik-
stjórann Viðar Eggertsson og hundinn hans, 
Drakúla.

20.30 Ertu skarpari en skólakrakki?   
Keppendur þurfa að glíma við spurningar 
sem teknar eru upp úr skólabókum grunn-
skólakrakka og við hvert rétt svar klífur við-
komandi upp peningatré en í efsta þrepinu 
eru 2 milljónir króna.

21.30 Law & Order 
22.30 Californication  (10:12) Glæný 

gamanþáttaröð með David Duchovny í 
aðalhlutverki. Hann leikur rithöfundinn 
Hank Moody sem má muna fífil sinn feg-
urri. Þetta eru ögrandi þættir með kolsvört-
um húmor. 

23:05 C.S.I: New York  (e)

00.05 C.S.I: Miami  (e)

01:00 Backpackers  (e)

01.35 Vörutorg
02.35 Óstöðvandi tónlist

08.05 Osasuna - Valencia Spænski 
boltinn Útsending frá leik í spænska bolt-
anum frá því í gær

09.45 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu
10.15 Heimsmeistarakeppni félags-
liða Bein útsending frá leik Etoile Sportive - 
Pachuca í heimsmeistarakeppni félagsliða.

12.30 Floyd Mayweather vs. Ricky 
Hatton  Útsending frá bardaga ársins sem 
fór fram í gær en þar mættust Floyd May-
weather og Ricky Hatton.

13.55 PGA mótaröðin í golfi 2007  Út-
sending frá The Players-mótinu í golfi sem 
fram fer á TPC Sawgrass vellinum í Flórída. 

16.55 Gillette World Sport 2007
17.20 NFL - Upphitun
17.50 Atl. Madrit - Gatafe Spænski 
boltinn Bein útsending frá spænska bolt-
anum 

19.50 Barcelona - Deportivo Spænski 
boltinn Bein útsending frá spænska bolt-
anum

21.50 New England - Pittsburgh NFL 
deildin  New England Patriots mætir Pitts-
burgh Stealers í NFL fótboltanum.

00.20 Heimsmeistarakeppni félagsliða

06.15 Lemony Snicket´s A Series of 
Unfortunate events
08.00 Blue Sky  (e)

10.00 Grace of My Heart
12.00 Moonlight And Valentino  (e)

14.00 Lemony Snicket´s A Series of 
Unfortunate events
16.00 Blue Sky  (e)

18.00 Grace of My Heart
20.00 Moonlight And Valentino  (e)

22.00 Final Destination 3
00.00 The Stickup
02.00 Air Panic
04.00 Final Destination 3

08.00 Morgunstundin okkar  08.01 Í 
næturgarði 08.29 Róbert Bangsi 08.39 
Kóala bræður 08.49 Landið mitt 09.00 
Disneystundin 09.01 Herkúles 09.23 Sígild-
ar teiknimyndir 09.30 Fínni kostur 09.58 
Arthur 10.22 Sigga ligga lá 10.35 Konráð 
og Baldur 

10.50 Váboði
11.20 Laugardagslögin
12.30 Silfur Egils
13.50 Íslandsmótið í handbolta (1)
15.20 Hvað veistu?
15.50 Íslandsmótið í handbolta
17.30 Táknmálsfréttir
17.40 Mónika
18.00 Stundin okkar
18.25 Spaugstofan
18.45 Jóladagatal Sjónvarpsins - Jól á 
leið til jarðar
19.00 Fréttir
19.35 Veður
19.40 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
20.20 Glæpurinn  (9:20)

21.20 Sunnudagsbíó - Ys og þys út 
af engu  (Shakespeare 2005: Much Ado 
About Nothing) Bresk sjónvarpsmynd frá 
2005 byggð á leikriti Williams Shakespeare 
sem hér er fært til nútímans. Sagan er látin 
gerast í upptökuveri sjónvarpsstöðvar.

22.55 Frostrósir 2006  Upptaka frá tón-
leikum í Hallgrímskirkju í fyrra. (e)

00.05 Silfur Egils
01.15 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

09.10 Chelsea - Sunderland  Útsend-
ing frá leik Chelsea og Sunderland sem fór 
fram í gær.

10.50 Premier League World
11.20 PL Classic Matches
11.50 4 4 2
13.10 Middlesbrough - Arsenal  Bein út-
sending frá leik Middlesbrough og Arsenal í 
ensku úrvalsdeildinni.

15.40 Blackburn - West Ham  Bein út-
sending frá leik Blackburn og West Ham í 
ensku úrvalsdeildinni.

18.15 Tottenham - Man. City  Útsending 
frá leik Tottenham og Man. City. Leikurinn 
var í beinni útsending á Sýn Extra kl. 14.55.

