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Kynningarblað Leður, tau, þægindi og lúxus

C onform er sænskt fyrir-tæki sem leggur áherslu á skandinavískt handverk þar sem hreinar línur mæta tímalaus-um formum, gæðum og þægind-um. Conform býður upp á breitt úrval af stólum úr margs konar efnum og hafa stólarnir mismun-andi eiginleika. Allir stólarnir hafa verið þróaðir í samvinnu við arki-tekta og hönnuði þar sem áhersla er lögð á jafnvægi hönnunar og þæginda. Markmið Conform er að skapa tímalaust samtímaum-hverfi með stólum sínum, jafnt fyrir heimili sem opinbera staði.Stólarnir uppfylla þarfir við-skiptavina sem hafa ákveðnar skoðanir á hvers konar áklæði eða leður þeir vilja og hvað pass-ar inn á þeirra heimili. Boðið er upp á gríðarlegt úrval af áklæð-um, en stólana er hægt að panta með upp undir 200 mismun-andi áklæðum og 14 leðurflokk-um í um 80 litum. Áklæðin eru í þremur verðflokkum og leður í sex mismunandi verðflokkum. Á flesta stólana er hægt að velja á milli stálfóta eða viðarfóta í mismunandi litum. Sá stóll sem nýtur mestrar hylli í Evrópu um þessar mundir frá þeim er Timeout-hægindastóll-inn sem er hannaður af norska innanhúsarkitektinum/iðnhönn-uðinum Jahn Aamodt. Stóllinn er með fjölstillanlegu baki og hnak-kapúða sem hægt er að laga að þægindum hvers og eins. Hall-inn á fótskemlinum er hannaður með það sjónarmið fyrir augum að hann sé ávallt þægilegur, sama hvort stóllinn er í uppréttri stöðu eða lagður aftur

Timeout-stóllinn er fáanlegur í fimm mismunandi útfærslum þar sem hægt er að velja um mis-munandi fæt

þeirri útfærslu sem valin er, en algengt verð á stól með skemlium 38
þægilegur og endi

Tímalaus hönnun og þægindi frá CONFORMHúsgagnaverslunin Línan í Bæjarlind hefur umboð fyrir hina vinsælu Conform-hægindastóla. Stólarnir eru sænsk 

gæðahönnun og til í ýmsum útfærslum. Allir stólarnir eru þróaðir í samvinnu við arkitekta og hönnuði.

Hrund Kristjánsdóttir, eigandi Línunnar, í Conform-hægindastól í versluninni í Bæjarlind 16 í Kópavogi. 
MYND/ANTON

HÆGINDA STÓLARNIR FRÁ CONFORM

Life-stóllinn er hannaður af danska hönnuðinum Niels Gammelgaard. Hér er hann sýndur í 100% nýsjálenskri ull sem er mjög skemmtileg útfærsla á honum.

Gyro-stóllinn er hannaður af sænska hönnuðinum Jan Ekström. Stóllinn er á snúnings-fæti sem fer  alltaf í uppruna-lega stöðu þegar staðið er upp úr honum.  
Hann er fáanlegur í áklæði og leðri og fóturinn í burstuðu stáli eða krómi.

Joy-stóllinn er sérlega þægi-legur, hann er hannaður af Niels Gammelgaard. Stóllinn er fáanlegur í leðri eða áklæði og fóturinn í 
krómi, stáli eða 

tré
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Sýningin Sérkenni sveinanna  stendur nú 
yfir í Þjóðminjasafninu. Þar er meðal annars 
jólahús með gripum tengdum jólasveinunum 
sem hjálpa börnum að skilja nöfnin þeirra og 
jólatré og jólakort frá ýmsum tímum. www.
thjodminjasafn.is

Íslenskt hugvit og íslensk hönnun í Spark Designspace. Mikilvægt að styðja  við nýsköpun

É g er ekki viss um að fólk átti sig á því hvað 

hve mörg áhugaverð verkefni eru í gangi á 

Íslandi og hve miklu máli skiptir að styðja 

við þau með því að kaupa hluti og vörur 

sem íslenskir hönnuðir og íslensk fyrirtæki eru 

að koma á markað,“ segir Sigríður Sigurjónsdóttir 

prófessor við Hönnunar- og arkitektúrdeild LHÍ og 

eigandi Spark design Space á Klapparstíg.

 „Mér finnst svo mikilvægt að við séum með-

vituð um hvað við kaupum í dag, sérstaklega í 

ljósi umræðunnar um allar verslunarferðirnar til 

útlanda. 
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Opið hús verður í Geitlandi 
33 í dag, mánudaginn 12. 
desember, milli klukkan 17 
og 18. Húsið er fallegt og vel 
skipulagt endaraðhús með 
bílskúr á vinsælum stað í 
Fossvogi.

H úsið skiptist þannig: 1. hæð: 
forstofa, snyrting hol

Fallegt endaraðhús í 
Geitlandi – opið hús í dag

Landmark leiðir þig heim!
* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Fjórir löggiltir fasteignasalar. Áralöng reynsla.

Við erum Landmark*

Sími 512 4900 
landmark.is

Vantar allar 
gerðir eigna 
á skrá 

Sólarfilma 50 ára
Eigendur hafa átt í farsælu 
samstarfi við hönnuði 
og ljósmyndara og haft 
heppnina með sér hvað 
varðar starfsmenn.
tímamót 18

Elskar að búa á Íslandi
Tónlistarmaðurinn Ryan 
Karazija vekur athygli fyrir 
plötu sína.
fólk 26

Atvinnumaður í spurningagerð
Stefán Pálsson gerir harða atlögu að 
sæmdarheitinu Spurningahöfundur 
Íslands.
fólk 34

ÚRKOMULÍTIÐ  Í dag verða víðast 
austan 5-10 m/s og úrkomulítið 
en stökur skúrir eða él við N- og A-
ströndina. Hiti í kringum frostmark. 

VEÐUR 4
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LÖGREGLUMÁL Vestmannaeyjar eiga 
met í skráðum lögbrotum á síðasta 
ári. Miðað við íbúatölu hefur lög-
reglan í Vestmannaeyjum sinnt 
flestum líkamsárásarmálum, fíkni-
efnabrotum, áfengislagabrotum 
og brotum gegn valdstjórninni, af 
öllum umdæmum landsins. 

Þá eru Eyjar með næstmesta 
fjölda kynferðisbrota, eignaspjalla 
og skjalafölsunarbrota. Fjöldi 
umferðarlagabrota í Eyjum er þó 
með því lægsta sem gerist. Þetta 
kemur fram í afbrotatölfræði 
Ríkis lögreglustjóra fyrir síðasta ár. 

Í skýrslunni segir að líkt og árið 
2009 hafi flest brot verið skráð í 
Vestmannaeyjum, eða 276 á hverja 
10.000 íbúa, sem er fjölgun úr 230. 

Tilteknir atburðir, svo sem 
bæjar hátíðir og samkomur um 
verslunarmannahelgar, geti haft 
áhrif á fjölda brota.

Karl Gauti Hjaltason, sýslu-

maður í Vestmannaeyjum, segir 
Þjóðhátíð vissulega eiga hlut að 
máli, en hún skýri þó ekki allt.

„Við erum alltaf efstir og höfum 
verið alveg frá því ég man,“ segir 
hann. „Ég veit ekki af hverju. 
Þetta ætti að vera jafnmikið ann-

ars staðar, en svo er það nú ekki. 
Þetta hefur alltaf verið svona, við 
erum langt fyrir ofan alla aðra.“

Yfir 60 ákærur hafa verið lagð-
ar fram í Vestmannaeyjum á þessu 
ári, flestar vegna líkamsárása, 
fíkniefnabrota og kynferðisbrota. 

Einnig hefur akstur undir áhrifum 
fíkniefna aukist gríðarlega síðustu 
ár. 

„Fíkniefnabrotin eru flest yfir 
Þjóðhátíð en líkamsárásir eru 
jafnt yfir árið. Kynferðisbrotin 
sem hafa verið hér voru alvarleg 
og ljót, og það er agalegt,“ segir 
sýslumaðurinn. Karl Gauti segir 
að auk Þjóðhátíðar geti sífelldur 
ferðamannastraumur og verbúð-
arvinna útskýrt háa brotatíðni í 
bæjarfélaginu. 

„Hér er mikið af aðkomufólki 
við vinnu sem er einsamalt og 
laust við. Þá eru margar áhafnir 
á sjó sem koma hér í land,“ segir 
hann og bætir við að Vestmanna-
eyjabær sé vinsæll skemmtana-
staður, ólíkt öðrum bæjum nálægt 
Reykjavík. 

„Þetta er öðruvísi samsetning á 
samfélagi en víða annars staðar,“ 
segir hann.  - sv

Glæpatíðni langhæst í Eyjum
Fjöldi skráðra glæpa miðað við íbúatölu er mestur í Vestmannaeyjum árið 2010. Þjóðhátíð skýrir tölurnar að 
sumu leyti en ekki öllu, segir sýslumaður. Öryggismyndavélar verða settar upp í Herjólfsdal fyrir næstu Þjóðhátíð.

Myndavélar í Dalinn fyrir næsta haust
Þjóðhátíðarnefnd vinnur nú að því að kaupa öryggismynda-
vélakerfi til að setja upp í Herjólfsdal fyrir næstu Þjóðhátíð. 
Páll Scheving, formaður nefndarinnar, segir málin í skoðun 
hjá fyrirtækjum sem selja slíkan búnað og unnið er að því að 
finna út hvaða lausnir henta best. „Það er alls konar búnaður 
í boði. Við viljum auðvitað þann sem hefur mest forvarnagildi, 
sem best eftirlit og til að aðstoða lögreglu í rannsóknum sínum.“  

Að minnsta kosti tíu nauðganir voru tilkynntar eftir síðustu versl-
unarmannahelgi, þar af voru sex í Vestmannaeyjum.

Jóhannes Ólafsson, yfirlögregluþjónn í Vestmannaeyjum, segir það ekki 
óeðlilegt að það setji strik í reikninginn þegar íbúafjöldi samfélags þrefaldist 
yfir eina helgi. Þó beri að hafa í huga að þegar stór íþróttamót eru haldin í 
Eyjum hafi það engin áhrif á brotatíðni yfir árið.

KÖNNUN Tveir þriðju hlutar þjóð-
arinnar, eða 65,3 prósent, vilja 
ljúka aðildarviðræðum við Evr-
ópusambandið og setja samn-
ing í þjóðaratkvæðagreiðslu 
samkvæmt niðurstöðum skoð-
anakönnunar Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2. Þriðjungur þjóðarinn-
ar vill hins vegar draga aðildar-
umsóknina til baka.

Meirihluti þeirra sem segjast 
myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn 
vill ljúka viðræðunum, eða 56,4 
prósent.

 Tæp 95 prósent stuðnings-
manna Samfylkingarinnar vilja 
ljúka viðræðunum og um rúm 76 
prósent stuðningsmanna Vinstri 
grænna. 

Um 63 prósent stuðningsmanna 
Framsóknarflokksins vilja hins 
vegar draga umsóknina til baka. 

Heldur fleiri konur vilja hætta 
viðræðunum en karlar.  

 - kh, bj / sjá síðu 4

Könnun um ESB-viðræður:

Tveir þriðju vilja 
klára viðræður

Fram í annað sætið
Fram hafði betur gegn Val í 
borgarslag N1-deildarinnar.
sport 28

HANDBOLTI Stelpurnar okkar eru úr leik á heimsmeist-
aramótinu í handbolta eftir að hafa tapað fyrir núver-
andi heimsmeisturum Rússa, 30-19, í Barueri í Brasilíu 
í gær. 

Þótt það hafi verið  á brattann að sækja fyrir 
íslenska landsliðið þurftu heimsmeistararnir að hafa 
fyrir hlutunum og stelpurnar okkar voru oft í forystu 
í fyrri hálfleik. Munurinn var aðeins tvö mörk þegar 
20 mínútur voru eftir en þá settu Rússarnir í fluggír 
og kláruðu leikinn.

„Það var ekkert öðruvísi að spila við þetta lið en 
Svartfjallaland, Noreg eða Þýskaland. Það vantaði 

bara aðeins meiri yfirvegun í leik okkar og að 
fækka mistökunum. Þá hefði allt getað gerst,“ sagði 
leikstjórn andinn Karen Knútsdóttir eftir leikinn.

Faðir hennar, Knútur Hauksson, er formaður HSÍ 
og sagði við Fréttablaðið í gær að það væri oft erfitt 
að ná endum saman þegar landslið væri sent á stórmót 
sem þetta.

„Það erfiðasta við þetta er að við vitum aldrei hvaða 
fjárhagsstuðning við fáum áður en lagt er í svona 
stórmót,“ sagði Knútur. „Þannig er þetta hjá okkur 
og við gerum bara það sem þarf að gera til að redda 
hlutunum frá degi til dags.“ - esá, seth / sjá bls. 30

Ísland er úr leik á HM í Brasilíu eftir að hafa tapað fyrir Rússlandi í gær:

Stelpurnar féllu úr leik með sæmd

SÁRT TAP Stella Sigurðardóttir, lengst til vinstri, var vitanlega niðurlút eftir tapið gegn Rússlandi í gær. Það er Arna Sif Pálsdóttir 
líka en Anna Úrsúla Guðmundsdóttir gerir sitt besta til að hugga hana. Stelpurnar stóðu sig með prýði í Brasilíu og koma 
heim sem hetjur.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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KÖNNUN Ríflega helmingur landsmanna er því and-
vígur að aðkoma Þjóðkirkjunnar að skólastarfi verði 
takmörkuð frá því sem verið hefur, samkvæmt niður-
stöðu skoðanakönnunar Fréttablaðsins og Stöðvar 2 
sem gerð var í síðustu viku.

Alls sagðist 51,1 prósent mjög eða frekar andvígt 
því að dregið verði úr aðkomu kirkjunnar. Um 17,9 
prósent sögðust hvorki hlynnt né andvíg og 31 prósent 
sagðist hlynnt því að draga úr aðkomu kirkjunnar.

Reykjavíkurborg hefur nú stigið skref í átt að því að 
takmarka aðgengi presta Þjóðkirkjunnar að skólunum, 
en almennt virðist takmarkaður stuðningur við þær 
aðgerðir ef marka má niðurstöður könnunarinnar.

Stuðningsmenn VG skera sig nokkuð úr í afstöðu 
sinni og vilja frekar takmarka aðkomu kirkjunnar en 
stuðningsmenn annarra flokka. 

Karlar eru almennt frekar á þeirri skoðun að tak-
marka eigi aðgang kirkjunnar að skólunum en konur. 

Heldur fleiri borgarbúar vilja takmarka aðgang 
Þjóðkirkjunnar að skólunum en þeir sem búa á lands-
byggðinni. Um 33,2 prósent borgarbúa vilja draga úr 
aðgenginu en 50,7 prósent eru því andvíg. Um 25,6 
prósent íbúa landsbyggðarinnar vilja minnka aðgengi 

kirkjunnar, en 52,1 prósent vill það ekki.
Hringt var í 800 manns dagana 7. og 8 desember. 

Alls tóku 98,5 prósent afstöðu til spurningarinnar.
 brjann@frettabladid.is

Tæpur þriðjungur landsmanna vill takmarka aðkomu Þjóðkirkjunnar að skólastarfi:

Vilja ekki draga úr aðkomu kirkju

MANNRÉTTINDI Árið 2011 hefur 
verið einstakt mannréttindaár, 
sagði Ban Ki-moon, aðalritari Sam-
einuðu þjóðanna, í ávarpi sínu á 
alþjóðlega mann-
réttindadaginn á 
laugardag. 

„Við vitum 
að það er allt of 
mikil kúgun í 
veröldinni, allt of 
mikið refsileysi 
og of margir sem 
ekki búa við rétt-
indi,“ sagði Ki-
moon, en þrátt fyrir það hafi lýð-
ræðislegum stjórnarskiptum verið 
ýtt úr vör og ný skref stigin í átt 
að því að draga menn til ábyrgðar 
fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn 
mannkyni á árinu. Þá hafi meðvit-
und fólks um réttindin aukist.  - þeb

Ban Ki-moon hélt ávarp:

Einstakt ár í 
mannréttindum

RÚSSLAND, AP Rannsókn mun fara 
fram á því hvort kosningasvindl 
hafi átt sér stað í þingkosning-

um í Rússlandi 
4. desember 
síðastliðinn. 
Dimitrí Medve-
dev, forseti 
landsins, til-
kynnti um þetta 
á Facebook-síðu 
sinni í gær. 

Fjöldi 
fólks brást 

við fréttunum á Facebook og 
virtust fæstir hafa trú á slíkri 
rannsókn. Tugir þúsunda mót-
mæltu kosningaúrslitunum í 
Moskvu á laugardag. Mótmælin 
voru þau stærstu í Rússlandi eftir 
að Sovétríkin liðuðust í sundur. 
Næstu fjöldamótmæli eru skipu-
lögð 24. desember næstkomandi 
og sögðust margir mótmælendur 
enn ákveðnari í að mæta á þau 
eftir yfirlýsingu Medvedevs.  - þeb

Forseti Rússlands rýfur þögn:

Kosningaúrslit 
verða rannsökuð

DMITRY MEDVEDEV

MATVÆLI Íslendingar borða fisk sem 
aðalrétt að meðaltali tvisvar sinn-
um í viku samkvæmt niðurstöðum 
rannsóknar Matís á neysluvenjum 
og viðhorfi fólks á aldrinum átján 
til áttatíu ára til sjávarfangs.

Meðal þess sem fram kemur er að 
aldurshópurinn 18 til 26 ára neyt-
ir nú talsvert meira fiskmetis en 
fyrir aðeins fimm árum. Það skýr-
ist helst með fiskneyslu utan heimil-
is. „Í þessum aldurshópi hefur orðið 
aukning í neyslu á ferskum fiski, 
sushi, saltfiski og á kældum hálf-
tilbúnum réttum,“ segir í tilkynn-
ingu frá Matís. Í skýrslunni kemur 
fram að neysla á sushi hefur meira 
en fjórfaldast frá árinu 2006, lang-
mest meðal yngra fólksins.

„Ýsa er vinsælasta tegundin á 
borðum landsmanna og er neytt um 
einu sinni í viku, en næst á eftir er 
þorskur. Að jafnaði taka Íslending-
ar lýsi um fjórum sinnum í viku, 
en alls tekur um helmingur lands-
manna lýsi daglega og 62 prósent 
þrisvar í viku eða oftar,“ segir í 
tilkynningu Matís þar sem einnig 
kemur fram að langflestir telji fisk 
hollan og góðan.

„Flestir, sérstaklega fólk í eldri 
aldurshópum, telja fremur dýrt að 
borða fisk. Hins vegar finnst þeim 
fiskur frekar peninganna virði en 
þeim sem yngri eru. Svo virðist þó 
sem yngsti hópurinn sé jafnvel til-
búinn til að borga meira fyrir fisk, 
þar sem þeirra skoðun er að meira 
úrval af tilbúnum fiskréttum og 
fiskréttum á veitingastöðum gæti 
haft áhrif til aukinnar fiskneyslu,“ 
segir Matís.

Meðal þess sem var kannað var 
munur eftir búsetu. „Íbúar á Vest-
fjörðum borða mun oftar ýsu og 
skötu en íbúar í öðrum landshlutum, 

og íbúar á Suðurlandi borða sjaldn-
ar þorsk en fólk í öðrum landshlut-
um. Þá borða íbúar á Norðurlandi 
eystra oftar silung en aðrir. Algeng-
ara er að þeir sem búa á höfuðborg-
arsvæðinu neyti fisks að heiman en 
aðrir Íslendingar. Höfuðborgarbúar 
borða einnig oftast Íslendinga hálf-
tilbúna rétti úr ferskfiskborðum 
og sushi, en sjaldnast frosinn fisk. 
Frosinn fiskur er hins vegar tíðast-
ur á borðum á Vesturlandi, meira 
en tvöfalt á við höfuðborgarsvæð-
ið,“ segir í skýrslunni.

Þá segir að almennt sé fólk vana-
fastara í kringum fiskmáltíðir á 
Vesturlandi, Vestjörðum og Suður-
landi, og meira ef það ólst upp við 
sjávarsíðuna. „Íbúar á höfuðborgar-
svæðinu versla oftar í fiskbúðum en 
aðrir, en íbúar á Norðurlandi vestra 
og á Austurlandi kaupa sjaldnast 
fisk í fiskbúðum og úr ferskfisk-
borði. Fersk flök eru oftar keypt á 
Vesturlandi, en á Vestfjörðum beint 
frá sjómönnum. Þá virðast íbúar á 
Norðurlandi vestra oftar en aðrir 
snæða eigin veiði.“    gar@frettabladid.is

Sprenging í sushi-áti 
meðal unga fólksins
Íslendingar borða að meðaltali fisk tvisvar í viku samkvæmt nýrri könnun Matís. 
Helmingur fólks yfir átján ára tekur lýsi á hverjum degi. Ýsa er enn vinsælust en 
þorskur sækir á. Neysla á sushi meira en fjórfaldaðist á síðustu fimm árum.

FISKUR SEM VIÐ BORÐUM Á þessu grafi sést að ýsan stendur hjarta Íslendinga enn 
næst. Þorskur og lax hafa þó sótt mikið á síðustu fimm árin.   HEIMILD: MATÍS

Friðþór, mun Öskjuhlíðin ekki 
bera sitt barr?

„Hún ber sitt barr svo framarlega 
sem það kemst ekki lús í hana.“ 

Friðþór Eydal, talsmaður Isavia. Óskað 
hefur verið eftir því að tré í Öskjuhlíð 
verði lækkuð til að tryggja öryggi við 
flugumferð.

BAN KI-MOON

STJÓRNMÁL Steingrímur J. Sigfús-
son fjármálaráðherra segir að í 
fyllingu tímans geti verið skyn-
samlegt að sameina Seðlabankann 
og Fjármálaeftirlitið. Hann efast 
þó um að rétti tíminn til þess sé 
upp runninn; nóg annað sé við að 
fást þótt ekki komi til skipulags-
breytingar. 

Ráðherra segir að miðað við 
stærð íslenska hagkerfisins sé 
skynsamlegt að hafa boðleiðir 
stuttar. Sameining stofnananna 
gæti því verið skynsamleg. „Það er 
betra að sameina kraftana heldur 

en að dreifa þeim. Lykileiningar í 
hagkerfinu verða að vinna saman 
og við verðum að beita öllum kröft-
um í sameiningu að efnahagsvörn-
um. Við þurfum að vera betur á 
verði gagnvart áhættumörkum en 
við vorum á sínum tíma.“

Steingrímur segir mikilvægt að 
menn þori að endurskoða þessi mál 
og horfa til framtíðar. Hann segir 
endurskipulagningu stjórnarráðs-
ins ekki komna á endapunkt. Rétt 
sé að stefna að færri en öflugri 
ráðuneytum.

„Við gerðum rétt í því að sam-

eina ábyrgð og forræði á efna-
hagsmálum á einn stað. Þá hefur 
verið í kortunum að búa til öflugt 
atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti 
og styrkja umhverfisráðuneytið, 
með umhverfis- og auðlindaráðu-
neyti. Það mundi ýta undir hug-
myndafræði sjálfbærrar nýtingar.

Við eigum að horfa á þetta 
með sama hugarfari og þegar 
við komum velferðarráðuneytinu 
og innanríkisráðuneytinu á fót. 
Það hefur skilað árangri og hag-
ræðingu að sameina stóra mála-
flokka.“ - kóp

Fjármálaráðherra segir breytingum á stjórnarráðinu ekki lokið og vill færri en öflugri ráðuneyti:

Öll efnahagsmálin sett undir eina stjórn

FLEIRI SAMEININGAR Steingrímur J. 
Sigfússon segist vilja skoða sameiningu 
Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins.

BJÖRGUN Fjórir menn sem fóru 
að ná í eftirlegukindur voru um 
kvöldmatarleytið í gær fluttir 
með þyrlu Landhelgisgæslunnar 
ofan af hálendinu á Austurlandi 
til byggða á Egilsstöðum. Óttast 
var um mennina í gær eftir að 
ekki hafði heyrst frá þeim síðan á 
laugardagsmorgun.

Áhöfn þyrlunnar fann mennina 
heila á húfi í Egilsselsskála við 
Kollumúlavatn. Þá voru þrír hópar 
leitarmanna rétt ókomnir á stað-
inn. Sterkur grunur lék á að menn-
irnir væru einmitt þar. Áður höfðu 
björgunarsveitir fundið jeppa 
mannanna við Keldárstíflu sem er 
í töluvert frá skálanum. Mennirnir 
voru tepptir vegna snjóa.  - gar

Leitarmenn tepptir í fannfergi:

Fluttir í þyrlu 
til Egilsstaða

KÖNNUN Aðeins fimmtán prósent 
íbúa höfuðborgarsvæðisins vilja 
að Reykjavíkurflugvöllur verði 
færður úr Vatnsmýrinni sam-
kvæmt niðurstöðum skoðana-
könnunar Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2.

Alls sögðust 69,5 prósent fólks 
sem búsett er á höfuðborgar-
svæðinu því mjög eða frekar 
fylgjandi að flugvöllurinn verði 
áfram í Vatnsmýrinni. Um 15,5 
prósent sögðust hvorki fylgjandi 
því né andvíg að flugvöllurinn 
fari, og 15 prósent sögðust vilja 
að hann fari.

Stuðningurinn við áframhald-
andi veru flugvallarins í Vatns-
mýrinni er heldur meiri hjá 
íbúum landsbyggðarinnar. 

Séu niðurstöðurnar skoðaðar 
án tillits til búsetu sögðust 71,4 
prósent vilja að Reykjavíkur-
flugvöllur verði áfram í Vatns-
mýrinni, 15,1 prósent sagðist 
hlutlaust, og 13,5 prósent sögðust 
vilja að völlurinn fari.  - bj

Könnun Fréttablaðsins:

Fáir vilja flug-
völlinn í burtu

Mjög fylgjandi 17,8%

Mjög andvígur 35,6%

Þjóðkirkjan og skólar
Hversu fylgjandi eða andvíg(ur) ert þú því að takmarka 
aðkomu Þjóðkirkjunnar að skólastarfi frá því sem verið hefur?

100%

75%

50%

25%

0%

Frekar fylgjandi 13,2%

Hlutlaus 17,9%
Frekar andvíg(ur) 15,5%

Heimild: Könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2

Mjög eða frekar fylgjandi

Hlutlaus

Mjög eða frekar andvíg(ur)

2011
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il án rennilássti Stærðir 62–98

í miklu úrvali

Stærðir 2–10 ára

SAMFELLA 4.490 kr. 

SPORTKRAGI/HÚFA

3.490 kr. 

BUXUR 4.990 kr. 

BUXUR 3.490 KR. 

INNERLINER VETTLINGAR

3.490 kr. 

BOLURUR 4.990 kr. 

KK og KVK, margir litir
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Stærðir S–XXL

Stærðir S–XXL

KK og KVKK

9.990 KR.

DEVOLD BREEZE BOLUUR
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GEFÐU 

HLÝLEGA  

DEVOLD FÆST Í ELLINGSENDEVOLD FÆSSTT ÍÍ ELLINGSEN

JÓLAGJÖF

– FULLT HÚS ÆVINTÝRAREYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 

ellingsen.isAKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 8–18 • laugard. 10–16 • 

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega 
og vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarfir. Við seljum eingöngu 
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður. 

Munið gjafabréfin!

17. des. 10–18
18. des. 12–18
19. des. 09–22
20. des. 09–22
21. des. 09–22

Afgreiðslutími í desember

22. des. 09–22
23. des. 09–23
24. des. 10–12
25. des. lokað
26. des. lokað
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KÖNNUN Tveir af hverjum þremur 
landsmönnum vilja ljúka aðildar-
viðræðum við Evrópusambandið 
og setja samning í þjóðaratkvæða-
greiðslu samkvæmt niðurstöðum 
skoðanakönnunar Fréttablaðsins 
og Stöðvar 2. Þriðjungur vill draga 
aðildarumsóknina til baka.

Alls vildu 65,3 prósent þeirra sem 
afstöðu tóku í könnuninni ljúka við-
ræðunum en um 34,7 prósent sögð-
ust vilja draga umsóknina til baka.

Heldur fleiri vilja ljúka aðildar-
ferlinu nú en þegar síðast var spurt 
um aðildarumsóknina í könnun 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2, í sept-
ember síðastliðnum. Þá vildu 36,6 
prósent draga umsóknina til baka 
en 63,4 prósent ljúka viðræðunum.

Afstaða landsmanna nú er að heita 
má sú sama og í könnun sem gerð 
var í janúar síðastliðnum. Þá vildu 
65,4 prósent ljúka viðræðunum en 
34,6 prósent hætta þeim.

Meirihluti þeirra sem segjast 
myndu kjósa Sjálfstæðisflokk-
inn yrði gengið til kosninga nú vill 
ljúka viðræðunum, eða  56,4 prósent 
stuðningsmanna flokksins.

Stuðningsmenn Framsóknar-
flokksins voru afgerandi í and-
stöðu við aðildarviðræðurnar. Um 
63,3 prósent vildu draga umsókn-
ina til baka en 36,7 prósent halda 
viðræðunum áfram.

Þorri stuðningsmanna Samfylk-
ingarinnar, 94,6 prósent, vill ljúka 
viðræðunum, einungis 5,4 prósent 
vilja draga umsóknina til baka. 
Meðal stuðningsmanna Vinstri 
grænna sögðust 76,2 prósent vilja 
ljúka viðræðunum. 

Heldur fleiri konur vilja hætta 
viðræðunum en karlar, auk þess 

sem íbúar landsbyggðarinnar eru 
líklegri til að vilja draga aðildar-
umsóknina til baka en þeir sem búa 
á höfuðborgarsvæðinu.

Hringt var í 800 manns dagana 7. 
og 8. desember. Þátttakendur voru 
valdir með slembiúrtaki úr þjóð-
skrá. Svarendur skiptust jafnt eftir 
kyni, og hlutfallslega eftir búsetu 
og aldri. 

Spurt var: Hvort myndir þú 
heldur kjósa: 1) Að draga til 
baka umsókn um aðild að Evr-
ópusambandinu, eða 2) Að ljúka 
aðildarviðræðum við Evrópusam-
bandið og halda þjóðaratkvæða-
greiðslu um aðildarsamninginn? 
Alls tók 89,1 prósent afstöðu til 
spurningarinnar. 

 brjann@frettabladid.is

Um 65% vilja ljúka 
viðræðum við ESB 
Meirihluti landsmanna vill heldur ljúka aðildarviðræðum við Evrópusamband-
ið en draga umsóknina til baka samkvæmt niðurstöðum skoðanakönnunar 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Hlutföllin nú svipuð og í könnun í upphafi ársins.

TÓMSTUNDIR „Það er frábært færi. 
Við getum ekki beðið um betri opn-
unardag,“ sagði Magnús Árnason, 
framkvæmdastjóri Skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins en Bláfjöll 
opnuðu skíðasvæðið fyrir almenn-
ing í gær. 

Tvö þúsund manns sóttu Bláfjöll 
heim á þessum fyrsta degi. „Maður 
getur alltaf búist við hnökrum hér 
og þar á fyrsta deginum svo þetta 
var þægileg byrjun á skíðavetr-
inum,“ segir Magnús en færið í 
brekkunum var mjög gott þó að 
lítið væri um snjó utan troðinna 
brauta. Stólalyftur í Kóngsgili voru 

opnar sem og kaðall og diskalyftur 
í Suðurgili. Einnig var barnalyftan 
opin. 

„Við erum búin að bæta í snjó-
girðingar út um allt og það hefur 
hjálpað okkur mikið að safna snjó 
í brekkurnar. Ef við værum með 
snjóvélar værum við hins vegar 
búnir að framleiða snjó fyrir allan 
veturinn því að það er búið að vera 
svo mikið frost og stilla undanfarn-
ar vikur,“ segir Magnús en hann á 
þó von á góðu skíðafæri út næstu 
viku og kannski þá næstu líka. „Við 
höfum opið á meðan veður leyfir og 
hvetjum bara alla til að skella sér á 
skíði í jólaundirbúningnum.“ Skíða-
svæði Bláfjalla er opið frá klukkan 
14 á virkum dögum.  - áp

Opnunardagur á skíðasvæðum höfuðborgarsvæðisins í gær:

Tvö þúsund manns í Bláfjöllum

FRÁBÆRT FÆRI Tvö þúsund manns 
renndu sér niður brekkurnar í Bláfjöllum 
á opnunardeginum en frábært skíðafæri 
var þar.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VINNUMARKAÐUR Laun hafa að meðal-
tali hækkað um 7,7 prósent frá 
árinu 2010. Hækkunin var 8,5 pró-
sent á almennum vinnumarkaði en 
6,1 prósent hjá opinberum starfs-
mönnum. Þetta kemur fram í tölum 
Hagstofu Íslands.

Laun opinberra starfsmanna 
hafa hins vegar hækkað lítillega 
meira á milli ársfjórðunga. Reglu-
leg laun þeirra hækkuðu um 4,1 
prósent að meðaltali frá öðrum 
til þriðja ársfjórðungs 2011, en á 
almenna vinnumarkaðnum hækk-
uðu þau að meðaltali um 3,9 pró-
sent. Það þýðir meðaltalshækkun 
allra reglulegra launa um 4 prósent 
á milli ársfjórðunga. - kóp

Launatölur Hagstofunnar:

Laun hækkað 
um 7,7 prósent

LÖGREGLUMÁL Tveir gistu í 
fangaklefa á Akureyri aðfara-
nótt sunnudags en þeir voru 
handteknir vegna ölvunar og 
almennra leiðinda að sögn 
varðstjóra. 

Einn var tekinn grunaður um 
akstur undir áhrifum fíkniefna 
fyrir norðan í fyrrinótt en nokk-
uð mikill erill var hjá lögreglunni 
á Akureyri. 

Þá var einn tekinn grunaður 
um ölvunarakstur á sunnudags-
morgun í umdæmi lögreglunnar 
á Selfossi. 

Tveir í fangaklefa á Akureyri:

Handteknir 
vegna leiðinda

LÖGREGLUMÁL Nokkur erill var 
hjá lögreglu höfuðborgarsvæð-
isins aðfaranótt sunnudags og 
voru um 80 verkefni skráð niður 
frá miðnætti til átta um morg-
uninn, að sögn varðstjóra. 

Tveir ökumenn voru hand-
teknir vegna gruns um að 
keyra undir áhrifum áfengis 
í miðborg Reykjavíkur, annar 
á laugardagskvöldið en hinn 
snemma í gærmorgun. Sá hafði 
ekið á umferðarmannvirki í 
miðbænum og skemmt bílinn 
sinn mikið en engin slys urðu á 
fólki. Ökumaðurinn gisti fanga-
geymslur og var yfirheyrður 
þegar hann hafði sofið úr sér 
áfengisvímuna. 

Erill hjá lögreglunni:

Ók á umferðar-
mannvirki

Athugasemdir við brettavöll
Fjölmargar athugasemdir bárust 
borginni vegna staðsetningar bretta-
vallar norðan Engjavegar og vestan 
Þróttheima. Með tilkomu vallarins á 
að fella úr gildi 186 áður fyrirhuguð 
bílastæði. Skipulagsstjóri hefur nú 
vísað málinu til skipulagsráðs. 

SKIPULAGSMÁL

Aðildarviðræður við ESB
Hvort myndir þú heldur kjósa: 1) Að draga til baka umsókn um aðild að Evrópusambandinu, 
eða 2) Að ljúka aðildarviðræðum við Evrópusambandið og halda þjóðaratkvæðagreiðslu um 
aðildarsamninginn?

Heimild: Könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2
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SAMGÖNGUR Fulltrúar innanríkis-
ráðuneytisins, Vestmannaeyja-
bæjar, Vegagerðarinnar og Sigl-
ingastofnunar hafa ákveðið að 
Herjólfur verði áfram notaður á 
meðan unnið er að framtíðarlausn 
siglinga milli lands og Eyja. Þessu 
greindi BB.is frá á fimmtudag.

Áhersla verður nú lögð á 
smíði nýrrar ferju auk þess sem 
leita verði leiða til að tryggja að 
aðstæður við höfnina verði slíkar 
að hentugri ferja geti haldið uppi 
samgöngum þangað allt árið. Hug-
myndir hafa verið uppi um að ferj-
an Baldur taki við siglingum af 
Herjólfi en af því verður ekki.  - sm

Baldur ekki til Vestmannaeyja:

Herjólfur siglir 
áfram til Eyja

VESTMANNEYJAR Blindbylur ríkti 
í Vestmannaeyjum á laugardag 
og var færð á götum afar erfið.  
Starfsmenn bæjarins unnu sleitu-
laust við að ryðja vegi. Þá var 
Björgunarfélag Vestmannaeyja 
ræst út í hádeginu á laugardag til 
að aðstoða fólk er hafði fest bíla 
sína í sköflum. Mikil snjókoma og 
skafrenningur var í bænum og um 
tíma var veður svo slæmt að ekki 
sást á milli húsa.

Samkvæmt lögreglunni í Eyjum 
er sjaldgæft að slíkur blindbylur 
eigi sér stað í bænum.  - sm

Vonskuveður í Eyjum: 

Bílar festust 
í snjósköflum

HERJÓLFUR  Skipið mun sigla áfram til 
Vestmannaeyja.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR
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RÓLEGHEIT Í DAG  
Fínasta veður um 
allt land í dag en 
á morgun gengur 
í hvassa norð-
austanátt með 
snjókomu um allt 
norðan- og austan-
vert landið en víða 
bjart sunnan heiða. 
Dregur úr vindi og 
úrkomu fyrir norð-
an á miðvikudag.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

Opið  
til tíu öll kvöld  

til jóla

GENGIÐ 09.12.2011
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

215,4886
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

118,62 119,18

185,53 186,43

158,5 159,38

21,317 21,441

20,572 20,694

17,542 17,644

1,5255 1,5345

184,31 185,41

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Barnakjóll, 3-12 ára,ó
kr 7.990

Dömukápa,p
kr 19.9900

Dömuskór, leður,ó
kr 17.4900

Dömu inniskór,
frá kr 1.990

Dömuskór með hæl,
kr 4.990

Dömuúr,
kr 3.490

Dömukjóll,
kr 10.490

Barnakjóll, ó
3 mán. – 5 ára,–
kr 5.990

Dömukápa,p
kr 13.990

Barnakjóll, 3-12 ára
kr 5.490

Brjóstahaldari, 2 í pk,a
kr 4.990
Nærbuxur, 2 í pk,u
kr 2.490

Dömuúr,
kr 3.490

Dömu náttbuxur,
kr 3.490
Dömu náttjakki,
kr 3.990
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Læknastö›in • Kringlunni
Sími 568 7777 • heyrnarstodin.is 
Læknastö›in • Kringlunni
Sími 568 7777 • heyrnarstodin.is 

Nýjustu 
heyrnartækin
og ókeypis heyrnarmæling
Komdu í ókeypis heyrnarmælingu og kynntu þér
nýjustu heyrnartækin sem við höfum að bjóða.
Þú trúir örugglega ekki þínum eigin augum
– hvað þá eyrum!

Styður þú veru Íslands í NATO? 
Já  67,3%
Nei 32,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Eru skór settir út í glugga á 
þínu heimili fyrir jólin?

Segðu skoðun þína á vísir.is

EVRÓPUMÁL Ósætti er innan bresku 
ríkisstjórnarinnar vegna ákvörð-
unar Davids Cameron forsætisráð-
herra um að hafna breytingum á 
Lissabon-sáttmálanum og taka ekki 
þátt í nýju fjárlagabandalagi innan 
Evrópusambandsins. 

Nick Clegg, aðstoðarforsætisráð-
herra Bretlands og leiðtogi frjáls-
lyndra demókrata, gagnrýndi 
Cameron í gær fyrir þetta. Clegg 
sagði ákvörðun Camerons slæma 
fyrir Bretland, en breytingunum 
er ætlað að bjarga evrusamstarf-
inu. Þá sagðist hann hafa orðið 
fyrir miklum vonbrigðum með 
niðurstöður leiðtogafundar Evr-
ópusambandsins í síðustu viku, 
þar sem Bretar voru einir á móti 
nýju stöðugleikabandalagi innan 
sambandsins. 

„Nú er hætta á því að Bretland 
einangrist og verði sett á jaðarinn 
í Evrópusambandinu,“ sagði Clegg. 
Hann sagðist þó ætla að gera allt 
sem í sínu valdi stæði til að tryggja 
að þessi ágreiningur stjórnar-
flokkanna í Bretlandi verði ekki 
langvinnur. Cameron mun ræða 
ákvörðunina í breska þinginu í 
dag, en William Hague, utanríkis-
ráðherra og flokksbróðir forsætis-
ráðherrans, gagnrýndi ummæli 
Cleggs í gær, og sagði hann hafa 
vitað af afstöðu forsætisráðherr-
ans og verið henni samþykkur fyrir 
leiðtogafundinn. „Við erum ekki á 
jaðrinum, ég get fullvissað ykkur 
um það. Okkar samþykki þarf í 
mörgum málum sem eru á döfinni 
í ESB.“ 

Ed Miliband, leiðtogi Verka-
mannaflokksins, sagði Cameron 
eiga að nýta tíma sinn í þinginu í 
dag til að útskýra hvers vegna hann 
hefði tekið ákvörðun sem kæmi 

sér mjög illa fyrir Bretland og 
fyrir vinnumarkaðinn í Bretlandi. 
„Hann gerði það vegna þess að sá 
hluti Íhaldsflokksins sem hefur 
efasemdir um Evrópusambandið 
hefur tekið stjórnina og það er ekki 
þjóðinni í hag,“ sagði hann í breska 
ríkisútvarpinu í gær. 

