
Veggfó›rar me› 
landanum í haust

VALA MATT

▲

FÓLK 38
HÁLFDÁN STEINDÓRSSON TIL HALDS OG TRAUSTS

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 550 5000

KALDI EÐA STREKKINGUR SUÐ-
VESTANLANDS og rigning í dag, en annars
hægari og þurrt fram eftir degi austanlands.
Fer þó að rigna þar undir kvöldið.
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SUNNUDAGUR
14. ágúst 2005 - 217. tölublað – 5. árgangur

Auður á þjóðvegunum
Það væri fróðlegt ef einhver
talnaglöggur maður
tæki sig til og
reiknaði út hvað
innflutningur og
rekstur hjólhýsa,
fellihýsa og
tjaldvagna
kostar, segir
Inga Rósa
Þórðardóttir.

Í DAG 10

Bjartsýni í bland við 
baráttuhug
Í síðustu viku stóð European LGBT fyrir

ráðstefnu í Liechtenstein og
Sviss undir slagorðinu
„Niður með múrana“.

Samtökin vilja
stuðla að bættri

vellíðan samkyn-
hneigðra í
Evrópu.
RÁÐSTEFNA 18

SVAFA SIGURÐARDÓTTIR

Í MIÐJU BLAÐSINS  

● atvinna

Frábær tónlistarma›ur
me› gott hjartalag

SZYMON KURAN

▲

TÍMAMÓT 14

FJÖLHÆFUR TÓNLISTARMAÐUR LÁTINN

▲

VEÐRIÐ Í DAG

Fjöldi fólks fagnar 60 ára afmæli frægustu bókar Astrid Lindgren:

Ekki flverfóta› fyrir Línu langsokki
 SVÍÞJÓÐ, AP Um þrjú þúsund
manns, að stórum hluta börn, tóku
þátt í skrúðgöngu í miðborg
Stokkhólms þar sem haldið var
upp á að 60 ár eru liðin síðan bók
Astrid Lindgren um Línu
langsokk kom fyrst út. Skrúð-
göngunni lauk með mikilli hátíð
þar sem boðið var upp á fjölda
skemmtiatriða í anda bókarinnar.

Fjöldi barna var mættur í gul-
um kjól, mislitum sokkum og með
rauða hárkollu í takt við búning-
inn sem einkenndi Línu langsokk.
Börnin kepptu í margvíslegum

þrautum, svo sem þeirri hver
gæti spýtt lengst, og fóru í reipi-
tog við sjóræningja.

Þó haldið hafi verið upp á 60
ára afmæli bókarinnar um Línu
langsokk í gær er alla jafna miðað
við 13. september sem afmælis-
dag bókarinnar, en þann dag 1945
samþykkti útgefandi að gefa hana
út. Hátíðinni var flýtt til að
tryggja gott veður.

Olíuauður Íraka:

Skiptingin
ákve›in sí›ar
ÍRAK, AP Væntanleg stjórnarskrá
Íraks kveður ekki á um hvernig
olíulindum landsins skuli stjórn-
að, sagði Ibrahim Bahr al-
Uloum, olíumálaráðherra Íraks,
í gær. Hann sagði þó ákvæði um
að auður af náttúruauðlindum
væri fyrir alla Íraka.

Spurningin um hvernig olíu-
auðnum skuli skipt er ein sú erf-
iðasta sem semjendur stjórnar-
skrárinnar standa frammi fyrir.
Bahr al-Uloum sagði réttlátt að
olíuframleiðsluhéruð fengju
meiri hlutdeild í olíuauðnum en
önnur héruð þar sem þau þyrftu
að þola mengun frá starfsem-
inni. Auðlindirnar væru þó eign
allra Íraka, sem ættu að njóta
góðs af. ■

Mótmælandi handtekinn:

Mótmælti í lög-
reglubúningi
MÓTMÆLI Talið er að um sjötíu
manns hafi safnast saman á
Austurvelli eftir hádegi í gær til
að mótmæla Kárahnjúkavirkjun
og álveri við Reyðarfjörð. Fóru
mótmælin friðsamlega fram að
sögn lögreglu.

Íslenskur mótmælandi í lög-
reglubúningi var þó færður á
lögreglustöð til yfirheyrslu. Var
honum leyft að fara að yfir-
heyrslum loknum, en hald var
lagt á búninginn. 