19.55 Bolton - Wigan  Útsending frá leik 
Bolton og Wigan. Leikurinn var í beinni út-
sendingu á Sýn Extra 2 kl. 14.55.

21.35 4 4 2
23.00 Reading - Liverpool  Útsending 
frá leik Reading og Liverpool í ensku úrvals-
deildinni sem fór fram í gær.

00.40 Man. Utd. - Derby  Útsending frá 
leik Man. Utd og Derby sem fór fram í gær.22.30 Californication SKJÁREINN

22.00 Tekinn 2  SIRKUS

14.00 Lemony Snicket´s        
A Series of Unfortunate events 
 STÖÐ 2 BÍÓ

19.05 Mannamál  STÖÐ 2

23.00 Frostrósir 2006 SJÓNVARPIÐ

▼

07.00 Barney  07.25 Funky Walley 07.30 
Addi Paddi 07.35 Fífí 08.00 Algjör Sveppi 
08.05 Stubbarnir 08.30 Doddi litli og Eyrna-
stór 08.45 Kalli og Lóla 09.00 Dora the Ex-
plorer (71:96) 09.50 Ben 10.15 Jesús og 
Jósefína (9:24) (e) 10.35 Tracey McBean 
10.45 Tutenstein 11.10 Háheimar 11.35 A.
T.O.M.

12.00 Hádegisfréttir
12.25 Nágrannar
14.10 Ítalíuævintýri Jóa Fel  (7:10)

14.45 Extreme Makeover  (3:23)

15.35 Freddie  (19:22)

16.10 Logi í beinni
16.55 60 mínútur
17.45 Oprah
18.30 Fréttir Stöðvar 2

19.05 Mannamál  (9:40) Jóhanna Sig-
urðardóttir félagsmálaráðherra er aðalvið-
mælandi Sigmundar Ernis Rúnarssonar en 
þar að auki verða teknir fyrir fordómar gegn 
nýjum Íslendingum.

20.00 Næturvaktin  (13:13) Lokaþátt-
ur þessarar vinsælu þáttaraðar sem vann til 
Edduverðlauna í flokknum leikið sjónvarps-
efni. Jóni Gnarr og Pétri Jóhanni Sigfússyni í 
aðalhlutverkum. 2007.

20.30 Damages  (10:13) Spennan eykst í 
þessum vandaða lögfræðiþætti sem skart-
ar Glenn Close í aðalhlutverki. 2007. Bönn-
uð börnum.

21.20 Prison Break  (5:22) Þriðja sería 
þessa vinsæla spennuþáttar. Flóttaáformin 
hanga á bláþræði þegar Michael setur sem 
skilyrði að hann fái fyrst sönnun þess að 
Sara sé á lífi.  2007. Bönnuð börnum.

22.05 The Notorious Bettie Page  Einkar 
vönduð og góð mynd frá HBO-sjónvarps-
stöðinni sem fjallar um lífshlaup Bettie 
Page, einnar fyrstu kynbombunnar. Page 
sló í gegn á 6. áratug síðustu aldar fyrir 
„leik“ sinn í léttbláum myndum og prýddi 
fáklæddur líkami hennar veggi ófárra bíla-
verkstæða og óharðnaðra unglingsdrengja. 
Aðalhlutverk: Jared Harris, Gretchen Mol, 
Chris Bauer. 2005.

23.40 Crossing Jordan  (4:17) 2006. 
Bönnuð börnum.

00.25 Bring It On Again
01.55 The Curse of King Tut´s Tomb
02.25 The Curse of King Tut´s Tomb
03.50 New York Stories  (e)

05.50 Fréttir
06.35 Tónlistarmyndbönd frá PoppTíVí

▼

> Kathleen Turner
„Þegar ég varð 40 ára fór að hægjast 
um á ferlinum og ég fór að fá tilboð 
um að leika mæður og ömmur. Ég 
myndi segja að aldurstakmarkið til 
að leika sexí konu í aðalhlutverki 
væri 35 til 40 ára en það er þá 
sem helmingur karlmannanna í 
Hollywood byrjar á sínum ferli. 
Þetta er hrikalegur tvískinnungs-
háttur.” Kathleen leikur í Moonlight 
and Valentino á Stöð 2 Bíó í kvöld.
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Logitech Harmony fjarstýringar
í miklu úrvali.
Verð frá 24.995 kr.

EIN MEÐ ÖLLU
Þú ætlar að horfa á sjónvarpið - einn takki
Með aðeins einum takka á fjarstýringunni kveikir 
þú í senn á sjónvarpinu, myndlyklinum og heimabíó-
magnaranum. Sjónvarpið stillist sjálfkrafa inn 
á réttu rásina.