Öll önnur aðildarríki ESB hafa 
ákveðið að stofna stöðugleika-
bandalag í fjármálum. Svíar, Ung-
verjar og Tékkar gáfu samþykki 
sitt með fyrirvara um að það verði 
borið undir þjóðþing ríkjanna. 
Bandalagið felur í sér að í stjórn-
arskrár verði sett ákvæði um að 
fjárlagahalli verði ekki meira en 
hálft prósent af landsframleiðslu. 
Þá verður mun strangara eftirlit 
með fjármálum ríkjanna auk þess 
sem refsiákvæði munu sjálfkrafa 
fara í gildi ef fjárlagahalli fer yfir 
þrjú prósent.   thorunn@frettabladid.is

Stjórnarflokkar í Bretlandi 
ósammála um ESB-málin
Breska ríkisstjórnin er klofin í afstöðunni til breytinga á Evrópusambandinu. Leiðtogi frjálslyndra demó-
krata gagnrýndi forsætisráðherrann harðlega og sagði Breta eiga á hættu að verða utanveltu í ESB. 

UTANRÍKISMÁL Fimm samnings-
kaflar verða opnaðir á þriðju 
ríkjaráðstefnu í samningavið-
ræðum Íslands og ESB sem 
haldin er í Brussel í dag.

Kaflarnir sem opnaðir verða í 
dag eru um félagarétt, atvinnu- 
og iðnstefnu, evrópsk samgöng-
unet, framlagsmál og um rétt-
arvörslu og grundvallarréttindi. 
Gert er ráð fyrir að fjórum af 
þessum köflum verði lokað á 
saman fundi. Aðeins framlaga-
kaflinn verður áfram opinn. 
Honum er jafnan lokað þegar 

samningsniðurstaða í öllum 
öðrum köflum liggur fyrir. Eftir 
daginn í dag hafa verið opnaðir 
alls ellefu af þeim 33 köflum sem 
eru til umfjöllunar og átta verið 
lokað. Össur Skarphéðinsson 
utanríkisráðherra leiðir íslensku 
sendinefndina í dag.

Kaflinn um réttarvörslu og 
grundvallarréttindi er sá fyrsti 
sem er opnaður og ekki er hluti 
af EES-samningnum. Stefán 
Haukur Jóhannesson, aðalsamn-
ingamaður Íslands, segir kafl-
anum verða lokað samdægurs. 

Það helgist meðal annars af því 
að Ísland sé aðili að Mannrétt-
indasáttmála Evrópu og öðrum 
alþjóðasáttmálum á sviði mann-
réttinda. Þessi kafli hafi reynst 
öðrum umsóknarríkjum, nú síð-
ast Króatíu, þungur fyrir fæti og 
mikið reynt á.

„Að við skulum ljúka þess-
um kafla svo fljótt í ferlinu, og 
á sama degi og hann er opnað-
ur, endurspeglar því hve nærri 
Ísland stendur Evrópu í mörgu 
tilliti,“ segir aðalsamningamaður 
Íslands.  - gar

Fimm samningskaflar opnaðir á þriðju ríkjaráðstefnu Íslands og ESB í Brussel:

Opna fimm kafla og loka fjórum í dag

STEFÁN HAUKUR JÓHANNESSON OG 
ÖSSUR SKAPRHÉÐINSSON Aðalsamn-
ingamaður Íslands í viðræðunum við 
ESB og utanríkisráðherra.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ríkisstjórnin fylgist með
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráð-
herra segir tíðindin frá Evrópu ekki 
munu hafa áhrif á aðildarumsókn 
Íslendinga. Þau 
hafi fyrst og 
fremst áhrif á 
þau lönd sem 
eru í evrusam-
starfinu. „Ég tel 
að þarna hafi 
menn reynt að 
stilla saman 
strengi og spila 
þannig úr að 
evran væri ekki í hættu. Það eru 
meiri hagsmunir ríkjanna að halda 
saman en sundrast og þau sjá 
ávinning í evrusamstarfinu. 

Það er aðallega skuldavandi 
örfárra þjóða sem hefur leitt til 
þessa vandamáls. Þeir eru að reyna 
að ná utan um það með þessum 
hætti.“

Jóhanna segir aðildarumsókn 
Íslendinga vera í eðlilegum farvegi 
og stjórnvöld reyna að spila eins vel 
úr málum og hægt er. Ríkisstjórnin 
muni hins vegar fylgjast vel með 
framvindu mála í Evrópu.

Ekki í stöðu til að dæma
Steingrímur J. Sigfússon fjármála-
ráðherra segir að menn þurfi að 
átta sig betur á því sem verið var 

að samþykkja 
í Evrópu 
og hvaða 
þýðingu það 
muni hafa. 
„Þetta er 
rammi og 
margar eyður 
í honum 
sem eftir á 
að fylla í. 

Við þurfum að fylgjast með því 
hvernig það verður gert og hver 
þróunin verður.“ Steingrímur segir 
að íslensk stjórnvöld þurfi að 
sjálfsögðu að fylgjast grannt með 
þróuninni. „Ef við metum það 
þannig að það séu ástæður til að 
skoða aftur aðildarumsókn okkar 
þá gerum við það. Við erum ekki 
í þeirri stöðu að dæma um það á 
þessu stigi.“

Ekki náðist í Bjarna Benedikts-
son, formann Sjálfstæðisflokksins.

Krísan magnast enn meira
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
formaður Framsóknarflokksins, 
segir fundinn um og fyrir helgina 

þýða tvennt. „Ég 
held að þetta sé 
upphafið að mjög 
umfangsmiklu 
breytingaferli og 
krísan eigi eftir að 
magnast. Þetta 
mun hafa mikil 
efnahagsleg og 
samfélagsleg 

áhrif. Í öðru lagi er þessi fundur 
áhyggjuefni vegna þess að þarna 
eru gerðar veigamiklar breytingar 
á sáttmálum og eðli Evrópusam-
bandsins og þegar stórþjóð eins og 
Bretland biður um að fá ákveðnar 
undanþágur þá eru þær ekki einu 
sinni til umræðu.“ 

Fjarlægjumst evruna
 „Mér skilst á þeim fréttaflutningi 
sem ég hef séð að það hafi ekki 
verið gengið nógu langt.  Það eru 

ennþá miklar 
blikur á lofti 
varðandi stöðug-
leika í Evrópu,“ 
segir Birgitta Jóns-
dóttir þingmaður 
Hreyfingarinnar. 
Hún segist telja 
að Ísland fjarlæg-
ist evruna óðum. 
„Þess vegna vona 

ég að það sé verið að skoða aðrar 
leiðir, upptöku á öðrum gjaldmiðli.“ 
Það sé hluti stefnu Hreyfingarinnar 
að fá annan gjaldmiðil, því ljóst 
sé orðið að ekki sé hægt að losna 
við verðtryggingu nema skipta um 
gjaldmiðil. 

CAMERON Forsætisráðherrann breski mun ræða umdeilda ákvörðun sína á þinginu í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KJÖRKASSINN



PEUGEOT 5008

Sjö manna
sjálfskiptur, dísil.

Peugeot 5008

Umboðsaðilar: 

Peugeot 5008, þar sem allir eru í sjöunda himni, í öllum sjö sætunum.

www.peugeot.is

Peugeot 5008 sjálfskiptur, dísil kr.  

4.495.000
Peugeot 5008

5,4L/100km - 1.110km 
4,8L/100km - 1.302km
4,9L/100km - 1.224km  

CO 127g/km. 4.290.000
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Lay-Z-Spa heitir pottar. 
Aðeins örfá stykki til
á gamla verðinu. 

69.900 kr.

Nazran motocross- 
og útivistarfatnaður 
á frábæru verði.æru verði.

kr.
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uppskriftir
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gjafir

Ásgeir Jónsson hagfræð-
ingur vill gefa einkaaðilum 
tækifæri á að kaupa sér hlut 
í Landsvirkjun. Tryggja 
verði samt að ríkið eigi 
meirihluta og haldi þannig 
utan um auðlindir þjóðar-
innar. Þetta mundi létta 
ábyrgð af ríkinu og bæta 
lánshæfismat þess. Skapa 
verði fjarlægð við stjórn-
málamenn þegar kemur að 
orkusölu.

Ásgeir Jónsson er annar höfunda 
skýrslu um arðsemi orkusölu til 
stóriðju, sem kynnt var ríkisstjórn 
í síðustu viku. Líkt og Fréttablaðið 
hefur greint frá kemur þar fram 
að arðsemi af orkusölu til stóriðju 
er minni en til annarra atvinnu-
greina og lægri en til sambæri-
legrar starfsemi í öðrum löndum 
Skýrsluhöfundar, Ásgeir og Sig-
urður Jóhannesson, leggja til að 
að unnið verði að því að breyta 
Landsvirkjun og öðrum fyrir-
tækjum í opinberri eigu í almenn-
ingshlutafélög og leggja áherslu á 
verkefnafjármögnun þegar kemur 
að nýjum framkvæmdum.

Norska leiðin
Ásgeir segir skýrsluna umræðu-
grundvöll. Nauðsynlegt sé að ræða 
af yfirvegun um hvað henti best 
varðandi jafn mikilvægt fyrir-
tæki og Landsvirkjun. Ekki þýði 
að fara í skotgrafirnar og hrópa 
hátt um að nú eigi bara að einka-
væða. Hann vill horfa til reynslu 
Norðmanna.

„Ég vil skoða hvernig eignar-
haldi Statoil er háttað. Þar er 
hugsunin sú að ríkið haldi utan 
um auðlindirnar með því að eiga 
meirihlutann í fyrirtækinu, en 
á sama tíma er reynt hafa eins 
mikið aðhald í starfsemi félags-
ins og hægt er, en á sama tíma 
geti fyrirtækið fjármagnað sig 
á markaði sjálfstætt og sé ekki 
með ríkisábyrgð og hafi ýmis-
legt aðhald að markaðnum. Það 
næst að einhverju leyti með 
hlutafélagavæðingu.“

Fjarlægð frá stjórnmálum
Statoil er að 2/3 hluta í eigu ríkis-
ins en 1/3 í eigu einkaaðila. „Með 
þessu sleppum við að einhverju 
leyti við þau vandamál sem við 
höfum glímt við á Íslandi; stjórn-
málamenn sem búa til störf með 
því að selja raforku á kostnaðar-
verði.

Þú sérð það bara á þessum 
umræðum sem hafa verið um 
Helguvík. Þær raddir hafa verið 
uppi á Alþingi um að það ætti bara 
að láta Landsvirkjun selja Helgu-
vík orku eða einhverjum öðrum. Í 
hvernig samningsstöðu heldurðu 
að fyrirtækið sé? Það þarf að 
skapa ákveðna fjarlægð við stjórn-
málamennina hvað þetta varðar.“

Bætt lánshæfismat
Landsvirkjun er gríðarlega stórt 
fyrirtæki á íslenskan mælikvarða. 
Það nýtur ríkisábyrgðar og því 
hefur skuldastaða þess áhrif á 
lánshæfismat ríkissjóðs. Ásgeir 
vill skoða leiðir til að skattgreið-
endur taki ekki ábyrgð á skuldun-
um en njóti engu að síður hagnað-
arins. Þar komi norska leiðin sterk 
inn.

„Það mundi hjálpa Landsvirkjun 
töluvert að fá meira eigið fé, við 
erum með of lítið eigið fé miðað 
við sambærileg fyrirtæki erlendis 
og lágt eigið fé miðað við það sem 
lánshæfisfyrirtækin vilja. Það er 
í sjálfu sér ekki óeðlilegt miðað 
við það að búið er að fara í mjög 
mikla uppbyggingu sem var bara 
gert með lánsfé. 

Ef Landsvirkjun fengi meira 

eigið fé og ríkisábyrgð hætti gæti 
fyrirtækið fengið sjálfstætt láns-
hæfismat sem væri jafnvel hærra 
en hjá ríkinu. Þá ertu kominn 
með betri fjármögnun og það er 
líka gott fyrir ríkið að vera ekki í 
ábyrgð fyrir Landsvirkjun.“

Ásgeir segir einn lærdóm 
bankahrunsins vera að skulda-
staða ríkisins sé eitt og ábyrgð 
ríkisins annað. 

„Í framtíðinni er hollt að líta 
ekki bara til þess sem við skuld-
um heldur hverjar ábyrgðirnar 
eru. Sjá til dæmis ábyrgð ríkisins 
af apparötum eins og Landsvirkj-
un og Íbúðalánasjóði og svo nátt-
úrulega „implicit“ ábyrgð á banka-
kerfinu, en allir héldu að þar væri 
ríkisábyrgð. 

Það hjálpar ríkinu líka til að 
hækka aftur lánshæfið að við 
séum ekki með ábyrgð á Lands-
virkjun, af því að efnahagsreikn-
ingur fyrirtækisins er svo stór. 
Það bætir vaxtastig á lánum.“

Skapa þarf fjarlægð 
frá stjórnmálamönnum

ÁSGEIR JÓNSSON Norska leiðin á eignarhaldi, að einkaaðilar fái að eiga hluta af 
Landsvirkjun en hún sé í meirihluta ríkisins, mundi auðvelda fyrirtækinu að fjár-
magna sig og létta ábyrgð af ríkissjóði. Það gæti hækkað lánshæfismat, bæði fyrir-
tækisins og ríkisins.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRÉTTAVIÐTAL: Eignarhald á Landsvirkjun

Ráðherrar vilja ekki hlutafélag
Ekki stendur til að hlutafélagavæða Lands-
virkjun, ef marka má orð Steingríms J. Sigfús-
sonar fjármálaráðherra og Katrínar Júlíusdóttir. 
„Ég hef ekki hallast að því að við ættum að gera 
það, vegna þess að við ætlum okkur að styrkja 
og styðja við Landsvirkjun þannig að hún geti 
skilað alvöru arðsemi til þjóðarinnar. Fyrirtækið 
er þess eðlis að við eigum mikla hagsmuni undir 
því að við eigum það áfram og teflum því ekki í 
tvísýnu,“ sagði Katrín við Fréttablaðið á miðviku-
dag. „Varðandi eignarhaldið sjálft stendur ekki 
til að hrófla við því, það liggur fyrir. Árið 2010 
gaf ríkisstjórnin út yfirlýsingu þess efnis,“ bætti 
Steingrímur við.

Ásgeir vill hins vegar að menn ræði málin 
fordómalaust. Hann segist ekki hafa lausn á öllu 
en menn verði að vera tilbúnir til að ræða málin. 
Hættulegt sé þegar þingmenn og hagsmunaað-
ilar komi að og vilji skella jarðýtunum af stað. „Af 
hverju má ekki ræða það hvernig sé best að gera 
hlutina í stað þess að vera alltaf fastur í einhverri 
hugmyndafræði? Ég mundi ekki mæla með því 
að selja Landsvirkjun og einkavæða hana. Ég 
held að það sé ekki málið. Það er hins vegar 
mjög nauðsynlegt að setja rekstrarformið í þann 
farveg að taka fyrir þessa pólitísku hættu sem 
fylgir þessu.“

STEINGRÍMUR J. SIGFÚS-
SON

KATRÍN JÚLÍUSDÓTTIR

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is
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arionbanki.is  —  444 7000

Gjafakort sem 
hægt er að nota 
hvar sem er
Finnur þú ekki réttu gjöfina?
Gjafakort Arion banka hentar við öll tækifæri.

Hægt er að nota gjafakortið við kaup á vöru 
og þjónustu hvar sem er. Þú velur fjárhæðina, 
þiggjandinn velur gjöfina. Einfaldara getur 
það ekki verið.

Gjafakortið fæst í öllum  útibúum Arion 
banka og er án endurgjalds í desember.

Þú færð Naturfrisk engiferöl í helstu matvöruverslunum landsins.

Naturfrisk engiferöl er hollur 
og bragðgóður jólagosdrykkur, laus við öll óæskileg 
aukefni, s.s. viðbættan sykur, litar- og rotvarnarefni.
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LOFTSLAGIÐ RÆTT Christiana Figueras, framkvæmdastjóri sautjánda aðildarríkjaþings 
Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál sem haldin var í Durban í Suður-Afríku ræðir 
við þátttakendur.   MYND/NORDIC PHOTOS/AFP

LOFTSLAGSMÁL Samkvæmt sam-
komulagi sem gert var í fyrrinótt 
á loftslagsráðstefnu í Durban í 
Suður-Afríku taka þróuð ríki á sig 
lagalega bindandi skuldbindingar 
um minnkun losunar gróðurhúsa-
lofttegunda á grundvelli Kýótó-
bókunarinnar.

Í tilkynningu frá íslenska 
umhverfisráðuneytinu segir 
að nýtt samningaferli um laga-
lega bindingu allra ríkja eigi að 
hefjast á næsta ári og leiða til 
samkomulags árið 2015.

Samkvæmt Kýótó-samkomu-
laginu taka nær 40 þróuð ríki á 
sig skuldbindingar um takmörk-
un á losun gróðurhúsaloftteg-
unda árin 2008 til 2012. Umhverf-
isráðuneytið segir viðræður um 
nýjar skuldbindingar hafa staðið 
í um fimm ár en hafa verið lengi í 
sjálfheldu vegna skilyrða frá ríkj-
unum sem bera skuldbindingarn-
ar. „Annars vegar vilja þau að 
Bandaríkin, sem staðfestu bók-
unina ekki, hafi sambærilegar 
skuldbindingar og Kýótó-ríkin, en 
hins vegar að stór og ört vaxandi 
þróunarríki á borð við Kína, Ind-
land og Brasilíu taki á sig aukna 
ábyrgð,“ segir ráðuneytið.

Japan, Rússland og Kanada 

segjast ekki tilbúin að taka á sig 
frekari skuldbindingar undir 
Kýótó. Þá segir umhverfisráðu-
neytið þróunarríki hafa lagt ofur-
þunga á að Kýótó haldi áfram 
eftir 2012 þrátt fyrir að þau eins 
og Bandaríkin ætli að standa 
fyrir utan.

Ríkin sem eru tilbúin að taka 
á sig nýjar skuldbindingar innan 
Kýótó eru ríki ESB, Ísland, Nor-
egur, Sviss, Ástralía, Nýja-Sjá-
land og nokkur fleiri að. „Þessi 
ríki eru ábyrg fyrir um 16 pró-
sentum heimslosunar,“ segir 
ráðuneytið.

Á lokasprettinum í Durban 
náði ESB því fram að vinna hefj-
ist við gerð nýs lagalega bind-
andi samkomulags sem nái til 
allra ríkja ekki síðar en 2020. 
Eftir 2012 verður Ísland ekki 
með sérstaka tölulega skuldbind-
ingu innan Kýótó heldur verð-
ur undir sameiginlegu „hvolfi“ 
flestra Evrópuríkja. Samþykkt 
sú tillaga Íslendinga að endur-
heimt votlendis komi til tekna 
varðandi losunarkvóta. „Votlend-
istillaga Íslands hefur almennt 
fengið jákvæðar undirtektir,“ 
segir umhverfisráðuneytið.    
 gar@frettabladid.is

Öll ríki verði 
skuldbundin 
losunarkvóta
Ísland, ESB-ríki, Nýja-Sjáland og Ástralía eru meðal 
ríkja sem taka á sig nýjar skuldbindingar um losun 
gróðurhúsaloftegunda. Tillaga Íslands um að reikna 
til tekna endurheimt votlendis hlaut brautargengi.

STYTTA FLUTT Á FJALL Þessi stytta af 
Lísu í Undralandi eftir súrrealistann 
Salvador Dali var flutt með þyrlu upp 
í skíðaskála í svissnesku Ölpunum. 
 NORDICPHOTOS/AFP

EFNAHAGSMÁL Hagvöxtur var 3,7 
prósent á fyrstu níu mánuðum 
ársins. Jóhanna Sigurðardótt-
ir forsætisráðherra segir þetta 
mjög ánægjulegar tölur sem sýni 
að hagvöxtur fárra þjóða auk-
ist jafn hratt og Íslendinga. Hún 
segir auknar útflutningstekjur og 
í atvinnuvegafjárfestingu þýða 
meiri atvinnu og þá hafi ferða-
þjónustan komið sérstaklega 
vel út. Einkaneysla sé einnig að 
aukast.

„Þetta er í raun eins og við 
bjuggumst við og í samræmi við 

okkar spár. Þetta er þvert á böl-
móð stjórnarandstöðunnar og 
sýnir að efnahagsstjórnin hefur 

heppnast vel,“ segir Jóhanna. Hún 
segir bætt ástand endurspeglast í 
hærri launum og lífeyri og hærri 
atvinnuleysisbótum. Þá hafi kaup-
máttur vaxið um 3,5 prósent frá 
desember 2010 til október 2011. 
Árangur sem ríkisstjórnin hafi 
stefnt að sé að skila sér.

„Við þurfum bara að halda 
áfram og skila enn meiri hag-
vexti. Það er útlit fyrir að spár 
okkar varðandi kjarasamningana 
muni ganga fram og við vonumst 
eftir enn meiri hagvaxtaraukn-
ingu, minna atvinnuleysi og 

meiri atvinnuvegafjárfestingu.
Það hafa allir lagt sig fram um 

að ná árangri í efnahagsstjórn-
inni og góður árangur hefur náðst 
í ríkisfjármálum.“

Forsætisráðherra segir mæli-
kvarða sem settir voru við fjár-
lagagerð munu nást. Ríkissjóður 
sé rekinn með 1,2 prósenta halla 
en frumjöfnuður sé jákvæður um 2 
prósent. Það þýði 35 milljarða,sem 
sé ótrúlega góður árangur.

„Þetta endurspeglast í hærra 
lánshæfismati og er mjög jákvætt 
fyrir Ísland.“ - kóp

Forsætisráðherra segir góða efnahagsstjórn skila sér í auknum hagvexti:

Hagvöxtur eykst sem og fjárfestingar

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR Forsætis-
ráðherra segir nýjar hagvaxtatölur mjög 
ánægjulegar.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Jólatilboð fraktflugs Flugfélags Íslands gerir þér 
kleift að senda pakka frá 1–10 kg, hvert sem innihaldið 
er og til allra áfangastaða, fyrir aðeins 1100 kr. 
Tilboðið gildir frá 10. til 20. desember.

SENDU JÓLAPAKKANA
HRATT OG ÖRUGGLEGA

flugfelag.is

Akureyri 460 7060

Egilsstaðir 471 1210

Grímsey 467 3148

Ísafjörður 456 3000

Reykjavík 570 3400

Vestmannaeyjar 481 3300

Vopnafjörður 473 1121

Þórshöfn 468 1420
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STYRKÞEGAR Alls fengu fjórir einstak-
lingar styrk úr Þórsteinssjóði til náms 
eða rannsókna.

MENNTUN Þórsteinssjóður hefur 
úthlutað þremur námsstyrkjum 
til blindra og sjónskertra 
stúdenta við Háskóla Íslands og 
einum vegna rannsóknar. 

Upphæðin nemur samtals 
tveimur milljónum króna. 

Tilgangur sjóðsins er að 
styrkja blinda og sjónskerta við 
rannsóknir. 

Námsstyrkina hljóta Bergvin 
Oddsson, Rósa María Hjörvar 
og Sigríður Björnsdóttir. 
Rannsóknar styrk hlýtur 
Hanna Björg Sigurjónsdóttir til 
rannsóknarinnar Jafnrétti til 
náms – Réttur og raunveruleiki 
fatlaðra nemenda við Háskóla 
Íslands. - sv

Þórsteinssjóður úthlutar:

Styrkir upp á 
tvær milljónir

SAMFÉLAGSMÁL Ráðherrar ríkis-
stjórnarinnar hafa ákveðið að 
senda ekki jólakort innanlands 
fyrir jólin en gefa þess í stað 
peninga til góðgerðasamtaka. 

Sjö milljónir króna munu 
skiptast milli tíu góðgerðasam-
taka, sem aðstoða þá sem minna 
mega sín. Samtökin eru mæðra-
styrksnefndir í Reykjavík, á 
Akureyri, í Hafnarfirði, Kópavogi 
og á Vesturlandi, Hjálparstarf 
kirkjunnar, Samhjálp, Hjálpræð-
isherinn, Rauði krossinn og Fjöl-
skylduhjálp Íslands.  - þeb

Ríkisstjórn sendir ekki kort:

Setja sjö millj-
ónir í góðgerðir

SAMGÖNGUR Umferð á höfuðborg-
ar svæðinu í síðasta mánuði 
dróst saman um 0,9% miðað 
við nóvember í fyrra, en svip-
aður samdráttur var í umferð 
um Hringveginn. Að því er fram 
kemur á vef Vegagerðarinnar 
var búist við meiri samdrætti á 
höfuðborgarsvæðinu.

Samdráttur um allt land frá 
áramótum er 5%, en Vegagerðin 
spáir því að umferðin í ár dragist 
saman um 4,9 prósent. 

Umferðin í ár stefnir því í það 
að vera nokkuð minni en hún var 
árið 2006 en heldur meiri en hún 
var 2005.  - þj

Umferðartölfræði Vegagerðar:

Samdráttur var 
minni en spár 
gerðu ráð fyrir

SJÁVARÚTVEGUR Fiskvinnslufyrir-
tækið Akraborg ehf. á Akranesi 
fékk á dögunum alþjóðlega gæða-
vottun frá International Food 
Standard (IFS). 

Akraborg sérhæfir sig í fram-
leiðslu á niðursoðinni þorsklifur 
og tengdum afurðum og er, að 
því er fram kemur í tilkynningu 
frá fyrirtækinu, fyrsti framleið-
andi sinnar tegundar á heims-
vísu til að fá IFS-vottun.

Vottunin er sögð mikilvæg 
fyrir Akraborg þar sem flest-
ar stærstu verslanakeðjurnar í 

Evrópu geri kröfu um slíkt frá 
birgjum sínum. 

Fyrirtækið hlaut fyrr á árinu 
umhverfisvottun frá Marine 
Stewardship Council.

Í tilkynningunni segir Rolf 
Hákon Arnarson, framkvæmda-
stjóri Akraborgar, að þetta sé 
ánægjulegur áfangi. 

„IFS vottun styður enn frek-
ar við sölumál fyrirtækisins og 
opnar nýjar dyr. Þá veitir staðall-
inn okkur sjálfum aðhald í gæða-
málum og tryggir að við stefnum 
áfram á mestu gæði.“

Uppbygging gæðakerfisins og 
undirbúningurinn fyrir IFS vott-
unina var unnin í samstarfi við 
Matvæla- og gæðakerfi ehf.  - þj

Alþjóðleg vottun fyrir íslenska sjávarútvegsfyrirtækið Akraborg:

Fyrst í sínum flokki til að fá vottun

VOTTAÐ Akraborg fékk á dögunum 
alþjóðlega gæðavottun. Á myndinni sést 
Rolf Hákon Arnarson framkvæmdastjóri 

taka á móti vottuninni úr höndum Gúst-
afs Helga Hjálmarssonar framkvæmda-

stjóra Matvæla- og gæðakerfa.

SLYS Tveir bílar skullu saman 
við brúna yfir Blikadalsá á 
Kjalarnesi um níu leytið á 
laugardagskvöldið. Samkvæmt 
upplýsingum frá lögreglu var 
einn fluttur á slysadeild og tveir 
aðrir voru með minni háttar 
meiðsli en þó ekki eins alvarleg. 

Töluverð seinkun var á umferð 
um veginn og var bílum hleypt í 
áföngum framhjá slysstað. Afar 
slæmt veður var á Kjalarnesi á 
laugardagskvöldið og hafnaði 
rúta á leið til Akranes utan 
vegar. 

Harður árekstur á Kjalarnesi:

Einn fluttur 
á slysadeild
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 Minnum á teiknisamkeppni 
Skólamjólkurdagsins 

fyrir 4. bekkinga
Hægt er að skila inn myndum fram að jólafríi 

til Mjólkursamsölunnar, Bitruhálsi 1, 110 Reykjavík.

Nánari upplýsingar á www.ms.is

Mjólk er
góð!

Náttúruminjasafn Íslands í Urriðaholti í Garðabæ

Það er ríkjandi sjónarmið að Nátt-
úruminjasafn Íslands eigi að vera í 
Reykjavík. Miðbærinn, Laugardal-
urinn og Vatnsmýrin eru títt nefnd. 
Svo eru þeir sem hafa allt aðra sýn 
og spyrja: Af hverju á náttúran 
ekki að hýsa náttúrusafn?

Helgi Torfason, safnstjóri Náttúruminja-
safns Íslands, sagði í viðtali í Fréttablaðinu 
24. nóvember frá baráttu sinni fyrir því að 
safnið kæmist upp úr kjallara gömlu Loft-
skeytastöðvarinnar við Brynjólfsgötu. Í 
hnotskurn snýst málið um þá staðreynd að 
þrátt fyrir að Náttúruminjasafnið sé skil-
greint í lögum sem eitt þriggja höfuðsafna 
landsins þá er það ósýnilegt, ólíkt Listasafni 
Íslands og Þjóðminjasafninu sem hafa feng-
ið aðstöðu við hæfi. Þrátt fyrir digurbarka-
legar yfirlýsingar ráðamanna um mikilvægi 
náttúrunnar og safnsins í gegnum áratugina 
hefur það verið á hrakhólum í 120 ár. 

Siv Friðleifsdóttir, þingkona Framsóknar-
flokksins, einn ötulasti baráttumaður þess 
að húsnæðisvandi safnsins verði leystur, 
sagði á Alþingi á dögunum að málið væri 
ráðamönnum og þjóðinni til skammar. Eng-
inn virðist vera á annarri skoðun. 

Í viðtalinu lýsti Helgi þeirri skoðun sinni 
að safnið væri best staðsett miðsvæðis í 
Reykjavík. Þeirri skoðun deila fjölmarg-
ir og þeirra á meðal Katrín Jakobsdóttir, 
mennta- og menningarráðherra, sem úti-
lokar þó ekki aðra kosti verði sýnt fram á 
að þeir séu raunhæfir. Hins vegar, og það er 
gömul saga og ný, að ekki hefur verið vilji 
til að byggja safnahús. Hugmyndir um upp-
byggingu er eitt fórnarlamba hrunsins og 
vill Katrín meina að bíða þurfi fram til árs-
ins 2015 áður en framhaldið verður ákveðið. 
Ekki eru allir svona þolinmóðir.

Ekkert til fyrirstöðu
„Að okkar mati yrði það táknrænt fyrir 
samfélagið, yfirvöld eða ríkisstjórn lands-
ins að taka um það ákvörðun að ráðist yrði 
í byggingu á nýju náttúruminjasafni. Það 
er mjög eftirsóknarvert að náttúran verði 
í öndvegi í þeirri uppbyggingu samfélags-
ins sem er fram undan og mönnum er svo 
tamt að vitna til. Safnið er táknrænt fyrir þá 
hugsun. Besta staðsetningin fyrir safnið er 
því ekki í Vatnsmýrinni eða kaffihúsaþyrp-
ingunni í miðbæ Reykjavíkur. Þeir sem nú 
halda um valdataumana, og hafa gefið sig út 
fyrir að aðhyllast þessi sjónarmið, eiga að 
grípa tækifærið til að sýna í verki að þeim 
sé alvara,“ segir Sigurður Gísli Pálmason, 
einn forsvarsmanna Urriðaholts ehf. sem er 
félag í eigu styrktar- og líknarsjóðs Oddfel-
lowa og Sigurðar Gísla og Jóns Pálmasona.

Til vansa
Þetta eru meginrök Urriðaholtsmanna sem 
deila þeirri skoðun að það sé til vansa að 
Náttúruminjasafn Íslands skuli ekki hafa 
sýningaraðstöðu. Þeir vilja hins vegar 
koma málinu á hreyfingu strax og telja að 
þrátt fyrir þrengingar í ríkisbúskapnum séu 
allar aðstæður fyrir hendi til að koma upp 
aðstöðu fyrir náttúruminjasafn sem sómi er 

Á náttúran að hýsa safnið?

HUGMYNDAHÚSIÐ Samtals er lóðin 3.300 fermetrar sem Urriðaholtsmenn hafa boðið yfirvöldum. Útlitsmyndin var gerð til að 
sýna fram á hugsanlegt útlit hússins. Húsið getur staðið eitt eða tengst Náttúrufræðistofnun með tengibyggingu. MYND/URRIÐAHOLT

SÉÐ FRÁ ÓBYGGÐU SAFNAHÚSI Urriðaholtið 
er einstakt svæði, að mati Urriðaholts-

manna. Jarðfræðilega er svæðið einstakt og 
í raun um sýnidæmi íslenskrar náttúru að 

ræða í nágrenninu. Nýtt hús Náttúrufræði-
stofnunar er fyrir á byggingarreitnum og þar 

eru fullkomnar geymslur fyrir náttúrugripi, 
bæði vísindasafna og sýningargripa.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

að og hafa áhuga á því að leggja Náttúru-
minjasafninu lið. 

„Við leggjum til lóð undir safnið í heim-
anmund, án skilyrða um að eitthvað annað 
og meira fylgi í kjölfarið. Því til viðbótar 
hefur félagið og eigendur þess mikinn áhuga 
og metnað til að taka þátt í uppbyggingu og 
þróun slíks safns. Félagið hugsar til framtíð-
ar og hefur áhuga á samfélagsmálum, sem 
er stór hluti af sögu Oddfellowa. Þetta fellur 
allt saman í Urriðaholti; umhverfið á bygg-
ingarreitnum, hugsjónir okkar, það hvar við 
erum stödd sem þjóð og hvernig við hljót-
um að vilja umgangast náttúruna,“ segir 
Sigurður Gísli. „Af hverju á safn náttúru-
minja endilega að vera umkringt steypu og 
malbiki? Er ekki meira viðeigandi að safn-
ið sé staðsett í nálægð við það sem því er 
ætlað að koma á framfæri? Á fáum stöðum 
á höfuðborgarsvæðinu finnst betra tækifæri 
til þess.“ 

Sigurður Gísli kaupir ekki tal um blank-
heit. Enginn sé að tala um milljarða fram-
kvæmdir í fyrstu atrennu og auðvelt sé að 
áfangaskipta uppbyggingu safnsins. Hins 
vegar gætu stórkarlalegar hugmyndir verið 
málinu farartálmi, að hans mati. Hægt væri 
að koma upp sýningaraðstöðu í Urriðaholti 
við hliðina á Náttúrufræðistofnun sem sómi 
væri að fyrir 300 milljónir, að hans sögn. 
Og bætir við að til viðbótar því megi síðan 
laða að til samstarfs aðila á sviði umhverf-
is- og náttúrverndar, fyrirtæki í ferðaþjón-
ustu, listamenn og og jafnvel áhugafólk um 
næturhimin til að taka þátt í frekari þróun 
þessarar hugmyndar.

Urriðaholtsmenn taka enga afstöðu til 
þess með hvaða hætti samstarfi Náttúru-

fræðistofnunar og Náttúruminjasafnsins 
verður best háttað, en um það er fjallað í 
lögum. Skipulagslega og framkvæmdalega 
telja þeir að hægt sé að draga mjög skýr 
mörk þar á milli en samt sem áður njóta 
þess hagræðis sem hlýst af staðsetningu 
beggja stofnananna í Urriðaholti. Að þeirra 
mati ætti bygging safnsins að vera sjálfstæð 
í hönnun og útliti en síðan yrði það yfirvalda 
að ákveða hversu náið samstarf yrði þar á 
milli, sem hagnýt atriði í hönnun tækju mið 
af.

Ekki bara Reykjavík
Helstu rökin fyrir því að staðsetja náttúru-
minjasafn miðsvæðis í Reykjavík hníga að 
því að þar sé líklegast að safnið nýtist öllum 
jafnt; skólafólki, almenningi og ferðamönn-
um. 

Safnið þarf að vera sjálfbært og tekju-
möguleikarnir eru taldir meiri ef ferðamað-
urinn getur „dottið inn“ á rölti um bæinn. 
Það er jú staðreynd að túristi sækir höfuð-
borg heim, hvar sem hann er og leitar uppi 
hjarta hennar. 

Urriðaholtsmenn telja þessa hugsun 
þrönga. „Höfuðborgin er ekki bara Reykja-
vík. Það er allt höfuðborgarsvæðið. Hér búa 
tveir þriðju þjóðarinnar. Frá skipulagssjón-
armiði verðum við að horfa á þetta svæði 
sem eina heild. Og hérna gefst eitt tækifæri 
til að gefa suðurhluta svæðisins vægi. Sam-
göngur eru ekki vandamál, eins og látið 
hefur verið í veðri vaka. Tengingar Urr-
iðaholtsins við Reykjanesbraut eru fyrsta 
flokks, en það er afkastamesta samgöngu-
æðin á svæðinu. Á álagstímum er hægt að 
ferðast höfuðborgarsvæðið endanna á milli 

eftir Reykjanesbrautinni á skemmri tíma 
en tekur að fara Miklubraut niður í miðbæ,“ 
segir Sigurður Gísli.

Ristir dýpra
Náttúruminjasafni Íslands er ætlað að 
varpa ljósi á náttúru landsins, náttúrusögu, 
nýtingu auðlinda og náttúruvernd, auk þess 
að varpa ljósi á samspil manns og náttúru og 
samspil hennar í alþjóðlegu samhengi. 

Urriðaholtsmenn sjá fyrir sér að með 
staðsetningunni í Urriðaholti skapist tæki-
færi til að tengja saman það sem fram fer 
innandyra við þá fjölbreyttu náttúru sem 
þar er í nágrenninu  og magna þannig upp 
fræðslu, upplifun og túlkun á íslenskri 
náttúru. Hugmyndin er jafnframt að þar 
rísi eins konar náttúrusetur með aðlaðandi 
og áhugaverðu rými fyrir listamenn til að 
túlka náttúruna. Einnig svokölluð planetari-
um  sem sýni íslensk sérkenni á því sviði  – 
sem hægt væri að starfrækja samhliða eins 
og fjölmörg dæmi eru um erlendis. „Í allri 
umræðunni um hverjir muni sækja safnið 
þá viljum við búa til stað sem meirihluti 
ferðamanna finnist að þeir þurfi að heim-
sækja,“ segir Sigurður Gísli. „Þar fái þeir 
yfirsýn og tilfinningu fyrir náttúru lands-
ins. Þetta á ekki að vera skemmtigarður, 
með blöðrusölu. Heldur safn í faðmi nátt-
úrunnar í friði fyrir stundarhagsmunum.“  

Svavar 
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is
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Munið vinsælu

 VARMAPÚÐAR, SOKKAR, HÚFUR OG FLEIRA Í ÚRVALI

RRMAPÚÐAR, R
UR OG

gjafabréfin okkar!

CCASCADE VVEEIÐITASKA 
Frábær veiðiittaska sem tekur stananggirnar, hjólin,
boxin, línínurnar, taumana eðaa bara allt í veiðiferð-
ina.a. Frábært verð.innaa.  Frábært verð.

AðAðAðAðAðAðAðAðAðAðAðAðAðAAAðAAAðAððAðAAAðAAððA eieieieieieieieieieieeieieeiiieeieeeinsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnnnsnsnnsnsnnsnnnnnnsnsnnnnsnsnsnnn 29.900,-

SSIMMS FREESTONE
VÖÐLUPAKKI 
Allir þekkja Simms gæðin. 
Öndunarvöðlur og skórÖndunarvöðlur og skórrvöðlur og skór.

AðAðAðAðAðAðAðAðAðAðAðAðAðAðAðAðAAðAðAðAAðAðAAððððAðAðAðAAAAA eeieieieieieieieeieieiieieieieieeieeieieeie nsnsnsnsnsnsnsnsnsnssnsnsnsnnsnnsnnsnsnsnnsnn 49.900,-

REDINGTON FLUGUVEIÐÐIPPAKKI
Fjögurra hluta stöng með lífststíðarábyrggð.  Okuma 
Airframe hjól ásamt þrem aukaspólum í tösku. 
Fullt verð 45 895 -Fullt verð 45.895,-,

JóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJóóJóJóJóJJJóJóJóólalalalalalalalalalalalallalalalaaaa itittitititititittitittitititttittt lblblblblblblblbblblblbbllbbbllbbbboðoðoðoðoðoðoðoðoðoðoðoððððoðoððoðoðoðððððooðð a aaa aaaaa aaa aa aaaaa aaaaaaaaaðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeeðeðeeðeðeðeðeððeeeðeeðeðeðeeðeeð ininininininininininininininininnnininininiiiiiinnsssssssssssssssssssssss 36.995,-

HEAT FACCTTORY ULLARVETTLINGARR CC O
- með thinsulaatete einangrun og Heat Factory
varmapokumvarmapokummvarmapokum.  