Nokkrir lögregluþjónar
fylgdust með mótmælunum á
Austurvelli, samkvæmt upplýs-
ingum frá lögreglunni í Reykja-
vík. - ht

Ekkert rafmagn í skólanum
flegar skólastarfi› hefst
Nú flegar rúm vika er í a› kennsla hefjist í Laugarnesskóla er enn óvíst hvort rafmagn ver›i komi› á
flegar nemendur mæta. Kennarar mæta á morgun til a› undirbúa starfi› í rafmagnsleysi.

FRAMKVÆMDIR „Við vonum bara að
það verði komið rafmagn þegar
krakkarnir mæta í skólann í
þarnæstu viku en kennararnir
sem mæta nú á mánudaginn munu
hins vegar koma að skólanum raf-
magnslausum,“ segir Guðmundur
Þór Ásmundsson, skólastjóri
Laugarnesskóla.

Í sumar hófst Orkuveitan
handa við að leggja nýjar raf-
magnslagnir en fyrirséð var að
þær gömlu myndu ekki anna
tækjunum sem notuð verða í nýju
mötuneyti skólans sem tekið verð-
ur í notkun á haustönn. Vel gekk
að koma nýju rafmagnslögnunum
fyrir þangað til í ljós kom að ekki
hafði verið gert ráð fyrir vatns-
lögnum sem eiga að fara samhliða
rafmagnslögnunum.

Fyrir þremur vikum var svo
lagst í að koma vatnslögnum fyrir
og varð þá að taka rafmagn af
byggingunni.

Símasamband við skólann
hefur verið strjált en þó hefur
verið hægt að taka við einhverj-
um símtölum í gegnum farsíma.

„Orkuveitan er að vinna að
þessu hörðum höndum og von-
andi verður rafmagn komið á
þegar kennsla hefst eftir rúma

viku,“ segir Þorkell Jónsson,
deildarstjóri mannvirkjaskrif-
stofu Reykjavíkurborgar.

Miklar framkvæmdir eiga sér
stað í Laugarnesskóla en verið er
að reisa viðbyggingu og er ráð-
gert að hún verði öll tilbúin til
vígslu haustið 2006. Það er að
minnsta kosti hálfu ári seinna en
upphaflega hafði verið gert ráð
fyrir. Tafirnar eru til komnar
vegna hönnunarbreytinga sem
samþykktar voru á byggingar-
ferlinu, að sögn Þorkels. 

Viðamiklar breytingar verða
svo gerðar á gömlu byggingunni
og að sögn Guðmundar skóla-
stjóra er gert ráð fyrir því að
þeim verði lokið um haustið
2007.

„Við fáum líka að nota aðstöð-
una í Laugalækjarskóla meðan á
þessu stendur, maður verður líka
að kíkja á björtu hliðarnar,“
segir Guðmundur. - jse

KOMINN TIL STOKKSEYRAR Kjartan Jakob Hauksson kom til Stokkseyrar síðla í gær eftir rúmlega sólarhringslanga sjóferð frá Hjörleifs-
höfða. Fjölmenni var við höfnina til að taka á móti honum. Nokkrir fóru út á kajökum til að taka á móti honum og fylgja honum síðasta
spölinn. Kjartan Jakob var hins vegar ekki þreyttari en svo að hann stakk þá af.
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United byrjar með sigri
Ruud van Nistelrooy og
Wayne Rooney

skoruðu mörk
Manchester United

sem vann Everton í
fyrstu umferð ensku

úrvalsdeildarinnar. Eiður
Smári Guðjohnsen verður

í eldlínunni í dag er
Chelsea mætir Wigan.

ÍÞRÓTTIR 30

Vel lukku› fæ›ingar-
hjálp vekur alltaf gle›i

VIÐ LAUGARNESSKÓLA Útlitið ber það ekki með sér að skólastarf sé að hefjast í Laugar-
nesskóla.

MARGAR LÍNUR Um 1.500 börn tóku þátt í
hátíðahöldunum í miðborg Stokkhólms.
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Óttast að margir litlir hryðjuverkahópar leynist í Bretlandi:

Engin tengsl milli hry›juverkaárásanna
LUNDÚNIR Engin tengsl voru á milli
árásarmannanna sem bönuðu 52
7. júlí og þeirra sem gerðu tilraun
til hryðjuverkaárása 21. júlí.
Þetta eru frumniðurstöður
hryðjuverkarannsóknar breskra
löggæslustofnana sem The
Independent greindi frá í gær. 