Þú ætlar að horfa á DVD - einn takki
Sjónvarpið stillist sjálkrafa inn á réttu rásina, það 
kviknar á DVD-tækinu og þú stjórnar öllum aðgerðum 
með Logitech fjarstýringunni.

Þú ætlar að horfa á flakkarann - einn takki
Það kviknar á flakkaranum, sjónvarpið stillist sjálfkrafa 
inn á réttu rásina. Þú flakkar á Logitech fjarstýringunni.

Með Logitech fjarstýringunni líður þér 
eins og þú hafir öll völd í hendi þér. 
Þú stjórnar öllum tækjum heimilisins með 
einni fjarstýringu og með aðeins einum 
takka setur þú heilu aðgerðirnar af stað. 

Hentu öllum öðrum fjarstýringum,
fáðu þér Logitech Harmony.
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Í haust fór ég að sjá og hlusta á óperuna 
Ævintýri Hoffmans í nýja tónlistarhúsinu 
í Kaupmannahöfn. Ég hlakkaði mikið til 
enda finnst mér fátt jafn skemmtilegt og að 
horfa á söngvara og leikara spranga um í 
dýrindis búningum sem ljóma af íburði og 
litríki. Mér til mikillar armæðu hafði óperan 
verið „móderniseruð“ svo allir karlarnir voru 
í gráum jakkafötum og konurnar í einhverju 
álíka spennandi. Við þetta varð ánægjan 
aðeins hálf.

Þessi ánægja mín með búninga hefur þau 
áhrif að mér líka einstaklega vel kvikmyndir 
og þættir sem gerast á fyrri tímum. Ástarsög-
ur í anda Jane Eyre og nöfnu hennar Austen 
heilla mig upp úr skónum, ekki síðst vegna 
fljótandi og fallegra kjóla og skrautlegra 
hatta.

Það er því ekkert skrítið að ég hafi gaman af 
þáttunum Lilies sem sýndir eru í ríkissjónvarp-
inu á miðvikudagskvöldum. Þættirnir gerast 
í Liverpool fljótlega eftir fyrri heimstyrjöld og 
fjalla um systurnar Iris, May og Ruby Moss sem 
búa í litlu húsi ásamt föður sínum og bróður.

Systurnar eru allar gjafvaxta eða á góðri leið 
með að verða það. Fjalla þættirnir um þessi 
ár þar sem ástin ber að dyrum en eins og 
tíðarandanum sæmir er aldrei langt í sorgina. 
Fátækt er mikil á þessum tíma hjá lægri stétt-
um, barnadauði algengur sem og veikindi og 
aðrar hörmungar.

Þættirnir, sem framleiddir eru af BBC, eru 
átta talsins og fjórir hafa þegar verið sýndir hér 
á landi. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um að 
gera aðra seríu þó það væri óskandi enda um 
ljómandi skemmtilega þætti að ræða.

VIÐ TÆKIÐ SÓLVEIG GÍSLADÓTTIR ER BÚNINGAÓÐ

Búningarnir skapa myndina

LILIES Liljurnar Iris, May og Ruby.



RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
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/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

08.00 Morgunfréttir

08.05 Morgunandakt

08.15 Ársól

09.03 Upp og ofan

10.15 Vindur, vindur, ljá mér lið: Slóðir 
Grimmsbræðra

11.00 Guðsþjónusta í Ytri-Njarðvíkurkirkju

12.00 Hádegisútvarp

12.20 Hádegisfréttir

12.45 Veðurfregnir

13.00 Gárur

14.00 Hvað er að heyra?

15.00 Útvarpsleikhúsið: Sitji guðs englar

16.00 Síðdegisfréttir

16.08 Veðurfregnir

16.10 Úr tónlistarlífinu

18.00 Kvöldfréttir

18.24 Auglýsingar

18.26 Seiður og hélog

18.52 Dánarfregnir og auglýsingar

19.00 Útúr nóttinni... og inní daginn

20.00 Leynifélagið

20.30 Brot af eilífðinni

21.10 Orð skulu standa

22.15 Til allra átta

23.00 Andrarímur

00.10 Útvarpað á samtengdum rásum til 
morguns

14.30 Hollyoaks  (71:260)

16.35 Hollywood Uncensored
18.05 The George Lopez Show  (19:22) (e)

18.30 Ren & Stimpy
19.00 Sjáðu
19.25 Arrested Development 3  Óborg-
anlegir gamanþættir með mörgum af helstu 
gamanleikurum heims. 2005.

19.50 Janice Dickinson Modelling Ag-
ency  Janice Dickinson vakti athygli og umtal 
þegar fyrsta sería raunveruleikaþáttar hennar 
var sýnd hér á landi. 2006.