VeVeVeVeVeVeVeVVeVeVeeVeVVeVeVeVeVeVeVeeVVeVeeVeeeVeV rðrðrðrðrðrðrðrðrðððrðrðrðrðrððððrðrðrðrðrðrððr  a aa a a aaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaðeððeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeððeðeðeðeððeeeðeðeðeðeeeðeinininininininininininininininnninninininnsssssssssssssssssssss 3.895,-

BUFFA  RIVER V ÐMÆTAHÓLFBUFFAALLOO RIVER VEERRÐMÆTAHÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓLF
Ódýrt öryggishhóló f fyrir skotfærii e eðaða verðmæti.  dýrt öryggishshólf fyrir skot
Goott ðGootttt verð.

AðAAðAðAðAðAAðAðAððAðAðAðAðAðððAAðAðAðAAAAAAAðAAAððeieieieieieieieieieieieeiieieieieiieeinsnsnsnsnsnsnsnsssnsnssnsnsnssnsnnnssnnsssnnnnnssn 10.995,-

BERETTA BAKPOKI
Sérhannaður fyrir skkototvveiððimmenennn.  Byssufesting á 
hlið pokans.  Feluliituð veðuð rhlíf fylgir. 
Frábært veverð.Frábært veverðð.rábært veverð.

AðAðAðAðAðAðAðAðAðAððAððAðAððAðAðAðAðAðAAðAðAððAAðeieeieieieieieieieieieieieieeeiiieieieee nsnsnsnsnsnsnsnsnsnssnsnsnsnnsnsnnnsnnnsns 18.995,-

NIKKO STIRLING 
FJARLÆGÐARMÆLIR
Mælir allt að 800 metra.  Frávik +/- 1m.  Tilvalinn 
fyrir skotveiðimanninn eða kylfinginn.  Hvergi 
betra verð Fullt verð 26 980 -betra verð. Fullt verð 266 980 -betra verð. Fullt verð 26.980,-

JóJóJóJóóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJóóJóóJJóJJólalalaaaalalalalalalalalaaalaaaaaaaaalalatititititititiititititititittiiiilblblblbbblblblblblblblblbbbbbl oðoðoðoððoðoððoðoðoðooððoððððððoððððoooððððoððo  aaa aaaa aaa aaaaaaaaðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðððeðððeeeeð ininininininininininniinnninnninnnninniiinnsssssssssssssss 22.980,-

SAMANBRJÓTANLEGUR Ó
ÍSBOR Í TÖSKU
Skiftiblöð fylgja.  Frábært verð. Skiftiblöð fylgja.  Frábært ve

AAðAAðAðAðAðAðAðAðAðAðAðAðAðAðAAAAðAðAðAAAA eieieieieieieieieieieiiieieieiieeiiee nsnsnnsnsnnsnsnsnnsnsnsnsnsnsnnnnssnsnsnnns 14.995,-

SCIERRA FLUGUVEIÐISETTSCIERRA FLUGUVEIÐISETTSCIERRA FLUGUVEIÐISETT
Fjögurra hluta stöng, hjól og góð flotlína með
baklínu Frábært verðbaklínu. Frábbært verðbaklínu.  Frábært verð. 

AAðAðAðAðAðAðAðAAðAðAðAAðAðAððAðAAAAðAðAðAðAðAððAðAðAðA eieieieieieieieieieieieieieieieiiieieieieieieeeieie nsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnssssnsnnsnssnssnnsnsnssnn  fff f f f f ff fffffffff fffffff  frárárárárárárárárárárárárrárárááárárááááráárárárárárárrárárráráráá 19.995,-

DDAANVISE
ViV nnsælasta öngulklemman um langt árabil.  
Nauðuðsynleg fyrir fluguhnýtarann.
Fullt veerðrð 112.99995,5 -

JJJóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJóóóóJJJóJJJóJóJóJóJóJóóJJJJJJ lalalalalalalalalalalaaaalaalalalaatittitititititititititititittttittittttttt lblblblblblblblblbblbbblblbbbblbbboðoðoðoðoðoðoðoðoðoðoðoðoðoðoðoðoðoðððððoððoðððððooððoo  a a aaa a aaa a aa a a aa aaaðeðeðeððeðeðeðeðeðeðeðeðeðeððððeðeðeðeðeðeðeðððeeeinininnininininininininnnnninininniniininnnsssssssssssssssssssssssssssssss 9.995,-
                                   G G G GGG G G GG GGG GGGGGG GGGererererereerererererereerrerrererðuðuðuðuðuðuuðuðuðuðuðuðuðuuðuðuðuuðuðððð  vvvvvvvv vvvvvvvv vvvvvvvvvvvveeerererererererrereeererererererrerereerrðsðsðsðsðsðsssððsðsðsððsðsðsðsðssðsssssamamamamamamammamamamamamamamammmamamamamamammammaaa ananananananannnnanananananananannannannnnnnbububububububububububuububububububububbubuububbbbuub rðrðrðrðrðrðrðrðrðrðrððrðððrððrðrððrðrððrðrrðrðrðrð

DAMM VVÖÖÐÐLLUUTASKA
Vel hönnuð taska uundndirir v vööðlur r ogog s skókó. T Taaskan err 
með öndun og hörðum, vatnsheldum botni.með öndun og hörðum, va

AAðAðAðAðAðAðAðAðAðAðAðAðAððAAðððAðAAðAAðAðAðAAðAðAððAA eieieieieeieieieieieieieieieieieiiiieieeiieie nsnsnsnsnnsnnnsnsnsnsnnsnnsnsnnsnsnsnsnnssnnn 5.995,-

ÍÍSSLLEENNSK FLLUUGGUUBOXX ÚÚR 
ÍSLENSKU BIRKI
Hægt að fá boxin sérmerkt.  Verð meðe  10
vönduðum laxaflugum aðeins 11.400.  Merking 
innifalin í verðiinnifalin í verði. 

AðAðAðAðAðAðAðAððAðAðAðAðAðAðAðAððAðAAðAðAAðAðAðAAððAðððAA eieieieieieieieieieieieieeieiiiiiiieeieieee nsnsnsnsnsnnssnsnsnnsnsnsnsnsnsnnsnsnsnsnnsn 11.400,-

NIKKO STIRLING
NÆTURSJÓNAUKI
Digital sjónauki sem gerir þér þér
kleift að sjá í svarta myrkri.  Frábært verð.kleift að sjá í svarta myrkri. 

AðAðAðAðAðAðAððAðAðAððAðAAAðAðAðAðAððAAðAAAðAðAAA eieieieieieieieieieieieieiieieieieiieeeieinsnsnsnsnnsnnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnssnsnnnsnsnnnn 41.995,-

RJÚPNAVESTISTI
Þessi gömlu góðu.  Yfir 20 ára gömul hönnun. 
Fullt verð 8 995Fullt verð 8.995,-,

JóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJJóóJóJJóJóóJóJJJóóJJ lalalalalalalalalalalaalalalalalalallaal titititititititititititititititiitiiiitttittt lblblblblblblblbblblblblbblbblblbbbbbboðoðoðoðoðoðoððoðoðoððððoðoðoððoððooðoðoo a a aaaaa a a aaaa a aaaa aaaaðeðeðeðeðeðeðeðeððeðeðeðeðeeðeðeðeððeðeðeðeeðeeðeð inininininininininininininininininnnnnniniinnninsssssssssssssssssssssssss 5.995,-

NRS FLOTVEIÐIVESTI
3 stærðir Fullt verð 18 995 -3 stærðir.  Fullt verð 18.995,

JóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJJóJóóJJJóóJóóóóóóJóJólalalalalalalalalalallaalaalalalalaaalalalaatitititiitittititititiitittitittttiilblblblblblblblblblblbbblbbblblblbblblblbbblllbbbbbbboðoðoðoðooðoðoðoðoðððoðoððððoðoðoðoðooðoooooooooooðoððoðoðð a a a aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeððeðeðeðeðeððeðððeðeðeeððeininininininininininiininininininininnininnnsssssssssssssssssssssssssssssssssss 14.995,-

DAM HNÍFASETT
Ómissandi í veiðitúrinn.  3 hníffarar, ststáál og bretti í 
tösku.  Frábært verð. . 

AðAðeieinsns 5.995,-

G G S RGERVIGÆSIR
Vinsælu skeljarnar með lausum m hausum.  12 í 
kassa og festijárnin fylgja með.  FuFulll t verð 18.995,-kassa og festijárnin fylgja með.  Fulllt vey gj

JóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJJóóJóJóJóJóJóóJJóólalalalalalalalalalaalalalaalaalatititititiitititittititititttitttttitittttit llblblblblblblblblbllblbbblbboðoðoðoðoðððoðoðððoðoðoððoðoððððooððððoððoðoo aa a aaa a a aaa aaa aaaaaaaaðeðeðeeðeðeeeðeðeðeðeeðeeðeeðeðeðeðeðeeeðeðeð inininininninininnininininnnininniiiiniiiini sssssssssssssssssssssss 14.995,-

RON THHOOMMPSON 
REYKSUÐUKKAASSAR
Töfraðu framm veislummáltíð á einnfaldan háttttt.
Fullt verð 10 995 -Fullt verð 10.995,

JóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJóJóóJóóóJóJóóJóJóJJóJóóJ lalalalaalalalalalaalalalalalalaaaaalll tititiitititititiitititititititittittttt lblblblblblbllblblblbblblblblblbbbbbblbbbbblbblbbbbl ooooðoðooðoðoðoðoðoðoðoðoðoðoðoðoððoðððoðððooðo  a a aa a a aaaaaaaa aaaaaaaðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeðeeðððeðeðeeðeðeðeðeðeðeðeðeððeððeðeðeeeð ininininnnnininninininniininnininininiiiiiinsssssssssssssssssss 8.995,-
EiEiEiEiiiEiEiEiEEEEiEiEiEEiEiEiEEEE guguguguguuguguguguuguguguugugguguguuuuuuuugg mm mmm mmmm mmmmmm mmmm m m mm eieieieieeieieieieieieieiieieeeeieeeeiieeieee nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnigigigigigigigigigigigiggigigigigigiggggiggggggg bbbb bb b bb bbb bb b b bbbbb bbbbbbeyeyeyeyyeyeyeyeyeyeyeyeyyeyeeyeyeyeyeyeyyeeyeyeyyee kkikikikikikikikikikkkikkkikikkikkik sasasasasasasasasasasasaasasasaaaasaaasasasaaasagg ggg gg gg ggg gg gggggggggg í íí í íí ííííííí íííí í kakakakakakakakakaakakkakaakakkkkkakkkakk ssssssssssssssssssssssssssssssssanananananananannaaananannnnannanannnananannaa a!a!a!a!a!a!a!a!a!a!a!!a!aa!aa!!!!

OKUMA SLV FLUGGUUHHJÓLÓ
Líklega mest keyptu flugguhjhjólin á markaðnum.  
Large arbour hjól úr létttmálmi.  Góð bremsa og 
frábært verð.frábært verð.ært verð.

AðAðAðAðAðAðAðAðAðAðAðAðAAðAðAðAAðððAAAðAAAðAððAAAAðeieieieieieieieieieeieieieieieieieieieeeeeeee nsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnssnnsnnnnsnns f f f f ff fffffffffffff fffffffffffráráráárárárárárááráráráráááráráárááárárárárááárrráááááááá 11.995,-

RON TTHHOOMMPPSON OG 
DAMM KASTSTANGIR
- í miklu úrvali og ómótstæðilegu verði.  í miklu úrvali og ómótstæðilegu verðií klu úrvali og ómótstæðilegu verð

20% jólaafsláttur

 

OOKKUUMA OG DAM KKAASSTTHHJÓL
Gott úrval og frábærtt vverðGott úrval og frábærrtt verð.ott úrval og frábærrtt verð.

20% jólaafsláttur



Ódýrustu hjá Nova!

Hringjum inn jóg

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, MM Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919  | www.nova.is | m.nova.is |  Facebook |  Twitter

HTC Wildfire S

3.690 kr.rr í 12 mán.

39.990 kr.rr stgr.

LG Optimus One

2.990 kr.rr í 12 mán.

32.990 kr.rr stgr.

Nokia X3-02

2.790 kr.722 .rr í 12 mán.

29.990 kr909 kr..rrrr  stgr.tgr

1.000 kr. notkun
á mán. í 12 mán. fylgir

þessum síma!

Nokia 2730

1.690 kr.rr í 12 mán.

18.990 kr.rr stgr.

Samsung Galaxy 5

1.790 kr.rr í 12 mán.

19.990 kr.rr  stgr.

Nokia C2-01

1.790 kr.rr í 12 mán.

19.990 kr.rr stgr.

500 kr. notkun
á mán. í 6 mán. fylgir

þessum síma!

01

500 kr. notkun
á mán. í 6 mán. fylgir

þessum síma!

xy 5

500 kr. notkun
á mán. í 6 mán. fylgir

þessum síma!

iPhone 3Gs (8 GB)

4.490 kr.rr í 18 mán.

69.990 krk .rr stgr.g

GB)

1.000 kr. notku
á mán. í 12 mán. fy

þessum síma!

Samsung Galaxy Y

2.290 kr.rr í 12 mán.

24.990 kr.rr stgr.

laxy Y

500 kr. notkun
á mán. í 6 mán. fylgir

þessum síma!

S

1.000 kr. notkun
á mán. í 12 mán. fylgir

þessum síma!

ne

1.000 kr. notkun
á mán. í 12 mán. fylgir

þessum síma!

Viðskiptavinir Nova geta skráð sig fyrir aðgangi að lagalistum Nova hjá Tónlist.is

inn á www.nova.is. Þú getur hlustað á Nova listana í tölvunni þinni og farsímanum. 

Við mælum einnig með Tónlist.is appinu fyrir Android og iPhone/iPad.



Ofursnjallir hjá Nova!

0kr.rr
Nova
í Nova!1.000 mínútur  og 500 SMS/MMS á mán.

ólin með Nova!

Stærsti
skemmtistaðurStæ

í heimi!mtm

Símnotkun fylgir með 0 kr. Nova í Nova og Eitt verð í alla, áskrift og frelsi. 0 kr. Nova í Nova: Ekkert mánaðargjald í frelsi en 590 kr. í áskrift og þá fylgir 100 MB netnotkun á mánuði.
Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 250 kr./mán. greiðslugjald. Það er ódýrara að staðgreiða og þá þarf ekki kreditkort. 

iPad 2 WiFi (16 GB)

4.990 kr4 k9 .rr í 18 mán.

84.990 kr8 .9984 .rr  stgr. st

iPad 2 3G/WiFi (16 GB)

6.690 kr.rr í 18 mán.

109.990 krr..rrrr  stgr.

iPhone 4s (16 GB)

8.990 kr88 00 k99 .rr í 18 mán.mán1818í án18

149 990 kr stgr.

iPhone 4 (8 GB)

6.490 krk .rr í 18 mán.

99.990 krk t

n
ylgir

GB)

2.000 kr. notkun
á mán. í 12 mán. fylgir

þessum síma!

Nokia C5-03

2.790 kr.rr í 12 mán.

29.990 kr.rr stgr.

Nokia N9 (16 GB)

6.690 kr.rr í 18 mán.

109.990 kr.rr  stgr.

Samsung Galaxy S II

6.490 kr.rr í 18 mán.

99.990 kr.rr  stgr.

 C5-03

500 kr. notkun
á mán. í 6 mán. fylgir

þessum síma!

No

2.000 kr. notkun
á mán. í 12 mán. fylgir

þessum síma!

2.000 kr. notkun
á mán. í 12 mán. fylgir

þessum síma!

149.990 kr909 .rr stgsstkr.rr  stgr.r.

NetFrelsiNetN lsiFrellFFFF elslre iNetFrelsi
2ja mán. netáskrift fylgir með
Samsung Galaxy S II hjá Nova!

/ 6 GB)

1GB notkun
fylgir þessum!

iPad 2 WiFi (16 GB)

NetFrelsiNetNet lsilFrelF lFFFF elsilreNetFrelsi
2ja mán. netáskrift fylgir öllum

iPhone og iPad hjá Nova!

B)

3.000 kr. notkun
á mán. í 12 mán. fylgir

þessum síma!
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Miele ryksugur

HALLDÓR

Mér er bæði ljúft og skylt að leið-
rétta misskilning sem gætir í 

grein Bjarna Ákasonar framkvæmda-
stjóra Epli.is, sem birtist í Fréttablaðinu 
fimmtudaginn 8. desember síðastliðinn. 
Öfugt við það sem skilja má af grein 
Bjarna hefur Microsoft ekkert við aukn-
ar vinsældir svokallaðra spjaldtölva að 
athuga – heldur fagnar þeim þvert á móti. 
Microsoft hefur þróað hugbúnað fyrir 
spjaldtölvur allar götur frá því að fyrir-
tækið kom með sína eigin „Tablet PC” á 
markað fyrir um 10 árum. 

Spjaldtölvur hafa þróast hratt á undan-
förnum misserum, m.a. vegna virkrar 
samkeppni tölvuframleiðenda. Microsoft 
styður þessa þróun heilshugar og fagnar 
því að slíkar tölvur nýtist einstaklingum, 
fyrirtækjum og stofnunum. Um þetta 
erum við Bjarni bersýnilega sammála og 
áhyggjur hans eru því algjörlega óþarfar.

Hins vegar finnst mér Bjarni fara 
aðeins út af sporinu þegar hann lætur 
eftirfarandi orð falla: „Einnig væri ekki 
vitlaust að skoða hversu margir (og hverj-
ir) hafa á undanförnum árum farið í boðs-
ferðir til Redmond í Seattle. Þar er til 
húsa stór hugbúnaðarframleiðandi sem 

hefur afar mikla hagsmuni af viðskipt-
um við íslenskar stofnanir.” Hér á Bjarni 
greinilega við Microsoft. 

Nú er það svo að Microsoft Ísland ehf. 
(sem er í 100% eigu Microsoft Corpora-
tion sem er með höfuðstöðvar sínar í Red-
mond) þarf, líkt og önnur bandarísk fyrir-
tæki sem starfa víða um heim, að uppfylla 
ströng skilyrði. Þar með talið sérstaka 
löggjöf sem nefnist „United States For-
eign Corrupt Practices Act (FCPA)“. 
Meðal annars er þar lagt blátt bann við 
hvers konar greiðasemi við starfsmenn 
hins opinbera. Háar sektir eru lagðar á 
þá sem þessar reglur brjóta. 

Starfsemi Microsoft á Íslandi fellur 
einnig undir þessar reglur og vel er fylgst 
með því að þeim sé fylgt. Fabúleringar 
Bjarna eru því algjörlega tilefnislausar. 
Engar boðsferðir með opinbera starfs-
menn hafa verið farnar á okkar vegum. 
Til að enda þetta greinarkorn á uppbyggi-
legum nótum vil ég velta þeirri hugmynd 
upp að ég og Bjarni Ákason tökum hönd-
um saman og hvetjum til þess að íslensk 
löggjöf á þessu sviði verði efld. Til þess 
að allir, ekki bara þeir sem reka hér sér-
stök dótturfyrirtæki, sitji við sama borð.

Að gefnu tilefni
Tölvuvið-
skipti

Halldór 
Jörgensson
framkvæmda-
stjóri Microsoft 
Ísland

NATO og Rússland
Össur Skarphéðinsson utanríkisráð-
herra skrifaði nýverið grein um utan-
ríkisstefnu Íslands, NATO og tengsl 
NATO-ríkjanna við Rússland. Greinin 
birtist í Morgunblaðinu á föstudag 
en þar segir meðal annars að Rússar 
hafi síðustu misseri varlega fetað 
sig nær Vesturlöndum á ýmsum 
sviðum. Þá tekur Össur sem 
dæmi nýlega inngöngu Rússa 
í Alþjóðaviðskiptastofnunina 
(WTO) og nefnir vitaskuld að 
Stefán Haukur Jóhannesson 
sendiherra var aðalsamninga-
maður WTO í viðræðum 
stofnunarinnar við Rússa. 

Ballettmeistari í Bolshoi
Össur virðist ekki hafa lítið álit á 
Stefáni Hauki, sem er einnig aðal-
samningamaður Íslands í aðildar-
viðræðunum við ESB, og segir hann 
hafa leitt seinni hluta viðræðnanna 
við Rússa eins og ballettmeistari 

á stóra sviðinu í Bolshoi-leik-
húsinu í Moskvu. Össur er 
greinilega ánægður með 
sinn mann.

Fullnaðarsigur
Á föstudag féll dómur í 
skattahluta Baugsmáls-

ins svokallaða. 
Voru þau 

Jón Ásgeir Jóhannesson, Kristín 
Jóhannesdóttir og Tryggvi Jónsson 
dæmd sek um ákveðin brot en verða 
þó ekki látin sæta refsingu haldi 
þau skilorði í eitt ár. Jakob R. Möller, 
lögmaður þremenninganna, sagði 
við Fréttablaðið á laugardag að þetta 

hefði verið hagstæðasti mögu-
legi dómur utan sýknu. Jón 

Ásgeir sagði hins vegar að 
þetta þýddi að fullnaðar-
sigur hefði unnist í Baugs-
málinu. Það má þá spyrja 
hvað sýkna hefði þýtt. 

Fullkominn fullnaðar-
sigur?  
 magnusl@frettabladid.isN

iðurstaða leiðtogafundar Evrópusambandsins fyrir 
helgina varð að mörgu leyti önnur en sú sem menn 
höfðu spáð eða vonazt til.

Þannig þýðir niðurstaðan að skref eru tekin í átt 
til meiri samræmingar ríkisfjármála í aðildarríkj-

unum. Það er jákvætt og getur komið í veg fyrir að skuldakreppa 
á borð við þá sem nú þjakar 
evrusvæðið endurtaki sig. Það 
leysir hins vegar ekki núverandi 
vanda. Þar er enn ýmislegt ógert; 
hvorki Evrópski seðlabankinn 
né Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
hafa enn þau tæki í höndum sem 
þarf til að taka í taumana og róa 
markaðina. Útkoma fundarins er 

því ekki nein lokalausn á skuldavandanum.
Því hafði líka verið spáð fyrir fundinn að hann gæti leitt til þess 

að Evrópusambandið klofnaði í tvær fylkingar, evruríkin og ríkin 
sem ekki notuðu gjaldmiðilinn. Það gekk ekki eftir; 23 ríki urðu 
sammála um að setja sér harðari reglur um aga í ríkisfjármálum 
og fá stofnunum Evrópusambandsins vald til að halda þeim aga með 
refsiaðgerðum gegn ríkjum sem reka ríkissjóð með halla og safna 
skuldum. Þrjú til viðbótar hyggjast vera með, að fengnu samþykki 
þjóðþingsins.

Bretland stendur þannig eitt utan þessa samkomulags, sem þýðir 
að það verður ekki fellt inn í stofnsáttmála Evrópusambandsins 
heldur hefur stöðu milliríkjasamnings. Það jafngildir hins vegar 
ekki klofningi Evrópusambandsins, heldur að Bretar standa þar 
einangraðir. Það er hvorki í fyrsta né annað sinn. Engu að síður 
hafa Bretar ekki snúið baki við Evrópusambandinu og oftast tekið 
þátt í framþróun þess, þótt með semingi sé. 

Brezka ríkisstjórnin er raunar klofin í afstöðunni til málsins og 
það er atvinnulífið í landinu einnig, þar með talinn fjármálageirinn. 
Talsmenn margra fjármálafyrirtækja eru efins um að Cameron 
forsætisráðherra hafi með því að beita neitunarvaldi tekizt að verja 
hagsmuni fjármálageirans, eins og hann sagðist vilja gera.

Íslenzk stjórnvöld þurfa að skoða rækilega hvort og þá hvaða 
áhrif niðurstöður leiðtogafundarins hafa á aðildarviðræður Íslands 
við Evrópusambandið. Í fljótu bragði virðast þau ekki verða mikil. 
Ein meginröksemdin fyrir því að sækjast eftir aðild að Evrópusam-
bandinu er að þá á Ísland kost á að taka upp evru í stað krónunnar. 
Það er mikið hagsmunamál heimila og fyrirtækja í landinu, eins 
og forystumenn Alþýðusambandsins hafa til dæmis fært góð rök 
fyrir í greinum hér í blaðinu tvær undanfarnar helgar. Til þess að 
vera í myntbandalagi þarf harðan aga í ríkisfjármálum.

Jafnvel þótt Ísland ætlaði alls ekki í ESB og vildi heldur ekki evr-
una, er járnagi í ríkisfjármálunum ein forsenda þess að efnahags-
lífið nái sér á strik. Skortur á slíkum aga er ein ástæðan fyrir því 
að íslenzkt efnahagslíf fór út af sporinu. Það er því vandséð hvað 
Ísland ætti að hafa út á það að setja að þurfa að undirgangast aga, 
sem það þyrfti hvort sem er að beita sjálft sig í framtíðinni. Eini 
munurinn er sá að með því að gangast undir þann aga innan ESB 
fær Ísland stuðning sameiginlegra stofnana sambandsins, sem það 
hefði ekki án ESB-aðildar.

Evrópusambandið klofnaði ekki á leiðtogafundi.

Samkomulag 
um harðari aga

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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AF NETINU

Kemur öllum 
lýðræðisþjóðum við 
Ef heimskreppa er að skella yfir 
mun það geta haft áhrif þarna 
austur frá til hins verra rétt 
eins og gerðist í Þýskalandi í 
heimskreppunni. Enginn veit hvort 
einhver rússneskur Hitler eigi eftir 
að spretta upp og sækja inn í 
valdatóm, sem skapast ef völd og 
áhrif Pútíns dvína og hann missir 
stjórn á atburðarásinni. 
Þróunin í Rússlandi kemur öllum 
lýðræðisþjóðum við, einkum 
Evrópuþjóðum, sem hafa átt sér 
þann draum að sjá myndast sam-
felldan hóp lýðræðisríkja sem nái 
allt frá Atlantshafi yfir endilanga 
Evrasíu til Kyrrahafsins. 
omarragnarsson.blog.is
Ómar Ragnarsson

Dæmigerð viðbrögð 
fjármálaráðherra
Sjóðsfélagar eiga þennan rétt og 
hann er stjórnarskrárvarinn og þeir 
hafa tilkynnt að þeir munu verja 
hann. Það skiptir engu þó fjár-
málaráðherra reyni að stilla þessu 
upp eins og lífeyrissjóðir séu ein-
hver tilfinningalaus lýður sem sé á 
móti íslenskum heimilum. Lífeyris-
sjóðir hafa engan vilja, lífeyrissjóðir 
eiga ekki neina fjármuni. Það 
eru sjóðsfélagar sem eiga þessa 
fjármuni og það hefur komið fram 
að þeir vilja gjarnan að tekið verði 
á þessum vanda, en þessi leið er 
einfaldlega ekki fær.
Það verður að gera þetta með 
almennri skattlagningu, ekki láta 
tiltölulega lítinn hluta landsmanna 
greiða þennan reikning, enda er 
það ólöglegt og er jafnframt brot á 
jafnræðisreglu.
gudmundur.eyjan.is
Guðmundur Gunnarsson

Hannes Hafstein er 150 ára 
um þessar mundir. Og eins 

og öll skáld á öllum tímum á hann 
við okkur brýn erindi. Við sáum 
hann í Kiljunni um daginn svífa 
niður tröppur með þessu settlega 
göngulagi sem samherjar dýrkuðu 
en andstæðingar hötuðu. Margir 
dýrkuðu hann, sumir hötuðu hann 
og ýmsir hötuðu að dýrka hann.

Hann var flottari en danski 
kóngurinn þegar hann kom til 
Íslands 1907. Það var allnokkuð 
fyrir þrautpínda þjóð í tötrum! 
Arfleifð hans snýst um glæsi-
mennsku – en líka þrótt, djörfung 
og löngun til að skapa hér góð lífs-
kjör. Og auðvitað um frændhygli, 
klíkuræði, ofríki og eyðslusemi 
– nema hvað. En það er samt með 
ólíkindum hversu miklu Hannes 
kom í verk á sínu fyrra valda-
skeiði frá 1904 til 1908 – og með 
ólíkindum að þjóðin skyldi láta 
æsa sig upp til að hafna honum 
og verkum hans eftir fyrsta kjör-
tímabilið vegna formsatriða, útúr-
snúnings og æsinga í Uppkast-
inu svokallaða, svo að það tafðist 
um tíu ár að Íslendingar fengju 
fullveldi. 

Hannes var maður lýðréttinda 
– átti það sammerkt með sínum 
helsta keppinaut og skoðanabróð-
ur, Skúla Thoroddsen, að vera 
frumkvöðull meðal valdakarla í 
kvenréttindamálum, svo að dæmi 
sé tekið. Honum fannst þjóðin 
vera ung en ekki gömul, framtaks-

söm en ekki dauf, hress og kát en 
ekki fúl og þreytt. Honum fannst 
hún eiga allskostar við heiminn 
en ætti ekki að einangra sig, full 
þvermóðsku og ótta. Sjálfstæðis-
baráttu-glamrið var honum eitur í 
beinum og hann skopstældi meðal 
annars Öxar við ána.

Hann var skáld dagsbirtunnar, 
framfaranna og dáðanna, skáld 
æsku og vors: umfram allt lífsins. 
„Himneskt er að lifa“ hrópar hann 
fagnandi í sínum indælu vísum 
um blessaða sólina sem elskar 
allt. Þetta á erindi við okkur á 
hverjum degi. 

Líka þetta sem hann segir í ljóð-
inu Vantar menn: „Orð, orð / innan-
tóm / fylla storð / fölskum róm“. 
Það er eins og kynni hans af Georg 
Brandes og raunsæisstefnunni gefi 
honum víðari sýn á Ísland. Hann 
sér þetta samfélag í ljósi nútíma-
legrar evrópskrar borgarmenn-
ingar. Hann sér þjóðfrelsisbar-
áttuna og þær ógöngur sem hún 
hafði smám saman ratað í þar sem 
meiri áhersla var lögð á innan-
tómar kröfur um hárnákvæman 
lagabókstaf og form en raunveru-
legar umbætur á lífi landsmanna 
sem svo sárlega þurfti. Þar með 
er ekki sagt að Hannes hafi ekki 
unnað frelsinu og ekki þráð frelsi 
til handa sinni þjóð. 

Þyki okkur nóg um æsinginn 
og ófyrirleitnina og drullupolla-
skvampið í þjóðfélagsumræðunni 
á okkar dögum þá er hún hátíð hjá 
því sem tíðkaðist á dögum Hann-
esar Hafstein þegar menn skirrð-
ust ekki við að bera hver annan 
hinum verstu sökum á prenti, 
hnakkrifust, kölluðu hver annan 
sýfílissjúklinga, fyllibyttur, ill-
menni og það sem verst var: leir-
skáld. En þetta er samt svolítið 
slæmt ennþá og kvæðið „Strikum 
yfir stóru orðin“ á enn erindi við 

okkur. Það má heita kredó Hann-
esar Hafstein og það ættu allir að 
lesa reglulega, ritstjórar, stjórn-
málamenn, bloggarar, pistlaskúm-
ar. 1. erindið er svona: 

„Strikum yfir stóru orðin, / 
standa við þau minni reynum. / 
Skjöllum ekki skrílsins vammir,/ 
skiljum sjálfir hvað vér meinum.“ 

Reynum að vanda okkur við 
það hvernig við tölum og skrif-
um. Hættum þessu gargi, þessu 
lýðskrumi, hættum að espa upp 
verstu kenndir fjöldans, leggjum 
af þessa ofsafengnu umræðu en 
reynum heldur að segja það sem 

við meinum og meina það sem 
við segjum. Skilja það sem við 
meinum. Við verðum að reyna að 
endurheimta orðin.

Hannes Hafstein aðhylltist sem 
sé frelsið – meira en mörg yfir-
lýst þjóðfrelsishetjan sem fyrst og 
fremst aðhylltist frelsi stórbænda 
og höfðingja til að ráða yfir sínu 
fólki. Hannes aðhylltist frelsi 
í viðskiptum, frelsi í búsetu og 

atvinnu, frelsi til að kjósa, tjá sig, 
lifa sínu lífi. En hann vildi sem sé 
að frelsið hefði merkingu, inntak. 
Svona er 2. erindið í kvæðinu: 

„Fleiprum ei að frelsi höfum, 
/ fyrr en sjálfir hugsa þorum. / 
Segjum ekki að vér hlaupum / er í 
sömu hjökkum sporum.“

Reynum að vera raunsæ, segjum 
satt, misnotum ekki háleitt orð. 
Þannig brýnir hann fyrir þjóð 
sinni að leita frelsis andans, hrista 
af sér klafa úrelts hugsunarháttar 
og þrælslundar. En frelsið var líka 
dýrmætara en svo að við getum 
eftirlátið það þeim sem hafa gert 
óréttlæti og misskiptingu gæða að 
lífshugsjón sinni og leggja að jöfnu 
frelsi og óheft peningaumsvif. 
Svona er 3. erindið hjá Hannesi:

„Frelsið er ei verðlögð vara, / 
veitist ei með tómum lögum. / Það 
er andans eigin dóttir / ekki mynd 
úr gömlum sögum. // Enginn verð-
ur frjáls, þótt fari / feikna-hring 
í tjóðurbandi. / Mýldur fúnum 
trúartaumum, / teymist hvergi 
frelsis-andi.“

Hannes Hafstein var frelsis-
sinni, frjálslyndur maður. Hann 
á við okkur brýn erindi: hann 
orti um lífið og sólina, líka þegar 
hann stóð í myrkrinu andspænis 
dauðanum. Hann vegsamaði nátt-
úruöflin – blessað rokið sem allir 
tala svo illa um að ósekju – og lífs-
nautnirnar sem mörgum er svo 
illa við. Hann gerði gys að þjóð-
ernisbelgingi. Hann bað okkur að 
strika yfir stóru orðin en reyna 
heldur að standa við þau minni. 
Hann benti á að frelsi er ekki bara 
orð sem maður tekur sér, það veit-
ist ekki bara með lagasetningu, 
það verður ekki metið til fjár, það 
er ekki „mynd úr gömlum sögum“ 
og það veitist okkur ekki með heit-
strengingum og derringi. Það er 
„andans eigin dóttir“.

„Andans eigin dóttir“
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Hann vegsamaði 
náttúruöflin – 

blessað rokið sem allir 
tala svo illa um að ósekju 
– og lífsnautnirnar sem 
mörgum er svo illa við. 
Hann gerði gys að þjóð-
ernisbelgingi. Hann bað 
okkur að strika yfir stóru 
orðin en reyna heldur að 
standa við þau minni.



12. desember 2011  MÁNUDAGUR18

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir 
og amma,

Eva Þórsdóttir, 
Sundlaugavegi 18 Rvk. 

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þann 28. nóvem-
ber sl. Útför fer fram frá Fossvogskirkju þann 13. 
desember kl. 13.00.

Kristinn V. Daníelsson     Unnur Garðarsdóttir
Sigríður I. Daníelsdóttir       Þórður Guðmundsson
Þór Ingi Daníelsson          Anneli Planman
Einar Daníelsson                 Kristjana Sigurðardóttir
Hraunar Daníelsson
Barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, 
faðir og afi,

Ólafur Tryggvi Þórðarson
tónlistarmaður,

sem lést á Grensásdeild Landspítala sunnudaginn 
4. desember, verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju 
þriðjudaginn 13. desember klukkan 13.
 
Dagbjört Helena Óskarsdóttir
Þórður Daníel Ólafsson                                     
Brynhildur Nadía Þórðardóttir
og aðrir aðstandendur.      

timamot@frettabladid.is

Merkisatburðir 12. desember
1901 Marconi-félaginu tekst að senda útvarpsskeyti yfir Atlants-

hafið í fyrsta skipti.
1904 Fyrstu rafljós á Íslandi eru kveikt er Jóhannes Reykdal 

setur upp fyrstu rafmagnsveitu landsins í Hafnarfirði.
1911   200 ára afmælis Skúla Magnússonar landfógeta er minnst 

í Reykjavík með samsæti.
1914   Dow Jones-vísitalan fellur um 24,39%, sem er mesta pró-

sentulækkun á einum degi frá upphafi vísitölunnar.
1947 Björgunarafrekið við Látrabjarg hefst þar sem 12 skipverj-

um úr togaranum Dhoon er bjargað.
1948 Sex manns farast er snjóflóð fellur á bæinn Goðdal í 

Strandasýslu. Fjórum dögum síðar bjargast húsbóndinn úr 
flóðinu.

1963 Kenía hlýtur sjálfstæði frá Bretlandi.

Háhyrningurinn Keikó, sem öðlaðist heimsfrægð í 
myndunum Free Willy, dó úr lungnasjúkdómi hinn 10. 
desember 2003. Hann hafði greinst með sjúkdóminn 
tveimur dögum fyrr. 

Keikó fæddist við Íslandsstrendur árið 1976. Árið 1979 
var hann fangaður og seldur til þjálfunar, sem bandaríski 
sjóherinn annaðist í fyrstu. Árið 1993 sló Keikó í gegn 
í kvikmyndinni Free Willy og hann var einnig stjarnan í 
framhaldsmyndunum tveimur; Free Willy 2: The Adventure 
Home (1995) og Free Willy 3: The Rescue (1997). 
Hinn 9. september 1998 var Keikó fluttur aftur til Íslands, 
þar sem átti að gera honum kleift að lifa eins og aðrir 

háhyrningar og að því búnu sleppa honum 
lausum. Þjálfunin fór fram við Vestmannaeyjar og 
fylgdi honum heill hópur af aðstoðarfólki sem 
ætlaði að hjálpa honum að læra hætti villtra 
háhyrninga. Það var svo í júlí 2002 að þjálfarar 
hans töldu að hægt væri að sleppa honum 
lausum. Í september 2002 varð vart við hann 
við Helsa í Noregi, þar sem íbúar sáu til hans 
og léku jafnvel við hann. Stuttu síðar, að beiðni 
dýraverndasamtaka, var almenningi bannað að eiga 
samskipti við hann, þar eð hann átti að aðlagast lífi 
háhyrninga og ekki að umgangast fólk. 

ÞETTA GERÐIST  12. DESEMBER 2003

Keikó deyr úr lungnasjúkdómi

ÓLAFUR Þ. HARÐARSON HÁSKÓLAPRÓFESSOR  er 60 ára í dag.

„Þó bankarnir og ofvöxtur þeirra hafi  orsakað hrunið þá ber 
stjórnmálakerfi ð ábyrgð á leikreglum, eftirliti og vörnum.“

60

„Þetta er löng saga og margt hefur 
breyst. Tölvutæknin hefur til dæmis 
gerbreytt bæði viðskiptaháttum 
og framleiðslu. Fyrir örfáum árum 
þurftum við að kaupa alla vinnu við 
ljósmyndir en nú vinnum við þá hluti 
sjálf í tölvunum,“ segir Þórhallur 
Birgisson, sem ásamt konu sinni, Kat-
hleen Bearden, rekur hið fimmtíu ára 
gamla korta- og minjagripafyrirtæki 
Sólarfilmu. 

Minjagripir Sólarfilmu eru fjöl-
breyttir og í stöðugri þróun. Flestir 
eru þeir framleiddir í Kína en öll hönn-
unin er íslensk að sögn Þórhalls. „Við 
höfum átt afar í farsælu samstarfi við 
hönnuðina Brian Pilkington og Björk 
Bjarnadóttur og íslenska ljósmyndara 
á borð við Hauk Snorrason og Daníel 
Bergmann,“ lýsir hann og kveðst líka 
afar heppinn með starfsmenn. 

 Þórhallur er sonur Birgis Þór-
hallssonar sem stofnaði Sólarfilmu 

árið 1961, ásamt mági sínum Snorra 
Snorrasyni flugstjóra. Þeir störfuðu 
báðir hjá Flugfélagi Íslands. „Pabbi 
og Snorri voru í tengslum við ferða-
mannastrauminn til landsins og átt-
uðu sig á þörfinni fyrir íslenskt mynd-
efni. Báðir voru áhugaljósmyndarar, 
Snorri var mikilvirkur á því sviði og 
það fyrsta sem Sólarfilma gaf út voru 
skuggamyndasamstæður. Fyrstu póst-
kortin komu út árið 1963 og þau hafa 
fylgt fyrirtækinu síðan. Jóla- og tæki-
færiskort voru líka snar þáttur í fram-
leiðslunni lengi vel og fullyrða má að 
jólakort með vetrarmyndum eftir 
Snorra Snorrason hafi farið inn á flest 
heimili í landinu. Allt var þetta braut-
ryðjendastarf.“ 

Þórhallur man eftir sér litlum að 
klippa út jólakort. „Pabbi kom heim 
með prentarkir úr prentsmiðjunni 
og við strákarnir sáum okkur leik á 
borði, klipptum kortin út með skærum 

og buðum nágrönnunum þau til sölu. 
Okkur var yfirleitt vel tekið!“ rifjar 
hann upp. 