Yfirvöld hafa farið í gegnum
gögn um tölvu- og símnotkun og
rætt við vini og samstarfsmenn
árásarmannanna til að byggja upp
mynd af þeim og samskiptum
þeirra í aðdraganda árásanna.

Engar sannanir hafa komið
fram sem sýna fram á að árásun-
um hafi verið stjórnað eða þær
skipulagðar af öðrum en fremj-
endunum. Þetta hefur valdið lög-

regluyfirvöldum í Bretlandi tölu-
verðum áhyggjum og þykir auka
líkurnar á því að fleiri litlir sjálf-
um sér nægir hryðjuverkahópar
kunni að vera í leynum í Bret-
landi, sem leyniþjónustan hefur
enga vitneskju um, eins og raunin
var með fjórmenningana.

Þá benda gögnin til þess að
hnefaleikasalir og líkamsræktar-
stöðvar Í Leeds hafi verið meiri
áhrifavaldur í myndun sellunnar
en moskur múslima. - grs

Hanna Birna Kristjánsdóttir sækist eftir öðru sæti á lista Sjálfstæðisflokks:

Vil skipa mér í forystusveit
STJÓRNMÁL Hanna Birna Krist-
jánsdóttir, borgarfulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins, hefur ákveðið
að gefa kost á sér í annað sæti
framboðslista flokksins fyrir
borgarstjórnarkosningarnar á
næsta ári.

„Mig langar til þess að skipa
mér í forystusveit borgarstjórn-
arflokksins og halda áfram með
þau mál sem við höfum unnið
að,“ segir Hanna Birna. „Mig
langar líka að halda áfram að
vinna fyrir Reykvíkinga og tel að
ég geri það best svona.“

Aðspurð segist Hanna Birna
fyrir löngu síðan hafa tekið
ákvörðun um að sækjast ekki
eftir fyrsta sæti listans að sinni.
Mjög hæfur maður sinni oddvita-
hlutverki flokksins nú og aðrir
sem rætt hafi verið um í fyrsta
sæti listans séu einnig hæfir.
„Þessi ákvörðun ræðst einnig af

því að ég er aðstoðarfram-
kvæmdastjóri Sjálfstæðisflokks-
ins og tel þetta tvennt ekki fara
saman,“ segir Hanna Birna.

Hanna Birna segist ekki hafa
skipulagt framboð sitt með

ákveðinn frambjóðanda í fyrsta
sæti listans í huga. „Einungis
einn hefur lýst yfir framboði
sínu í fyrsta sætið. Það er oddviti
okkar og ég styð hann heils
hugar,“ segir Hanna Birna. - ht

Segja hverjum steini velt vi›
Lögmennirnir Jón Magnússon og Hróbjartur Jónatansson gagnr‡na framgöngu ákæruvaldsins í Baugs-
málinu. Sumar kærurnar eru sag›ar alvarlegar en anna› er sagt spar›atíningur. fió má búast vi› a›
margt n‡tt eigi eftir a› koma í ljós flegar málflutningur hefst.

DÓMSMÁL „Það er ljóst að hverjum
steini hefur verið velt við í þessu
fyrirtæki í rannsókninni,“ segir
Hróbjartur Jónatansson hæsta-
réttarlögmaður. „Ákæruvaldið
hefur lítið takmarkað sig við al-
varleika brotanna, heldur tínt
allt til sem mögulega gæti kallað
á refsingu. Fyrir bragðið eru
þarna ýmsir liðir sem eru
hálfgerður sparðatín-
ingur. Það gerir
kæruna ótrú-
verðugri og ef

til vill hefði því verið réttara að
leggja áherslu á alvarlegustu
ákæruliðina.“ Hróbjartur segir
þá ákæruliði sem lúta til að
mynda að tollsvikum og rang-
færslu reikninga vera alvarleg-
asta, en síðan sé um að ræða fjöl-
marga ákæruliði sem varði
tæknilega meðferð á fjármunum
þar sem síður verði séð að um

auðgunarásetning sé að
ræða.