20.30 Windfall  (12:13) (e) Ný bandarísk 
þáttaröð um 20 manna hóp vina og kunn-
ingja sem dettur í lukkupottinn og vinnur 
386 milljónir dollara í lottói.

21.15 Johnny Zero  (5:13) Hörkuspenn-
andi þáttur um fyrrum fanga sem er fastur á 
milli tveggja heima þegar bæði lögreglan og 
glæpagengið úr hverfinu reyna að fá hann 
til liðs við sig. 2004. Bönnuð börnum.

22.00 Tekinn 2  (13:14) Önnur serían af 
Tekinn þar sem Auðunn Blöndal fetar í fót-
spor Ashtons Kutcher og hrekkir fræga fólkið 
á óborganlegan hátt. 2007.

22.30 Stelpurnar  Bönnuð börnum.

22.55 Smallville  (21:22) 

23.40 The Starlet  (6:6)

00.25 Þristurinn
01.00 Þristurinn
01.35 Þristurinn
02.10 Þristurinn
02.45 Þristurinn
03.20 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

10.20 Rea 10.55 Carlsund 11.55 Slutet på historien 
12.55 Svensson, Svensson 13.25 En pappas kamp 
14.25 I love språk 15.25 Världen 16.25 Muslim 
i Europa 16.55 Anslagstavlan 17.00 Bolibompa 
17.30 Julkalendern: En riktig jul 17.45 Videokväll hos 
Luuk 18.30 Rapport 19.00 Andra Avenyn 19.30 
Sportspegeln 20.00 Alpint: Världscupen Aspen 
20.20 Agenda 21.15 Farlig fritid 21.45 Vetenskap 
22.15 Rapport 22.25 Kobra 22.55 Ståupp 23.20 
Centralskolan 23.25 Brottskod: Försvunnen 

11.40 V-cup kombinert: 7,5 km langrenn 12.15 
Sport i dag 12.30 V-cup hopp: 1. omgang 13.35 
Sport i dag 13.50 V-cup hopp: 2. omgang 14.30 V-
cup langrenn: Høydepunkter stafett kvinner 15.00 
V-cup skiskyting: Høydepunkter stafett, kvinner 
15.35 V-cup skøyter: 1000 m menn og forfølgelse 
menn 16.15 Sport i dag 16.30 Åpen himmel: 
Engler i advent 17.00 Barnas superjul 17.30 
Newton 18.00 Søndagsrevyen 18.45 Sportsrevyen 
19.15 Naturens former: Arkitektur for trangbodde 
19.45 Nordkalotten 365: Et år på tur med Lars 
Monsen 20.15 Film: Laws of Attraction 21.40 
Prisvinnerne - dagen før dagen 22.00 Kveldsnytt 
22.15 Keno 22.20 Putins revolusjon 23.10 Profil: 
Klimt i nazistenes klør 0.05 Larry Sanders-show 

11.10 Boxen 11.25 OBS 11.30 Skum TV 11.45 
Flemmings Helte 12.00 Boogie Update 12.30 
Hjerteflimmer - det bedste af det bedste 13.00 
Gudstjeneste i DR Kirken 13.45 Doctor Who 
14.30 UNICEF dag - Hiv som hemmelighed 
14.55 Feriebørn 15.55 UNICEF dag - Dødens 
gade 16.25 OBS 16.30 Jul i Svinget 17.00 UNICEF 
dag - Den levende gudinde 17.30 TV Avisen med 
Sport og Vejret 18.05 Lille menneske - Se hvad 
jeg kan 19.00 Karen Blixen - En fantastisk skæbne 
20.00 21 Søndag 20.40 SøndagsSporten 20.55 
Dødens detektiver 21.20 Filmperler: Mulholland 
Drive 23.40 Clement i Amerika 5.00 Anton 5.05 
Anton 5.10 Morten 5.35 Den lille prinsesse 5.45 
Den lille Julemand 6.00 Jul i Svinget 

10.30 EastEnders 11.00 Extreme Animals 11.30 
Extreme Animals 12.00 The Life of Mammals 
13.00 What not to Wear 13.30 What not to Wear 
14.00 Wedding Stories 15.00 What not to Wear 
16.00 What not to Wear 17.00 EastEnders 17.30 
EastEnders 18.00 Son of God 19.00 Himalaya with 
Michael Palin 20.00 Blizzard - Race to the Pole 
21.00 Trouble at the Top 22.00 Days that Shook 
the World 23.00 EastEnders 23.30 EastEnders 
0.00 Son of God 1.00 Himalaya with Michael Palin 
2.00 Days that Shook the World 3.00 Blizzard 
- Race to the Pole 4.00 Trading Up 4.30 Balamory 
4.50 Tweenies 5.10 Big Cook Little Cook 

Ein vinsælasta íslenska þáttaröð 
frá upphafi með Jóni Gnarr 
og Pétri Jóhanni Sigfússyni í 
aðalhlutverkum. Þátturinn hlaut 
tvenn Edduverðlaun og hefur 
slegið rækilega í gegn. Þætt-
irnir gerast á næturvaktinni á 
ónefndri bensínstöð í borginni 
þar sem standa vaktina þrír 
gerólíkir náungar sem seint 
munu eiga skap saman. Harm-
leikurinn nær hámarki í kvöld 
þegar válegar fréttir berast frá 
yfirstjórninni.