Það var árið 1992 sem Þórhallur og 
kona hans, Kathleen, tóku formlega við 
rekstri Sólarfilmu. Á þeim tíma voru 
minjagripir með íslenskum teikningum 
orðin vinsæl söluvara fyrirtækisins 
og árið 1999 ákveða þau hjón að ein-
beita sér að minjagripum og póstkort-
um og selja tækifæris- og jólakortin út 
úr fyrirtækinu. Ég gat fækkað starfs-
mönnum og reksturinn varð miklu 
einfaldari. Þetta voru í rauninni svo 
mikil straumhvörf að stundum finnst 
mér eins og fyrirtækið sé ekki fimmtíu 
ára heldur tólf ára,“  segir Þórhallur. 
„En auðvitað byggðum við á traust-
um grunni. Ég naut þess að vinna með 
pabba í fimmtán ár og tileinka mér 
hans hugsun í umgengni við viðskipta-
vini, bæði innanlands og erlendis. Það 
var góður skóli.“  gun@frettabladid.is

SÓLARFILMA: Á HÁLFRAR ALDAR AFMÆLI Í ÁR

Póstkortin hafa fylgt okkur 
STARFSFÓLK SÓLARFILMU Eigendurnir Kathleen og Þórhallur og sölumennirnir Helgi Jónsson og Ágúst Birgisson. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Jólatónleikar Ríkisútvarps-
ins verða haldnir í Krists-
kirkju í Landakoti klukkan 
20 í kvöld.

Á tónleikunum flytur 
Kammerkórinn Carmina 
trúarlega tónlist úr íslensk-
um sönghandritum frá 15., 
16. og 17. öld, bæði í upp-
runalegri mynd og í útsetn-
ingum íslenskra tónskálda. 
Fluttar verða útsetningar 
eftir Hildigunni Rúnars-
dóttur, Önnu Þorvaldsdótt-
ur og Huga Guðmundsson. 
Þá syngja einsöngvarar úr 
hópnum trúarlega söngva 
við meðleik Karls Nyhlin 
lútuleikara. Stjórnandi er 
Árni Heimir Ingólfsson 
og kynnir er Arndís Björk 
Ásgeirsdóttir. Tónleikarnir 
eru framlag Ríkisútvarps-

ins til jólatónleikadags 
EBU – Sambands evrópskra 
útvarpsstöðva. Aðgangur er 
ókeypis.

Tónleikarnir verða hljóð-
ritaðir og þeim síðan útvarp-
að á Rás 1 og víða um heim 
sunnudaginn 18. desember 
kl. 16.05.    - fsb

Jólatónleikar RÚV

KAMMERKÓRINN CARMINA  
Flytur trúarlega tónlist á Jólatón-
leikum Ríkisútvarpsins í Krists-
kirkju í kvöld.

Stjórn Menningar- og framfarasjóðs Ludvigs Storr hefur 
úthlutað styrkjum, samtals að upphæð 20 milljónir króna til 
sex einstaklinga og fimm verkefna. Tilgangur sjóðsins er 
að stuðla að framförum á sviði jarðefnafræða, byggingar-
iðnaðar og skipasmíða. Styrkhafar í ár eru Aldís Sigfús-
dóttir ráðgjafarverkfræðingur, Birgir Jónsson, dósent við 
Umhverfis- og byggingarverkfræðideild Háskóla Íslands, 
Börge Johannes Wigum jarðverkfræðingur, Haukur Jör-
undur Eiríksson, verkfræðingur og aðjunkt við Umhverf-
is- og byggingarverkfræðideild Háskóla Íslands, Ragnar 
Sigbjörnsson, prófessor við Rannsóknarmiðstöð í jarð-
skjálftaverkfræði, og Sigurður Erlingsson, prófessor við 
Umhverfis- og byggingarverkfræðideild Háskóla Íslands. 

Ludvig Storr var fæddur í Kaupmannahöfn 21. október 
1897. Hann settist að á Íslandi árið 1922, stofnaði bygging-
arvöruverslun Ludvigs Storr & Co. sem varð að Glerslípun 
og speglagerð hf. og var með umsvifamikinn rekstur hér á 
landi. Auk þess lét hann til sín taka í félags- og menningar-
málum.

Menningar- og framfarasjóður Ludvigs Storr var stofn-

aður árið 1980 af Svövu Storr, seinni konu Ludvigs og Önnu 
Dúfu Storr Pitt, einkadóttur hans frá fyrra hjónabandi. 
Sjóðurinn úthlutaði síðast styrkjum árið 2007 en í ár er 
úthlutunin sérlega vegleg í tilefni aldarafmælis Háskóla 
Íslands og þrjátíu ára afmælis sjóðsins. 

Fé sem stuðlar að framförum

VIÐ AFHENDINGUNA Styrkþegar ásamt formanni stjórnar sjóðsins og 
háskólarektor.



Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 
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Besta jólagjöfin
er góð heilsa

· heilsumeðferð
· heilsuvörur
· dekur

· leikfimi
· heilsute
· spavörur

Sýningin Sérkenni sveinanna  stendur nú 
yfir í Þjóðminjasafninu. Þar er meðal annars 
jólahús með gripum tengdum jólasveinunum 
sem hjálpa börnum að skilja nöfnin þeirra og 
jólatré og jólakort frá ýmsum tímum. www.
thjodminjasafn.is

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Íslenskt hugvit og íslensk hönnun í Spark Designspace.

 Mikilvægt að styðja 
 við nýsköpun

É
g er ekki viss um að fólk átti sig á því hvað 
hve mörg áhugaverð verkefni eru í gangi á 
Íslandi og hve miklu máli skiptir að styðja 
við þau með því að kaupa hluti og vörur 

sem íslenskir hönnuðir og íslensk fyrirtæki eru 
að koma á markað,“ segir Sigríður Sigurjónsdóttir 
prófessor við Hönnunar- og arkitektúrdeild LHÍ og 
eigandi Spark design Space á Klapparstíg.

 „Mér finnst svo mikilvægt að við séum með-
vituð um hvað við kaupum í dag, sérstaklega í 
ljósi umræðunnar um allar verslunarferðirnar til 
útlanda. 
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Ryðfríir neysluvatnshitarar, hitöld (element),  
hitastillar, hitastýringar, rafhitarar til húshitunar  
og flest annað til rafhitunar.

Við hjá Rafhitun erum sérfræðingar í öllu sem við 
kemur rafhitun. Við bjóðum einungis úrvals tæki 
sem hafa sannað sig með áralangri reynslu.

íslensk 
framleiðsla 

í 20 ár

Rafhitarar fyrir heita potta

Ég er ekkert endilega bara að 
tala um hönnunarvöru heldur líka 
þegar við kaupum mat og fleira. 
Þetta skiptir máli fyrir uppbygg-
ingu í þjóðfélaginu og snýst líka 
um hvernig við viljum hafa sam-
félagið. Viljum við til dæmis búa 
í borg þar sem eru skemmtilegar 
verslanir, veitingastaðir og góð 
bakarí? Þá verðum við að versla 
við þessi fyrirtæki,“ segir Sigríður.

Í Spark Design Space stendur nú 
yfir Salon, þar sem vörur frá öllum 
sem sýnt hafa í Sparki frá upphafi 
er að finna. Sigríður segir vör-
urnar gefa góða mynd af íslensku 
hugviti og hugmyndaauðgi.

„Þetta eru allt framúrskarandi 
íslensk hönnunarverkefni sem 
hafa gengið vel,“ segir Sigríður 
og bendir meðal annars á árangur 
Víkur Prjónsdóttur. „Þar vinnur 
hópur hönnuða með Víkurprjóni og 
gerir vörurnar þeirra samkeppnis-
hæfar á alþjóðamarkaði. Grow me 
er annað fallegt verkefni en það 
eru sjálfvökvandi blómapottar sem 
nemendur LHÍ unnu í samstarfi 
við Bjarkarás, vinnustofu fatl-
aðra. Þá er Flothettan eftir Unni 
Valdísi Kristjánsdóttur algerlega 
ný hugmynd en mér finnst ein-
mitt að í baðmenningu Íslendinga 
séu tækifæri sem við höfum ekki 
nýtt ennþá til vöruþróunar,“ segir 
Sigríður og bendir á að þótt vör-
urnar séu ekki allar framleiddar 
á Íslandi standi íslenskt hugvit 
á bak við þær. „Ilmvatn Andreu 
Maack myndlistarmanns er dæmi 
um íslenska hugmynd sem feng-
ið hefur frábærar viðtökur og 
er komin í dreifingu í 60 löndum 
eftir aðeins eitt og hálft ár. Lítil 
en vel unnin verkefni geta vaxið og 
orðið að einhverju stærra og meira 
þegar við styðj-
um við nýsköp-
un.“ Saloninn 
í Sparki stend-
ur til 31. janúar 
2012.

heida@frettabladid.is

Saloninn í Sparki gefur góða mynd af íslensku hugviti og hugmynda-
auðgi.

Ilmvatn Andreu Maack er dæmi um íslenska hugmynd sem slegið hefur í gegn en 
ilmvatnið er í dreifingu í 60 löndum.

Framhald af forsíðu

Flothettan eftir Unni 
Valdísi Kristjáns-

dóttur.

„Hönnunarmiðstöð 

Íslands er kynningar- 

og upplýsingamiðstöð 

fyrir íslenska hönnun 

á Íslandi og erlendis. 

Meginhlutverk Hönn-

unarmiðstöðvar er að 

efla skilning þjóðarinn-

ar á mikilvægi hönn-

unar fyrir samfélagið 

og íslenskt efnahagslíf 

og benda á þá miklu 

verðmæta-

sköpun 

sem getur 

falist í 

íslenskri 

hönnun 

fyrir þjóð-

félagið allt.“

Heimild: www.
honnunarmid-

stod.is 

Björg Juto  vöruhönnuður sýnir litríkar stjörnur á Skörinni 
hjá Handverki og hönnun, Aðalstræti 10. Björg hannar 
smáhluti fyrir heimili og börn undir vörumerkinu Móra.
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Conform er sænskt fyrir-
tæki sem leggur áherslu á 
skandinavískt handverk þar 

sem hreinar línur mæta tímalaus-
um formum, gæðum og þægind-
um. Conform býður upp á breitt 
úrval af stólum úr margs konar 
efnum og hafa stólarnir mismun-
andi eiginleika. Allir stólarnir hafa 
verið þróaðir í samvinnu við arki-
tekta og hönnuði þar sem áhersla 
er lögð á jafnvægi hönnunar og 
þæginda. Markmið Conform er 
að skapa tímalaust samtímaum-
hverfi með stólum sínum, jafnt 
fyrir heimili sem opinbera staði.

Stólarnir uppfylla þarfir við-
skiptavina sem hafa ákveðnar 
skoðanir á hvers konar áklæði 
eða leður þeir vilja og hvað pass-
ar inn á þeirra heimili. Boðið er 
upp á gríðarlegt úrval af áklæð-
um, en stólana er hægt að panta 
með upp undir 200 mismun-
andi áklæðum og 14 leðurflokk-
um í um 80 litum. Áklæðin eru í 
þremur verðflokkum og leður í 
sex mismunandi verðflokkum. 
Á flesta stólana er hægt að velja 
á milli stálfóta eða viðarfóta í 
mismunandi litum. 

Sá stóll sem nýtur mestrar hylli 
í Evrópu um þessar mundir frá 
þeim er Timeout-hægindastóll-
inn sem er hannaður af norska 
innanhúsarkitektinum/iðnhönn-
uðinum Jahn Aamodt. Stóllinn er 
með fjölstillanlegu baki og hnak-
kapúða sem hægt er að laga að 
þægindum hvers og eins. Hall-
inn á fótskemlinum er hannaður 
með það sjónarmið fyrir augum 
að hann sé ávallt þægilegur, sama 
hvort stóllinn er í uppréttri stöðu 
eða lagður aftur.

Timeout-stóllinn er fáanlegur 
í fimm mismunandi útfærslum 
þar sem hægt er að velja um mis-
munandi fætur og klæðningu 
utan á stólinn. Verðið fer eftir 

þeirri útfærslu sem valin er, en 
algengt verð á stól með skemli er 
um 380.000 krónur. Verð á stök-
um stól er um 304.000 krónur. 

Conform-stóll er ekki aðeins 

þægilegur og endingargóður, 
hann er einnig tímalaus hönnun.

Hægt er að skoða úrvalið inni 
á heimasíðu fyrirtækisins www.
conform.se.

Tímalaus hönnun og 
þægindi frá CONFORM
Húsgagnaverslunin Línan í Bæjarlind hefur umboð fyrir hina vinsælu Conform-hægindastóla. Stólarnir eru sænsk 
gæðahönnun og til í ýmsum útfærslum. Allir stólarnir eru þróaðir í samvinnu við arkitekta og hönnuði.

Hrund Kristjánsdóttir, eigandi Línunnar, í Conform-hægindastól í versluninni í Bæjarlind 16 í Kópavogi. MYND/ANTON

HÆGINDA STÓLARNIR 
FRÁ CONFORM

Life-stóllinn er hannaður 
af danska hönnuðinum Niels 
Gammelgaard. Hér er hann 
sýndur í 100% nýsjálenskri 
ull sem er mjög skemmtileg 
útfærsla á honum.

Gyro-stóllinn er hannaður 
af sænska hönnuðinum Jan 
Ekström. Stóllinn er á snúnings-
fæti sem fer  alltaf í uppruna-
lega stöðu þegar staðið er upp 
úr honum.  
Hann er fáanlegur í áklæði og 
leðri og fóturinn í burstuðu stáli 
eða krómi.

Joy-stóllinn er sérlega þægi-
legur, hann er hannaður 
af Niels Gammelgaard. 
Stóllinn er fáanlegur í leðri 

eða áklæði og fóturinn í 
krómi, stáli eða 

tré.
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Sígildir eða sniðugir
Margbreytileikinn ræður ríkjum í hönnun hægindastóla og hafa frægir hönnuðir um heim 
allan spreytt sig á forminu. Hér gefur að líta klassíska hægindastóla auk sniðugra stóla þar 
sem ímyndunarafli hönnuðarins hefur verið gefinn laus taumurinn.

1. Eggið sem danski 
hönnuðurinn Arne 
Jacobsen hannaði árið 
1958 er löngu orðið 
heimsfrægt. Það er 
sívinsælt og til í hinum 
ýmsu litum. 

2. Peacock eða Páfugl 
heitir þessi stóll eftir 
hönnuðinn Dror Bens-
hetrit.

3. KOOP stóllinn kallast 
þessi hægindastóll eftir 
hönnuðinn Karim Ras-
hid sem hann hannaði 
fyrir framleiðandann 
Martela.

4. Svartur leðurstóll úr 
smiðju Mies Van Der 
Rohe sem hann hannaði 
fyrir Bauhaus.

5. Broddgaltastóllinn, 
Porcupine Chair, 
minnir um margt á 
furðuveru úr fornöld.

6. Nimrod kallast þessi 
hægindastóll úr smiðju 
Marc Newsom en hann 
er framleiddur af Magis.

7. Chesterfield leður-
sófana þekkja flestir. 

Þeir eru klassísk bresk 
hönnun og voru afar 
algengir í karlaklúbbum 
í London á nítjándu öld.

8. Grænn og all sér-
stæður ottóman frá 
Ligne Roset.

9. Le Corbusier hannaði 
þennan klassíska stól í 
kringum árið 1928.
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Spænski hönnuðurinn Maximo Riera er þekktur fyrir að fara ótroðnar 
slóðir og er nýjasta lína hans þar engin undantekning á. Hún saman-
stendur af vægast sagt sérkennilegum hægindastólum þar sem inn-
blásturinn er augsýnilega sóttur í dýraríkið. Þannig minnir einn stóllinn 
á rostung, annar á nashyrning og sá þriðji á risavaxinn kolkrabba sem 
breiðir úr örmum sínum. Nöfnin eru eftir því: Rostungastóllinn, Nashyrn-
ingastólinn og Kolkrabbastólinn og eru allir klæddir svörtu leðri.

Kóreski hönnuðurinn Samwoong Lee rær á svipuð mið og Riera með 
sínum kolkrabbastól þótt útfærslan sé allt önnur. Kolkrabbaarmar eru 
þannig víðsfjarri en því mun meira lagt upp úr fallegu mynstri og áferð, 
auk þess sem stóllinn er ekki nærri nándar nærri eins plássfrekur.

Loks má nefna hönnunar-
fyrirtækið Innermost, sem 
hefur vakið athygli fyrir níð-
sterka stálstóla þar sem hreistur 
fiska er haft að fyrirmynd.

8
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Opið hús verður í Geitlandi 
33 í dag, mánudaginn 12. 
desember, milli klukkan 17 
og 18. Húsið er fallegt og vel 
skipulagt endaraðhús með 
bílskúr á vinsælum stað í 
Fossvogi.

H úsið skiptist þannig: 1. hæð: 
forstofa, snyrting, hol, 
borðstofa og eldhús. 2. hæð: 

tvær stofur en önnur stofan er her-
bergi samkvæmt teikningu. Jarð-
hæð: hol, þrjú svefnherbergi og bað-
herbergi. Neðsti pallur: svefnher-
bergi, þvottahús, tvær geymslur og 
bakinngangur.

Nánari lýsing: 1. pallur: komið 
er inn í flísalagða forstofu. Inni af 
henni er flísalögð snyrting. Úr for-
stofu er komið inn í parkettlagt hol 
sem opnast inn í borðstofu. Eldhúsið 
er dúklagt og með borðkrók. Mjög 
auðvelt er að opna eldhúsið inn í 
borðstofuna og þaðan er opið upp 
í stofu. 

2. pallur: tvær samliggjandi 
parkettlagðar stofur. Úti af stof-
um eru stórar svalir til suðurs með 
glæsilegu útsýni. 

Jarðhæð: komið er niður á svefn-
herbergisgang. Herbergin eru fjög-
ur. Parkett er á gólfum. Skápar eru 
í þremur herbergjum.

Úr einu herberginu er hægt að 
ganga út í garð. Þar er verönd. 

Baðherbergið er flísalagt. Flís-
ar eru á gólfi og veggjum. Baðkar 
og sturtuklefi. Enn fremur eru á 
neðsta palli geymslur, þvottahús 
og bakinngangur.

Bílskúr fylgir húsinu og er hann í 
lengju fyrir ofan það. Húsið stendur 
fyrir neðan götu. Búið er að skipta 
um járn á þaki og glugga og gler í 
stofu.

Fallegt endaraðhús í 
Geitlandi – opið hús í dag

Höfum kaupendur að flestum tegundum fasteigna. 

Bogi Molby
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Andri Sigurðsson 
Sölufulltrúi og 
lögg. leigumiðlari.

Tryggvi Kornelíus-
son
sölufulltrúi

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Skipholti 29a 
Opið mán. – fös. frá kl. 9-17

www.heimili.is

Frostafold með bílskúr. 
Mjög rúmgóð 107 fm 3ja herbergja 
íbúð á jarðhæð ásamt 25 fm bílskúr. 
Parket og flísar á gólfum. Þvottahús 
innan íb. Stór stofa með suður-
svölum, glæsilegt útsýni. íbúðin er 
laus fljótlega. Verð 25,0 milljónir.

Aflagrandi  - eldri borgarar
Rúmgóð 2ja  herbergja  íbúð á 10. 
hæð í lyftuhúsi.  Yfirbyggðar svalir í 
norðvestur og frá þeim mikið útsýni.   
Eigin er laus til afhendingar.  Mikil 
þjónusta á staðnum 

Breiðavík - 4ra herb  + bílskúr.
Góð  111 fm  útsýnisíbúð  efstu 
hæð í lyftuhúsi ásamt bílskúr 25 fm.  
Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
Þvottahús innan íbúðar.  Einstakt 
útsýni. Laus fljótlega. 

Rauðagerði - aukaíbúð 
Gott 230 fm einbýli með 2ja her-
bergja aukaíbúð á jarðhæð. Nýlegt 
eldhús og baðherbergi. Stórar suður-
svalir og fallegur garður.  V. 52 m

Barðastaðir - einstök staðsetning
Mjög vandað  172 fm einbýlishús á 
einni hæð með innbyggðum 38,3 fm  
bílskúr.  Góð staðsetning. .  Strand-
lengjan, laxá og tveir golfvellir ásamt 
fallegum göngu- og hjólaleiðum í 
næsta nágrenni.  

Hófgerði - Einbýli í vesturbæ Kóp.
Sérlega vel skipulagt hús á góðum 
stað í vesturbæ Kóp. Fjögur svefn-
herbergi og stofur. Húsið er mikið 
endurnýjað. Stór og gróin lóð. 
Verð 39,0 milljónir.

Fannafold -  Góð kaup. 
Gott 180 fm einbýlishús á einni hæð 
með innbyggðum 42 fm bílskúr og 
sólstofu. Fallegur garður í  góðri rækt.  
3 svefnherbergi og góðar stofur. 
Laust til afhendingar.  
 V. 44,5 m. 

Vesturberg – með aukaíbúð. 
Um er að ræða 233 fm einbýli með 
aukaíbúð ásamt bílskúr. Glæsilegt 
útsýni yfir allar borgina. Eignin er 
staðsett neðst í botnlanga við óbyggt 
svæði. Hagstæð kaup! Áhv. 20 m. 
V 39,7 m.  

Skúlagata - eldri borgarar.
Falleg 99,5 fm 3ja herbergja íbúð á 
5 hæð ásamt 42,9 fm bílskúr samtals 
142,4 fm í góðu lyfthúsi á Skúla-
götunni. Íbúðina má aðeins selja 
félagsmönnum í félagi eldri borgara 
sem eru 60 ára og eldri. V 29,5 m. 

Seljabraut  - 4ra herb.
110 fm íbúð á 1. hæð og stæði í 
bílskýli. Þrjú góð svefnherbergi 
og góðar svalir.  Stutt í verslun og 
þjónustu.  V. 20,9 m. 

Þrymsalir - tveggja íbúða 
glæsieign.
Vandað einbýli á tveim hæðum með 
tveim íbúðum. Sú minni um 135 fm 
og sú stærri um 270 fm með bílskúr. 
Vandaðar innréttingar, gólfefni og 
tæki. Frábær staðsetning í jaðri 
byggðar, fallegt útsýni. Sannkölluð 
eign fyrir stórfjölskylduna.

Laugarnesvegur - 2ja herb. 
Vönduð 87 fm íbúð  nýlegu  lyftu-
húsi.  Íbúðin er á 4. hæð með 
flísalagðar yfirbyggðar suðaustur 
svalir.   Sérinngangur er af svölum og 
meðfylgandi stæði í bílskýli.  Eignin 
er vandlega innrettuð 

Höfum kaupendur að,

Góðar greiðslur í boði fyrir réttu 
eignina. 
Allar upplýsingar hjá sölumönnum

Fjóluás - glæsilegt útsýni.
Mjög vel skipulagt 332,4 fm parhús á 
tveimur hæðum ásamt innbyggðum 
bílskúr á frábærum útsýnisstað í 
Ásahverfinu Hafnarfirði. Afhendist 
fullbúið að utan, fokhelt að innan og 
lóð grófjöfnuð. V 43 m. 

Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Fjórir löggiltir fasteignasalar. Áralöng reynsla.

Við erum Landmark*

Sími 512 4900 
landmark.is

Vantar allar 
gerðir eigna 
á skrá 

o.fl. o.fl.

sögur
uppskriftir

leikirgjafir



Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is
Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk.

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri

Fax 535 1009

Laugavegur - 101 Rvk
heil húseign

Heil húseign við Laugaveg 
í Reykjavík. Eignin skiptist í 
atvinnuhúsnæði og 3 íbúðir.
Húsnæði sem skiptist í kjal-
lara, fyrstu og aðra hæð þar 
er rekið vinsælt veitingahús/
skemmtistaður, allar fastar 
innréttingar vandaðar. Veitin-
gahúsið er alls 475,6 fm. 
Leigusamningur er um 
eignina.

Rauðarárstígur - heil húseign - 105 Rvk
Glæsilegt skrifstofu og þjónustuhúsnæði miðsvæðis í Reykjavík. Sala eða leiga kemur til greina en 4. hæðin er í útleigu. Frábær 
fjárfestingarkostur í boði en um er að ræða mjög eigulega eign. Óskað er eftir tilboði í eignina. Húsið er fjórar hæðir auk þess sem í 
bílastæðahúsi eru 21 bílastæði sem tilheyra húsinu. Á lóðinni í kringum húsið eru 30 bílastæði og samtals eru því stæði fyrir 51 bíl. Í 
bílastæðahúsi er sérgeymsla sem er skráð 105,9 fm.

Völuteigur  - 270 Mos
1.408,3 fm atvinnuhúsnæði með stóru afgirtu athafnarsvæði. Skrifstofurýmið skiptist í fjórar skrifstofur, salerni, eldhús og starfsman-
naaðstöðu. Iðnaðarrýmið skiptist í þrjá misstóra sali. Stærsti salurinn er með 6 stórum innkeyrslum og hinir tveir með sitthvorri 
innkeyrsluhurðinni. Laust strax, ekkert áhvílandi.

Vatnagarðar  - 104 Rvk
Til sölu eða leigu 2.380 fermetra atvinnu og vöruhúsnæði við Vatnagarða í Reykjavík. Kæli og frystigeymsla er í húsinu ásamt rekkak-
erfi. Tilvalið húsnæði fyrir heildverslun eða innflutningsaðila. 
Laust til afhendingar strax. 

Tryggvagata - 101 
Rvk.
Til sölu skrifstofuhæðir við 
Tryggvagötu í Reykjavík. 
Húsnæðis skiptist í tvær 
aðskildar hæðir annars vegar 
204 fermetra húsnæði á 
fjórðu hæð og 200 fermetra 
húsnæði á fimmtuhæðinni/
efstu. Möguleiki er að breyta 
húsnæðinu í íbúðir og er efs-
tahæðin nýtt sem slík. Fallegt 
útsýni er af fimmtuhæðinni

Klettagarðar  - 104 Rvk
Til sölu 3248,1 fm verslunar og lagerhúsnæði við Klettagarða. Húsið stendur á 6.574 fm lóð, mikið af bílastæðum og gott athafnas-
væði. Húsið skiptist í stóran sýningarsal, skrifstofu, matsal, verkstæði og lager. Verð 410 millj.

Hvaleyrarbraut - 220 Hfj
Til sölu heil húseign við Hvaleyrarbraut í Hafnarfirði. Húsið er á einni hæð, samtals 1.084 fm. Stór malbikuð bílastæði með góðri 
aðkomu. Mikil lofthæð.  Möguleiki er að skipta húsinu í smærri einingar. Húsið er til afhendingar strax. 
Lyklar og nánari upplýsingar á skrifstofu Stakfells, Skúlatúni 2.

Fiskislóð  - 101 Rvk
Til sölu eða leigu á Fiskislóð í Reykjavík. Heildarstærð húsnæðisins er 3.440,3 m². Meðalhæð hússins er 8,95m en mesta hæð 
9,8m. Stærð lóðar er 6.244m2. Eignin skiptist í grundvallaratriðum í tvo hluta, verslunarrými og iðnaðarrými og/eða þjónusturými. 
Staðsetning húsnæðisins er afar góð. Mikil uppbygging hefur átt sér stað á þessu svæði undanfarin ár og hafa stór og öflug fyrirtæki 
séð mikla kosti í því að vera með starfssemi við miðborgina.

Miðhraun  - 210 Gbæ
Til sölu stórt atvinnuhúsnæði við Miðhraun í Garðabæ. Möguleiki er að kaupa allt húsið eða hluta. Gott athafnasvæði er við húsið. 
Húsið skiptist í eftirfarandi hluta og möguleiki að kaupa þá eins og hér segir: 1.455,1 fm 124 millj.,  1.045,3 fm  90 millj., 409,8 fm 34 
millj. Húsnæðið skiptist í skrifstofubyggingu, þrjá stóra sali og allir með stórum innkeyrsluhurðum á. Eignin er laus fljótlega, ekkert 
áhvílandi.  Sölumenn Stakfells sýna eignina.

Tjarnargata   - 101 Rvk
Til leigu eitt af glæsilegri húsum við 
Tjarnargötu í Reykjavík. Húsið er 
byggt 1913 og er allt hið glæsilegasta. 
Húsið hefur nánast allt  verið en-
durnýjað frá grunni með vönduðum 
innréttingum og tækjum. Heil-
darstærð á húsinu er 395,6 fermetrar 
og skiptist niður á þrjár hæðir. Grun-
nflötur jarðhæðar er 155,6 og skiptist 
hún í skrifstofurými og tæknirými. 1. 
Hæðin er 148,2 fermetrar og skiptist 
í fundarherbergi, móttöku ásamt 
fullbúnu eldhúsi. Efsta hæðin er 90,4 
fermetrar og er möguleiki á að hafa 
opinn eða lokuð skrifstofu rými. Allur 
frágangur á húsi að utan og á lóð er 
vandaður. Tvö sérstæði á lóð fylgja 
eigninni. Húsið er staðsett neðan 
götu með útsýni yfir tjörnina.

 VIÐ SELJUM ATVINNUHÚSNÆÐI !
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Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Unnarbraut – Seltjarn-
arnesi. Efri sérhæð.
Glæsileg 201,8  fm. efri sérhæð að 
meðtöldum 32,6 fm. bílskúr í þríbýlis-
húsi á sunnanverðu Seltjarnarnesi. 
Eignin var nánast öll endurnýjuð að 
innan á afar vandaðan hátt. Vönduð 
lýsing. Stór eyja í eldhúsi. Bjartar 
samliggjandi stofur með útgangi á 
suðursvalir  Sjónvarpsstofa..Útsýnis 
nýtur bæði til suðurs og vesturs. 
Verð 55,0 millj.

SÉRBÝLI

2JA HERB.

Laufengi – 4ra herb. 
útsýnisíbúð
Góð 95,9 fm. útsýnisíbúð á 3. 
hæð að meðtalinni sér geymslu 
í litlu fjölbýli með  sameiginlegu 
yfirbyggðu stæði í Grafarvogi. 
Eldhús með góðum borðkrók. 
Suðvestursvalir út af stofu. Bað-
herbergi flísalagt í gólf og veggi.  
Laus til afhendingar strax. 
Verð 21,9 millj.

4ra til 5 herb

Maríubaugur.
Glæsilegt 150 fm. endaraðhús að 
meðt. 30 fm. bílskúr. Eignin er inn-
réttuð á vandaðan og smekklegan 
hátt.  Mikil lofthæð er í eigninni 
og innfelld lýsing í loftum. 3 
rúmgóð herbergi. Björt stofa. 
Eldhús með góðri borðaðstöðu. 
Glæsileg lóð með stórri timbur-
verönd til suðurs og heitum potti.. 
Leik- og grunnskóli í næsta 
nágreinni. Verð 49,5 millj.

Björt og vel skipulögð 84,3 fm. íbúð á 4. hæð, efstu, í góðu lyftuhúsi. Opið eldhús með ljósri 
viðarinnréttingu. 2 góð herbergi með skápum. Stofa og borðstofa með útgengi á suðursvalir 
með útsýni til suðurs og vesturs. Vel staðsett eign í nálægð við leik- og grunnskóla.  Stæði í 
lokaðri bílageymslu. Verð 23,9 millj.

Ægisíða -  4ra 
herb. 
Falleg 96,1 fm. 4ra herb. 
íbúð á 2. hæð í þríbýlishúsi 
í vesturbænum. Eldhús með 
ljósum viðarinnréttingum. 
Rúmgóð stofa/borðstofa. 3 
herbergi.Búið er að endur-
nýja gler í íbúðinni að mestu 
og þak var endurnýjað fyrir 
nokkrum árum síðan. 
Verð 29,5 millj.

Ölduslóð –Hafnar-
firði. 4ra herb. m. 
bílskúr.
100,5 fm. 4ra herb. rishæð í 
þríbýlishúsi með sérinngangi 
ásamt 28,1 fm bílskúr. Stofa 
með útgangi á svalir til 
vesturs. 2 herb. auk forstofu-
herbergis. Nýlegt járn á þaki 
hússins. Verð 23,9 millj.

Vel innréttuð 121,2 
fm. glæsileg íbúð á 2. 
hæð að meðtalinni 
sér geymslu. Eldhús/
borðstofa með útgangi 
á flísalagðar svalir til 
norðurs. Sjónvarps-
hol. Setustofa með 
óhindruðu útsýni til 
sjávar. 2 herbergi. 
Stór verönd til suðurs. 
Sér stæði í lokaðri og 
upphitaðri bílageymslu. 
Verð 41,9 millj.

Strandvegur-Sjálandi 
Garðabæ
Vel skipulögð 77,2 fm á jarðhæð 
með sér verönd og sér stæði 
í bílageymslu. Rúmgóð stofa, 
eldhús opið við stofu og 2 
rúmgóð herbergi. úr hjónaher-
bergi er útgangur á verönd með 
skjólveggjum.  Þvottaherbergi 
innan íbúðar. Verð 22,9 millj.

Skólavörðustígur. 
Falleg  78,4  fm. íbúð á 2. hæð 
auk sér geymslu í  nýlegu 
húsi í hjarta miðborgarinnar. 
Svalir út af stofu með útsýni 
til suðurs. Opið eldhús með 
sprautulökkuðum innréttingum. 
Baðherbergi flísalagt í gólf og 
veggi.Sameign nýlega tekin í 
gegn. Verð 27,5 millj. 

Torfufell
Góð 78,7 fm. íbúð á 4. hæð  í fjölbýli 
sem er nýklætt að utan. Opið eldhús 
með nýlegri viðarinnréttingu og 
rúmgóðum borðkrók. Björt stofa með 
útgengi á yfirbyggðar suðursvalir. 2 góð 
herbergi.Verð 13,9 millj. 

Góð 82,8 fm. íbúð á 1. hæð með sérinngangi í nýlegu fjölbýli í Grafarvogi. Íbúðin skiptist í 
forstofu, hol, opið eldhús, rúmgóða stofu/borðstofu með útgangi á yfirbyggðar svalir, svefn-
herbergi, baðehrbergi og þvottaherbergi. Sér stæði í bílageymslu.
Íbúðin er laus til afhendingar nú þegar. Verð 22,9 millj.

Hátún – laus strax.
Rúmgóð 75,4 fm. íbúð á 2. hæð í góðu 
fjölbýli miðsvæðis í Rvík auk stæðis í opnu 
bílskýli.  Þvottaherbergi innan íbúðar.  
Rúmgott hjónaherbergi. Hellulögð verönd 
til suðausturs út af stofu. Sameign björt og 
aðkoma góð. Verð 18,8 millj.

Nýbýlavegur –Kópavogi. 
2ja herb. íbúð með sérinngangi ásamt 
íbúðarherbergi og sér geymslu á 
jarðhæð. 20,9 fm. bílskúr. Birt stærð 
98,3 fm. Góðar svalir til suðurs. Nýlegar 
innréttingar í eldhúsi. Nýlegt parket á 
gólfum. Verð 22,9 millj.

Falleg og björt 65,5 fm. íbúð í 
litlu fjölbýli með góðu útsýni til 
austurs.  Björt stofa og borðstofa 
með útgengi á suðausturs-
valir. Opið eldhús að hluta. 
Rúmgott hjónaherbergi.  Sameign 
snyrtileg. Fín fyrstu kaup. Laus 
fljótlega. Verð 14,9 millj.

Sæviðarsund- laus strax
86,2 fm. 3ja – 4ra herb. íbúð auk 32,4 
fm. bílskúr á þessum eftirsótta stað með 
aukaherbergi/geymslu í kjallara sem hefur 
aðgang að snyrtingu. Eignin er að mestu 
upprunaleg og þarfnast viðhalds. Laus til 
afhendingar strax. Verð 24,4 millj.

EINBÝLISHÚS Í 101 
ÓSKAST TIL KAUPS EÐA LEIGU

GRANDAVEGUR 47
3JA HERBERGJA ÍBÚÐ ÓSKAST, 100 FM. EÐA 

STÆRRI FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA

ÞINGHOLTIN – GAMLI VESTURBÆRINN
SÉRHÆÐ ÓSKAST UM 150 FM AÐ STÆRÐ

GARÐABÆR
EINBÝLI, RAÐHÚS OG PARHÚS ÓSKAST

3JA HERB. ÍBÚÐIR ÓSKAST Í 101 

Glæsileg fjölbýlishús í Fossvogsdalnum í Kópavogi.

Lundur 86-92 eru þrjú 4ra – 6 hæða fjölbýlishús með samtals 52 íbúðum. 
Íbúðirnar eru frá 100-195 fm og eru  þriggja til fjögurra herbergja. Stæði í 
bílageymslu fylgja öllum íbúðum.  Leitast var  við að hafa íbúðirnar bjartar 
og rúmgóðar með stórum gluggum og hita í gólfum. Leitið upplýsinga  á 
skrifstofu og á www.fastmark.is

Heiðargerði 
Vel skipulagt 131,1 fm endaraðhús á þessum eftirsótta stað í Smáíbúðahverfinu. Þrjú 
rúmgóð svefnherbergi. Samliggjandi rúmgóðar  stofur. Stórar svalir til suðvesturs úr hjóna-
herbergi. Geymsluloft er yfir öllu húsinu.  Stór endalóð og mögulegur viðbyggingarréttur.
Verð 34,9 millj.

Viðarás
Fallegt og vandað 160,3 fm parhús á einni hæð að meðtöldum 26,9 fm. bílskúr. Eldhús 
með eyju, rúmgóðar stofur, rúmgott hjónaherbergi og 2 barnaherbergi . Hiti í innkeyrslu 
og stéttum og skjólgóð verönd til suðurs út af stofum. Útsýnis nýtur að Rauðavatni, að 
Bláfjöllum og víðar. Stutt í skóla og leikskóla. Verð 47,9 millj.

Lundur 86-92

3JA HERB.

Hvassaleiti – 4ra 
herb. m. bílskúr
4ra herb. 96,1 fm. íbúð á 
4. hæð auk sér geymslu í 
kjallara og 20,0 fm. bílskúr. 
Fallegar ljósar innréttingar 
í eldhúsi. Björt og rúmgóð 
stofa með fallegu útsýni til 
suðurs. 3 herbergi. Fataher-
bergi innaf hjónaherbergi.
Verð 24,9 millj.

Básbryggja –4ra herb.  með 
bílskúr.
Falleg 136,6 fm íbúð í liltu fjölbýli í Bryggjuhverfinu  
auk 20,8 fm. bílskúrs sem innangengt er í. Íbúðin er 
á tveimur hæðum og með skemmtilegu útsýni yfir 
stóran sameiginlegan garð.  Vestursvalir út af stofu 
og borðstofu. Opið eldhús með færanlegri eyju. 
Opið rými/fjölskyldurými með þakgluggum og 3 
rúmgóð herberg. Verð 31,0 millj.

Strandvegur - 3ja – 4ra herb. útsýnisíbúð

Þórðarsveigur  – góð 3ja herb.íbúð

Melhæð-Garðabæ
Glæsilegt 202,5 fm. einbýlishús á einni 
hæð  á þessum eftirsótta stað.  Eignin 
er innréttuð á vandaðan og smekklegan 
hátt. Samliggjandi bjartar stofur, sjón-
varpshol,  og 4 rúmgóð herbergi. Nýtt 
gler í öllu húsinu og nýjar útihurðar og 
bílskúrshurð. Ræktuð lóð með miklum 
veröndum, skjólveggjum og heitum 
potti.  Verð 69,9 millj.  

Sólvallagata.
Fallegt og vel skipulagt  227,1 fm. 
einbýlishús á þremur hæðum á 
frábærum stað í Vesturbænum auk 
34,8 fm. bílskúrs.  Samliggjandi 
stórar stofur með fallegum 
rennihurðum á milli. Stórt hol 
með vinnuaðstöðu.  4 herbergi.  
Fallegur viðarstigi milli hæða. 
Mögulegt að nýta hluta kjallara 
sem sér íbúð. Afgirt skjólgóð 
baklóð með veröndum og heitum 
potti. Verð 72,0 millj.

Sóleyjarimi - Íbúð fyrir  50 ára og eldri.

Stelkshólar.