Hróbjartur segir
þó erfitt að meta

málið í heild út
frá ákærunum

einum þar

sem málflutningur er ekki haf-
inn og sókn og vörn ekki lokið í
málinu. „En eftir að hafa rennt
yfir ákærurnar og þessar stuttu
skýringar sýnist mér að það
verði á brattann að sækja fyrir
ákæruvaldið í velflestum ákæru-
liðum. Heilt yfir er þessi ákæra
ekkert mjög sannfærandi.“

Jón Magnússon hæstaréttar-
lögmaður tók í svipaðan streng,
en vildi þó lítið tjá sig um ákæru-
atriðin þar sem málið væri viða-
mikið og hann hefði engin frek-
ari gögn en þau sem Fréttablaðið
birti í gær. Hann segir þó spurn-
ingar vakna um sekt eða sakleysi

í ákæruliðum þar sem stjórn-
endur séu í ákveðnum

milliviðskiptum.
„Einhvern veginn

virðist manni þó
mjög sérkennilegt
hvaða aðilar eru
teknir til skoðun-
ar og hverjir ekki
hjá ákæruvald-
inu hér á landi,“
segir Jón. „Það
er ekki hreyft
við því að kanna
ákveðna hluti
hjá ákveðnum

fyrirtækjum, en
aðrir eru alltaf
undir smá-

sjánni. Menn
h a f a

fengið að ákæra
eins og þá lystir
án þess að bera
nokkra ábyrgð á
því, jafnvel af
eintómri mein-
fýsni og síðan
ganga menn
keikir og halda
störfum sínum
þótt saklausir
sakborningar
hafi jafnvel
misst mannorð,
atvinnu og eigur
sínar.“

Jón, sem var verjandi í Haf-
skipsmálinu á sínum tíma, útilok-
ar ekki að um pólitískar ákærur
sé að ræða og minnir á Orca-hóp-
inn, sem vakti reiði Davíðs Odd-
sonar á sínum
tíma. „Allir þeir
sem mynduðu
hann, að einum
undanskildum,
hafa mátt þola
sérstakar rann-
sóknir og ákær-
ur.“

Ekki náðist í
Davíð Oddsson,
Halldór Ás-
grímsson og Jón
H. Snorrason
vegna ásakana
Jóns Ásgeir Jó-
hannessonar og Jóhannesar
Jónssonar í Fréttablaðinu í gær.
Jón Steinar Gunnlaugsson og
Björn Bjarnason ætluðu ekki að
tjá sig að svo stöddu.

grs@frettabladid.is

LAUMUFARÞEGAR LÉTUST Lík
fjögurra laumufarþega fund-
ust í gámaflutningaskipi í
höfninni í Rotterdam í
Hollandi. Lík mannanna fund-
ust í gámi og er talið líklegt að
mikill hiti í gámnum hafi orðið
þeim um megn. Mennirnir
smygluðu sér líklega um borð
í skipið í Casablanca í
Marokkó.

FLUGVÉL HRAPAÐI Tveir létust
þegar lítil flugvél hrapaði á
sunnanverðri Ítalíu. Flugmað-
urinn reyndi að nauðlenda vél-
inni en tókst það ekki. Þegar
flugvélin hrapaði kviknaði í
henni og voru lík þeirra sem
um borð voru óþekkjanleg,
talið er að þau séu af karli og
konu.

Dýraverndarsamtök:

Söku› um 
fordóma
BANDARÍKIN, AP Dýraverndarsam-
tökin PETA hafa ákveðið að
endurskoða auglýsingar sínar
eftir að mannréttindafrömuðir
kvörtuðu undan því að þær bæru
keim kynþáttafordóma.

Í einni auglýsingunni í herferð
sem ber heitið Frelsun dýranna
eru settar saman myndir af
þeldökkum einstaklingum og fíl-
um í keðjum svo dæmi sé tekið, í
annarri auglýsingu er ein mynd
þar sem þeldökkur baráttumaður
fyrir mannréttindum er sýndur
barinn við afgreiðsluborð og önn-
ur þar sem selur er barinn til
ólífis. Auglýsingarnar eiga að
jafna illri meðferð á dýrum við
þrælahald en forystumenn mann-
réttindasamtaka segja lítið gert
úr þjáningum þræla og að í raun
opinberi auglýsingarnar kyn-
þáttafordóma.