STÖÐ 2 KL. 20.00

Næturvaktin - lokaþáttur

Guðrún Heimisdóttir kemur víða við 
og skoðar gæludýr af öllum stærðum 
og gerðum. Að þessu sinni verður 
farið í sónar með hvolpafulla tík 
og fylgst með því þegar hvolparnir 
koma í heiminn. Svo ætlar Guðrún 
að kynna sér íslensku hænuna og 
fylgjast með útungun á bænum Tjörn 
á Vatnsnesi. Síðan fylgir hún hjálpar-
hundi Rauða kross-
ins í Rjóðrið sem 
er hvíldar- og 
hjúkrunarheimili 
fyrir langveik 
börn og að 
lokum heimsækir 
hún leikstjórann 
Viðar Eggertsson 
og hundinn hans, 
Drakúla.

   DÝRAVINIR

Skjáreinn kl. 20.00

HVERNIG ENDAR
SAGAN?
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ÁÐUR EN HÚN

HVERFUR!
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

Hvað er að frétta? 
Allt fínt. Er bara í skólanum og 
svona.
Augnlitur: 
Blár.
Starf: 
Nemi og leikari.
Fjölskylduhagir: 
Bý með mömmu, pabba og litlu 
systur.
Hvaðan ertu? 
Hafnarfirði og Vestmannaeyjum.
Ertu hjátrúarfullur? 
Já smá, ég er hræddur við 
drauga.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: 

Næturvaktin og Prison Break.
Uppáhaldsmatur: 
Humar.
Fallegasti staðurinn: 
Vestmannaeyjar.
iPod eða geislaspilari: 
Ég á iPod.
Hvað er skemmtilegast? 
Bara að vera með vinum mínum.
Hvað er leiðinlegast? 
Mér finnst allt skemmtilegt.
Helsti veikleiki: 
Hvað ég verð fljótt svangur.
Helsti kostur: 
Ég er skemmtilegur og góður á 
gítar.

Helsta afrek: 
Að leika í bíómynd.
Mestu vonbrigðin: 
Ég man ekki eftir neinum 
vonbrigðum.
Hver er draumurinn? 
Að komast til Hollywood.
Hver er fyndnastur/
fyndnust? 
Bjarki frændi minn.
Hvað fer mest í taug-
arnar á þér? 
Pirrandi krakkar.
Hvað er mikilvægast? 
Að lifa lífinu.

HIN HLIÐIN BERGÞÓR ÞORVALDSSON AÐALLEIKARI Í DUGGHOLUFÓLKINU

Draumurinn að komast til Hollywood

08. 04. 1994

„Þetta er allt á mjög skemmtilegu 
forleiksplani. Svo fer ég heim 
með sætustu stelpunni á ballinu. 
Maður er enginn lúði,“ segir Þrá-
inn Bertelsson rithöfundur.

Fréttablaðið hefur fyrir því 
áreiðanlegar heimildir að bíó-
menn sýni kvikmyndarétti á nýj-
ustu bók Þráins – Englum dauð-
ans – mikinn áhuga. Einn þeirra 
er Truenorth í samstarfi við 
Vesturport. Er hugmyndin að 
Gísli Örn Garðarsson leggi þar til 
atlögu við sitt fyrsta leikstjórnar-
verkefni í kvikmyndum. Þráni 
vefst tunga um tönn aðspurður, 
segist ekki stjórnmálamaður og 
því lengur að hugsa upp hvernig 
komist megi hjá því að segja satt. 
En játaði að fleiri en einn hefðu 
sýnt því áhuga að kaupa kvik-
myndarétt. „Ég er svona að jafna 
mig á þessu. Er vanur að vera 
hinum megin við borðið. Óvænt 
reynsla að þuklað sé á mér. Ég tek 
því vel og skoða nú hversu mikil 
alvara er á bak við þessar óskir 
og reyni að leggja raunhæft mat á 
getu viðkomandi til að gera það 
úr bókinni sem hægt er að gera.“