PARHÚS Í VESTURBORGINNI
Glæsilegt 300 fm. parhús á þremur 

hæðum í Vesturborginni. 
Húsið var allt endurnýjað fyrir 4 árum 

síðan og er í mjög góðu ástandi.  
Á efri hæðum eru m.a. 5 svefnherb. 
og samliggjandi stofur auk vandaðs 

eldhúss. 
3ja herb. aukaíbúð í kjallara, 

sem er í útleigu.
Nánari uppl. veittar á skrifstofu.
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Víðimelur 55 - hæð og ris 

Grundarland - glæsilegt hús í Fossvogi

Háagerði - mikið uppgert

Barðavogur 14 - einbýli á einni hæð

Seinakur 5 - jarðhæð

Hvassaleiti - VR húsið

Smáraflöt - reisulegt hús á einni hæð

Geitland 33 - fallegt raðhús

Falleg mjög vel skipulögð og talsvert endurnýjuð 172,3 fm efri 
hæð  og ris í fallegu þríbýlishúsi á mjög góðum stað á mel-
unum. 4 svefnherb.  þrjár stofur, þrennar svalir tvö baðherbergi. 
Hæðin var mikið endurnýjuð fyrir ca 20 árum. Stórar þaksvalir. 
Fallegt útsýni. Óskað er eftir tilboðum í eignina. 7120 OPIÐ 
HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 

Stórglæsileg og vel hönnuð 3ja herbergja 108,5 fm íbúð 1. hæð á frábærum stað á Arnarneshæðinni. Í íbúðinni eru 
stór og björt rými. Svefnherbergi eru með góðu skápaplássi. Húsið er aðeins tveggja hæða en þó með lyftu. Undir því 
er vel hönnuð og lokuð bílageymsla. V. 30,9 m. 1050 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL 17:00 – 18:00

Fallegt og mikið uppgert einbýli á einni hæð neðst í Fossvoginum með tvöföldum bílskúr. Húsið er staðsett innst í 
botnlanga fyrir ofan götu á stórri lóð. Húsið hefur verið endurnýjað á mjög fallegan og smekklegan hátt.  Lóðin er 
með 90 fm timburverönd, heitum potti og skjólgirðingum.  V. 95 m. 7147

Mjög glæsilegt og mikið uppgert hús á góðum stað miðsvæðis í Reykjavík.  Húsið hefur nánast allt verið endurnýjað 
að innan. m.a. nýtt rafmagn, pípulagnir, innréttingar og gólfefni. Góð lóð með timburverönd. Fjögur rúmgóð herbergi 
og tvær stofur.  V. 41 m. 7228

Fallegt, vel viðhaldið og mikið endurnýjað 112,4 fm einbýlishús við Barðavog. Húsið er byggt úr timbri og er á einni 
hæð, innst í botnlangagötu. Húsið hefur fengið mjög gott og mikið viðhald. V. 36,0 m.6623 

Falleg 3ja herbergja 107,2 fm íbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri í VR blokkinni.  Gott útsýni. Hús-
vörður. Mikil og góð sameign í húsinu m.a. föndur, matsalur og margt fleira. Húsvörður er í húsinu. Hægt er að fá 
keyptan heitan mat alla virka daga í hádeginu. V. 29,0 m. 1043 

Sérstaklega gott og reisulegt einbýlishús á einni hæð við Smáraflöt í Garðabæ. Húsið er vel skipulagt og fallegur 
garður með timburverönd við húsið. Húsið er skráð 204,1 fm og bílskúrinn 41,7 fm, samtals 245,8 fm. Kjartan Sveins-
son teiknaði húsið. V. 68,0 m. 7135 

Fallegt og vel skipulagt 181,7 fm endaraðhús fyrir neðan götu ásamt 20,8 fm bílskúr á þessum eftirsótta stað í Foss-
voginum. Húsið stendur fyrir neðan götu.  Búið er að skipta um járn á þaki og glugga og gler í stofu. V. 54,0 m. 1053 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00
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Eignir óskast

2ja herbergja íbúðir óskast
Fjársterkur kaupandi óskar eftir nokkrum 2ja herbergja íbúðum 
í lyftuhúsum á Höfuðborgarsvæðinu. Íbúðirnar verða staðgrei-
ddar ef um semst. 

Uppl. veitir Magnús Geir Pálsson sölumaður á 
Eignamiðlun.  

2000 - 4000 fm húsnæði í Örfisey óskast
Óskum eftir fyrir fjársterkan aðila 2-4000 fm húsnæði í Örfisey. 

Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson. 

Sérhæð í Vesturborginni eða í Hlíðunum óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 120 - 150 fm sérhæð í Vestur-
borginni eða í Hlíðunum. Góðar greiðslur í boði. 

Sölumenn veita allar nánari upplýsingar. 

Óskum eftir 2ja herbergja
Fjársterkur kaupandi óskar eftir þremur 2ja herbergja íbúðum, 

helst í sama húsi, miðsvæðis í Reykjavík. Staðgreiðsla í boði. 

Vantar - Vantar - Vantar
Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur á 
söluskrá allar stærðir og gerðir af íbúðarhúsnæði. 
Upplýsingar veita sölumenn Eignamiðlunar. 

Einbýlishús í Vesturborginni óskast. Æskileg stærð 
400-500 fm 
Traustur kaupandi óskar eftir 300 - 400 fm einbýlishúsi í Vestur-
borginni.  Góðar greiðslur í boði.

Upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson í síma 861-8514 

Húseign í nágrenni Landakotstúns óskast
Óskum eftir 300-400 fm húseign sem næst Landakotstúni,

staðgreiðsla í boði.  

Raðhús í Fossvogi óskast
Höfum kaupanda að raðhúsi í Fossvogi. Góðar greiðslur í boði. 

Uppl veitir Kjartan Hallgeirsson í síma 824-9093 

Einbýlishús í Þingholtunum óskast - staðgreiðsla
Óskum eftir 250-400 fm einbýli í Þingholtunum. 

Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson. 

800 - 1200 fm atvinnuhúsnæði óskast - stað-
greiðsla
Óskum eftir 800 - 1200 fm atvinnuhúsnæði, helst á einni hæð 
með góðri lofthæð. Æskileg staðsetning eru Hvörfin í Kópavogi 
eða Hálsarnir í Árbænum. Mosfellsbær kemur einnig til greina. 
Aðeins kemur til greina heil húseign. Staðgreiðsla í boði. 

Upplýsingar veitir Magnús Geir Pálsson á Eignamiðlun 

Ægisíða - einstakt útsýni
Stórglæsileg 183,7 fm efri sérhæð og ris 
ásamt 35,0 fm bílskúr á besta stað við 
Ægisíðuna. Einstakt útsýni. 
Eignin hefur mikið verið endurnýjuð á síðustu 
árum.  V. 69,9 m. 7053 

Sóltún 3ja herb. glæsileg íbúð
Mjög falleg og vönduð 110 fm íbúð á 3.hæð 
í nýlegu lyftuhúsi ásamt bílastæði í bíla-
geymslu. Íbúðin er með sérinngangi af svöl-
um og skiptist í forstofu, hol og stofu, opið 
eldhús með borðkrók, þvottah. og geymslu, 
2 stór herbergi og baðherbergi. Í kjallara er 
geymsla og er innangengt úr sameign í bíla-
geymslu. Húsið er einangrað og klætt að utan 
og er lóð frágengin. Aukin hljóðeinangrun. 
Glæsileg eign.  V. 32,9 m. 7212 

Austurbrún - glæsilegt útsýni
Hlýleg og góð íbúð á 7.hæð í lyftuhúsi með 
glæsilegu útsýni yfir borgina. Íbúðin skiptist í 
hol og stofu, svefnrými, eldhús, baðherbergi 
og geymslu. Íbúðin er laus fljótlega.
V. 14,5 m. 7204 

Hæðir

Bergsmári 5 - glæsilegt einbýli
Glæsilegt 273,5 fm einbýlishús á útsýnisstað 
í Kópavogi. Húsið stendur fyrir neðan götu og 
er í mjög góðu ástandi að utan sem innan. 
Lóðin full frágengin með góðum bílastæðum, 
sólverönd og skjólgirðingum. V. 73,0 m. 1021 

Einbýli

 3ja herbergja

 Hæðir

4ra-6 herbergja

Kleppsvegur - 60 ára og eldri
1Sérlega falleg og vel umgengin 102 fm 
3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi fyrir 
60 ára og eldri. Suður svalir. Íbúar í þessu 
húsnæði, sem er í einkaeign, geta sótt ýmsa 
þjónustu til Hrafnistu og eru með neyðar-
hnappa tengda Hrafnistu. V. 27,0 m. 5920 

Austurgerði - einbýlishús á góðum stað. 
Fallegt einstaklega vel staðsett einbýli á 
2.hæðum við Austurgerði í Kópavogi á mjög 
góðum útsýnisstað. 3-4 svefnherbergi. Góðar 
stofur, arinn. Glæsilegt útsýni. Gott skipulag.  
Húsið er að sjá í góðu standi. 7036

2ja herbergja

Álaþing- parhús mikið áhvílandi góð lán
Mjög gott og vel skipulagt 241,3 fm hús á 
tveim hæðum með innbyggðum bílskúr. 
Húsið er nánast fullklárað að utan.  Glæsilegt 
og gott hús sem býður upp á mikla mögu-
leika.  V. 54,9 m. 1000 

Tröllakór 2-4 - mjög vönduð íbúð
Mjög góð og vel skipulögð 3ja herbergja 102,2 
fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu. 
Rúmgóð stofa og tvö góð herbergi, eldhús 
með granít á borðum og innbyggðri upp-
þvottavél. V. 24,9 m. 1014

Vesturberg - laus strax
Góð 2ja herbergja 63,6 fm íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi við Vesturberg í Reykjavík. Íbúðin er 
laus við kaupsamning. Húsvörður er í húsinu. 
V. 13,9 m. 7242 

Huldubraut - mjög vandað
Glæsilegt tvílyft 186,3 fm parhús með inn-
byggðum bílskúr.  Húsið er mjög vandað og 
með sérsmíðuðum innréttingum.  Húsið er 
mjög vel byggt og innréttað. Lóðin er falleg.  
Að norðan verðu er hún hellulögð en að 
sunnan verðu er góð timburverönd, grasflöt, 
hekk og tré auk útigeymslu.  V. 53 m. 6948

Eyjabakki 20 - falleg aðkoma
Góð 4ra herbergja 95,7 fm íbúð á 2.hæð í 
góðu og vel staðsettu fjölbýli við Eyjabakka. 
Nýleg drenlögn og nýlega gegnumtekin 
lóð með góðum leiktækjum og miklum 
hellulögðum stígum. Húsið er nýlega viðgert 
og klætt að hluta. V. 18,9 m. 7139

Furugrund - nýlega viðgert hús
Falleg vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 
2.hæð í mjög góðu nýlega viðgerðu og 
máluðu fjölbýlishúsi á mjög góðum stað við 
Fossvogsdalinn, Kópavogsmegin. Parket.Tvö 
svefnherbergi, fataherbergi innaf hjónaherb. 
Suðursvalir.  Góð sameign.  V. 18,5 m. 1022 

Bárugata - mjög  góð staðsetning
Falleg vel skipulögð 68 fm íbúð í kjallara í 
fallegu húsi á mjög góðum stað í mið-
bænum. Íbúðin snýr öll til suðurs. Rúmgóð 
íbúð. Endurnýjuð gólfefni og fl. Góðir gluggar. 
Göngufæri í Kvosina.  Skipti möguleg á stærri 
eign. Sérinngangur og innangengt í sameign.  
V. 20,5 m. 7237 

Hveragerði - Lækjarbrún
Vandað 111 fm endaraðhús á einni hæð. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, 2 herbergi,  eldhús 
o.fl. Parket, góðar innréttingar, frágengin lóð 
og fallegt útsýni. V. 26,9 m. 7206 

Blómvellir 24 - glæsilegt hús - laust
Glæsilegt einbýlishús á 2 hæðum á ein-
staklega góðum stað á völlunum. Húsið er 
samtals 249,1 fm með innbyggðum bílskúr 
sem er 33,9 fm. Húsið er mjög vandað og 
er með 4 svefnh., 2 baðh. Stórum stofum, 
miklum innrétt. og góðu skápaplássi. Lóðin 
er mjög sérstök og náttúrulegt hraunið látið 
halda sér á móti timburveröndum. Heitur 
pottur og verönd ofan á bílskúr. Hellulagt plan. 
V. 49,5 m. 1005 

 Eldri borgarar

Kórsalir - 170 fm mjög gott verð.
169,8 fm íbúð á tveimur hæðum í nýlegu 
fallegu lyftuhúsi. Sérinngangur.3 svefnh. 
stofur, eldhús og tvö fullbúin baðh. Laus 
strax, lyklar á skrifstofu.  V. 27,9 m. 7045 

Rjúpnasalir 14- glæsileg útsýnisíbúð 
10.hæð
Glæsileg nýleg 105,5 fm 3ja herbergja íbúð 
á 10.hæð í vönduðu álklæddu lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Vandaðar innrétt-
ingar,parket og flísar. Tvö rúmgóð herbergi. 
Glæsilegt baðherbergi með hornbaðkari. Yfir-
byggðar flísalagðar svalir og einstakt útsýni til 
suðvesturs og norðvesturs. Stæði í vandaðri 
bílageymslu. Tvær lyftur. V. 28,4 m. 1016 

Bólstaðarhlíð 58 - vel umgengin
Snyrtileg og mjög vel umgengin 5 herbergja 
114,9 fm íbúð á 2.hæð í mjög vel staðsettu 
húsi. Íbúðin er rúmgóð með 3 herbergjum, 
stofu, borðstofu, eldhúsi og baðherbergi. 
Tvennar svalir. Góð íbúð í rólegu stigahúsi og er 
stutt í alla almenna þjónustu. V. 24,9 m.1029 

Hverafold - með stæði í bílageymslu
Falleg og vel skipulögð 93,1 fm íbúð á 1. hæð 
með suð/vestur svölum ásamt stæði í lokaðri 
bílageymslu. Húsið er nýlega viðgert og lítur vel 
út. Íbúðin er laus fljótlega. V. 23,9 m. 1035 

Tjarnarból - falleg íbúð
Mjög falleg og mikið standsett 2ja herb. 
70,3 fm íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýlishúsi við 
Tjarnarból á Seltjarnarnesi. Íbúðin hefur verið 
standsett á smekklegan hátt m.a. eldhús og 
baðherbergi. Húsið hefur verið viðgerð og 
málað. Íbúðin er laus strax. V. 18,5 m. 7114 

Klapparstígur - glæsileg penthouse
Klapparstígur 14, Penthouse á 5. hæð. Húsið 
er byggt árið 2006 hefur að geyma eingöngu 
8 íbúðir. Þakíbúðin á 5 hæð er öll hönnuð 
af Ástu Sigríði Ólafsdóttur arkitekt. Eignin er 
með þremur svölum og einstöku útsýni yfir 
Reykjavík þar sem sjá má meðal annars Þjóð-
leikhúsið, Nýtt Tónlistarhús Hörpuna, Hall-
grímskirkju, Friðarsúluna og auðvitað Esjuna 
og Snæfellsjökul í öllu sínu veldi. 
V. 65 m. 7197 

Sólheimar 27 - einstakt útsýni
Mjög góð og vel skipulögð 3ja herbergja 
88,2 fm íbúð á 10 hæð í lyftuhúsi á góðum 
stað. Mikið útsýni og stórar svalir til suðurs. 
Að utan er verið að laga húsið og skipta um 
svalahandrið. Góð og vel skipulögð eign þar 
sem stutt er í alla þjónustu. V. 23,9 m. 7245 

Álftamýri 28 íbúð 0101 -  Glæsileg upp-
gerð íbúð
Í þessu einstakl.vel staðsetta fjölbýli, sem 
nýbúið er að mála og klæða austurgafl er til 
sölu glæsileg, mikið endurnýjuð 3ja herb. íb.á 
1.h.  Íbúðin er ný máluð. Skipt hefur verið 
um allt gler, allt rafmagn endurnýjað, nýtt 
eikarparket, nýjar innihurðir og fataskápar. 
Bæði húseign og íbúð eru því í mjög góðu 
ástandi. V. 20,9 m. 1006 

Hraunbær
Vel skipulögð 56,2 fm 2ja herbergja íbúð á 
1.hæð sem skiptist í forstofuhol, stofu, eldhús 
með borðkrók, herbergi, baðh. og geymslu í 
kjallara. Góðar vestur svalir. V. 13,9 m. 7222 

Raðhús

Tröllakór - endaíbúð
Mjög góð og vel skipulögð 141,9 fm íbúð á 2. 
hæð í góðu nýlegu lyftuhúsi. Sér inngangur af 
svölum, þrjú rúmgóð herbergi, stór stofa og 
opið eldhús með eyju, stórar svalir og granít á 
borðum.  V. 31,9 m. 1012 

Furugrund - 1.hæð  m. aukaherb.
3ja herbergja íbúð á 1.hæð í viðgerðu og 
máluðu húsi ásamt aukaherbergi í kjallara 
samt. 87,7 fm . Góð staðsetning í grónu hverfi 
við Fossvoginn Kópavogsmegin. Góðar svalir. 
Gott skipulag.  Parket og góðar svalir.  
V. 19,3 m. 1038 

Einivellir - jarðhæð
Góð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér 
inngangi og verönd til vesturs. Íbúðin er skráð 
77,3 fm og geymsla innan íbúðar 4 fm sam-
tals 81,3 fm. V. 17,9 m. 1028 

Hólmasund efri sérhæð -  Glæsileg eign 
Glæsileg 4ra herbergja efri sér hæð í nýlegu 
húsi á frábærum stað með sér inngangi 
og sér hita. Mjög stutt er í alla þjónustu og 
skemmtilegar gönguleiðir, útivistarsvæði í 
Laugardal o.v. Íbúðin skiptist í anddyri, eld-
hús, stofu, þvottahús/geymslu,  tvö barnaher-
bergi, hjónaherbergi og baðherbergi.  Snjó-
bræðsla er í útitröppum. V. 35,5 m. 69750 

Básbryggja 5 - með bílskúr
Falleg vel skipulögð 101,3 fm 3ja -4ra herb. 
íbúð á 2.hæð í enda í góðu álklæddu fjölbýli 
ásamt bílskúr sem er innangengt í úr sam-
eigninni.  Góðar innréttingar, parket og flísar. 
Góð sameign. Sérþvottahús innan íbúðar. 
Laus strax. V. 23,5 m. 7209

Álfkonuhvarf - með bílskýli
3ja herbergja 107,1 fm íbúð á 3.hæð í vönduðu 
húsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er á 
efstu hæð. Sérþvottahús. Flísalagt baðherbergi. 
Góðar innréttingar. Rúmgóð stofa, útgengið á 
suðvestursvalir. Tvö svefnherbergi. Opið eldhús 
með góðri eikarinnréttingu. Sérgeymsla. Laus 
strax.  V. 25,0 m. 7159 



Húsið er á einni hæð

5 svefnherbergi

Góður bílskúr

Frábær staðsetning 

Fossvogsmegin

Víðigrund 
Glæsilegt einbýli

200 Kópavogur

Verð: 55,5 millj.

Frábær staðsetning

Aukaíbúð

Falleg lóð

Bleikjukvísl 
Gott 391 m² einbýli

110 Reykjavík

Verð: 68,3 millj.

Á frábærum stað við Laugardalslaugina.

Mikið endurnýjuð eign.

Hraunteigur
Falleg 4-5 herbergja

105 Reykjavík

Verð: 28,9 millj.

Mjög falleg og björt íbúð í nýlegu fjölbýli.

Lyftuhús.

Stæði í bílageymslu.

Stórar svalir í suður.

Sóltún
3ja herb. á eftirsóttum stað

105 Reykjavík

Verð: 33,9 millj.

Stærð 105,9 m2

Þar af bílskúr 18,5 m2

Frábær staðsetning

Flott eign

Stóragerði
Falleg 3ja herbergja 

108 Reykjavík

Verð: 22,5 millj.

Húsið er reist úr forsteyptum einingum

Nánast fullbúið

Stærð: 267 m2  

Þrymsalir
Fokhelt 2ja hæða einbýli

203 Kópavogur

Verð: 42,0 millj.

Útsýnisíbúð á efstu hæð. 

Fallega innréttuð eign á frábærum stað.

Stæði í bílageymslu.

Langalína
Stórglæsileg 3-4ra herbergja  

210 Garðabær

Verð: 37,9 millj.

Neðri sérhæð - fjórbýlishús

Eignin er tilbúin til innréttinga

Verönd til suðurs 

Kópavogsbraut
Sérlega glæsileg ný 130 m²

200 Kópavogur

Verð: 26,0 millj.

Fallegt útsýni

Gott skipulag

Stórar svalir

Galtalind
3ja herberja 89 m²

201 Kópavogur

Verð: 23,4 millj.

Fyrir eldri borgara

Mikil sameign 

Glæsilegt útsýni

Frábærar gönguleiðir

Grandavegur
Góð 3ja herbergja íbúð

107 Reykjavík

Verð: 30,0 millj.

Snyrtileg eign í eftirsóttu hverfi

Gott skipulag: 3 svefnherbergi, 

sjónvarpshol og stór stofa

Sér inngangur, góð gólfefni

Stutt í grunn- og leikskóla

201 Kópavogur

Verð: 32,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG
milli 16:00 og 17:00 að Laugalind 8 (miðhæð)

Nánari upplýsingar veitir:

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi  

atli@miklaborg.is

sími: 899 1178

þrið. 13.nóvember

569 7000
www.miklaborg.is  Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ragna S. Óskarsdóttir 
MBA og löggiltur 
fasteignasali 

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali 

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -



Stórt svefnherbergi

Stæði í bílgeymslu

Lyftublokk

Íbúðin er laus og lyklar á skrifstofu.

Boðagrandi
Góð 2ja herb. í Vesturbænum

107 Rreykjavík

Verð: 16,2 millj.

Mikið endurnýjuð

5 herbergja

Önnur hæð

Í Vesturbænum

Bræðraborgarstígur
Glæsileg eign

101 Rreykjavík

Verð: 33,0 millj.

72,2 m2

efsta hæð í lyftuhúsi

Góð áhvílandi lán

Marteinslaug
Mjög góð 2ja herbergja

113 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

Önnur hæð í góðu húsi

Bókaðu skoðun

Laus strax

Hringbraut
Vel skipulögð 2ja herbergja 

107 Reykjavík

Verð: 15,9 millj.

175 m2 á vinsælum stað.

Mikið útsýni

Góð lofthæð og vel skipulagt  

Fagrihjalli
Skemmtileg parhús

200 Kópavogur

Verð: 42,9 millj.

67 m2

Góður garður 

Rólegt hverfi

5 min frá miðbænum

Ljósvallagata
3ja herbergja

101 Reykjavík

Verð: 20,4 millj.

Falleg 113 m2 4ra herbergja íbúð 

auk 24,5 m2 bílskúrs.

Norður og suðursvalir

Eyrarholt
Falleg 4ra herbergja

220 Hafnarfjörður

Verð: 25,0 millj.

Stærð 212 m2

Fjögur góð svefnherbergi

Tvær timburverandir

Laust strax

Leiðhamrar
Fallegt parhús

112 Reykjavík

Verð: 48,9 millj.

Endaíbúð í lyftuhúsi

Tvennar svalir í suður og norður

Rúmlega 30 m2 bílskúr fylgir eigninni

Vindakór 
Falleg og rúmgóð 4ra herb. 

200 Kópavogur

Verð: 33,5 millj.

Sér inngangur

Endurnýjuð 2007

Nýtt þak, rafmagn, gluggar,

eldhús, baðherbergi

Vesturgata
3ja herbergja

101 Reykjavík

Verð: 19,9 millj.

Við leitum að ...

... 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
í Grafarvogi, Grafarholti.  
- Nánari upplýsingar veitir Heimir H. Eðvarðsson

 í síma 893 1485 eða heimir@miklaborg.is           

... 3-4ra herbergja íbúð í Grafarvogi.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is 

... 2-3ja herbergja íbúð í Hlíðum, 
Vesturbæ eða miðbæ Reykjavíkur.
Þarf að vera hrein yfirtaka og má kosta 
20 milljónir. 
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is              

... einbýlishúsi með aukaíbúð í húsinu
 í Seljahverfi eða Stekkjum.
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is              

... 3-4ra herbergja íbúð í Lindum 
eða Salahverfi í Kópavogi.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is    

...  3ja - 4ra herbergja íbúð í 
Sjálandshverfi í Garðabæ.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is   

...  efri eða neðri sérhæði, 
stærri eignir í fjölbýli koma einnig til greina
í Norðlingaholti í Reykjavík.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is  

... 2ja - 3ja herbergja íbúð á höfuðb.sv. 
með góðum áhvílandi lánum
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is   

... ... einbýli/parhúsi/raðhúsi
í Salahverfi í Kópavogi
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is   

... sérbýli í Hamrahverfinu eða Foldunum
Eignin má kosta á bilinu 40-50 milljónir.  
Ákveðinn kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson

 í síma 6612100 eða oskar@miklaborg.is   

... einbýli, rað- eða parhúsi í Garðabæ
Er með ákveðinn kaupanda að góðu húsi í 
Akralandi, Bæjargili eða Mýrunum.
Um bein kaup er að ræða.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir

 í síma 892 3342 eða ragna@miklaborg.is   

Íbúðin er öll endurnýjuð á tímabilinu 2006-2007 á sérlega smekklegan máta.

Snyrtilegt og fallegt hús. 

Flókagata 
Glæsileg 3ja herbergja íbúð á vinsælum stað

Verð: 26,9 millj.

105 Reykjavík

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  



Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur 
Sigurjónsson, 
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna 
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Bankastræti - miklir möguleikar

 Fornubúðir - við höfnina í Hafnarfirði

Skeiðarás - mjög gott húsnæði

Súðarvogur - heil húseign

Fiskislóð heil húseign á ca 6000 fm lóð. Húsið er um 2000 fm að stærð og skiptist í ca 1.400 fm neðri hæð og ca 600 fm skrifstofuhæð yfir hluta hússins. 
Mjög góð aðkoma að húsinu og afgirt athafnasvæði. Tvær stórar innkeyrsludyr.  Góðar skrifstofur á efri hæðinni sem hægt er að leigja sér. Móttökusalur og 
skrifstofur ásamt fleiru á neðri hæðinni og stór lagersalur. Mjög góð staðsetning.   V. 240 m.  1039     

Gott 1072 fm skrifstofuhúsnæði neðst við Banka-
stræti í hjarta 101 Reykjavík. Um er að ræða þrjár 
hæðir, 2, 3 og 4. hæð. Gengið er í húsið um sér 
inngang/sér anddyri frá bankastræti. Lyfta. Eignin 
sem um ræðir er algerlega sér (lyfta og stigahús) 
og hægt að nýta sem þrjár einingar eða sem eina 
heild. 
Eign með góða möguleika. V. 209,0 m. 1033     

Vandað ca 914 fm  atvinnuhúsnæði sem er 
jarðhæð sem er lager og skrifstofur með góðri 
lofthæð og tvær skrifstofuhæðir þar fyrir ofan 
en húsnæðið verður eingöngu selt í einu lagi. 
Húsið hefur verið mikið endurnýjað. Heildar-
stærð er 915 fm þ.e. ca 195 fm jarðhæð, ca 
560 fm á miðhæð og ca 160 fm á efstu hæð. 
Hluti húsnæðisins (195 fm) er í leigu.  
V. 90,0 m. 6481    

Vandað 6.240 fm atvinnuhúsnæði sem er sem býður upp á fjölbreytta notkun.  Húsið var nýtt 
sem birgðastöð fyrir SÍF.  Húsið stendur á 14.858 fm lóð sem er frábærum stað á hafnarsvæð-
inu í Hafnarfirði. Lofthæð allt að 12.7 m. Mjög gott athafnasvæði er við húsið og er hluti þess 
afgirt og með læstu hliði. Lóðin er malbikuð. Í vesturenda hússins eru milliloft og er húsið þrjár 
hæðir í þeim enda. V. 550,0 m. 7157    

Súðarvogur - fjárfesting. Um er að ræða 866 fm atvinnuhúsnæði. Fernar innkeyrsludyr. 
Mjög góð aðkoma að húsinu og stórt bílaplan.  V. 93,0 m. 7113    

Fiskislóð - heil húseign á stórri lóð. 



Krókháls 5C   1.580 fm  atvinnuhúsnæði

Rauðarárstígur 27 - heil húseign

Bíldshöfði - verslunareining

Súðarvogur Lækjarmelur - nýtt og flott

Bíldshöfði - gott húsnæði

Skútuvogur 3 - vöruhótel

Steinhella - nýtt hús

Vandað 1.580 fm 
lyftuhús á þremur 
hæðum með góðu 
útsýni. Hver hæð er 
u.þ.b. 525 fm og er 
aðkoma að norður-
hlið en einnig að suð-
urhlið inn á 3.hæð frá 
Krókhálsi. 

1.hæð er iðnaðar- 
og lagerhúsnæði 
með mikilli lofthæð, 
loftræstingu, tveimur 
skrifstofum, starfs-
mannaaðstöðu og  
þremur stórum inn-
keyrsludyrum. 

2.hæð er gott skrif-
stofuhúsnæði með 
fundarsölum og 
starfsmannaaðstöðu. 

3.hæð er skrifstofu 
og lagerhúsnæði 
með stórum inn-
keyrsludyrum og 
starfsmannaaðstöðu. 
Eignin selst í einu 
lagi. 
V. 155,0 m. 7224

Til sölu öll húseignin við Rauðarárstíg 27 sem er á fjórum hæðum, samtals 2.073 fm að stærð. 
Húsnæðið hefur verið innréttað á vandaðan og smekklegan hátt. Húsið er að miklu leyti inn-
réttað sem skrifstofuhæðir. Um 50 bílastæði fylgja húsinu. 6048

Mjög gott og einstaklega vel staðsett 202,3 fm verslunarhúsnæði efst Bíldshöfðann. Mikið 
auglýsingagildi og góð staðsetning. Góð bílastæði. V. 33,9 m. 7096   

Gott 240 fm iðnaðarhúsnæði á tveimur hæðum við Súðarvog. Aðkoma að ofanverðu. Neðri 
hæðin skiptist í stóran sal með innkeyrsluhurð, málað gólf og snyrtingu með flísum á gólfi og 
veggjum. Hægt er að hafa stiga á milli hæða. 
V. 29,0 m. 7123 

Nokkur ný og mjög góð 125,4 m2 geymsluhúsnæði, með millilofti við Lækjarmel 8 í Reykjavík. 
Bilin eru með góðri innkeyrsluhurð, mikilli lofthæð og þriggja fasa rafmagni. Stór innkeyrsluhurð 
(4m) með rafdrifnum opnara í hverju bili. Lóð er malbikuð. V. 12,3 m. 6342

Iðnaðar- og atvinnuhúsnæði að Steinhellu 4 í Hafnarfirði. Um er að ræða sex eignarhluta sem 
eru til sölu í einu lagi.  Til afhendingar strax í núverandi ástandi. V. 83,7 m. 6859     

Fullbúið og glæsilegt vöruhótel við Skútuvog. Um er að ræða samtals 3.752,8 fm að stærð. 
Húseignin selst með öllu innbúi sem í húsinu er, þ.e. allir vörurekkar, plastpökkunarvélar, skrif-
stofuhúsgögn, skjávarpar, hljóðkerfum í fundarherbergjum, tölvuskápum og ýmsu fleiru. Húsið 
er laust strax og tilbúið til innflutnings. Fjöldi bílastæða og athafnapláss er á lóðinni. 
V. 540,0 m. 6641

Vel staðsett og eftirsótt 223,1 fm iðnaðarhúsnæði efst við Bíldshöfðann. Húsnæðið er með 
einni stórri innkeyrsludyrum en hægt er að hafa þær þrjár. Lofthæð er góð eða 3,8 metrar. 
Auðvelt væri að skipta húsnæðinu upp í þrjár sjálfstæðar einingar. Góð aðkoma og bílaplan 
malbikað. V. 29,9 m. 7079     



Brekkuás 1-3 - Hf.
Sérlega smekklegar útsýnisíbúðir, tveggja, 
þriggja og fjögurra herbergja íbúðir, 
vandaðar innréttingar, gólfefni eru parket 
og flísar. Til afhendingar strax. Lyftuhús, sér-
stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. 
Verð frá 20,9 millj. 

Fjarðargata - Lúxus íbúð. - Hf.
Höfum fengið í einkasölu glæsilega 112 fm. 
lúxus íbúð á 3. hæð efstu, í vönduðu 8 íbúða 
lyftuhúsi. Stæði í bílakjallara fylgir. Innan-
gengt úr lyftu. Íbúðin er 3ja herb. rúmgóð m/ 
mikilli lofthæð í stofu. Vandaðar innréttingar. 
Flísar og parket. S- svalir. Frábært útsýni 
m.a  út á höfnina. Góð staðsetning í hjarta 
bæjarins í göngufæri við þjónustu, verslun 
ofl. Eign í sérflokki. Laus strax. 
Verð 38 millj.

Dalprýði - Parhús - Gbæ.
Glæsilegt 263 fm. fullbúið parhús á einni hæð 
m/ innb. góðum bílskúr. Sérlega vandað hús 
með 4 stórum og góðum svefnherb. Vandaðar 
innréttingar. Glæsileg hönnun. Frábærstað-
setning í þessu vinsæla hverfi. 
Verð 68,5 millj. 
Allar frekari uppl. veita sölumenn.

Óttuhæð - einbýli - Gbæ.
Glæsilegt einbýli í á tveimur hæðum vel stað-
sett í  hæðarhverfinu í Garðabæ. Húsið er ca. 
305 fermetrar að stærð. Smekklega innréttað á 
mjög vandaðan hátt með vönduðum innrétt-
ingum og gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu, 
gang, tvö herbergi, stórt herbergi með sér 
inngang, baðherbergi, geymslu og bílskúr. 
Á efri hæð eru stofur, setustofa, borðstofa, 
eldhús, gangur herbergi, hjónaherbergi með 
fataherbergi og baðherbergi inn af, þvottahús 
og snyrtingu. Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Verð 95. millj.

Jökulhæð - Einbýli - Gbæ.
aunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt 
einbýli á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr samtals skráð um 300 
fermetrar. Húsið er á staðsett á frábærum 
útsýnisstað í hæðarhverfi í Garðabæ.
Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, 
hol, eldhús, borðstofu, stofu, arinstofu, 
gang, tvö herbergi, baðherbergi, þvotta-
hús/ geymslu og bílskúr. Á efri hæð er gott 
sjónvarpshol, þrjú góð herbergi, baðher-
bergi, hjónaherbergi með fataherbergi inn 
af. Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Verð 95 millj

Blómvellir - Hf - Einbýli 
Í einkas. stór glæsilegt tvílyft einb. með innb. 
bílskúr samtals ca 275 fm. 4 rúmgóð svefn-
herb. Stofa. Glæsil. eldhús., 2 baðherb. Sjón-
varpsskáli. Heitur pottur á stórum svölum. 
Stór verönd í garði. Fullbúin eign í algjörum 
sérflokki. Góð staðsetning í botnlanga. 
Verð 49,5 millj.

Birkihvammur - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu í s-bæ Hfj. virðulegt 
þrílyft einbýli m/ auka íbúð á jarðhæð. Eignin 
skiptist þannig: Hæð og ris ,í risi er þónokkuð 
undir súð, hefur líka verið lítil íbúðaraðstaða. 
Á aðalhæð er aðalinngangur, en þar er líka sér 
2ja herb. íbúð, samtals er húsið 180 fm. Rógleg 
og góð staðsetning í botnlanga. S- garður. 
Húsið er laust fljótlega. 
Verð 42 millj.

Brekkuás 9-11 Hafnarfirði
Glæsilegar útsýnisíbúðir með sér inngangi  
3ja-4ra  í Áslandi í Hafnarfirði. 

með gólfefnum. 

völdum íbúðum.
Frekari upplýsingar veita sölumenn Hraunhamar 
s. 5207500 eða sölumenn@hraunhamar.is

Nýja
r íb

úðir

Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is 

Víghólastígur 22 - 200 Kóp

Verð 48,9 m
Herbergi: 4 - Stærð: 271,5 fm

OPIÐ HÚS mánud. 12.des kl.18:00-18:30 
Fallegt einbýlishús með húsbílavænum bílskúr (60,5 fm). Húsið er að 
stórum hluta endurnýjað. Fallegt eldhús, stórar stofu, 3 svefnherbergi og 
2 baðherbergi og góð sólstofa sem byggð var við húsið. Stór og grónum 
garður og glæsilegt útsýni út á Keilir. Húsið er staðsett í lokaðri götu. 
Uppl. Sigríður Rut, sölufulltrúi GSM: 699 4610

Traust þjónusta í 30 ár

FJALLALIND - GLÆSILEG EIGN.
Glæsileg 166 fm tveggja hæða parhús á góðum 
útsýnisstað í Lindahverfinu í Kópavogi. Fjögur 
svefnherbergi og stór og björt stofa með fallegu 
útsýni. Glæsilegar innréttingar. Parket og flísar 
á gólfum. Fallegur garður. Eignin getur losnað 
fljótlega. Áhvílandi hagstæð lán. Verð 49,9 millj. 

Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is

Árni Stefánsson, 
viðskiptafræðingur

og löggiltur 
fasteignasali.

ÁRSKÓGAR 8 10. HÆÐ
Opið hús í dag 12 des. frá kl. 18:00 -18:30 
Vorum að fá í sölu fallega 100 fm 3ja herbergja íbúð 
á 10. hæð í lyftuhúsi á þessum eftirsótta stað. Tvö 
svefnherbergi. Stór og björt stofa með vestursvölum. 
Góðar innréttingar. Parket og öryggisdúkur á 
gólfum. Laus strax. Verð 31 millj. 

NÓATÚN - FALLEG EIGN
Falleg 3ja herbergja íbúð, hæð og ris, í góðu fjöl-
býlishúsi. Á hæðinni eru svefnherbergi, stofa með 
suðvestursvölum og fallegu útsýni, eldhús og bað. 
Í risi er stórt svefnherbergi. Fallegar innréttingar. 
Parket og dúkur á gólfum. Verð 16,9 millj. 

FUNAHÖFÐI - ATVINNUHÚSNÆÐI
Gott opið skrifstofu eða sölurými með geymslu, 
góðum gluggum og baðherbergi með sturtu.
Tvö bil með innkeyrsludyrum. Léttir milliveggir skilja 
bilin að og því auðvelt að gera eitt stórt rými. Laust 
strax. Verð 24,5 millj. 

FISKISLÓÐ - HEIL HÚSEIGN
Vorum að fá í sölu 1992 fm atvinnuhúsnæði á um 
6.000 fm lóð. Húsið sem er á tveimur hæðum skipt-
ist í 1396 fm neðri hæð og 596 fm skrifstofuhæð. 
Góð aðkoma að húsinu. Afgirt athafnasvæði. 
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu. 

OPIÐ
 H

ÚS

BÆJARLIND 14 -16 TIL SÖLU EÐA LEIGU
Glæsilegt 115 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð 
á góðum stað í Lindahverfinu í Kópavogi. Stór 
móttaka. Fjórar stórar og bjartar skrifstofur og góð 
kaffistofa með fallegum innréttingum. Falleg sam-
eign. Eignin getur losnað fljótlega. Verð 19,7 millj. 

- með þér alla leið -  

- með þér alla leið -  

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Glæsilegt 200 fermetra einbýlishús 
með frábæru útsýni laust til leigu. 
Leigutími 18-24 mánuðir. 
Húsið er laust nú þegar.

Nesbali

Einbýlihús á Seltjarnarnesi
TIL LEIGU

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson 
lögg. fasteignasali 

throstur@miklaborg.is
sími: 897 0634

Sölufulltrúar: 
Jóna María 
jmh@365.is 512 5473 
Brynja Dan
brynjadan@365.is 512 5465 
Snorri 
snorris@365.is 512 5457
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Mjög falleg 111,6 m2, 4-5 herbergja íbúð á annari 
hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er öll ný standsett! Ný 
gólfefni eru á allri íbúðinni. Ný eldhúsinnrétting 
og tæki. Baðherbergin voru bæði öll endurnýjuð. 
Íbúðin er nýmáluð. Eignin er laus til afhendingar 

 10174

Fallegt 197,4 m2 einbýlishús á 
einni hæð með tvöföldum bíl-
skúr við Arkarholt í Mosfellsbæ. 
Timburverönd með heitum 
potti og stór garður í suður. 5 
svefnherbergi. Húsið er fallegt 
og því vel við haldið. Eignin 

-

. 10190

Falleg 166,4 m2 efri sérhæð á 
tveimur pöllum, ásamt bílskúr 
í tvíbýlishúsi við Borgargerði 3 
í Reykjavík. Eignin skiptist í 3 
svefnherbergi, forstofu, bað-
herbergi, þvottahús, eldhús, 
stofu og borðstofu. Bílskúrinn 
er 34,7 m2 með rafmagni 
og hita.  
Eignin er laus til afhendingar 

10142

Fallegt 165,4 m2 endaraðhús á tveimur hæðum 
ásamt 33,2 m2 bílskúr. Eignin skiptist í neðri hæð: 
forstofa, gestasalerni, geymsla, eldhús, stofa, 
borðstofa, þvottahús og bílskúr. Efri hæð: hol, 
tvö svefnh., hjónah. og baðh..  Eignin er laus til 

 10060

Glæsilegt 278,9 m2 ein-
býlishús á á þremur pöllum 
með tvöföldum bílskúr við 
Litlakrika í Mosfellsbæ. 4-5 
svefnherbergi, 2 baðherbergi. 
Falleg gólfefni og glæsilegar 
innréttingar. 

. 4881

Mjög fallegt 290 m2 einbýlishús á 
tveimur hæðum, með innbyggðum 
bílskúr. Neðri hæð: forstofa, hol, 
tvö rúmgóð svefnherbergi(þrjú á 
teikningu), salerni, þvottahús og 
geymsla. 20 m2 fullbúinn bílskúr. 
Efri hæð: 3 herbergi, hjónaherbergi 
með baðh., baðh., eldhús, stofa og 
borðstofa. Glæsilegar innréttingar og 
gólfefni. Fallegur garður í suðvestur 
með timburverönd með heitum 
potti. Eignin er laus til afhendingar 

 5269

Erum með í sölu nýjar 79 m2, 3ja herbergja íbúðir í nýju  3ja hæða fjölbýlishúsi við Austurkór 5 í 
Kópavogi. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með innréttingum, án gólfefna, en andyri, baðherbergi og þvotta-
húsgólf verður flísalagt.Húsið stendu hátt með fallegu útsýni. Stutt er í alla þjónustu. 