Forsvarsmenn PETA segjast
ætla að fara yfir mótmælin og
ákveða hvernig skuli brugðist við
þeim. ■

SPURNING DAGSINS
Jóhannes, er fletta úti úr kort-
inu?

„Já, þetta er alveg úti úr kortinu.“

Jóhannes Gunnarsson fól lögmanni Neytenda-
samtakanna að kanna lögmæti þess að SKY tæki
ekki við íslenskum greiðslukortum.

EVRÓPA

Pantaðu þitt eintak strax í dag og kíktu í heimsókn 
á heimasiðu okkar www.kuoni.is.

Nýir og glæsilegir 
ferðabæklingar
Nýir og glæsilegir 
ferðabæklingar

Holtasmára 1 • 201 Kópavogur
Sími: 5 100 300 • Símbréf: 5 100 309
Netfang: langferdir@langferdir.is
Heimasíða: www.kuoni.is
Opnunartímar alla virka daga frá 10:00-17:00

Á vit fjarlægra 
sólarstranda og 
stórborga

Með Apollo í sólina 
í allan vetur!

Glæsilegar og 
vandaðar sérferðir 
með fararstjórum 
um allan heim

LÖGREGLUFRÉTTIR 
MEIDDIST Á ÖXL
Maður slasaðist lítillega á öxl
þegar bíll sem hann var í fór
þrjár veltur nálægt Hagavatni.
Viðkomandi var fluttur á sjúkra-
hús en meiðsl hans voru talin
minniháttar.

ÞRÍR TEKNIR FYRIR HRAÐAKSTUR
Lögreglan í Reykjanesbæ stöðv-
aði þrjá ökumenn fyrir of hraðan
akstur þar sem er 90 kílómetra
hámarkshraði. Einn mældist á
119 kílómetra hraða, annar á 121
kílómetra hraða og sá þriðji á 131
kílómetra hraða.

EKIÐ Á SEXTÁN ÁRA DRENG
Sextán ára drengur á reiðhjóli
varð fyrir bifreið á Njarðarbraut
í Njarðvík. Hann hlaut minnihátt-
ar áverka á úlnlið og fór til skoð-
unar á Heilbrigðisstofnun Suður-
nesja.

HRÓBJARTUR JÓN-
ATANSSON Ýmsir
liðir eru hálfgerður
sparðatíningur

JÓN MAGNÚSSON
Allir nema einn í
Orca-hópnum hafa
verið ákærðir.

JÓN ÁSGEIR JÓHANNESSON Sagði
Baugsmenn hafa verið verið skilgreinda
sem glæpamenn og síðan hafi verið
farið af stað að leita að glæpnum.

JÓHANNES JÓNSSON Sagði Jón Stein-
ar Gunnlaugsson hafa safnað fé til
höfuðs fyrirtækinu í upphafi málsins.

HANNA BIRNA KRISTJÁNSDÓTTIR Gefur kost á sér í annað sæti framboðslista Sjálfstæðis-
flokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar næsta vor.

FRÁ RANNSÓKNINNI Mikið kapp hefur
verið lagt á að rannsaka hryðjuverkin í

Lundúnum.
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Ber allan skaða vegna tjóns við íþróttaiðkun:

Fær ekki bætur frá ríkinu
DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur sýknaði Tryggingastofnun
af bótakröfu stúlku sem fékk
badmintonkúlu í augað á ung-
lingalandsliðsæfingu árið 1997
með þeim afleiðingum að augn-
botninn rifnaði. Hún hefur í dag
takmarkaða sjón á auganu. 

Badmintonsamband Íslands
hafði ekki keypt tryggingu fyrir
iðkendur sína og Tryggingastofn-
un hafnaði bótakröfu stúlkunnar.
Stúlkan átti ekki bótarétt sam-
kvæmt almannatryggingalögum
þar sem hún var yngri en sextán
ára þegar slysið átti sér stað og
það taldi hún ekki standast

ákvæði stjórnarskrárinnar. Á það
féllst dómurinn ekki. 

Héraðsdómur taldi takmörkun
bótaréttar byggja á málefna-
legum sjónarmiðum og féllst ekki
á að í henni fælist ólögmæt mis-
munun. Því til stuðnings vitnar
dómurinn meðal annars í þing-
ræðu Ellerts B. Schram frá árinu
1975 þegar lögin voru sett, en
hann var einn flutningsmanna, og
hafði hana til marks um að lögin
um bótarétt íþróttamanna hefðu
meðal annars verið sett til vernd-
ar fjölskyldum sem misstu fyrir-
vinnuna.