Í tengslum við þá hugmynd að 
Gísli Örn leikstýri segir Þráinn 
enga frágangssök þó að byrjandi í 
kvikmyndagerð komi þar að 
málum. „Það fer bara eftir því 
hvort viðkomandi geti sannfært 
mig um að hann sé nógu 
brennandi í andanum og 
hæfileikaríkur til að gera 
þessu skil.“

Englar dauðans er loka-
bindi krimmatrílógíu Þráins 
sem hófst með Dauðans óvissa 
tími, þá komu Valkyrjur og 
svo Englar dauð-
ans. Bækurnar eru 
sagðar lykil-
rómanar og þykj-
ast ýmsir þekkja 
þjóðkunnar fyrir-

myndir sem persónur í bókunum 
– jafnvel við vafasama iðju. Bæk-
urnar hafa hlotið góðar viðtökur, 
ekki síst Englar dauðans sem nú 
syndir skriðsund í jólabókaflóð-
inu. Þráinn hlær aðspurður hvort 
kvikmyndaréttur feli í sér mikla 
peninga.

„Miðað við 25 ára reynslu mína 
í kvikmyndagerð er fundið fé 
ekki það fyrsta sem mér dettur í 

hug þegar íslensk kvikmynd 
er til umræðu. Ég hef kom-
ist því betur af fjárhags-
lega sem ég hef haft 
minna af kvikmyndagerð 
að segja. Þetta snýst ekki 

fyrst og fremst um peninga í 
mínum huga.“

Þráinn, sem hefur leikstýrt 
fjölda kvikmynda og nægir að 
nefna Nýtt líf og Magnús, segist 
alltaf hafa séð þessar þrjár 
bækur sem upplagðar til að 
filma. Eiginlega búinn að filma 
þær í höfði sér. En sér nægi að 
hafa skrifað bækurnar og hann 
ætlar ekki að vera afskiptasam-
ur um fyrirhugaða kvikmynda-
gerð.

„Nei, einmitt ekki. Ég var svo 
heppinn að kynnast því, þegar ég 
gerði fyrstu myndina mína, Jón 
Oddur og Jón Bjarni, hvernig 
góður rithöfundur umgengst 
verkið sitt komið í hendur ann-
arra. Guðrún Helgadóttir skipti 
sér ekkert af neinum listrænum 
ákvörðunum heldur studdi mig 
með ráðum og dáð – óskaði mér 
og myndinni minni allrar bless-
unar.“

 jakob@frettabladid.is

ÞRÁINN BERTELSSON: ÆTLAR HEIM MEÐ SÆTUSTU STELPUNNI Á BALLINU

Þuklað á Þráni með bíórétt 

ENGINN LÚÐI Bíómenn sýna kvikmyndarétti á Englum dauðans áhuga en Þráinn 
Bertelsson hefur alltaf séð krimmatrílógíu sína sem ákjósanlega á hvíta tjaldið.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SÆTASTA STELPAN? Gísli Örn 
Garðarsson er einn þeirra 

sem orðaðir eru við 
leikstjórn myndar 

sem byggir á Engl-
um dauðans en 
það yrði frumraun 
hans á því sviði.

Sjónvarpsmaðurinn og hrekkja-
lómur Íslands númer eitt, Auðunn 
Blöndal, hefur haft mikla ánægju 
af því að fylgjast með uppátækj-
um Skagastráksins Vífils Atla-
sonar undanfarna daga en 
viðurkennir að hann hefði 
líklega aldrei þorað að gera 
sjálfum forseta Bandaríkj-
anna grikk.

Eins og kunnugt er 
náði Vífill með mikilli 
þrautseigju og elju-
semi að panta síma-
fund við George 
Bush í vikunni. Á 
fimmtudagskvöldið 
gekk hann enn 
lengra í hrekkjun-
um þegar hann 
sendi vin sinn í við-
tal við fréttastofu 
Stöðvar 2, sem vissi 
ekki betur en að hún 
væri að ræða við 
Vífil sjálfan. Skömmu 
síðar birtist þó hinn 
raunverulegi Vífill í við-
tali á RÚV og er því 
óhætt að segja að hrekk-
urinn hafi gengið full-
komlega upp. 

„Þessi maður er snill-
ingur. Ég er gríðarlega 
ánægður með hann,“ 
segir Auðunn um Vífil 
og viðurkennir að 
hann hafi hlegið dátt 
þegar hann las um tilraun 
hans við að ná tali af Bush. 

„Þetta er ótrúlega snið-
ugt hjá honum og ég 

held að mér hefði aldrei 
dottið neitt þessu líkt í 
hug. Það er kannski 
vegna þess að ég hefði 
aldrei þorað þessu,“ segir 
Auðunn. Hann útilokar 
ekki að fá aðstoð frá Vífil í 
framtíðarhrekkjum sínum. 