 10193

Vorum að fá í sölu mjög fallegar íbúðir í 4ra. hæða 
lyftuhúsi við Tröllakór 2-4 í Kópavogi. Öllum ibúð-
unum fylgir sérgeymsla og bílastæði í bílakjallara. 
Rúmgóðar fullbúnar íbúðir með fallegum innrétt-
ingum. Innbyggður ísskápur og uppþvottavél er í 
íbúðum. Granít borðplötur og sólbekkir. Íbúðirnar 
eru lausar til afhendingar strax!

4ra herbergja, 157,6 m2 endaíbúð merkt 201 V.31,9 m.

3ja herbergja, 113,4 m2 íbúð merkt 204 V.24,9 m.

3ja herbergja, 113,0 m2 íbúð merkt 205 V.24,9 m.

3ja herbergja, 111,8 m2 íbúð merkt 303 V.24,9 m 
10187

Falleg 61,2 m2, 2ja. herbergja íbúð á 1. hæð. Íbúðin 
skiptist í forstofuhol, svefnherbergi, baðherbergi, 
eldhús, stofu og borðstofu. Íbúðinni fylgir 3,0 m2 
sérgeymsla í kjallara. Eignin er laus til afhendingar 

10117

104,1 m2 neðri sérhæð ásamt 27,8 m2 bílskúr 
og 4,1 m2 geymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús og 
stofu.  10105

Húsin eru hönnuð af arkitektastofunni Batteríinu.

Staðsetning húsanna er frábær við sjávarsíðuna á móti suðri  
og í göngufæri við alla þjónustu í Hafnarfirði.

Nýtískuleg hönnun og allur frágangur er mjög vandaður. 

Húsin eru einangruð að utan og klædd með álklæðningu  
og að hluta harðviði.

Gluggar eru álklæddur timburgluggar. Íbúðirnar eru fullfrágengnar  
með flísum á baðherbergja- og þvottahúsgólfum en án gólfefna. 

Bílastæði eru í kjallara og er innangengt úr bílageymslu í stigaganga. 

Íbúðirnar eru til afhendingar samkvæmt samkomulagi.
Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Norðurbakki 17 - 19  Glæsileg fjölbýlishús með lyftu.

Magnús Emilsson lgfs. Aðalheiður Karlsdóttir lgfs



„Ómögulegt“ er ekki í orðabókinni
Keilir er alhliða menntafyrirtæki í eigu háskóla, fyrirtækja og almannasamtaka. Keilir hefur 
verið frumkvöðull námsgreina á Íslandi. Háskólabrúin hefur hjálpað fjölda fólks að komast 
í háskólanám, námsgreinar innan Heilsuskóla Keilis og Orku- og tækniskólans hafa skapað 
sér mikla sérstöðu og Flugakademían hefur verið leiðandi í flugnámi á Íslandi.
Keilir er metnaðarfullt menntafyrirtæki sem leggur áherslu á nýsköpun í námi og kennslu.

KEILIR er eitt fjölmargra fyrirtækja sem 
kjósa Ásbrú, samfélag frumkvöðla, fræða og 
atvinnulífs, sem sína bækistöð.

Verður þín hugmynd að veruleika á Ásbrú?

Nánari upplýsingar um Ásbrú má finna á 
www.asbru.is og hjá Kadeco sem hefur frá 
árinu 2006 leitt uppbyggingu á Ásbrú.

Ásbrú í Reykjanesbæ er kjörinn staður fyrir fyrirtæki á sviði tækni og 
heilsu tengdrar þjónustu, auk fyrir tækja sem sjá hag sinn í nálægð við 
alþjóða flugvöll. 
Á Ásbrú er stór háskóla garður, spennandi nám í boði hjá Keili, kvikmynda -
ver, heilsu þorp í farar broddi heilsu ferða mennsku, tækni þorp þar sem 
alþjóð legt gagna ver er að rísa og fjöldi áhuga verðra sprotafyrirtækja. 
Mikil upp bygging er á svæðinu og má 
þar nú meðal annars finna leikskóla, 
grunn skóla, verslun og veitinga stað.
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Sími 425 2100 | fyrirspurnir@kadeco.is

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar

www.keilir.net
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Fyrsti La-Z-Boy stóllinn kom á 
markað 1927 þannig að þeir 
eiga sér langa sögu,“ segir 

Karl Indriðason, sölumaður hjá 
Húsgagnahöllinni. „Þeir stólar 
voru úr viði með þeim einu þæg-
indum að hægt var að halla þeim 
aftur. Sú útgáfa sem við þekkjum 
í dag, með innbyggðum skemli, 
kom fyrst fram 1961. Viðtökurn-
ar voru gríðargóðar og La-Z-
boy er í dag stærsti framleiðandi 
hægindastóla í heiminum.“

Húsgagnahöllin er eini sölu-
aðilinn á Íslandi sem selur hina 
einu sönnu La-Z-Boy stóla og 
Karl segir það mikinn misskiln-
ing að allir stólar með innbyggð-
um skemli séu frá La-Z-Boy. „La-
Z-Boy er skrásett vörumerki sem 
Húsgagnahöllin hefur einkaum-
boð fyrir hérlendis,“ segir hann. 
„Stólarnir eru framleiddir í Norð-
ur-Karólínu í Bandaríkjunum 
undir ströngu gæðaeftirliti sem 
aðrir stólar á markaðnum hafa 
ekki farið í gegnum.“

Karl segir úrvalið af La-Z-
Boy stólunum vera fjölbreytt og 
áklæðin sömuleiðis. „Þeir fást í 
ýmsum stærðum, bæði í áklæði 
og leðri, og nettasti La-Z-Boy 
stóllinn er ekki nema 68 senti-
metra breiður en svo fást þeir 
alveg upp í metra á breidd þann-
ig að það ættu allir að geta fund-
ið hægindastól við sitt hæfi hjá 
okkur. Stólar með hærri sethæð 
eru nýkomnir á markaðinn, en 
þeir gera það auðveldara fyrir 
til dæmis eldra fólk að setjast og 
standa upp. Svo eigum við auð-
vitað La-Z-Boy sófa, með hæg-
indastólum til endanna, sem hafa 
notið mikilla vinsælda.“

Húsgagnahöllin hefur selt La-
Z-Boy síðan 1984 og Karl segir þá 
vera í stöðugri þróun. „Það koma 
einhverjar nýjungar á hverju ári, 
í lit og gerð áklæða til dæmis, 
en það eru þó gömlu, góðu 

klassísku týpurnar sem seljast 
mest. Grunnbyggingin er reynd-
ar sú sama í þeim öllum, það 
sem skilur á milli felst í bólstrun 
og stærð. Það þarf hver og einn 
að finna þann La-Z-Boy stól sem 
hentar honum best og við auðvi-
tað kappkostum að aðstoða fólk 
við það og veita ráðgjöf. Það er 
okkar hagur að viðskiptavinur-
inn finni það sem hann vill helst 
og fari ánægður út.“

Svo eigum við 
auðvitað 

La-Z-Boy sófa, með 
hægindastólum til 
endanna, sem hafa notið 
mikilla vinsælda.

Hver og einn finnur sinn 
La-Z-Boy stól eða sófa
Húsgagnahöllin hefur haft einkaumboð á Íslandi fyrir La-Z-Boy stóla og sófa síðan 1984 og þeir njóta enn gríðarlegra 
vinsælda. Nýjar týpur koma á markað á hverju ári og hver og einn viðskiptavinur getur fundið stól við sitt hæfi.

Hinn klassíski La-Z-Boy.

„Það er okkar hagur að viðskiptavinurinn finni það sem hann vill helst og fari ánægður út, “ segir Karl Indriðason, sölumaður í Hús-
gagnahöllinni.  MYND: STEFÁN

HÚSGAGNAHÖLLIN
Bíldshöfða 20  Reykjavík  sími 585 7200 

ADAM La-z-boy stóll. Svart leður. 
B:88 D:90 H:105 cm.

GRAND PINNACLE XL La-z-boy 
stóll. Svart eða brúnt leður. B:84 
D:107 H:118 cm.

SANTA FE La-z-boy stóll. Hvítt eða 
svart leður. B:88 D:90 H:105 cm.

129.990
FULLT VERÐ: 159.990

119.990
FULLT VERÐ: 149.990

AMITY La-z-boy stóll. Rautt, brúnt, 

camel, ljóst eða grænt áklæði. B:80 

D:80 H:102 cm.

89.990
FULLT VERÐ: 109.990

139.990
FULLT VERÐ: 169.990

Hinn eini sanni!
LA-Z-BOY er hágæða vörumerki, 

þar sem þægindi, notagildi og 

ending fara saman. 

Upplifðu hvíld á nýjan hátt og 

færðu þægindi inn á þitt heimili 

með  LA-Z-BOY.

LA-Z-BOY er skrásett vörumerki 

og fæst eingöngu í Húsgagnahöllinni. 

NÚNA

30.000
KR. AFSLÁTTUR

NÚNA

30.000
KR. AFSLÁTTUR

NÚNA

30.000
KR. AFSLÁTTUR

NÚNA

20.000
KR. AFSLÁTTUR

Úrvalið af La-Z-Boy er 
fjölbreytt.
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HEKLUÐ HÚSGÖGN
Hollenski hönnuðurinn 
Marcel Vanders hefur gamlar 
handverks-
hefðir í 
hávegum 
í nýrri hús-
gagnalínu 
sinni. Línan 
hefur vakið 
athygli fyrir 
fágað útlit, 
en hún 
saman-
stendur af stól, borði og ljósi 
sem Vanders leikur sér að 
því að klæða með hekluðu 
blómamynstri. Sögur herma að 
eintak af stólnum sé að finna á 
heimilum ýmissa stórstjarna, þar 
á meðal Jay-Z og Beyoncé, sem 
greiddu víst fúlgur fjár fyrir.

ÓLÍKAR TEGUNDIR STÓLA
Armstóll er stóll með bríkum til að hvíla handleggina á. Einnig nefndur bríkastóll eða 

brúðarstóll. 
Drumbstóll er stóll gerður úr einum viðarbút. 

Hnallur er óvandað trésæti, stólkollur. Einnig nefndur hnakkur. 
Hægindastóll er djúpur bólstraður stóll til að halla sér aftur á bak í. Einnig nefndur-
reiðustóll, hvílstóll eða lenustóll, en það síðasttalda er gömul dönsk sletta. 

Kjaftastóll er garðstóll, stóll sem auðveldlega má spenna sundur og leggja saman 
(dúkur þaninn á grind). 
Skrúfstóll er stóll sem hækka má og lækka setuna á með því að snúa henni. Oft 
notaður við píanó og þá stundum nefndur píanókollur. 
Stólkollur er lítill baklaus stóll. Einnig nefndur kollur, knakkur eða setuhnakkur. 
Tröppustóll er stóll með tröppum, oft innfellanlegum undir stólinn sjálfan. 
Heimild: www.wikipedia.org

Litríkt fyrir litla fólkið
Belgíska hönnunarstofan Job 
hefur sett á markað skemmtilega 
stólalínu fyrir börn sem er tilvalin 
til að lífga upp á vistarverur litla 
fólksins. Hún samanstendur af 
stólum í tíu mismunandi sterkum 

litum, allt 
frá himin-
bláum upp 
í skærgulan, 
sem hægt er 
að velja á milli.
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Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 86-92 í Fossvogsdal. Húsin eru 4ra til 6 hæða.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100,1 fm. til 231,6 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar. 
Hiti í gólfum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Glæsileg hönnun að innan sem utan.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

LUNDUR 86-92  –  Fossvogsdalur 

SÆBÓLSBRAUT
Endaraðhús, rúmgóð herbergi, 
stórar stofur, góðar innréttingar, 

Innbyggður bílskúr

VÍÐIGRUND
Einbýli, Á einni hæð, Aukaíbúð í 

bílskúrnum, 
Verð 48,9 millj.

FJALLALIND
Raðhús, 4 svefnherbergi, 

Innbyggður bílskúr, 
Stórar þaksvalir

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR
3ja herb., 80,5 fm., 

nýlegt hús, 
tvennar stórar svalir.

STÓRAGERÐI
Sérhæð, 178,3 fm., 

Bílskúr, 
4 góð svefnherbergi. 

OFANLEITI
3ja herb., Stæði í bílageymslu, 
Nýlega tekið í gegn að utan.

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Borgarbraut 57, Borgarnesi. Vel staðsett 948 fm 
verslunar- og iðnaðarhúsnæði, stutt frá Hyrnutorginu 
þar sem mikil umferð liggur í gegn. Húsið gefur ýmsa 
möguleika varðandi nýtingu og er laust til afhendingar. 
Sjón er sögu ríkari! ÖLL TILBOÐ SKOÐUÐ.

FASTEIGNAMIÐLUN VESTURLANDS

SOFFÍA MAGNÚSDÓTTIR,
LÖGGILTUR FASTEIGNA- OG LEIGUMIÐLARI

KIRKJUBRAUT 40
SÍMI 431 4144 - 846 4144

fastvest.is

Allar nánari upplýsingar eru á fastvest.is

BORGARNES
Sími: 527 1040

Skógarhlíð 12     105 Reykjavík     Sími: 527 1040     www.landhelgi.is

Þorrasalir
201 kópavogur

Verð frá: 22.500.000 krafhus.is/verk/thorrasalir1-3/

Landhelgi fasteignasala hefur fengið í einkasölu glæsilegar 

3ja herbergja íbúðir með bílskýli á frábærum stað í Kópavogi, í 

göngufæri við einn glæsilegasta  golfvöll landsins, sundlaug, 

skóla, leikskóla, apótek,matvöruverslun, íþrótta og fimleikahús.  

Skoðaðu íbúðirnar á www.afhus.is/verk/thorrasalir1-3/

Upplýsingar veitir Trausti í síma: 618 5200 eða trausti@landhelgi.is

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist 
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00
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BÍLAR &
FARATÆKI

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

TILBOÐ 990Þ!!! DÍSEL
MMC Pajero int.turbo diesel/langur. 
Árgerð 1999, ekinn 195þ.km. dísel, 
sjálfskiptur. Gott viðhald. Tilboðsverð 
990þ. Rnr.100408. Er á staðnum - 
BÍLAPRÍS

Bílaprís
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 575 1010
Opið virka daga 10-18 og 

laug. 12-16
http://www.bilapris.is

FORD Explorer SLT 4wd Sport. Árgerð 
2003, ekinn 107 Þ.MÍLUR, 7manna, 
loftkæling, cruise ofl, Flottur bíll 
í topp standi, Ásett verð 1.350.000. 
Rnr.116574.Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu þessi æðislegi fjölskyldubíll. 
7 Manna, rúmgóður og hentugur í 
alla staði. MMC Grandis. 2005 árgerð. 
Ekinn aðeins 98 þ. Km. Sjálfskiptur og 
rafmagn í öllu sem hægt er að setja 
Rafmagn í. 2,4L vél og eyðir litlu. Uppl. 
í s. 616 8631 / 6954565.

50% ódýrara eldsneyti og lægri 
bifreiðagjöld með metan breytingu. 
Reiknaðu sparnað á www.islandus.
is. Engin útborgun. Greitt með 
rekstrarsparnaði! Bjóðum einnig 
ódýrari nýja og notaða bíla frá helstu 
bílaframleiðendum. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. www.islandus.com - S. 
5522000.

Benz-Sprinter árgerð 2007, ekin 78,000 
km,verð,4,7 mil +vsk. Simmi:8614943

 0-250 þús.

Tilboð Almera 235 þús!
Nissan Almera 1400, árg ‘99, 5g, m/
skotti, ek. 123 þús. Heilsársdekk. Næsta 
skoðun jan ‘13. S. 860 3970

VOLVO 850. ek. 236þ nýskoðaður, 
sjálfskiptur, leðurklæddur.94 módel. 
Þarfnast viðgerðar. Tilboð óskast. S: 
6976533

 250-499 þús.

RAV4 tilboð 430þús
TOYOTA RAV4 LANGUR 4X4 
árg&apos ;98 ek.157 þús, beinskiptur, 
dráttarkrókur, þakbogar, búið að 
skipta um tímareim! heilsárs og nýleg 
nagladekk fylgja, vel með farinn bíll! 
ásett verð 580 þús TILBOÐ 430 ÞÚS! 
s.841 8955

Ren-Kangoo árg. ‘99. ek. 150þ. 
nýskoðaður verð 280þ. uppl. í s. 897 
9252.

Honda Accord - mjög 
lítið keyrður
 Verð 390þús

 Gott eintak af Honda S/D 2,0 LSI, 
grænn árg. ‘95, sjálfsk. ekinn aðeins 123 
þús. km. skoðaður 08/11, vetrardekk 
+sumardekk á felgum fylgja. Verð 390 
þús. Uppl. í síma 896-0747.

 1-2 milljónir

2004 Audi A4 ek. 112þús, til sölu 
á 1.890.000kr Toppeintak, fullkomin 
þjónustub. Ný tímareim, tímakeðja og 
háspennuk. s: 844 3583.

 Jeppar

Ódýr Jeppi
Nissan doublegap, 00’, ekinn 230þ, 
bensín, krókur, 5 gíra,þarfnast 
lagfæringa í daglegari notkun, Verð 
tilboð 245þ. S. 891-9847

 Sendibílar

Allt frá umslagi upp í stórflutninga!

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vespur

Til sölu Znen QT11 C árg. ‘11 ek. 
1000þús. km, hjálmur fylgir. Hjólið er 
sjálfsskipt og 65kíló. Verð kr. 120þús. 
stgr. kostr nýtt 195þús. Uppl. s. 697 
4650.

 Vinnuvélar

SNOWEX
Eigum fyrirliggjandi Snowex sand og 
saltdreifara fyrir pallbíla, dráttarvélar, 
og lyftara. ORKUVER ehf. Smiðjuvegi 
11, s.5343435 www.orkuver.is

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar. S. 893 3573.

 Bátar

Vantar báta og skip á söluskrá okkar. 
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður, 
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

 Bílaþjónusta

Metanbreyting fyrir 
bílinn þinn ?

- Reynsla Vélamiðstöðvarinnar í 
vélabreytingum síðan 1964 

- Endurgreiðsla 100.000 á 
notuðum bílum

- Endurgreiðsla allt að 
1.250.000 á nýjum bílum

- Komdu í heimsókn við tökum 
út bílinn og gerum þér tilboð 

- frítt!

Metanbill.is S: 5 800 400 eða 
metanbill@metanbill.is

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Partatorg.is Notaðir varahlutir í 
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03, og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

GS Varahlutir 
 Sími 567-6744

Bremsu- og stýrishlutir í flestar gerðir 
bíla. Pöntum á fimmtudögum, varan 
komin á mánudegi. Gott úrval af 
Gabríel dempurum á lager. Bíldshöfða 
14, 110 Rvk.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01, 
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306 
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97, Ford 
250 ‘99, Megane 01. Vectra ‘98, Astra 
‘97, Corsa ‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. 
Kaupi bíla til niðurrifs. sími 661 5270.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW, 
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, 
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land 
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum. 
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og 
lau. 10-14.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 663 5315.

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

 Jólaskemmtanir

Ketkrókur og hurðaskellir taka að sé 
skemmtanir fyrirtækja og einstaklinga, 
jólaboð og gjafaafhendingar og allt þar á 
milli - söngur, gítarspil og glens. Frekari 
upplýsingar í síma 865-3584/692-1767 
eða jolasveinthjonustan@gmail.com.

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn.

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

JÓLA HREINGERNINGAR. Tek að mér 
heimilsþrif. Vönduð vinnubrögð. Jenný: 
615-1635.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

 Garðyrkja

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, 
gagnabjörgun, kem/sæki/sendi afsl. 
FEB&ÖBÍ Stefán 821 6839.

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á 
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin.

 Nudd

Nudd tilboð í dag, tímapantanir. Uppl. 
í s. 616 6469. Nuddstofa Svæði 105 
Holtin.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Spásíminn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Múrarar
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 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
 Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

 Viðgerðir

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-0150

Sneisafull búð af öðruvísi 
jólavörum!

Jólasveinabúningar og fylgihlutir fyrir alla, 
sniðugar ódýrar gjafir í skóinn, sprellivörur, 
áramótavörur, hattar, kórónur, knöll, o.fl. 
Partýbúðin, Faxafeni 11

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar á 
leiði. Smásala. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp. 
S. 554 0661, 897 4996 & 699 2502. 
Opið virka daga 8-18 og lau 10-16.

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

SNOWEX
Handknúnir salt og sanddreifarar til 
afgreiðslu strax . Frábær lausn fyrir 
húsfélög og fyrirtæki til að hálkuverja 
gangvegi. ORKUVER ehf. Smiðjuvegi 11, 
s.5343435 www.orkuver.is

Öryggis- og peningaskápar

Kósýkvöld í rökkrinu
Saltkristalslampar, selenite lampar, 
náttúruleg ilmkerti. Ditto, Smiðjuvegi 
4 (græn gata). Opið mán-fös 11-18, lau 
11-16 Sími 517-8060. ditto.is

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

HLEÐSLUBOX.
Hefur þú séð svona stand? Ef þú ert 
með upplýsingar um staðsetningu, 
vinsamlegast sendið á póstfangið 
hledslubox@gmail.com

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Vélar og verkfæri

Handfræsitennur og sagarblöð í miklu 
úrvali. Ásborg Smiðjuvegi 11 S: 5641212

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, 
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. 
Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Bætum heilsuna með hreina Aloe Vera 
drykknum, sem eflir ónæmiskerfið. Hlíf 
og Magnús 8228244 - 8228245 www.
flp1.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda 
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

TANTRA NUDD
Snerting heilar líkaman og sál. Ekta 
vígsla í leyndardóma Tantra með Tantra 
nuddi. Einstæð upplifun fyrir pör, konur 
og karla. Nálægt Foldatorg. Tímapöntun 
nauðsynleg. Sími: 698 8301 www.
tantra-temple.com

EKKERT SEX NUDD,

En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir 
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið 
frá 12-18 alla daga nema sun. JB 
Heilsulind. S. 823 8280. 

Nudd í 101 Reykjavík. Uppl. síma 869 
6415

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Kennsla

Viltu verða stílisti?
The Academy of Colour and Style býður 
upp á nám í fatastíl, litgreiningu og 
förðun. Skráning hafin f. vorönn. Nánari 
upplýsingar í síma 533-5101. www.
utlit.is

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

HEIMILIÐ

 Húsgagnaviðgerðir

Húsgagnalökkun

Sprautulökkum: innhurðir, 
eldhús og baðinnréttingar, stóla 

og borð, skápa og skenka.

Smiðjuborg ehf Smiðjuvegi 11 
S:8941867

 Dýrahald

ENGLISH SPRINGER SPANIEL Hvolpar til 
sölu. S. 896 9478 Gunnar.

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.og stúdíó 
Funahöfða 17a -19 Rvk og 
Dalshraun 13 Hfj M/ baði. 

eldh., þurrkara og þvottavél. 
824 4535.

Room for rent 1-2 person and 
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk 

and Dalshraun 13 Hfj Whith 
Bath, kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

30fm, stúdíó íbúð í 111 til leigu. 
Bað, Eldunaraðs, sér inng. 6990263-
8933263

Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími 
773 3182.

Herb. til leigu í Kóp. Laust strax. V. 30þ. 
á mán. + 3 mán. fyrirf. S. 868 7283.

2ja herb 60m2 nýtt bakhús í 101 Rvk 
til leigu. Leiga 140 þús/mán + 2ja 
mán trygging. Vinsaml sendið uppl um 
fjölskylduhagi á barug@visir.is

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 314 fm nýlegt skrifstofuhúsnæði 
í Borgartúni. Eignin er á efstu haed, 
inndregin með svölum og góðu útsýni 
allt í kring. Upplýsingar í síma 551 4160, 
gsm 892 8996.

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur 
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki - 
iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun. 
S: 564-6500

Geymslur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

Eigum enn laus örfá pláss fyrir 
húsbíla, ferðavagna, báta eða fornbíla 
í upphituðu húsnæði á Suðurnesjum. 
s. 898 7820

ATVINNA

 Atvinna í boði

Starfsfólk óskast!
vantar í hlutastörf í bakaríin 

okkar, á virkum dögum. 
Framtíðarstarf.

Umsóknir sendist með nafni 
og síma og heimilisfangi á 

netfangið umsokn@kornid.is

Óskum eftir rafvirkjum í fullt starf í 
Noregi Kvinherad Elektro AS óskar eftir 
rafvirkjum með reynslu í skiparafmagni 
(Supply skipum) til starfa sem allra 
fyrst. Okkur vantar einnig rafvirkja með 
reynslu í húsa og iðnaðarrafmagni. 
Umsækjendur þurfa að geta tjáð 
sig annaðhvort á Norsku, Dönsku 
eða Ensku Kvinherad Elektro AS er 
staðsett i Rosendal, um það bil 2,5 
tíma frá Bergen (Vestur Noregur). Laun 
eftir kjarasamningum. Við aðstoðum 
viðkomandi aðila með að fá húsnæði. 
Nánari upplýsingar fást hjá Erling Enæs 
í síma +47 905 80 799 eða á e-póst 
ebe@k-el.no og Johannes Hauso, Sími 
+47 950 32 666 e-póst joh@k-el.no 
www.kvinnheradelektro.no

Handflakari óskast.
Óska eftir að ráða vanann handflakara, 
karl eða konu. Fiskikóngurinn Sogavegi 
3, 896 0602 Kristjan eða kristjan@
toppfiskur.is

Börn og unglinga vantar til sölustarfa 
fram að jólum. Uppl. í s. 867 6535 & 892 
9103, Bókakjallarinn í Brynjuportinu 
Laugavegi 29.

Óska eftir smiðum í gipsvinnu. Uppl í 
s. 844 0454

TILKYNNINGAR

 Einkamál

MyPurpleRabbit.com
Djörf stefnumót, heit samskipti. 
Einstaklingar, pör, hjón. Íslenskt viðmót.

Mitsh.Carisma árg. ‘98 ek. 190þ.1,6l sj, 
sk. verð 340þ. uppl. í s. 897 9252.

Húsbíll og kona
Grannur,myndarlegur og reglusamur 
51árs karlmaður vantar húsbíl og konu. 
Aldur skiptir ekki máli. Framtíðin er 
björt. lifiderfullkomid@gmail.com

Atvinna

Löggiltur fasteignasali!
Leiðandi fasteignasala á Akranesi leitar að öflugum fasteigna-
sala til starfa í Reykjavík. Viðkomandi þarf að vera metnaðar-
fullur, kraftmikill og hafa áhuga á að vinna sjálfstætt.

Rík áhersla er á heiðaleika, traust og fagmennsku í starfi, sem 
eru einkunnarorð fasteignasölunnar.

Starfsferlisskrá umsækjanda og löggildingavottorð skal senda á 
netfangið hakon@valfell.is 

Frekari upplýsingar veitir Hákon Svavarsson  
hakon@valfell.is í síma 898 9396

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali
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BAKÞANKAR 
Jóns 

Sigurðar 
Eyjólfssonar

Pantaðu í síma 

565 6000
eða á www.somi.is

Frí heimsending*

TORTILLA
VEISLUBAKKI

EÐALBAKKI

LÚXUSBAKKI

DESERTBAKKI

GAMLI GÓÐI

TORTILLA OSTABAKKI

30 bitar

30 bitar

20 bitar

20 bitar

20 bitar

50 bitar

Fyrir 10 manns

ÁVAXTABAKKI

Hver samlokubakki er hæfilegur fyrir fjóra eða fimm.
*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.

FRÁ SÓMA ER KOMINN

NÝTT
 FYRIR JÓLIN

Hamborgarahryggur
og kartöflusalat

Dönsk lifrakæfa, 
sveppir og beikonJólasíldarsalat

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. afturendi, 6. til dæmis, 8. húðsepi 
milli táa, 9. vefnaðarvara, 11. tón-
listarmaður, 12. hængur, 14. pilla, 16. 
bókstafur, 17. kviksyndi, 18. kerald, 
20. þys, 21. skrifa.

LÓÐRÉTT
1. tala, 3. frá, 4. eyja, 5. stykki, 7. 
dagshluti, 10. dvelja, 13. upphrópun, 
15. skrambi, 16. krot, 19. bardagi.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. rass, 6. td, 8. fit, 9. tau, 11. 
kk, 12. agnúi, 14. tafla, 16. pí, 17. fen, 
18. áma, 20. ys, 21. rita. 
LÓÐRÉTT: 1. átta, 3. af, 4. sikiley, 5. 
stk, 7. dagtími, 10. una, 13. úff, 15. 
ansi, 16. pár, 19. at. 

Það virðast engin takmörk fyrir því 
hversu langt sérfræðingar geta leitt 

okkur á tæknisviðinu. Með hugvitið að 
vopni hafa menn fundið upp tæki sem gera 
fótalausum kleift að hlaupa á við mestu 
spretthlaupara, fólki sem er lamað fyrir 
neðan mitti kleift að ganga um gólf og 
síðan senda þeir vélmenni til Mars. 

EN HVERNIG skyldi standa á því að þeim 
sem vinna að samfélagsumbótum gengur 
ekki jafnvel? Hvernig stendur á því að 
okkur þykir fornir verkfræðingar frum-
stæðir en þegar við heyrum af fornum 

heimspekingum hugsum við „æ, bara ef 
við hefðum svona hugsuði í dag?“

ÉG HELD að ástæðan sé ein setning 
sem tekið hefur sér bólfestu í topp-
stykkinu og skýtur síðan upp kollinum 
í hvert skipti sem boðað er til breyt-
inga. Þessi setning hljómar einhvern 
veginn svona: „Þetta mun ríða okkur að 

fullu.“

Í UPPHAFI síðustu aldar var 
sjómönnum fyrirmunað að 
festa svefn á túrnum. Fram-

sýnum mönnum þótti brýnt 
að gera bragarbót á. 

Útgerðarmenn brugð-
ust hart við og sögðu 
að ef sjómönnum yrði 
leyft að sofa myndi það 

ríða togaraútgerðinni 

að fullu. Til allrar hamingju hlustuðu 
menn ekki á þessa vitleysu og árið 1921 
voru vökulögin samþykkt. Meira að segja 
Ásbjörn Óttarsson er örugglega sáttur við 
þessar umbætur í dag (þetta eru fordómar 
hjá mér en ég geng með þá flugu að menn 
sem eru á móti listamannalaunum séu 
annaðhvort gamaldags eða með unglinga-
veiki, hið síðarnefnda getur ekki átt við 
um Ásbjörn).  

NÚ Á dögum virðist hins vegar vera nóg 
að segja að eitthvað ríði atvinnuveginum 
að fullu og þá er búið verja hann gagn-
vart umbótum og breytingum. Kolefnis-
gjald hefði til dæmis riðið stóriðjunni að 
fullu og svo hefur ríkisstjórnin ekki fund-
ið neinn mótleik við því er útvegsmenn 
reiknuðu svo til að fyrningarleið myndi 
ríða útgerðinni að fullu. Róbert Marshall 
fann ekkert betra svar við þeim útreikn-
ingum en að rífa kjaft á fundi í Eyjum og 
nafni minn Bjarnason er mun kurteisari. 
Svo ríður það náttúrlega hagkerfinu að 
fullu (aftur) ef tekið er á stórum fjár-
festum með sömu festu og vesælum 
almenningi.

„ÞETTA ríður okkur að fullu“ aðferðin 
virðist vera orðin skák og mát á síð-
ari tímum. Ef tæknin væri á sama róli 
og þessi opinbera umræða, sem alltaf 
er verið að lofsama, þá væru örugglega 
framsýnir menn þessa dagana að ýta 
Thomsensbíl upp Bakarabrekkuna.

„Þetta ríður okkur að fullu“ aðferðin

Pabbi minn er betri að rífa 
í sig hræ en pabbi þinn!

Hey, hvað 
er að 

maður?

Lína Jósefína maður! Hún 
var fullkomin! Ég hélt í 
alvöru að þetta myndi 
ganga en svo allt í einu 

bara... bæbæ!

Hvað er 
þetta nú, 
ástarsorg?

Nei, það 
bara varð 

aldrei neitt 
dodo!

Brókarsorg, 
sumsé? Algjör-

lega!

Ef ég horfi nógu lengi 
á andlitið þitt get ég 
séð inn í framtíðina.

Ó Palli!
Í alvöru?

Jebb. Þessar litlu hrukkur við 
augun á þér eiga klárlega 

eftir að stækka.

Lárus, geturðu 
komið aðeins og 
aðstoðað mig?

Já.

Og vélin 
hafði sig 
á loft!

Úff!

Urm! 
Úff! Uhhh!

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist 
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00



HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ SELFOSSI HÚSAVÍK AKUREYRI REYKJAVÍK S: 569 1500

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

Philips
EISA eru 

3D TV
Philips 46PFL9706

2011-2012

Philips fékk EISA verðlaun fyrir besta sjónvarp Evrópu 2011.

Philips 42PFL7406T

TILBOÐ

FULLT VERÐ 259.995

229.995

Philips 42PFL7606T

TILBOÐ

FULLT VERÐ 289.995

249.995

Philips 47PFL7606T

TILBOÐ

FULLT VERÐ 369.995

329.995

Philips 55PFL7606T

TILBOÐ

FULLT VERÐ 499.995

449.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 249.995

199.995

AMBILIGHT 
BAKLÝSING

ps 37PFL7606TPPPhhhhiilip

42”
LED

55”
LED

47”
LED

42”
LED

4
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menning@frettabladid.is

Mannvist – sýnisbók 
íslenskra fornleifa kom út á 
vegum forlagsins Opnu. Þar 
leitast Birna Lárusdóttir 
og samverkamenn hennar 
við að opna heim fornleifa-
fræðinnar fyrir leikum og 
lærðum. 

Fornleifar rata sjaldnast í frétt-
irnar nema þegar minjar tengdar 
sögulegum persónum eða þekkt-
um valdastöðum koma í leitirnar. 
Fornar leifar er engu að síður að 
finna á ólíklegustu stöðum, áætl-
að er að hér á landi séu að minnsta 
kosti 130 þúsund fornleifastaðir 
en aðeins brot af þeim hefur verið 
rannsakað. Í bókinni Mannvist, 
sem kom út á vegum Opnu á dög-
unum, er sjónarhorninu beint að 
hversdagslegri minjum um daglegt 
líf almennings áður fyrr. Birna 
Lárusdóttir, ritstjóri og aðalhöf-
undur bókarinnar, segist hafa vilj-
að skrifa læsilegt og fræðandi rit 
fyrir hinn almenna lesanda. 

„Ég hef verið í þessum bransa 
síðan 1999 og mér hefur ávallt 
fundist skorta bók eins og þessa,“ 
segir Birna, sem starfar sem 
fornleifafræðingur hjá Fornleifa-
stofnun Íslands. „Fólk er almennt 
forvitið um þessa fræðigrein. 
Undanfarin tíu til tuttugu ár hafa 
verið gerðar mjög miklar rann-
sóknar, en niðurstöðurnar kannski 
ekki gerðar sérlega aðgengilegar 
fyrir almenning.“ 

Fjölbreytileg fræðigrein 
Birna segist hafa tekið þann pól í 
hæðina að gera grein fyrir forn-
leifafræðinni sem slíkri og sýna 
hversu fjölbreytt starf er unnið 
innan hennar vébanda. 

„Það vill loða við greinina hálf-
gerð fjársjóðsleitarímynd, þar sem 
allt snýst um uppgröft á landnáms-
mönnum, sögulegum bæjarstöð-
um eða dýrgripum. En fornleifa-
fræðin snýst um svo margt fleira. 
Á hverri einustu jörð eru á bilinu 
20 til 100 fornleifastaðir, frá mjög 
ólíkum tímaskeiðum.“ 

Í bókinni er líka lögð áhersla 
á fornleifafræði sem sjálfstæða 
fræðigrein sem hefur eitthvað 
fram að færa á eigin forsendum, 
í stað þess að vera hækja annarra 
greina á borð við sagnfræði. 

„Besta dæmið um það í bókinni 
er kafli Þóru Pétursdóttur um 
nýminjar. Það er eiginlega nýj-
asti póllinn í fornleifafræðinni. 
Erlendis er til grein sem kallast 
„Material Culture Studies“, sem 
gengur út á að minjarnar sjálfar 
segi okkur einhverja aðra sögu en 
þá sem verið er að skrá, komi með 
annan vinkil.“ 

Uppgangur í fornleifaskráningu
Það er gömul saga og ný að fjár-
framlög til fornleifafræði hafa 
verið skorin við nögl í gegnum tíð-
ina. Engu að síður segir Birna að 
hér hafi talsverður uppgangur í 
fornleifafræði undanfarna tvo ára-
tugi eða svo, ekki síst á sviði forn-
leifaskráningar, sem sveitarfélög 

í landinu hafa látið í vinna í sam-
bandi við aðalskipulag. 

„Fornleifaskráning gengur út 
á að safna upplýsingum um staði 
þar sem fornleifar leynast. Þetta 
er dauflegt orð yfir mjög skemmti-
lega vinnu, maður þarf að fara á 
vettvang, ganga um jarðir heilu 

dagana. Stundum uppgötvar 
maður leifar um forn mannvirki á 
stað sem engan grunaði og stund-
um kemst maður að því að kenni-
leiti, sem heimamenn hafa lengi 
staðið í trú um að væru minjar 
um mannvist, eru í rauninni frá 
náttúrunnar hendi.“ 

Langstærsti gagnagrunnurinn 
um fornleifar er hjá Fornleifa-
stofnun Íslands, sem telur um 30 
þúsund fornleifastaði. „Netið er 
alltaf að þéttast og þessi bók er 
ein fyrsta tilraunin til að gera eitt-
hvað við þær upplýsingar sem hafa 
safnast upp í þann grunn.“ 

Vannýtt tækifæri
Birna segir þó enn vanta mikið 
upp á og að samdrátturinn eftir 
efnahagshrun hafi komið illa niður 
á greininni; sveitarfélög hvorki 
sjái sér fært að standa í forn-
leifaskráningu né gera eitthvað 
með þær upplýsingar sem hafa þó 
safnast saman. 

„Fornleifaskráningin býður 
upp á svo mörg tækifæri, sem 
liggja enn sem komið er óbætt hjá 
garði. Tökum ferðaþjónustuna sem 
dæmi, það er alltaf verið að tala 
um að fjölga áfangastöðum fyrir 
ferðamenn. Fornminjaskráningin 
er kjörin í það. Ég man þegar ég 
byrjaði í fornleifaskráningunni að 
maður gat gengið um sumar sveit-
ir dögum saman án þess að rekast 
á sálu. Svo fór maður í næstu vega-
sjoppu og þá voru heilu rúturnar 
fullar af fólki.

Kannski liggur vandinn í því að 
fólk er alltaf að leita að einhverju 
stórkostlegu eða einstöku, jafn-
vel stöðum sem hægt er tengja við 
nafngreindar persónur. Fyrir mér 
er það einmitt hið almenna sem er 
svo áhugavert við fornleifafræð-
ina, hin órjúfanlega heild menn-
ingar og landslag. Minjarnar opna 
algerlega nýja vídd og nýja sýn 
á umhverfið. Og auðvitað liggur 
ábyrgðin að einhverju leyti hjá 
okkur fornleifafræðingum, við 
þurfum að vera duglegri að koma 
niðurstöðum okkar á framfæri og 
vekja áhuga almennings.“

bergsteinn@frettabladid.is

Fornminjarnar opna glænýja vídd 

KVÖLDLOKKUR Á JÓLAFÖSTU Blásarakvintett Reykjavíkur og félagar halda sína árlegu aðventutónleika undir heitinu 
„Kvöldlokkur á jólaföstu“ í Fríkirkjunni í Reykjavík á þriðjudagskvöld klukkan 20. Á dagskrá eru meðal annars serenöður eftir 
Beethoven og Mozart. Auk þess leikur kvintettinn helstu slagarana úr Töfraflautunni og í lokin mótettuna „Ave verum corpus". 
Tónleikarnir taka rúma klukkustund. Almennur aðgangseyrir er 1.500 krónur en 1.000 krónur fyrir nema og eldri borgara. 

BIRNA LÁRUSDÓTTIR Er ritstjóri og aðalhöfundur bókarinnar Mannvist. Hún segir 
fræðimenn mega vera duglegri að koma niðurstöðum sínum á framfæri fyrir 
almenning.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

Aðrir höfundar efnis 
í Mannvist: Adolf 

Friðriksson, Árni Hjartarson, 
Bjarni F. Einarsson, Elín Ósk 
Hreiðarsdóttir, Guðmundur J. 
Guðmundsson, Hildur Gests-
dóttir, Orri Vésteinsson og 
Þóra Pétursdóttir.
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Jólahlaðborð 2011
Jólaveisla fyrir einstaklinga og hópa 

allar helgar á aðventunni

videyjarstofa@holt.is    sími 552 5700    www.videyjarstofa.is

Gallery Restaurant – Hótel Holt 
sér um allar veitingar í Viðeyjarstofu.
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Bækur  ★★★★

Málverkið 
Ólafur Jóhann Ólafsson 

Vaka-Helgafell 

Af ástum og stríði
Í Málverkinu er sögð saga tveggja kvenna. Marchesu Alice Orsini, enskrar konu 
sem býr á bóndabæ í sunnanverðu Toskana á Ítalíu, og Kristínar Jónsdóttur, 
myndlistarkonu frá Íslandi, sem hefur sinnt list sinni í Róm. Sagan gerist á 
tímum síðari heimsstyrjaldarinnar og átökin magnast eftir því sem líður á 
bókina. En stríð er líka háð í einkalífi kvennanna, þar sem þær eiga báðar í 
leynilegum ástarsamböndum. Kristín heldur við kvæntan meistara sinn og hin 
gifta Alice hittir á laun mann sem hún hefur þekkt frá unglingsárum. 

Alice er sögumaður í hluta bókarinnar, en einnig er sagt frá henni og 
fjölskyldu hennar í þriðju persónu frásögn – sem og Kristínu og hennar lífi. 
Flakkað er fram og aftur í tíma, en líf kvennanna skarast nokkrum sinnum. Í 
upphafi bókar kemur Kristín særð á býli Alice, og þegar líða tekur á söguna 
kemur í ljós að þar réðu engar tilviljanir för.

Um málverkið sem bókin er kennd við er ekki margt hægt að segja, þar 
sem það er þungamiðja verksins og spenna sögunnar nátengd því. En kannski 
má leiða að því getum að málverkið sé tákn um von – eða það sem konurnar 
halda báðar að verði sér til bjargar. Alice tekur að sér að geyma það og trúir (í 
það minnsta fyrst um sinn) að það verndi hana og þá sem næst henni standa 
fyrir ógnum stríðsins. Kristín vonast hins vegar í fyrstu til þess að það lækni 
þann sársauka sem ástarsambandið við meistarann hefur valdið henni. 

Yfir stíl bókarinnar hvílir einhver mildi, sem veldur því að heildarsvipur 
sögunnar verður ofboð fallegur, þó að greint sé frá sorgum og óhugnaði ásta 
og stríðs. Sagt er frá barnsmissi, sem er vitaskuld vandmeðfarið efni, en allt 
sem honum tengist er frábærlega vel skrifað og áhrifaríkt. Þar missir höfundur 
sig hvergi nokkurs staðar yfir í væmni, þó að slíkar gildrur hafi áreiðanlega 
legið víða. Það tók mig svolítinn tíma að fóta mig í Málverkinu, en eftir að það 
tókst heillaðist ég alveg upp úr skónum. Augljóst er að Ólafur Jóhann hefur 
unnið mikla heimildarvinnu og víða leitað fanga þegar hann skrifaði bókina. 
Mér þykir þessi fína heimildarvinna skína hvað best í gegn þegar hann skrifar 
um nákvæm handtök Kristínar við forvörslu málverka, en þar er hvert smáatriði 
fínpússað. Líka er mjög fróðlegt að lesa um framgang stríðsins á Ítalíu, en 
Ólafur Jóhann segir í eftirmála að þar byggi hann á dagbókum „raunverulegrar“ 
konu, Írisar Origo, sem upplifði þar átakanlega atburði í návígi. 

Ólafi Jóhanni tekst ákaflega vel upp í þessari skáldsögu. Sýnilega vinnur 
hann úr heimildum af kostgæfni, en fyrst og fremst er Málverkið þó fagurlega 
skrifuð skáldsaga um örlög einstaklinga; ást, missi og eftirsjá.  
 Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir

Niðurstaða: Eftirminnileg saga, svo vel unnin og fallega saman sett að það 
er hreinlega aðdáunarvert.
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Eftir  þegarverju ári kemur 
Pósturinn jólagjöfum á milli ættingja 
og vina frá öllum landshornum. 
Stórt dreifikerfi Póstsins iðar af lífi 
þegar fara að láta sjá sig á pósthú-
sum landsins. Pósturinn kemur þeim 
heim að dyrum viðtakanda, sem 
ereinu skrefi frá jólatrénu. 
skiptir engu málið hvað gjöfin er , 
Pósturinn kemur því til skila. Það 
stoppar þig því ekkert ef þú vilt gefa 
seturínum á Drangsnesi þvottavél 
og ömmu þinni flatskjá.

Pósturinn hefur látið smíða fyrir sig 
fyrsta póst-appið á Íslandi. Í þessu 
notadrjúga símaforriti er hægt að 
fylgjast með sendingum, finna 
pósthús og póstkassa á korti og 
fletta upp skiladögum fyrir jólin. 
Póstappið nýtir sér tæknilega 
möguleika snjallsíma og má sem 
dæmi nefna að nofdddtendur fá og 
Android síma. 

 Póstappið nýtir sér möguleika 
snjallsíma og má sem dæmi nefna að 
notendur fá upplýsingar um pósthús 
og póstkassa út frá eigin staðsetnigu 
á korti. stappið er í stöðugri þróun 
og það má fastlega búast við því að 
á næstu 
mánuðum muni bætast við fleiri 
gagnlegir notkunarmöguleikar. Af 
nógu er að taka í fjölbreyttri 
þjónustu Póstsins.
Póstappið er fáanlegt bæði fyrir 
iPhone og Android síma. 

Pósturinn hefur látið smíða fyrir sig 
fyrsta póstappið á Íslandi. Í þessu 
notadrjúga símaforriti er hægt að 
fylgjast með sendingum, finna 
pósthús og póstkassa á korti og 
fletta upp skiladögum fyrir jólin. 
Póstappið nýtir sér tæknilega 
möguleika snjallsíma og má sem 
dæmi nefna að notendur fá upplýs-
ingar um pósthús og póstkassa út frá 
eigin staðsetnigu á korti.
  Póst-appið er í stöðugri þróun og 
það má fastlega búast við því að á 
næstu mánuðum muni bætast við 
fleiri gagnlegir notkunarmöguleikar. 
Af nógu er að taka í fjölbreyttri 
þjónustu Póstsins. 
  Póst-appið er fáanlegt bæði fyrir 
iPhone og Android síma. 

Á hverju ári flytjum við 
jólagjafir á milli ættingja og vina frá 
öllum landshornum og dreifikerfi 
Póstsins iðar af lífi þegar gjafirnar 
fara að láta sjá sig á pósthúsum 
landsins. Pósturinn kemur þeim 
heim að dyrum viðtakanda, sem er 
einmitt einu skrefi frá jólatrénu. 
   Það skiptir engu málið hvað gjöfin 
er stór, Pósturinn kemur henni til 
skila. Það stoppar þig því ekkert ef 
þú vilt gefa afa þínum á Drangsnesi 
þvottavél og ömmu þinni flatskjá.

Það þarf ekki mikið til að vekja 
góðar minningar um jólin. Einhver 
smáhlutur, mynd frá síðasta sumri, 
sokkapar eða falleg bók. Það er 
hugurinn sem skiptir máli. 

Sendu hug þinn með Póstinum 
– heim að dyrum.
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iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii gar um pósthhús og ppóstkassa út frá 
eigin staðsetnigigu á koorti.
  Póst-appið eer í stöðöðugri þróun og 
það má fastltlega búúaast við því að á 
næstu máánnuðum mmuni bætast við 
fleiri ggagagnlegir nnootkunarmöguleikar. 
Aff n nógu er aaðð taka í fjölbreyttri 
þþjónustu PPóóstsins.
  Póóstst-appið er fáanlegt bæði fyrir 
iPiPhhone og Android síma.

ins og   þeþeþeþeþeþeþeþeþþ iririririirirrararararaaa ff f f f f fjöjöjöjöjöjöjööööjöjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj lmlmlmlmmmmörörörörörörröröörrrrguguguguguuuuuugguugugguguuuuguugggguguguuuguuuuuggggguguguguuuuuuuuuuuguguuguugugggggggguguguuuuguguguuugugggggggggggggggggggggggg ssssssssssssssssssssssssss   ssssss    ölölölölölöllöllllölölölöllöööölöllölllllööööööööööööööllllöllllölööööööööööööööölllölölllölölööööööööluauauuauauuauaauauuuaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuauaauaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuauauauuuu ðiðiðiðiðiðiiððððiðððiiiiiiiðððiiiiiððððððððððððððððiiðiðiðiððððððððððððiðiðð lalallalaallaalallallllaaaaaaaaaalllllllaaaaalalalaalalalalllll  
sem seljjjjjjjja ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffrfffff ííímerki um land allt.  
  Sms-frímerki er númer sem send-
andi skrifar skýrt og greinilega efst í 
hægra horn sendingar, þar sem frí-
merkin eru venjulega sett. Hægt er fá 
sent sms-frímerki sem gildir fyrir allt 
að fimmtíu sendingar. Kostnaðurinn
gjaldfærist á símreikning sendanda.

JÓLIN Á hverju ári flytjum við
jólagjafir á milli ættingja og vina frá 
öllum landshornum og dreifikerfi 
Póstsins iðar af lífi þegar gjafirnar ff
fara að láta sjá sig á pósthúsum
landsins. Pósturinn kemur þeim 
heim að dyrum viðtakanda, sem er
einmitt einu skrefi frá jólatrénu.
  Það skiptir engu málið hvað gjöfin
er stór, Pósturinn kemur henni til 
skila. Það stoppar þig því ekkert ef 
þú vilt gefa afa þínum á Drangsnesi
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ininnlnleieittt enn eina tækninýjungina í
póstsamskiptum landsmanna, sms-
frímerki. Það er því hægt að nálgastí
frímerki allan sólarhringinn, allan
ársins hring óháð opnunartíma Pósts-

Það þarf ekki mikið til að vekja 
góðar minningar um jólin. Einhver 
smáhlutur, mynd frá síðasta sumri, 
sokkapar eða falleg bók. Það er 
hugurinn sem skiptir máli. 

Sendu hug þinn með Póstinum 
– heim að dyrum.
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Það er hugurinn sem skiptir máli.
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Sendum jólin!
www.postur.is

Sendum jólin!

Bæði fyrir iPhone og AndroidB

Kvikmyndatökumaðurinn 
Óttar Guðnason er um þess-
ar mundir við störf í Suffolk 
á Englandi en hann stjórnar 
kvikmyndatökunum á kvik-
myndinni The Numbers 
Station sem skartar John 
Cusack í aðalhlutverki. 
Myndin er tryllir í anda 
Bourne-kvikmyndanna.

„Flestir tökustaðirnir eru á göml-
um Nato-hervelli sem búið er að 
breyta í neðanjarðarbyrgi,“ segir 
Óttar Guðnason kvikmyndatöku-
maður. 

Nýjasta verkefni hans er kvik-
myndin The Numbers Station 
eftir danska leikstjórann Kasper 
Barfoed. Myndin skartar John 
Cusack og Malin Akerman í aðal-

hlutverkum en Cusack hefur um 
árabil verið einn vinsælasti leik-
ari Hollywood. Akerman hefur 
smám saman verið að skríða upp á 
stjörnuhimininn, lék meðal annars 
á móti Ben Stiller í gamanmynd-
inni The Heartbreak Kid. Óttar er 
búinn að vera í tvo mánuði á Eng-
landi og tökur hafa gengið mjög 
vel, eru rúmlega hálfnaðar. „Við 
erum á áætlun og það er stefnt að 
því að klára 22. desember. Ég kem 
því heim korteri fyrir jól, á pant-
að flug klukkan 13 frá Heathrow. 
Ætli maður endi ekki bara í jóla-
kettinum í ár.“

Óttar segir verkefnið hafa 
komið í kjölfarið á kvikmynd 
Baltasars Kormáks, Inhale, sem 
Barfoed sá og hreifst af. „Þetta 
er sæmilega stór mynd í sniðum, 
framleiðslukostnaðurinn er vel 
á annan milljarð,“ segir Óttar en 
það eru bræðurnir Sean og Bryan 

Furst sem framleiða hana. „Þetta 
eru sömu aðilar og eiga endur-
gerðarréttinn að Mýrinni eftir 
Balta,“ útskýrir Óttar en einvala-
lið kvikmyndagerðarmanna kemur 
að gerð hennar. „Sá sem stjórnar 
áhættuatriðunum er Greg Powell 
og er almennt talinn vera sá besti 
í sínu fagi og tæknibrelluliðið 
kemur allt frá kvikmynd Ridley 
Scott, Prometheus,“ segir Óttar en 
eins og flestum ætti að vera kunn-
ugt um fóru tökur á þeirri mynd 
fram hér á landi. „Þjóðarstoltið 
gerði nú svolítið vart um sig þar 
sem þeir voru algjörlega dolfallnir 
yfir landi og þjóð.“

Til stóð að John Cusack og Óttar 
ynnu saman að gerð kvikmyndar-
innar Stopping Power árið 2007 
sem Jan de Bont átti að leikstýra. 
Hins vegar mistókst að fjármagna 
kvikmyndina á síðustu stundu og 
því var öllu skellt í lás þrátt fyrir 

að Óttar og Cusack væru búnir að 
taka upp opnunaratriðið. „Í dag 
þykir hreinlega kraftaverk að 
ná svona óháðum kvikmyndum 
saman þar sem gríðarlega erfitt 
er að koma höndum yfir fjármagn. 

Það mátti litlu muna að þessi mynd 
félli saman fyrir rúmum mánuði 
en sem betur fer gekk fjármögn-
unin eftir og við fengum að halda 
okkar striki.“ 

freyrgigja@frettabladid.is

KEMUR KORTERI FYRIR JÓL

Á NATÓ-HERVELLI Óttar Guðnason er að vinna við kvikmyndina The Numbers Station 
sem er að mestu leyti tekin upp á Nató-hervelli. Kvikmyndin skartar John Cusack og 
Malin Akerman í aðalhlutverkum.

TÖLVULEIKJAFYRIRTÆKIÐ GATE FIVE krefur söngkonuna Beyoncé 
Knowles um svimandi háa upphæð, eða í kringum 12 milljarða króna, fyrir að 
hætta við að taka þátt í dansleiknum Starpower: Beyoncé. 
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Kris Jenner, höfuð Kardashian-
fjölskyldunnar, vill afsökunar-
beðni frá breska leikaranum 
Daniel Craig vegna ummæla 
hans í tímaritinu GQ. Craig sagði 
ótrúlegt að raunveruleikastjörn-
ur líkt og Kardashian-fjölskyldan 
skyldu stórgræða á því að haga 
sér eins og fífl í sjónvarpinu.

Heat Magazine hafði eftir 
Jenner að hún vildi afsökunar-
beðni frá Craig. „Það rétta í stöð-
unni væri opinber afsökun frá 
honum. Auðvelda leiðin væri að 
gagnrýna feril hans líka opinber-
lega, en fjölskylda mín mun ekki 
sökkva svo lágt,“ sagði Jenner.

Fúl út í Craig

Johnny Depp hefur lengi talað 
um ást sína á Evrópu og eyðir 
eins miklum tíma og hann getur á 
heimili sínu í Suður-Frakklandi. 
Hann passar sig þó alltaf að eyða 
aldrei fleiri en 183 dögum á ári í 
Frakklandi, því annars þarf hann 
að borga franska ríkinu tekju-
skatt. 

Leikarinn viðurkennir að þrátt 
fyrir stóryrtar yfirlýsingar um 
yfirburði Evrópu vilji hann ekki 
gefa frá sér bandarískan ríkis-

borgararétt með því að 
sækja um fullan 
búseturétt í landi 

baguettebrauða og 
alpahúfa, en frönsk 
yfirvöld hafa lengi 

reynt að sannfæra 
hann um að gera 

einmitt það enda 
myndi tekju-
skattur leikar-
ans heimsfræga 
verða þeim 
mikil búbót. 

Vill ekki 
borga skatta

EVRÓPUSINNI 
Depp segist aldrei 
geta slakað á jafn 
vel og á franska 
búgarðinum 
sínum.

Ljósmyndarinn Jónatan 
Grétarsson blés til útgáfu-
hófs á vinnustað sínum í 
Hamraborg á föstudaginn. 
Jónatan var að senda frá 
sér ljósmyndabók sem ber 
hið þægilega nafn Icelandic 
Queens/Artists/Angels/
Stages/Scapes/BDSM and 
the Kid. Góð stemning var 
í hófinu og virtust gestir 
ánægðir með bók Jónatans.

Fögnuðu ljósmyndabók Jónatans

Björgvin Ólafsson, Hilda Guttormsdóttir og Arnþór Ásgrímsson voru hrikaleg í 
útgáfuhófinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sólveig Jónsdóttir og Hrund Þórsdóttir, 
ritstjóri Mannlífs, voru meðal gesta.

Bára Kristinsdóttir, prófessorinn 
Goddur og Arndís B. Sigurgeirs-
dóttir bóksali í Iðu.

Haukur Eyþórsson og María Ólafs-
dóttir.

Egill Erlingsson og Ragnheiður K. Guð-
mundsdóttir.

Smári Víðisson og Ingólfur Þorsteinsson.

Jónatan Grétarsson og Ardís Ólöf 
Víkingsdóttir ljósmyndari 

útgáfuhóf ljósmyndabók 
Jónatan Grétarsson og 

Ardís Ólöf Víkings-
dóttir útgáfuhóf
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Original 
Arctic Root
– vinnur gegn streitu og álagi

– eflir einbeitingu, úthald og þrek

álagi
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MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

VERTU FASTAGESTUR!
Ódýrara í bíó með aðgangskortum!

MÁNUDAGUR: HKL 18:00, 20:00, 22:00  Á ANNAN VEG 
18:00  WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN 20:00, 22:00  
HJEM TIL JUL 18:00, 20:00  MIDNIGHT IN PARIS 22:00  
SUPERCLASICO 18:00, 20:00  PARTIR 22:00
SL. TEXTI / ENGLISH SUBTITLES.

HKL
ANTI-AMERICAN

WINS NOBEL PRIZE
NÝJÓLA-
KLASSÍK!

VERÐLAUNAMYNDIN

Á ANNAN 
VEG

Low Roar er listamanns-
nafn bandaríska tónlistar-
mannsins Ryans Karazija. 
Ryan flutti til Íslands fyrir 
ári og tók upp plötu heima 
í stofu hjá sér í vaktafrí-
um frá erfiðisvinnu. Platan 
hefur fengið frábærar 
viðtökur.

„Ég er ótrúlega ánægður með við-
tökurnar,“ segir bandaríski tón-
listarmaðurinn Ryan Karazija 
sem nýverið gaf út sína fyrstu 
plötu undir listamannsnafninu 
Low Roar. Ryan er búsettur á 
Íslandi, en hann flutti til Reykja-
víkur í september á síðasta ári 
þegar hann giftist íslenskri kær-
ustu sinni. Plötunni hefur verið vel 
tekið, bæði hér heima og erlendis. 
Fyrir stuttu var lag af plötunni 
notað í sjónvarpsþáttunum vin-
sælu 90210 og í vikunni stökk plat-
an í fyrsta sætið á tónlistarsíðunni 
Gogoyoko. 

Ryan samdi lögin eftir flutn-
ingana til Íslands, og segir þau 
fjalla um allt það sem viðkemur 
því að hefja nýtt líf á nýjum stað. 
Tónlistarmaðurinn bjó áður í Kali-
forniu þar sem hann átti mikilli 
velgengni að fagna með hljóm-
sveit sinni. Stökkið var því stórt 
og hann syngur á hreinskilinn 
hátt um erfiðleika við að passa 
inn í samfélagið, finna vinnu og 
sjá fyrir fjölskyldu um kaldan 
íslenskan vetur. „Á sama tíma og 
það var erfitt að byrja upp á nýtt 
hérna var það líka frískandi. Mig 
langaði að taka upp plötu hérna 

en hafði áhyggjur af því að hafa 
engin sambönd og þekkja engan 
hér. Það varð til þess að ég tók 
plötuna upp sjálfur heima í stofu 
hjá mér, sem eftir á að hyggja var 
mikil blessun. Ég gat samið lögin 
og haldið hráu tilfinningunni, sem 
ég hefði ekki getað ef ég hefði 
farið í eitthvert fínt hljóðver.“

Á liðnu ári hefur Ryan komið 
sér vel fyrir á Íslandi og segist 
elska að búa í Reykjavík, stærð-
in og andrúmsloftið sé frábært. 
Hann hefur kynnst íslensku tón-
listarsenunni betur og fann sér 

vinnu, sem veldur því reyndar 
að hann hefur minni tíma til þess 
að semja tónlist því hann vinnur 
vaktavinnu, bæði á næturnar og 
daginn. „Það er samt ekki endi-
lega slæmt. Ég held að ég hafi haft 
of mikinn tíma áður. Núna kann 
ég betur að meta frítímann og nýti 
hann svo miklu betur,“ segir Ryan 
sem hefur ekki í hyggju að flytja 
frá Íslandi í bráð. „Ekki á meðan 
þið viljið enn hafa mig.“

Útgáfutónleikar Low Roar verða 
haldnir á Kex Hostel 28. desember 
næstkomandi.  bergthora@frettabladid.is

Tók upp plötu heima í stofu

KALDARA LOFTSLAG Ryan Karazija og Júlíus Björgvinsson eru nýkomnir heim frá 
Kaliforniu þar sem þeir spiluðu lög af nýju plötunni á nokkrum tónleikum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Matt Damon viðurkennir að hann fái að mestu frið 
fyrir ágangi ljósmyndara ólíkt Brad Pitt og Ben 
Affleck. Þetta kemur fram í viðtali sem tímaritið 
Parade tók við Damon.

Leikarinn segir götublöðin öll á höttunum eftir 
hneyksli og því fái hann að lifa lífi sínu í ró og 
næði. „Þau hafa ekki áhuga á mér. Ég er enn giftur 
sömu konunni, er enn í sömu vinnunni og er ennþá 
hamingjusamur.“

Damon segir vini sína, leikarana Brad Pitt og 
Ben Affleck, þó ekki jafn lánsama og hann sjálf-
an. „Brad skilur ekki að ég skuli geta eytt degi á 
leikvellinum með dætrum mínum án þess að vera 
myndaður. Ég man líka eftir atviki sem átti sér 
stað þegar Ben var í sambandi með Jennifer Lopez 
og var hundeltur af ljósmyndurum. Hann keyrði, 
með tuttugu bíla á eftir sér, í átt að San Francisco 
og eftir sex klukkustundir snéri hann við og keyrði 
til baka. Hann sagði við mig; Ég var svo reiður út í 
þá fyrir að hnýsast í einkalíf mitt að ég eyddi eina 
frídeginum mínum í að hefna mín á þeim,“ sagði 
Damon sem er faðir fjögurra stúlkna á aldrinum 
eins árs til þrettán ára. 

Matt Damon fær að vera í friði

RÓLEGT LÍF Matt Damon segist að mestu fá frið frá ágangi ljós-
myndara, ólíkt mörgum vinum sínum.  NORDICPHOTOS/GETTY
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HAROLD AND KUMAR Ótextuð kl. 5:50 - 8 - 10:10 3D

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 5:50 3D
PUSS IN BOOTS M/ ensku. Tali kl. 8 3D
TRESPASS kl. 8 - 10:10 2D

HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali kl. 5:40 3D
TWILIGHT : BREAKING DAWN kl. 10:10 2D

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl tali kl. 5:40 Í 3D og 2D

VERY HAROLD & KUMAR XMAS ÓTXT. kl. 5:40 - 8 - 10:10 3D

HAPPY FEET TWO m/ísl tali kl. 5:40 3D
TWILIGHT: BREAKING DAWN PART 1 kl. 8 - 10:30 2D
SEEKING JUSTICE kl. 8 - 10:20 2D
A GOOD OLD FASHOINED ORGY kl. 8 2D
THE IDES OF MARCH kl. 10:20 2D
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A VERY HAROLD AND KUMAR CHRISTMAS kl. 8 - 10:1010 3D
HELP kl. 7:30 2D
A GOOD OLD FASHIONED ORGY kl. 10:20 2D

100/100
Merrily outrageous, over-the-top fun.
Entertainment Weekly

KLIKKAÐASTA GRÍNMYND ÁRSINS

FRÁBÆR TEIKNIMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
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hollywood reporter boxoffice magazine
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STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN 3D ísl tal kl. 6 3D
A VERY HAROLD AND KUMAR CHRISTMAS kl. 8 - 10 3D
HAPPY FEET TWO kl. 6 2D
THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN kl. 8 2D
A GOOD OLD FASHIONED ORGY kl. 10 2D

KAUPTU Á NETINU OG FÁÐU SENT Í TÖLVUPÓSTI
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Lénið þitt á lægra verði

Nú þarf enginn að vera lengur án léns. ISNIC þjónar 
núorðið meira en 35 þúsund lénum og í tilefni af þeim 
stóra áfanga þá lækkum við árgjaldið um 1.000 kr. 

Undanfarin ár hefur lénum ISNIC fjölgað verulega 
enda hefur árgjaldið ekki hækkað  í 11 ár. 
Árið 2008 felldum við niður 4.532 kr. stofngjald og nú 
lækkum við gjaldið til frambúðar.

ÞÚ.IS
Skráðu þitt eigið .is-lén hjá isnic.is á 

6.982 kr./ári
1000 kr. lækkun

Angelina Jolie er á stöðugu ferðalagi þessa dagana við að kynna kvik-
myndina In the Land of Blood and Honey sem 
er jafnframt frumraun hennar sem leik-
stjóri. Hún hefur veitt þónokkur viðtöl 
í tengslum við útgáfu myndarinnar og í 
því nýjasta segir hún Brad Pitt vera stóru 
ástina sína.

Jolie og Pitt kynntust árið 2005 við 
tökur á kvikmyndinni Mr. and Mrs. Smith 
og hófu samband stuttu síðar. Þau eiga nú 
saman sex börn, þar af eru þrjú ættleidd. 
„Við höfum skapað okkur fjölskyldu og Brad 
er ekki aðeins stóra ástin í lífi mínu, 
hann er fjölskylda mín. Það sem ég 
hef lært af Brad er að taka hamingju 
fjölskyldunnar fram yfir mína eigin 
og ég er einstaklega þakklát fyrir að 
eiga svo ástríka fjölskyldu. Ég ætti 
hana ekki án hans,“ sagði leikkonan 
um fjölskyldu sína. 

Ástfangin af Brad

ÁSTFANGIN Angelina Jolie er ást-
fangin af Brad Pitt og þakklát fyrir 

fjölskyldulíf þeirra.  NORDICPHOTOS/GETTY

Lady Gaga er án vafa ein allra 
vinsælasta poppstjarna heims um 
þessar mundir, og nú er svo komið 
að hún er farin að óttast að frægð 
hennar verði til þess að hún hljóti 
sömu örlög og Díana prinsessa 
heitin. 

Haft var eftir heimildarmanni 
að söngkonan vissi að hún væri 
nánast jafn þekkt og Díana var, og 
væri elt jafn brjálæðislega mikið 
af ljósmyndurum og aðdáendum. 
Gaga hefur dreymt að hún muni 
lenda í sams konar slysi og Díana, 
en prinsessan lést eins og flestir 
vita í bílslysi þegar bílstjóri henn-
ar reyndi að komast undan ágeng-
um ljósmyndurum. Lady Gaga ótt-
ast mikið að frægðin muni verða 
henni að aldurtila á einn hátt, enda 
sér hún sig sem Díönu 21. aldar-
innar. „Díana prinsessa er hinn 
eini sanni píslarvottur frægðar-
innar. Hún dó vegna hennar,“ var 
haft eftir söngkonunni.

Lady Gaga er þessa dagana að 
semja lag um Díönu, en eitt fræg-

asta lag hennar, Paparazzi, var 
einnig samið með sögu hinnar ást-
sælu prinsessu í huga.

Óttast örlög Díönu

HEIMSFRÆG Ofurstjörnur verða sífellt 
fyrir ágangi ljósmyndara, líkt og Lady 
Gaga söng um í Paparazzi.
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MARGRÉT LÁRA VIÐARSDÓTTIR OG HEIÐAR HELGUSON  voru um helgina útnefnd knatt-
spyrnukona og -maður ársins af Knattspyrnusambandi Íslands. Heiðar leikur með QPR í ensku úrvalsdeildinni 
en Margrét Lára gekk á haustmánuðum til liðs við þýska stórliðið Turbine Potsdam.

N1-deild karla
Fram - Valur 28-27 (15-14)

Mörk Fram (skot): Einar Rafn Eiðsson 7/1 
(10/1), Ingimundur Ingimundarson 6/3 (8/3), 
Róbert Aron Hostert 5 (11), Ægir Hrafn Jónsson 
4 (7), Arnar Birkir Hálfdánsson 3 (8), Jóhann 
Karl Reynisson 2 (3), Sigfús Páll Sigfússon 1 (1), 
Stefán Baldvin Stefánsson (1), Sigurður Egg-
ertsson (2).
Varin skot: Sebastian Alexandersson 8 (26/1, 
31%), Magnús Erlendsson 4 (13, 31%).
Hraðaupphlaup: 6 (Einar Rafn 3, Ægir Hrafn 1, 
Arnar Birkir 1, Jóhann Karl 1).
Fiskuð víti: 4 (Ingimundur 1, Róbert Aron 2, 
Jóhann Karl 1).
Utan vallar: 8 mínútur.

Mörk Vals (skot): Anton Rúnarsson 7 (13), Valdi-
mar Fannar Þórsson 5 (6), Magnús Einarsson 4 
(5), Sigfús Sigurðsson 3 (3), Sveinn Aron Sveins-
son 3 (3), Sturla Ásgeirsson 3/1 (5/1), Finnur Ingi 
Stefánsson 2 (4), Agnar Smári Jónsson (1).
Varin skot: Hlynur Morthens 18 (45/3, 40%), 
Sigurður Ólafsson (1/1).
Hraðaupphlaup: 3 (Anton, Valdimar, Magnús).
Fiskuð víti: 1 (Magnús).
Utan vallar: 8 mínútur.
Dómarar: Gísli Hlynur Jóhannsson og Hafsteinn 
Ingibergsson

Powerade-bikarkeppni karla
32-LIÐA ÚRSLIT
Grindavík - Haukar 95-59 (52-32)
Stig Grindavíkur: Giordan Watrson 24, J’Nathan 
Bullock 20, Ólafur Ólafsson 13, Ómar Örn 
Sævarsson 11, Þorleifur Ólafsson 8, Sigurður 
Þorsteinsson 8, Björn Steinar Brynjólfsson 3, Jón 
Axel Guðmundsson 3, Jóhann Árni Ólafsson 2, 
Einar Eyjólfsson 2, Þorsteinn Finnbogason 1.
Stig Hauka: Hayward Fain 18, Christopher Smith 
17, Emil Barja 9, Sævar Ingi Haraldsson 5, Örn 
Sigurðarson 4, Alex Óli Ívarsson 2, Davíð Páll 
Hermansson 2, Helgi Björn Einarsson 2.

ÍR - Keflavík 85-102 (46-41)
Stig ÍR: Robert Jarvis 20, James Bartolotta 19, 
Nemanja Sovic 14, Kristinn Jónasson 13, Eiríkur 
Önundarson 7, Ellert Arnarson 7, Hjalti Friðriks-
son 4, Níels Dungal 1.
Stig Keflavíkur: Charles Parker 27, Jarryd Cole 
23, Steven Dagustino 16, Valur Orri Valsson 15, 
Almar Guðbrandsson 8, Ragnar Albertsson 5, 
Halldór Örn Halldórsson 3, Gunnar H. Stefánsson 
3, Andri Þór Skúlason 2.

Víkingur Ó. - Þór Þorl. 52-120
Ármann - Skallagrímur 60-103
KR B - Höttur 80-81
Patrekur - Njarðvík B 69-87
ÍBV - Þór Ak. 47-153
ÍA - Fjölnir 68-86
Álftanes - Tindastóll 51-90
Mostri - KR 54-106
Haukar B - Breiðablik  62-78
Stjarnan B - Stjarnan 61-91
KFÍ - FSu 86-52
Reynir S. - Hamar 66-87

Í KVÖLD
Vodafone-höllin: Valur - Snæfell kl. 19:30

ÚRSLIT

Enska úrvalsdeildin
Arsenal - Everton 1-0
1-0 Robin van Persie (69.).
Bolton - Aston Villa 1-2
0-1 Marc Albrighton (32.), 0-2 Stilian Petrov (38.), 
1-2 Ivan Klasnic (54.).
Liverpool - Queens Park Rangers 1-0
1-0 Luis Suarez (46.).
Manchester United - Wolves 4-1
1-0 Nani (16.), 2-0 Wayne Rooney (26.), 2-1 
Steven Fletcher (46.), 3-1 Nani (55.), 4-1 Wayne 
Rooney (61.).
Norwich - Newcastle 4-2
1-0 Wesley Hoolahan (38.), 1-1 Demba Ba (45.), 
2-1 Grant Holt (58.), 3-1 Steve Morison (62.), 3-2 
Demba Ba (70.), 4-2 Grant Holt (81.).
Swansea - Fulham 2-0
1-0 Scott Sinclair (55.), 2-0 Danny Graham (90.).
West Brom - Wigan 1-2
1-0 Steven Reid (32.), 1-1 Victor Moses (36.), 1-2 
Jordi Gomez, víti (56.)
Sunderland - Blackburn 2-1
0-1 Simon Vukcevic (17.), 1-1 David Vaughan 
(84.), 2-1 Sebastian Larsson (92.).
Stoke City - Tottenham 2-1
1-0 Matthew Ethrington (13.), 2-0 Ethrington 
(43.), 2-1 Emmanuel Adebayor, víti (62.).

STAÐAN
Man. City 14 12 2 0 48-13 38
Man. United 15 11 3 1 35-14 36
Tottenham 14 10 1 3 30-18 31
Arsenal 15 9 2 4 31-23 29
Chelsea 14 9 1 4 31-17 28
Liverpool 15 7 5 3 18-13 26
Newcastle 15 7 5 3 21-19 26
Stoke City 15 6 3 6 16-24 21
Aston Villa 15 4 7 4 18-19 19
Norwich City 15 5 4 6 24-28 19
Swansea 15 4 5 6 16-20 17
Everton 14 5 1 8 15-18 16
QPR 15 4 4 7 15-26 16
Fulham 15 3 6 6 16-18 15
West Brom 15 4 3 8 14-23 15
Sunderland 15 3 5 7 18-18 14
Wolves 15 4 2 9 16-28 14
Wigan 15 3 3 9 14-29 12
Blackburn 15 2 4 9 22-34 10
Bolton 15 3 0 12 20-36 9

Spænska úrvalsdeildin
Real Madrid - Barcelona 1-3
1-0 Karim Benzema (1.), 1-1 Alexis Sanchez (30.), 
1-2 Marcelo, sjálfsm. (53.), 1-3 Cesc Fabregas (66.).

Þýskaland - fótbolti
Nürnberg - Hoffenheim 0-2
Gylfi Þór Sigurðsson lék ekki með Hoffenheim 
þar sem hann meiddist um síðustu helgi.

Þýskaland - handbolti
Kiel - Hamburg 30-25
Aron Pálmarsson skoraði tvö mörk fyrir Kiel. 
Alfreð Gíslason er þjálfari liðsins.
Wetzlar - Lübbecke 24-28
Kári Kristján Kristjánsson skoraði tvö mörk fyrir 
Wetzlar í leiknum.
Grosswallstadt - Füchse Berlin 26-29
Alexander Petersson skoraði átta mörk fyrir 
Füchse og Sverre Jakobsson lék í vörn Grossw.
Bergischer - Flensburg 25-36
Rúnar Kárason skoraði fjögur mörk fyrir í Berg.

STAÐA EFSTU LIÐA
Kiel 16 16 0 0 +137 32
Füchse Berlin 15 12 1 2 +45 25
Hamburg 15 11 0 4 +62 22
Flensburg 15 11 0 4 +42 22
RN Löwen 15 10 1 4 +43 21
Lemgo 15 9 0 6 +3 18
Lübbecke 16 9 0 7 +6 18
Magdeburg 14 8 0 6 +24 16

ÚRSLIT

HANDBOLTI Framarar unnu gríðar-
lega mikilvægan sigur, 28-27, gegn 
Val í Safamýrinni í gær, en leikur-
inn var nokkuð jafn allan tímann. 
Framarar eru því komnir með 14 
stig í N1-deildinni og í annað sæti. 
Einar Rafn Eiðsson skoraði sjö 
mörk fyrir Fram í leiknum sem 
og Anton Rúnarsson í Val.

Jafnræði var með liðunum til 
að byrja með og mikil harka var í 
leiknum, en staðan var 15-14 fyrir 
Fram í hálfleik. Framarar höfðu 
ákveðið frumkvæði í síðari hálf-
leiknum og leiddu stóran hluta 
hálfleiksins. 

Valsmenn gáfust aldrei upp og 
voru alltaf rétt við hælana á þeim. 
Þegar tvær mínútur voru eftir 
af leiknum var staðan 27-25 en 
þá skoruðu Framarar mikilvægt 
mark sem eiginlega gerði út um 
leikinn. 

Valsmenn héldu samt áfram 
og náðu að minnka muninn í eitt 
mark, en lengra komust þeir ekki 
og því stóðu Framarar uppi sem 
sigurvegarar.

Mikilvæg tvö stig
„Þetta var geysilega mikilvægur 
sigur og frábært fyrir okkur að 
taka tvö stig,“ sagði Einar Jónsson, 
þjálfari Fram, eftir sigurinn í gær.

„Mér fannst við fínir sóknarlega 
stóran hluta af leiknum en varnar-
leikurinn hjá okkur var alls ekki 
nægilega góður. Ég er bara virki-
lega ósáttur við varnarleikinn hjá 
okkur. Við erum ekki nægilega 
góðir maður á mann í vörninni, 
menn voru að rjúka út úr stöðum 
og ekki nægilega gott skipulag hjá 
okkur. Við vorum verulega aga-
lausir varnarlega í dag á meðan 
mikill agi einkenndi sóknarleik 
okkar, en það er kannski öfugt við 

leik okkar að undanförnu,“ segir 
Einar.

„Við vorum að elta þá nánast allan 
síðari hálfleikinn og það var okkur 
erfitt,“ sagði Óskar Bjarni Óskars-
son, þjálfari Vals, eftir tapið í gær.

Þeir voru klókari
„Þeir voru skrefinu á undan en ég 
hefði viljað fá boltann þegar fjór-
ar sekúndur voru eftir af leikn-
um þegar þeir fengu heldur ódýrt 
fríkast,“ sagði Óskar Bjarni.

„Þeir voru bara klókari í leikn-
um og við þurftum að hafa meira 
fyrir hlutunum. Við erum með 16 
tæknifeila í þessum leik sem er 
auðvitað allt of mikið. Mér fannst 
aftur á móti halla nokkuð á okkur 
í dómgæslunni og boltinn oft 
dæmdur ranglega af okkur. Það 
er mikil stígandi í spilamennsku 
okkar og menn að koma til baka 
úr meiðslum. Við ætlum okkur í 
þessa úrslitakeppni og erum með 
liðið til þess.“ - sáp

Fram vann borgarslaginn
Reykjavíkurliðin tvö í N1-deild karla mættust í Safamýrinni í gær. Fram hafði 
eins marks sigur, 28-27, og kom sér þar með upp í annað sæti deildarinnar.

INNLIFUN Ingimundur Ingimundarson og Valsarinn Anton Rúnarsson í leiknum í 
gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Það var nóg um að vera í ensku úrvals-
deildinni í knattspyrnu um helgina þegar 15. 
umferðin fór fram. Englandsmeistararnir í 
Manchester United vöknuðu loksins til lífs-
ins þegar þeir unnu auðveldan sigur á Wolves 
4-1 á Old Trafford. Wayne Rooney gerði tvö 
mörk fyrir United sem og Nani en þeir tveir 
hafa verið langt frá sínu besta undanfarnar 
vikur. Antonio Valencia var einnig frábær í liði 
Manchester United og spurning hvort þeir séu 
komnir aftur á beinu brautina. 

„Stundum skora sóknarmenn í kippum og 
vonandi er Wayne að komast á gott skrið í 
markaskoruninni sem mun endast fram yfir 
áramót,“ sagði Alex Ferguson, knattspyrnu-
stjóri Manchester United, eftir sigurinn.

Stoke stöðvaði sigurgöngu Tottenham með 
frábærum 2-1 sigri á Britannia-vellinum í gær. 
„Dómarinn átti skelfilegan dag og kostaði 

okkur þetta tap,“ sagði Harry Redknapp, 
knattspyrnustjóri Tottenham, eftir 
tapið í gær.

Robin van Persie hélt áfram 
að skora fyrir Arsenal sem 
sigraði Everton með einu 
marki gegn engu á Emir-
ates-vellinum í London. 
Liverpool bar sigur úr 
býtum gegn QPR en Luis 
Suárez skoraði loksins 
fyrir Liverpool. Heiðar 
Helguson kom ekki við 
sögu í liði QPR vegna smá-
vægilegra meiðsla.

Hrakfarir Blackburn 
Rovers halda áfram en 
félagið tapaði fyrir Sun-
derland 2-1 þar sem 

sigurmarkið var skorað þegar komið var 
fram í uppbótartíma. Svíinn Sebastian 
Larsson skoraði beint úr aukaspyrnu og 
tryggði Sunderland mikilvæg þrjú stig. 
Grétar Rafn er sem fyrr ekki í náðinni 

hjá Owen Coyle, knattspyrnustjóra 
Bolton, sem tapaði enn einu sinni 
gegn Aston Villa 2-1 á Reebok-vell-
inum. Nýliðarnir í Swansea halda 
áfram að krækja í mikilvæg sig en 
þeir sigruðu Fulham 2-0 á heima-
velli. Chelsea tekur síðan á móti 
Manchester City í kvöld í stórleik 
umferðarinnar.  - sáp

United, Liverpool og Arsenal unnu öll en Tottenham mátti sætta sig við óvænt tap gegn Stoke:

Rooney og Nani komu United á réttan kjöl

ROONEY SKORAÐI TVÖ
Wayne Rooney skoraði loksins eftir 
langa hvíld.