„Það er aldrei að vita nema 
að ég hringi í hann.“
 - vig

Auddi hefði ekki þor-
að að hringja í Bush

AUÐUNN BLÖNDAL Hefði ekki 
þorað að abbast upp á valda-
mesta mann heims. 

PRAKKARI Vífill Atlason 
hefur komist í sviðsljósið 
með einstakri uppátækja-
semi

Hvað segir mamma? 

„Védís er mjög næm og við-
kvæm að mörgu leyti og það 
kemur gjarnan fram í túlkun 
hennar þegar hún syngur. Hún 
er frábær stelpa og mjög heil-
steyptur einstaklingur. Hún er 
gjörn á að fara eigin leiðir en er 
þó með báða fætur á jörðinni.“

Bryndís Guðmundsdóttir er móðir 
Védísar Hervarar Árnadóttur, sem nýlega 
gaf út sína aðra breiðskífu, A Beautiful 
Life – Recovery Project.
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Stofnfjárútboð SpBol
Sparisjóður Bolungarvíkur býður nú út nýtt stofnfé að nafnverði 
kr. 500.000.000. Farið er með útboðið skv. reglum um almennt 
útboð verðbréfa, en stofnfjáreigendur sem skráðir eru við upphaf 
útboðsins eiga forgangsrétt til áskriftar í samræmi við hlut-
fallslega eign sína, sbr. lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 og 
samþykktir sjóðsins.

Útboðstímabilið er 6. desember.- 14. desember 2007 og fellur 
áskrift í eindaga 27. desember 2007. Verð hverrar krónu nafnverðs 
í útboðinu er kr. 1,03493 og er heildarverðmæti útboðsins því 
kr. 517.465.000. Heildarnafnverð stofnfjár fyrir hækkunina er kr. 
233.196.664 og verður eftir hækkunina kr. 733.196.664, að því 
gefnu að allt seljist. 

Umsjónaraðili útboðsins er Sparisjóðurinn í Kefl avík og má nál-
gast lýsingu og önnur gögn sem tengjast útboðinu á heimasíðu 
Sparisjóðs Bolungarvíkur www.spbol.is og í afgreiðslum hans frá 
og með 6. desember 2007.

Sparisjóðsstjórn

„Það er ekki verið að setja bann á 
viðtalið sem slíkt. Ég ákvað að fara 
í viðtalið og allt í fínu með það en 
þeir voru að skrumskæla þetta með 
því að setja inn gamlar óþægilegar 
upptökur inn í viðtalið, upptökur 
sem ég er alls ekki stoltur af. Þar 
sem beinlínis er verið að gera lítið 
úr mér. Já, mér finnst það,“ segir 
Geir Ólafsson tónlistarmaður.

Lögbanns hefur verið krafist að 
ósk Geirs og útgefanda hans, Ótt-
ars Felix Haukssonar, á sjónvarps-
viðtal sem Erpur Eyvindarson tók 
við Geir. Viðtalið birtist á nýrri 
sjónvarpsstöð, Þristinum, þar sem 
Erpur er í hlutverki sjónvarps-
stjóra og dagskrárgerðarmanns. 
Sjónvarpsstöðin er send út á rás 12 
á Digital Ísland. Hafa menn orðið 

við þessari kröfu meðan lagastaða 
er skoðuð. Geir er að senda frá sér 
nýja plötu um þessar mundir sem 
ber heitið „Þetta er lífið“ en í við-
talinu beinir Erpur einkum sjónum 
að því sem Geir kallar bernskubrek 
– vill ræða þriggja ára gamalt atriði 
úr sjónvarpsþættinum Kallarnir 
sem voru á Sirkus og Egill „Gilzen-
egger“ Einarsson stjórnaði. Þar 
bregður Geir á leik og þykist kenna 
mönnum hvernig umgangast eigi 
konur og er með gúmmídúkku sem 
kennslugagn.

„Það hljóta allir að sjá að þetta er 
ekki við hæfi í dag. Þetta 
eru bernskubrek og mér 
finnst erfitt og óþægilegt 
að sjá þetta sett í slíkt 
samhengi – án alls sam-
ráðs við mig og útgef-
anda minn Óttar,“ segir 
Geir. 

Erpur segir óskiljan-
legt hvers vegna Geir 
vill fá viðtalið bannað. 
Segir það frábært og 
skemmtilegt hvernig 
Geir blæs á kjaftasög-

urnar. „Hann gerir hreint fyrir 
sínum dyrum og stendur uppi 

eftir sem heilsteyptari og betri 
maður. Gerir allt rétt.“ Erpur 
bætir því við að þetta séu hefð-
bundin vinnubrögð í sjónvarpi 

að klippa inn efni sem ber á 
góma – sé slíku efni til að 

dreifa. „Ef menn eru að juða 
á gúmmítuðru og það rætt 
sérstaklega ber að sýna 
umrætt atriði.“  - jbg

Lögbann á viðtal við Geir Ólafs

GEIR ÓLAFSSON Segir viðtal við sig 
skrumskælt og óviðeigandi í dag.