KEFLAVÍK HAFÐI BETUR Í SELJASKÓLA ÍR og Keflavík mættust í úrvalsdeildarslag í 
32-liða úrslitum Powerade-bikarkeppninnar í gærkvöldi. Keflavík hafði betur, 102-85, 
en hér er Valur Orri Valsson í baráttu við Eirík Önundarson, leikmann ÍR, í gær. Úrslit 
helgarinnar má sjá hér til hliðar á síðunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HANDBOLTI Kiel er enn með fullt 
hús stiga eftir sextán umferðir 
í þýsku úrvalsdeildinni en liðið 
hafði í gær betur gegn Hamburg, 
núverandi meisturum. Lokatölur 
voru 30-25 en Kiel skoraði fimm 
síðustu mörk leiksins.

Füchse Berlin er í öðru sæti 
deildarinnar en liðið vann í gær 
Grosswallstadt, 29-26. Þjálfar-
ar efstu tveggja liðanna eru því 
báðir íslenskir en Alfreð Gísla-
son er þjálfari Kiel og Dagur Sig-
urðsson stýrir Füchse Berlin.

Alexander Petersson fór á 
kostum með Berlínarliðinu í gær 
og skoraði átta mörk í leiknum. 
Aron Pálmarsson skoraði tvö 
mörk fyrir Kiel en hann hefur 
spilað mjög vel með liðinu í 
undanförnum leikjum. - esá

Þýski handboltinn:

Kiel enn án taps
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Arion banki er stoltur bakhjarl HSÍ

Við styðjum
stelpurnar okkar 
Til hamingju með frábæran árangur 
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– Afslátt eða gott verð?

Reykjavík - Reykjanesbæ 
Akureyri - Húsavík 
Vestmannaeyjum

í Múrbúðinni
VEGLEG VERKFÆRI

DURATOOL
Rafhlöðuborvél 18V 

2.990 kr.

NOVA 18V Rafhlöðuborvél 
2 hraðar

4.990 kr.
NOVA TWISTER 4,8V
Skrúfvél og skrúfbitar

1.790 kr.

ARGES borvél 
HDA235 900W

5.990 kr.

ARGES rafhlöðuborvél, 
HDA2544, 18v

17.900kr.
PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

Það vantaði bara 
aðeins meiri yfir-

vegun í leik okkar og fækka 
mistökunum, þá hefði allt 
getað gerst.

KAREN KNÚTSDÓTTIR
LEIKMAÐUR ÍSLANDS

HM í handbolta
16-LIÐA ÚRSLIT
Rússland - Ísland 30-19 (15-12)
Mörk Rússlands (skot): Ludmila Postnova 7 
(12), Chernoivanenko 3 (3), Davydenko 3 (3), 
Bliznova 3 (4), Turei 3/2 (4/2), Levina 3 (7), 
Uskova 2 (2),Shipilova 2 (3), Bodnieva 2 (4), 
Khmyrova 2 (5), Zhilinskayte (1).
Varin skot: Anna Sedoykina 8 (20/2, 40%), 
Maria Sidorova 4 (11/1, 36%).
Hraðaupphlaup: 7 (Chernoivanenko 2, Uskova 
2, Turei 1, Shipilova 1, Bodnieva 1)
Fiskuð víti: 2 (Bodnieva 2)
Utan vallar: 10 mínútur.
Mörk Íslands (skot): Karen Knútsdóttir 4/3 
(8/3), Arna Sif Pálsdóttir 3 (3), Þórey Rósa 
Stefánsdóttir 3 (5), Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 
2 (6), Stella Sigurðardóttir 2 (6), Anna Úrsúla 
Guðmundsdóttir 1 (1), Hanna G. Stefánsdóttir 
1 (1), Dagný Skúladóttir 1 (2), Þorgerður Anna 
Atladóttir 1 (2), Rut Jónsdóttir 1 (5).
Varin skot: G. Jenný Ásmundsd. 17 (47/2, 36%).
Hraðaupphlaup: 4 (Þórey 2, Stella 1, Dagný 1).
Fiskuð víti: 2 (Hrafnhildur 1, Anna 1, Dagný 1).
Utan vallar: 10 mínútur. 
Suður-Kórea - Angóla 29-30
Noregur - Holland 34-22
Svartfjallaland - Spánn 19-23

LEIKIR DAGSINS
Svíþjóð - Frakkland kl. 16.30
Í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport.
Rúmenía - Króatía kl. 16.30
Danmörk - Japan kl. 19.15
Í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport.
Brasilía - Fílabeinsströndin kl. 20.00

ÚRSLIT

Sigurður Elvar 
Þórólfsson og 
Pjetur Sigurðsson
fjalla um HM í Brasilíu
seth@frettabladid.is – pjetur@365.is

HANDBOLTI Stelpurnar okkar, 
íslenska landsliðið í handbolta 
kvenna, lauk keppni á heimsmeist-
aramótinu í gær með því að tapa 
30-19 gegn ríkjandi heimsmeist-
araliði Rússlands. Ísland náði 
samt sem áður frábærum árangri 
á þessu fyrsta heimsmeistaramóti 
kvennalandsliðsins, 12. sæti og 
60% vinninghlutfall í riðlakeppn-
inni. Upphafskafli Íslands gegn 
Rússunum í gær var stórkostlegur, 
Ísland komst í 4-2 og sjálfstraustið 
geislaði af liðinu.

Evgeny Trevilov, þjálfari Rússa, 
fór á kostum á hliðarlínunni og 
öskraði á alla í kringum sig lát-
laust allan fyrri hálfleikinn. Ísland 
fór í taugarnar á honum og hann 
leyndi ekki vonbrigðum sínum. 
Rússland komst ekki yfir fyrr en í 
stöðunni 7-6 og það munaði aðeins 
þremur mörkum í hálfleik.

Of mörg mistök
„Mér fannst við geta gert góða 
hluti gegn þessu liði miðað við 
byrjunina,“ sagði Karen Knúts-
dóttir, leikstjórnandi Íslands, en 
hún skoraði 4 mörk í leiknum. 
„Það var ekkert öðruvísi að spila 
við þetta lið en Svartfjallaland, 
Noreg eða Þýskaland. Það vant-
aði bara aðeins meiri yfirvegun í 
leik okkar og fækka mistökunum, 
þá hefði allt getað gerst,“ bætti 
Karen við.

Staðan í hálfleik var 15-12 fyrir 
Rússa og en Ísland náði að minnka 
muninn í 2 mörk þegar 11 mínút-
ur voru liðnar af síðari hálfleik, 
18-16. Þá skildu leiðir og Rúss-
ar skoruðu 5 mörk í röð og loka-
kaflinn var ekkert sérstakur hjá 
Íslandi. Í stöðunni 23-16 skoruðu 
Rússar aftur 5 mörk í röð og úrslit-
in ráðin. Lokatölur 30-19.

Heilluðu alla upp úr skónum
Íslensku landsliðsstelpurnar og 
þeir sem starfa í kringum þetta 
lið eiga hins vegar að bera höfuðið 
hátt þrátt fyrir þessa niðurstöðu. 
Liðið kom gríðarlega á óvart í 
þessari keppni og heillaði alla sem 
fylgdust með upp úr skónum.

Ágúst Jóhannsson þjálfari og 
Gústaf Adolf Björnsson, aðstoð-
armaður hans, hafa gert frábæra 
hluti að undanförnu. Liðið er nánast 
með 50% vinningshlutfall frá því 
að þeir tóku við liðinu sem er stór-
bæting miðað við undanfarin ár.

Liðið er ungt, nánast eins og U21 
árs lið. Kjarninn í liðinu er rétt að 
skríða yfir tvítugt og framtíðin 
er því björt. Reynslan sem þetta 
lið fékk á þessu móti mun aðeins 
styrkja það til enn stærri afreka.

Það hefur nánast gleymst að 
einn besti leikmaður liðsins í vörn 
og sókn, Rakel Dögg Bragadóttir, 
lék ekki með á þessu móti vegna 
alvarlegra hnémeiðsla og maður 
spyr sig hvað hefði getað gerst ef 
Rakel hefði ekki lent í þessu áfalli.

Jötnar í vörninni
Stella Sigurðardóttir og Anna 
Úrsúla Guðmundsdóttir báru 
varnarleik liðsins á herðum sér 
allt mótið. Arna Sif Pálsdóttir og 
Harpa Eyjólfsdóttir leystu einn-
ig varnarhlutverkin með sóma og 
Arna lék vel gegn Rússum þegar 
hún brá sér í sóknina.

Guðný Jenný Ásmundsdótt-
ir lék vel í markinu á sínu fyrsta 
stórmóti og varamarkvörðurinn 
Sunneva Einarsdóttir átti fínar 
rispur á þessu móti. Jenný var í 
raun sá leikmaður sem kom hvað 
mest á óvart enda var hún ekki í 
EM hópnum fyrir ári.

Kröftug í horninu
Þórey Rósa Stefánsdóttir eignaði 
sér stöðuna í hægra horninu með 
flottu framlagi. Öflugur leikmað-
ur sem nýtir færin sín vel. Hanna 

G. Stefánsdóttir, einn reynslumesti 
leikmaður liðsins, varð að sætta 
sig við að vera í aukahlutverki í 
þessari stöðu.

Dagný Skúladóttir átti jöfnustu 
leikina í íslenska liðinu. Skilar allt-
af sínu og er örugg eins og íslenskt 
ríkisskuldabréf – eða kannski 
aðeins öruggari en það. Ásta Birna 
Gunnarsdóttir fékk ekki margar 
mínútur í vinstra horninu þar sem 
Dagný blómstraði, en Ásta skilaði 
sínu.

Efldist við mótlætið
Rut Jónsdóttir náði að hrista af sér 
erfiða byrjun á mótinu og efldist 
við mótlætið, og Birna Berg Har-
aldsdóttir fékk dýrmæta reynslu. 
Hún er aðeins 18 ára og þarf 

líklega að fara að gera það upp við 
sig hvort hún ætli að leggja hand-
boltann alveg fyrir sig. En Birna 
er einnig á meðal bestu fótbolta-
markvarða Íslands.

Ragnhildur Guðmundsdóttir 
leysti sitt hlutverk með prýði þrátt 
fyrir að hafa ekki leikið mikið á 
þessu móti. Þorgerður Anna Atla-
dóttir fékk líka eldskírn sína á HM 
og hún getur bara orðið betri.

Ótrúlegur kraftur í fyrirliðanum
Ekki má gleyma 34 ára gamla fyrir-
liðanum, Hrafnhildi Skúladóttur. 
Hún gaf sig alla í þessa leiki, þrátt 
fyrir ýmis smávægileg meiðsli, og 
krafturinn sem býr í þessari konu 
getur ekki annað en virkað vel á 
alla sem eru í sama liði og hún.

Stelpurnar okkar hafa lokið 
keppni en ég segi bara eins og flest-
ir Íslendingar: Takk fyrir mig.

Stórkostlegur árangur þrátt fyrir allt
Heimsmeistaralið Rússa of stórt verkefni fyrir Ísland að þessu sinni. Frábær byrjun dugði ekki til fyrir Ís-
land í 30-19 tapleik í 16-liða úrslitum á heimsmeistaramótinu í Brasilíu. Framtíðin er svo sannarlega björt.

NÁÐU GLÆSILEGUM ÁRANGRI Karen Knútsdóttir er hér nýbúin að skora mark fyrir Ísland gegn Rússlandi í gær. Ágúst Þór 
Jóhannsson í bakgrunni hvetur sína leikmenn áfram og aðrir á varamannabekknum fagna innilega. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HANDBOLTI „Ég er gríðarlega stolt-
ur af þessu liði eins og öll þjóð-
in. Þetta eru æðislegar stelpur, 
miklir fagmenn, og náum flottum 
árangri á fyrsta heimsmeistara-
mótinu. Þær gefast aldrei upp og 
þetta er bara yndislegur hópur,“ 
sagði Knútur Hauksson, formaður 
Handknattleikssambands Íslands, 
í gær í Barueri. Knútur á dóttur í 
liðinu, Karen Knútsdóttur, og það 
verður seint sagt að formaðurinn 
hafi ekki lifað sig inn í leikina hér 
á HM í Brasilíu.

„Það er mikið verk sem unnið 
hefur verið af starfsmönnum HSÍ 
í kringum þetta mót sem og önnur 
stórmót. Við erum með um 100 
landsleiki á ári hjá öllum lands-
liðum og þetta er gaman þegar 
vel gengur,“ sagði formaðurinn en 
hann hefur líkt og aðrir stjórnar-
menn unnið hörðum höndum að því 
að útvega fjármagn í rekstur HSÍ.

„Þetta gengur allt saman upp 
að lokum en ég segi það á hverju 
stórmóti að staðreyndin er sú að 
við eigum ekki fyrir farinu heim. 
Þá tökum við bara „Íslending-
inn á þetta“ og reynum að redda 

þessu. Staðan er alltaf sú sama 
hjá okkur, það erfiðasta við þetta 
allt saman er að við vitum aldrei 
hvaða fjárhagsstuðning við fáum 
áður en lagt er í svona stórmót. Ég 
hef stundum gantast með það að 
það þyrfti að setja í gang söfnun, 
„stelpurnar heim“. Við erum ekki 
alltaf búnir að sjá fyrir endann á 

þessu þegar við leggjum af stað. 
Þannig er þetta hjá okkur og við 
gerum bara það sem þarf að gera 
til þess að redda hlutunum frá 
degi til dags. En á svona dögum 
þar sem góður árangur næst þá 
gleymir maður öllu því neikvæða 
sem fylgir þessum rekstri,“ sagði 
Knútur.  - seth

Knútur Hauksson, formaður HSÍ, er stoltur af árangri kvennalandsliðsins á HM:

„Eigum ekki fyrir farinu heim“

FORMAÐURINN Knútur Hauksson fylgdist vel með stelpunum okkar í Brasilíu.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HANDBOLTI Afríkumeistarar 
Angóla eru eitt spútnikliðanna á 
HM í Brasilíu en þeir unnu sér 
sæti í fjórðungsúrslitum keppn-
innar með sigri á Suður-Kóreu í 
gær, 30-29. Fögnuðu þær vitan-
lega vel og innilega í leikslok en 
Angóla kom mörgum á óvart með 
góðri frammistöðu í riðli Íslands 
á mótinu.

Noregur fór auðveldlega áfram 
eftir stórsigur á Hollandi, 34-22, 
og þá slógu Spánverjar sterkt 
lið Svartfellinga úr leik, 23-19. 
16-liða úrslitunum lýkur í dag 
með fjórum leikjum. - esá

Aðrir leikir á HM í Brasilíu:

Angóla áfram í 
fjórðungsúrslit

FAGNAÐ Patricia Viegas og félagar 
hennar í landsliði Angóla hafa náð 
góðum árangri í Brasilíu. NORDIC PHOTOS/AFP



Emil

Snæfell dúnúlpa 
Ný úlpa í Parka-línunni okkar 

og ein sú glæsilegasta. Hún er 
úr vatnsheldu efni og með 70% 

gæsadúnsfyllingu. Hettan er 
skjólgóð með kanti úr gerviskinni 

sem hægt er að taka af. Einstaklega 
góð flík fyrir íslenskar aðstæður. 

75.800 kr.

Kul peysa 
33.500 kr.

66°N húfa 
5.800 kr.

Lítið, skrýtið 
og skítkalt
Í Sandgerði fundum við 80 ára gamlan 
frystiklefa. Klefinn er því næstum jafn 
gamall okkur en í ár urðum við 85 
ára. Samkvæmt nútíma gæðakröfum 
er frystiklefinn of rakur fyrir geymslu 
matvæla og brúkast því aðeins undir 
beitu núorðið. Frostið í klefanum nær 
niður í 20 stig. Okkur þótti hann því 
kjörinn fyrir myndatöku af fötunum okkar 
enda eins og smækkuð mynd af Fróni - 
lítill, kaldur og dimmur en samt dálítið 
snotur.

Sjáðu meira á magazine.66north.is J
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

08.40 Come Dine With Me  09.30 Hustle  10.20 
Hustle  11.10 EastEnders  11.40 Derren Brown. 
Something Wicked This Way  12.55 Come Dine 
With Me  13.45 The Inspector Lynley Mysteries  
14.30 The Inspector Lynley Mysteries  15.20 Top 
Gear  16.10 Come Dine With Me  17.00 Derren 
Brown. Something Wicked This Way  18.15 QI  
18.45 QI  19.15 Top Gear  20.10 Top Gear  21.00 
Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow  21.45 QI  
22.15 Little Britain  22.45 Little Britain  23.15 Little 
Britain  23.45 The Graham Norton Show   

11.10 21 Søndag  12.05 Cleo  12.55 Jamie Olivers 
familiejul  13.20 Clement Søndag  14.00 DR 
Update - nyheder og vejr  14.10 Maggies nye liv  
15.00 Vinden i piletræerne  15.20 Shanes verden  
15.50 Professor Balthazar  16.00 Rockford  16.50 
DR Update - nyheder og vejr  17.00 Tæt på Dyrene  
17.30 TV Avisen med Sport  18.00 Aftenshowet  
18.30 Nissebanden i Grønland  19.00 Den frosne 
planet  19.50 Bag om den frosne planet  20.00 TV 
Avisen  20.25 Sporten med VM håndbold  20.30 
Lewis  22.05 OBS  22.10 Kontakt til fortiden

18.00 Að norðan

12.35 Ut i nærturen  13.00 Nyheter  13.05 Norge 
rundt  13.30 Magasin  14.00 Nyheter  14.10 Dallas  
15.00 Nyheter  15.10 Jessica Fletcher  16.00 
Nyheter  16.10 Det søte liv  16.40 Oddasat - nyhe-
ter på samisk  16.55 Nyheter på tegnspråk  17.00 
Jul i Blåfjell  17.25 Førkveld  17.40 Distriktsnyheter  
18.00 Dagsrevyen  18.45 Norge rundt-jubileum  
19.15 Brenner - historier fra vårt land  19.55 
Distriktsnyheter  20.00 Dagsrevyen 21  20.30 Buzz 
Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet?  21.30 
Livssynsdirektoratet

06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með 
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar 
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 
10.03 Veðurfregnir 10.13 Stefnumót 11.00 
Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 
Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 
Hringsól 14.00 Fréttir 14.03 Bak við stjörnurnar 
15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Ofar tungum 
15.25 Fólk og fræði 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Víðsjá 17.00 Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20 
Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr Evrópu 
20.00 Leynifélagið 20.30 Kvika 21.10 Ópus 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.15 Tónlistarklúbburinn 23.10 
Stúdentsárin 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp 
Rásar 1

11.30 The Trip  12.00 Skatten under glaciä-
ren  12.20 Hej kvinna  13.20 Längs radien  
13.40 Midnattssolens son  15.00 Rapport  15.05 
Gomorron Sverige  15.55 Engelska Antikrundan  
16.55 Sportnytt  17.00 Rapport  17.10 Regionala 
nyheter  17.15 Fråga doktorn  17.45 Julkalendern. 
Tjuvarnas jul  18.00 Kulturnyheterna  18.15 
Regionala nyheter  18.30 Rapport  19.00 Från 
Lark Rise till Candleford  20.00 Anno 1790  21.00 
Medialized  21.30 Små barn - stora rättigheter  
22.00 Kören  23.00 Starke man  23.30 Rapport  

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Golf 
fyrir alla 2 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eldhús 
meistarana

14.10 Jóladagatalið - Sáttmálinn (e)
14.40 Silfur Egils (e)
16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Babar (6:26) 17.52 Mærin Mæja 
(44:52) (Missy Mila Twisted Tales)
18.00 Jóladagatalið - Sáttmálinn
18.25 Óvænt heimsókn (2:5) (Uventet 
besøg) Dönsk þáttaröð með sjónvarpskon-
unni Puk Elgård.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Freistingar í borginni: Fyrstu 
vöruhúsin (Seduction of the City - The 
Birth of Shopping) Heimildamynd um það 
hvernig deildaskiptar stórverslanir komu 
til sögunnar og breyttu hlutverki kvenna í 
samfélaginu.
21.10 Hefnd (2:13) (Revenge)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn Í þættinum 
er sýnt frá leikjum á Íslandsmóti karla og 
kvenna í handbolta og körfubolta. 
23.00 Réttur er settur (24:25) (Raising 
the Bar) Bandarísk þáttaröð um gamla skóla-
félaga úr laganámi sem takast á fyrir rétti.
23.45 Kastljós (e)
00.20 Fréttir
00.30 Dagskrárlok

06.20 Wild West Comedy Show 
08.00 Waking Sleeping Beauty
10.00 A Cool, Dry Place
12.00 Lína Langsokkur
14.00 Waking Sleeping Beauty
16.00 A Cool, Dry Place
18.00 Lína Langsokkur
20.00 Wild West Comedy Show 
22.00 The Quick and the Dead
00.00 Dreaming Lhasa
02.00 Peaceful Warrior
04.00 The Quick and the Dead
06.00 Funny People 

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (75:175)
10.15 Masterchef (8:13)
11.00 Mercy (16:22)
11.45 Lie to Me (22:22)
12.35 Nágrannar
13.00 Frasier (15:24)
13.25 So you think You Can Dance (22:23) 
14.50 ET Weekend
15.40 Barnatími Stöðvar 2
17.00 Bold and the Beautiful
17.25 Nágrannar
17.52 The Simpsons (11:21) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.21 Veður 
19.30 Malcolm in the Middle (13:25)
19.55 My Name Is Earl (12:27) 
20.25 Glee (8:22) Þriðja gamanþáttaröðin 
um metnaðarfullu menntaskólanemana sem 
halda áfram að keppast við að vinna söng-
keppnir á landsvísu þrátt fyrir mikið mótlæti 
frá klappstýrukennaranum Sue sem nýtir hvert 
tækifæri til þess að koma höggi á söngkennar-
ann Will og hæfileikahópinn hans. Fjölmargar 
gestastjörnur bregða á leik í þáttunum.
21.10 Covert Affairs (10:11) 
22.00 Celebrity Apprentice (6:11) Auð-
kýfingurinn Donald Trump leiðir saman mis-
stórar og skærar stjörnur í hörkuspennandi 
markaðs- og fjáröflunarkeppni.
23.30 Twin Peaks (8:8) 
00.20 Modern Family (1:24)
00.45 Mike & Molly (13:24) 
01.10 Chuck (12:24)
01.55 Community (9:25) 
02.20 Hide Hörkuspennandi mynd sem 
eru nútímaútgáfa að glæpaparinu Bonnie og 
Clyde. Billy er nýsloppinn úr fangelsi og hitt-
ir elskuna sína, Betty en hún heldur honum 
á glæpabrautinni.
03.55 Lie to Me (22:22) 
04.40 Covert Affairs (10:11) 
05.25 Fréttir og Ísland í dag 

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Rachael Ray (e) 
09.30 Pepsi MAX tónlist
16.05 Game Tíví (13:14) (e)
16.35 Rachael Ray
17.20 Dr. Phil 
18.05 Top Gear Best of (3:4) (e) 
18.55 America‘s Funniest Home 
Videos (21:48)
19.20 Everybody Loves Raymond (9:25)
19.45 Will & Grace - OPIÐ (12:24) (e)
20.10 Kitchen Nightmares (10:13) Kokk-
urinn Gordon Ramsay tekur að þessu sinni 
veitingastað í Kaliforníu í bakaríið.
21.00 Parenthood (17:22) Bráðskemmti-
leg þáttaröð sem er í senn fyndin, hjartnæm 
og dramatísk. Crosby þarf að mæta örlögum 
sínum eftir alvarleg mistök á sama tíma fær 
Drew slæmar fréttir frá Seth.
21.45 Málið (3:4) Hárbeittir þættir frá 
Sölva Tryggvasyni þar sem hann kannar 
málin ofan í kjölinn. Í þessum þriðja þætti af 
Málinu fer Sölvi suður á Bessastaði og kynnir 
sér málefni Ólafs Ragnars Grímssonar forseta 
Íslands. 
22.15 Mad Dogs (3:4)
23.05 Jimmy Kimmel
23.50 Law & Order: Special Victims 
Unit (13:24) (e) 
00.35 United States of Tara (10:12) (e)
01.05 Outsourced (13:22) (e)
01.30 Kitchen Nightmares (10:13) (e)
02.15 Mad Dogs (3:4) (e)
03.05 Everybody Loves Raymond 
(9:25) (e)
03.25 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.10 Dubai World 
Championship (4:4) 12.10 Golfing World 13.00 
Dubai World Championship (4:4) 17.00 US 
Open 2009 - Official Film 18.00 Golfing World 
18.50 The Franklin Shootout (3:4) 22.00 Golf-
ing World 22.50 Champions Tour - Highlights 
(19:25) 23.45 ESPN America

19.30 The Doctors (60:175)

20.05 Wonder Years (2:23) 

20.35 Wonder Years (3:23)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

22.00 The Mentalist (1:24) 

22.50 The Killing (12:13) 

23.40 Mad Men (7:13)

00.30 My Name Is Earl (12:27)

00.50 Wonder Years (2:23) 

01.15 Wonder Years (3:23)

01.40 The Doctors (60:175)

02.15 Sjáðu

02.40 Fréttir Stöðvar 2 

03.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 HM í handbolta Útsending frá leik 
í 16 liða úrslitum / Forsetabikarnum.

16.35 HM í handbolta Útsending frá leik 
í 16 liða úrslitum / Forsetabikarnum.

18.05 Þorsteinn J. og gestir

18.35 Þorsteinn J. og gestir

19.05 HM í handbolta: Forsetabikar-
inn BEINT

20.45 Þorsteinn J. og gestir

21.15 Spænsku mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum, öllum mörkunum og öllum helstu 
tilþrifunum úr leikjum helgarinnar í spænska 
boltanum.

21.55 HM í handbolta Útsending frá leik 
í Forestabikarnum á HM.

23.25 Þorsteinn J. og gestir

07.00 Stoke - Tottenham

15.40 Arsenal - Everton

17.30 Sunnudagsmessan

18.50 Premier League Review 2011/12

19.50 Chelsea - Man. City BEINT

22.00 Premier League Review 2011/12

23.00 Football League Show

23.30 Chelsea - Man. City

> Stöð 2 kl. 21:10
Covert Affairs

Magnaðir þættir um unga konu sem 
starfar fyrir bandarísku leyniþjón-
ustuna, CIA. Núna er Annie send 
til London þar sem hún þarf að 
komast í innsta hring glæpa-
samtaka sem reyndu að smygla 
demöntum til Bandaríkjanna.

Ég á eina litla systurdóttur sem, líkt og margir 
jafnaldrar hennar, hefur ofsalega gaman af 
barnaefni á borð við Teletubbies, Skoppu 
og Skrítlu og Dóru landkönnuð. 
Stundum, þegar búið er að lita, 
teikna, föndra og ærslast, hef ég 
keypt mér stundarfrið með því 
að leita uppi áðurnefnt barna-
efni á vefsíðunni Youtube.
com og leyft þeirri litlu 
að horfa á. Fyrir ekki svo 
löngu síðan fékk ég svo 
nóg af látunum í Teletubbies 
og Töskunni í þáttunum um Dóru og 
ákvað að finna til myndina Pippi Lång-
strump på de sju haven frá árinu 1970 

og sýna þeirri stuttu í von um að hún kynni 
einnig að meta þessa klassík. Og viti menn, 

barnið varð jafn hugfangið af látunum í 
Pippi, Anniku og Tommy og móður-
systirin er enn þann dag í dag. 

Myndin um Línu og höfin sjö 
fjallar um ævintýri þre-
menninganna er þau 

ferðast um höfin sjö í leit 
að föður Línu langsokks sem 
hefur verið tekinn höndum af 
hópi sjóræningja. Kvikmyndin 
er yndisleg í alla staði og hver 
veit nema systurdóttirin verði 
nú einnig gallharður aðdáandi 
sterkustu stúlku heims. 

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON ER FULL AF FORTÍÐARÞRÁ

Ný kynslóð af Línu-aðdáendum



Kræsingar og kostakjör...
... um jólin
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Tölvuhjálp                  
- engar áhyggjur! 

Setjum tölvuna upp ásamt fylgihlutum

Tengjum nýju tölvuna við internetið*

Setjum upp eitt netfang

Tengjum prentarann og flakkarann

Setjum upp hugbúnað að þínu vali**

Göngum snyrtilega frá öllum köplum

* Nettenging þarf að vera til staðar. ** Einn hugbúnað, t.d MS Office.

Gildir eingöngu fyrir höfuðborgarsvæðið, Akranes, Borgarnes og Reykjanesbæ.

Við komum heim til þín með nýju tölvuna og setjum hana upp
fyrir þig fyrir aðeins 4.990 kr. ef keypt með nýrri tölvu.

Listaverð á þessari þjónustu er 12.990 kr.

Apple iMac 21.5” - 234.900 kr.

- Við þekkjum tölvur
REYKJAVÍK  Ármúli 11
REYKJANESBÆR       AKRANES        BORGARNES

Dell Inspiron One - 169.900 kr.

Þú færð örugglega verðlaun fyrir fallegasta vinnuborðið með þessari. Glæsileg 
Apple iMac tölva með sambyggðum skjá. Þráðlaust lyklaborð og mús fylgja með.

Einfaldaðu líf þitt og hámarkaðu borðpláss með glæsilegri Inspiron One 2320 
borðtölvu með innbyggðum FULL HD 23" snertiskjá, vefmyndavél og nýrri kynslóð 
Pentium örgjörva frá Intel.

„Ég byrjaði aðeins síðastliðið vor að þreifa á textanum sem ég flyt. 
Og svo hefur maður auðvitað verið að vasast í öðrum hlutum. En 
undanfarnar tvær til þrjár vikur hef ég eiginlega bara verið á fullu 
í að læra norsku,“ segir stórleikarinn Ingvar E. Sigurðsson.

Ingvar er ekki að feta í fótspor landa sinna sem hafa fundið sér 
framtíð hjá frændþjóðinni heldur eru hann og Gísli Örn Garðars-
son að fara að leika í Hamskiptunum hjá norska Þjóðleikhúsinu í 
Ósló en uppsetning Vesturports á verkinu hefur verið sýnd um allan 
heim. Gísli Örn er altalandi á norsku enda var hann búsettur þar í 
samanlagt tíu ár. Ingvar kunni hins vegar varla stakt 
orð í tungumálinu og hefur því bæði sótt málaskóla 
og verið í einkakennslu. 

„Þetta er bara gaman og ögrandi,“ segir Ingvar 
sem hefur aðallega einbeitt sér að aust-norsku 
sem töluð er í Ósló. Þeir félagar héldu utan í gær 
til að æfa með norskum starfsbræðrum sínum en 
svo verður frumsýning í janúar. Á norsku. „Ég ber 
mikla virðingu fyrir norsku en það sem hefur eigin-
lega komið mér mest á óvart er hversu íslenskan 
er einstök og svo allt öðruvísi en þessi tungumál í 
kringum okkur.“ - fgg

SJÓNVARPSÞÁTTURINN

Ingvar lærir norsku

LÆRIR NORSKU Ingvar E. Sigurðsson leikur í Hamskiptunum í 
uppsetningu norska þjóðleikhússins.

„Maður semur spurningar á daginn og kennir í bjór-
skóla á kvöldin. Ef einhver hefði sagt mér þetta 
þegar ég var nítján ára þá hefði ég hlegið,“ segir 
Stefán Pálsson, atvinnuspurningahöfundur.

Hann samdi spurningarnar fyrir Gettu betur-
spilið sem er nýkomið út. Tíu ár eru liðin frá því að 
síðasta spil kom út og hefur nýja útgáfan að geyma 
tvö þúsund spurningar. Stefán semur einnig spurn-
ingar fyrir sjónvarpsþáttinn Ha? á Skjá einum 
og hefur aðstoðað við að semja spurningar fyrir 
Útsvarið í Sjónvarpinu. Að auki er hann duglegur 
við að halda pöbba-spurningakvöld. 

„Draumurinn um að verða atvinnumaður í 
fótbolta rættist ekki en þetta kom þá í staðinn,“ 
segir Stefán, ánægður með starf sitt. 

Með dugnaði sínum gerir hann einnig harða 
atlögu að sæmdarheitinu „Spurningahöfundur 
Íslands“. „Maður hefur notað þennan titil í gamni 
um Ólaf Bjarna Guðnason, aðalspurningahöfundinn 
í Útsvari. Hann hefur samið fyrir Meistarann og 
hinar og þessar keppnir en maður gerir alvarlega 
atlögu að titlinum.“

Stefán, sem er sagnfræðingur að mennt, hefur 
lengið stundað spurningagerð. Hann samdi spurn-
ingar fyrir fótboltaspil og var dómari í Gettu betur 

í tvö ár. Spurður hvort hann verði aldrei þreyttur á 
þessu segir hann: „Er þetta ekki eins og með flest 
annað? Maður verður bara betri með æfingunni. En 
ég skal viðurkenna að þegar maður fer í fjölskyldu-
boð og einhver fær þá sniðugu hugmynd að fara í 
spurningaspil, þá fer maður bara að hjálpa til við að 
vaska upp.“ - fb

Atvinnumaður í spurningagerð

ATVINNUMAÐUR Stefán Pálsson varð atvinnumaður í spurn-
ingagerð en ekki í fótbolta. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Uppáhalds-
þátturinn 
minn þessa 
dagana 
er Grey´s 
Anatomy. 
Ég hef 
gaman af 
að fylgjast 
með öllu 
læknadram-
anu sem er í 
gangi hverju sinni, þótt ég sé nú 
engin dramadrottning sjálf.“

Anna Kristín Kristinsdóttir, viðskipta-
fræðingur og flugfreyja.

„Þetta er alveg frábært og við erum 
í skýjunum með viðtökurnar,“ segir 
Óskar Eiríksson, framkvæmda-
stjóri Leikhúsmógulsins en söng-
leikur í þeirra framleiðslu var á 
dögunum valinn á Topp 10 lista 
Time Magazine yfir bestu leikrit 
og söngleiki ársins.

Um er að ræða söngleikinn 
Silence! er hann er byggður á kvik-
myndinni Lömbin Þagna eða The 
Silence of the Lambs. Söngleikurinn 
er sýndur í 9th Space Theatre-leik-
húsinu í New York og á Leikhúsmó-
gúllinn heimsréttinn á honum. Hug-
myndin er óneitanlega frumleg og 
ekki margir sem geta ímyndað sér 

söngleik upp úr hryllingsmyndinni 
frægu um mannætuna Hannibal 
Lecter.

„Ég verð að viðurkenna að ég 
var ekki alveg að kaupa hugmynd-
ina strax þegar hún var borin undir 
mig og setti fram þá kröfu að þetta 
yrði að vera fyndinn söngleikur. Að 
setja upp svona söngleiki er áhætta 
og ekki var víst að áhorfendur 
myndu kveikja á gríninu,“ segir 
Óskar en söngleikurinn sló vægast 
sagt í gegn og hefur, að hans sögn, 
fengið geysilega góða umfjöllun úti. 

„Söguþræði myndarinnar er fylgt 
og lögin byggð á frægum setningum 
úr myndinni. Ég er núna búinn að 

sjá sýninguna tíu sinnum og gæti 
séð hana oftar. Þetta er alveg ótrú-
lega skemmtilegt,“ segir Óskar en 
á dögunum kom stjórnandi fræg-
asta morgunþáttar Bandaríkjanna, 
Kelly Ripa, á sýninguna og talaði 
svo um hana í heilar fimm mínút-
ur í þættinum daginn eftir. „Hún 
skemmti sér konunglega og þetta 
var ómetanleg auglýsing fyrir 
okkur,“ segir Óskar en næsta skref 
er setja sýninguna upp í Suður-Afr-
íku, Ástralíu, London og jafnvel á 
Íslandi. „Okkur langar mikið að 
setja söngleikinn upp hér í Gamla 
Bíó. Við þurfum bara að finna góðan 
þýðanda fyrst.“  - áp 

Framleiða einn vinsælasta söngleik ársins

SÖNGLEIKUR UM HANNIBAL Óskar 
Eiríksson hjá Leikhúsmógulnum fram-
leiðir söngleikinn Silence! sem var 
valinn á topp 10 lista Times Magazine 
yfir bestu leikrit ársins. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Óklippt innslag af menningar-
þættinum Djöflaeyjunni, þar sem 
tökustaður Game of Thrones var 
heimsóttur, er nú að finna inni á 
aðdáendasíðu þáttanna, winter-is-
coming.net. Eins og Fréttablaðið 
greindi frá í síðustu viku sást í 
innslaginu persóna sem framleið-
endur þáttanna höfðu lagt ríka 
áherslu á að yrði haldið leyndri og 
höfðu gert heiðurssamkomulag við 
þá fjölmiðla sem heimsóttu töku-
staðinn að umrædd persóna yrði 
hvergi nefnd né birt. Aðdáendur 
hafa nú upplýst að persónan heitir 
Ygritte og er leikin af Rose Leslie.

„Ég er búinn að ræða þetta við 

framleiðendurna og þeir eru auð-
vitað mjög leiðir yfir þessu. En 
svona getur alltaf gerst þegar 
fjölmiðlum er hleypt inn á töku-
stað og það er ekkert hægt að 
gera í þessu núna,“ segir Snorri 
Þórisson, eigandi Pegasus, en 
fyrirtækið þjónustar tökulið 
Game of Thrones. Í kjölfarið á 
kvörtunum brást Þórhallur Gunn-
arsson, ritstjóri Djöflaeyjunnar, 
skjótt við og endurklippti þáttinn 
fyrir vefsíðu RÚV. En það virð-
ist ekki hafa dugað til því vefsíð-
an winter-is-coming.net, sem er 
ein stærsta aðdáendasíða þátt-
anna, birti óklippt myndband 

Djöflaeyjunnar frá notenda sem 
kallar sig gunnarahlidarenda. Og 
þar sést umrædd persóna, skýrt og 
greinilega.  „Ygritte lítur stórkost-
lega út,“ segir einn af ritstjórum 
vefjarins 

Umræðurnar um myndbandið 
eru ansi fjörugar á aðdáendasíð-
unni og Game of Thrones-aðdáend-
urnir eru himinlifandi með mis-
tök RÚV. Og sem betur fer fyrir 
aðstandendur Game of Thrones 
virðast aðdáendur einnig vera 
sáttir við útlitið á persónunni. „Ég 
dýrka lita-pallíetturnar á bún-
ingnum hennar,“ segir aðdáandi 
að nafni Lina.   freyrgigja@frettabladid.is

SNORRI ÞÓRISSON: FRAMLEIÐENDUR GAME OF THRONES LEIÐIR

Aðdáendurnir himinlifandi 
með mistök Djöflaeyjunnar

GAME OF THRONES Á ÍSLANDI Þórhallur Gunnarsson 
endurklippti Game of Thrones-innslag Djöflaeyjunnar en það virðist ekki hafa 
dugað til, óklippta útgáfan er komin inn á aðdáendasíðu þáttanna, Winter-is-
coming.net.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

1  Þetta er ástæðan að við erum 
Ísland

2  Gistu í fangaklefa vegna 
leiðinda

3  Mugison heldur fleiri fría 
tónleika

4  Leita að fjórum mönnum sem 
hefur verið saknað síðan í gær

Sækja í hitann á Kúbu
Erpur Eyvindarson eða Blaz 
Roca, eins og rapparinn kallar sig 
stundum, kvaddi klakann á föstu-
daginn var  en hann ætlar að eyða 
næstu þremur mánuðum á Kúbu 
ásamt móður sinni og bróður, 
rapparanum Sesari A. Þeir bræður 
eru þó ekki einu íslensku tónlistar-
mennirnir sem hyggjast dvelja á 
Kúbu yfir hátíðarnar því Magnús 
Kjartansson ætlar einnig að dvelja 
þar í faðmi fjölskyldu sinnar. Eins 
og kunnugt er fagnaði Magnús 
sextíu ára afmæli sínu á þessu ári 
og því ákvað fjölskyldan að fagna 
tímamótunum með stæl. Magnús 
var þó ekki sá eini í fjölskyldunni 
sem átti stórafmæli á þessu ári því 
sonur hans, Oddur Snær, fagnaði 
þrítugsafmæli sínu í byrjun árs.

Fjör hjá Börsungum
Barcelona-klúbburinn á Íslandi 
er ört stækkandi félagsskapur 
en klúbburinn hefur aðsetur sitt 
á gistiheimilinu Backpackers við 
Laugaveg 28. Meðlimir klúbbsins 
sem og aðrir komu saman á 
laugardaginn til að fylgjast með 
stórleiknum, El Clasico, gegn Real 
Madríd. Börsungar höfðu ærna 
ástæðu til að fagna enda unnu þeir 
sannfærandi sigur gegn erkifjend-
unum, 3-1. Meðal þeirra sem létu 
sjá sig á Backpackers á laugardag-
inn má nefna Sindra Má Sigfús-
son, kenndan við Seabear, Örvar 
Þóreyjarson Smárason, kenndan 
við múm og FM Belfast, Jón Kaldal 
ritstjóra, sem og plötusnúðana 
Árna Sveinsson og Magga Lego. - kh
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