ERPUR EYVINDARSON Skilur 
ekki bannið og segir Geir standa 
uppi sem sigurvegara.

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8

 1   Á Svalbarða.

 2   Síldarbáturinn Súlan EA.

 3   Á kynningu í Blómavali.





GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Davíðs Þórs 
Jónssonar

7.490 kr.
með ánægju

London
Fjöldi flugsæta til London í desember 
og janúar á frábæru tilboðsverði

*

Sala hefst kl. 12 á hádegi á morgun og 
lýkur á hádegi miðvikudags

14.–16. desember

Verð á mann í tvíbýli:

29.900 kr.

Skelltu þér í ódýra helgarferð til London með Express Ferðum! 
Síðasti dagur bókana er á miðvikudag, 12. desember. 
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum og gisting á 
hinu 4 stjörnu SAS hóteli á Stansted í tvær nætur. 
Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100

Bókunartímabil: 10.–12. desember. Ferðatímabil: 12. des.– 31. jan. 2008. 
Takmarkað sætaframboð og valdar dagsetningar.
*Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.

Verslunarferð til London

Sala hefst á 
morgun og lýkur 

á miðvikudag!

Í dag er sunnudagurinn 9. 
desember, 343. dagur ársins.

11.04 13.20 15.35
11.16 13.05 14.53

Þegar ég var lítill var mamma 
einu sinni í framboði. Blaði var 

dreift í öll hús í bænum með mynd-
um af frambjóðendum flokksins á 
forsíðu. Fyrir neðan hverja mynd 
var nafn frambjóðandans og 
starfsheiti. Fyrir neðan nafn 
móður minnar stóð „skrifstofu-
maður“, en ekki „skrifstofukona“ 
eins og venjan var þá.

ÉG spurði mömmu út í þetta og 
hún útskýrði fyrir mér að hún 
hefði sama starfsheiti og starfs-
bræður hennar því hún ynni sama 
starf og þeir. Konur væru líka 
menn og fyrst enginn titlaði sig 
„skrifstofukarl“ sæi hún enga 
ástæðu til að taka sérstaklega 
fram í starfsheiti sínu að hún væri 
kona. Kynferði hennar skipti engu 
máli í þessu samhengi. Ég gat ekki 
annað en fallist á þessi rök og eftir 
á að hyggja hugsa ég að þetta hafi 
verið mín fyrstu kynni af femín-
isma, þótt enn ættu eftir að líða 
nokkur ár þangað til ég heyrði það 
orð fyrst.

ÁRIN liðu, ég varð gelgja og 
öðlaðist vanþroskaðan karlrembu-
húmor. Þá gerði ég það eitt sinn í 
skepnuskap mínum, þegar ég rit-
stýrði símaskrá nemendafélags 
Flensborgarskólans í Hafnarfirði, 
að titla þá formenn klúbba, sem 
voru stelpur, „forstöðukonur“ en 
ekki formenn. Þetta var skilið sem 
svívirðilegur pungrottuháttur, 
sem þetta auðvitað var, og þótti 
ekki fyndið, sem það auðvitað var 
ekki.

ENN liðu ár. Kvennaframboð og 
femínismi litu dagsins ljós. Það 
varð konum kappsmál að verða 
ekki þingmenn heldur „þingkon-
ur“, jafnvel þótt orðið „þingkarl“ 
hefði aldrei heyrst. Barnalegur 
ungfolahroki minn, að kvengera 
starfsheiti, var orðinn strang   -
f emínísk yfirlýsing, langt á undan 
samtíma sínum. Það sem fáum 
árum áður hafði verið niðrandi 
gagnvart konum var orðið ein-
dreginn málstaður þeirra.

ÞETTA sýnir aðeins að orð hafa 
enga aðra merkingu en þá sem 
ákveðið er að gefa þeim hverju 
sinni. Þannig merkir orðið „herra“ 
í minni málvitund aðeins sá sem 
er hæstráðandi, „herrann“ er 
æðstur. Megineinkenni feðraveld-
isins, sem nú er í andarslitrunum, 
er einmitt að herrann er ávallt 
karl. Það gerir orðin „herra“ og 
„karl“ samt ekki að samheitum. 
Því ætti það að mínu mati að vera 
ánægjulegur áfangi á leiðinni til 
jafnréttis að konur séu „herrar“ 
ekki síður en karlar. 

Móðir mín, 
maðurinn