- grs

Umsækjendur guldu
fyrir starfsreynslu
Landbúna›arrá›uneyti› leita›i sérstaklega eftir einstaklingi me› minni 
starfsreynslu frekar en meiri í starf sérfræ›ings. Umbo›sma›ur Alflingis taldi
fletta ekki lögmætt sjónarmi›.

UMBOÐSMAÐUR Landbúnaðarráðu-
neytið leitaði sérstaklega eftir
reynslulitlum einstaklingi í starf
sérfræðings á sviði markaðs- og
framleiðslumála í árslok 2002, ef
marka má skýringar sem
Umboðsmaður Alþingis fékk frá
ráðuneytinu.

Í bréfi til umboðsmannsins
segir að leitað hafi verið að
undirmanni „og var almennt tal-
inn kostur að umsækjendur
hefðu ekki of mótaða reynslu
heldur væru líklegir til að
þroskast með starfinu til fram-
búðar“. Umboðsmaður taldi
þetta ekki byggt á lögmætum og
málefnalegum sjónarmiðum.

Guðni Ágústsson landbúnað-
arráðherra vildi ekki tjá sig um
álitið og ráðninguna og vísaði á
Guðmund Björgvin Helgason
ráðuneytisstjóra.

„Ég ætla í sjálfu sér ekki að
gagnrýna álitið sérstaklega,“
segir Guðmundur. „Það er hins
vegar að okkar mati vel að þess-
ari ráðningu staðið og ráðinn í
það aðili með góða hæfileika til
að vinna það starf sem um er að
ræða. Þetta er ekki starf sem
krefst mikillar starfsreynslu og
það var ekki auglýst eftir henni
sérstaklega. Starfið sem um
ræðir er undirmannsstaða sem
hentar vel menntuðu en ekkert
endilega reynslumiklu fólki.“

Einn af umsækjendunum, sem
voru 41, óskaði eftir rökstuðn-
ingi í ársbyrjun 2003 en erindið
virðist aldrei hafa borist ráðu-
neytinu. Hann hafði ekki verið
boðaður í viðtal. Seint á árinu
2004 ítrekaði hann ósk sína og

kvartaði um svipað leyti til Um-
boðsmanns og eftir það tók fimm
mánuði að svara erindinu. Þetta
taldi Umboðsmaður verulegan
drátt sem væri ámælisverður.
Guðmundur vísaði í álitið um
skýringar á þessu, en þar eru
bréfaskriftir milli Umboðs-
manns, ráðuneytisins og um-
sækjandans raktar.

Umboðsmaður gerði enga at-
hugasemd við það að umsækj-
andinn sem kvartaði til hans
hefði ekki verið meðal þeirra
umsækjenda sem boðaðir voru í
viðtal og hann taldi ólíklegt að
þeir annmarkar sem hann sá á
ráðningunni leiddu til þess að
hún væri ógild.

grs@frettabladid.is

ÞYRLAN HÍFÐ UM BORÐ Þyrlan lá á um
fimmtíu metra dýpi.

Flugslys í Eystrasalti:

Ná›u flaki
flyrlunnar upp
EISTLAND, AP Flaki þyrlunnar sem
hrapaði undan ströndum Eist-
lands í vikunni var híft upp í gær.
Kafarar höfðu þá þegar náð upp
líkum þrettán þeirra sem voru um
borð í þyrlunni þegar hún hrapaði.
Lík annars flugmannsins hefur
ekki enn fundist en alls létust
fjórtán í slysinu.

Orsök flugslyssins liggur enn
ekki fyrir. Eistneskir embættis-
menn segja slæmu veðri ekki um
að kenna og telja að tæknivanda-
mál hafi valdið slysinu. Eistnesk-
ir, finnskir og bandarískir sér-
fræðingar rannsaka nú þyrluna.

FIDEL CASTRO Allt annað hvarf í skuggann
af afmæli forsetans.

Castro 79 ára:

Börn böku›u
fyrir Castro
KÚBA, AP Mikið var um hátíðahöld á
Kúbu í gær þegar haldið var upp á
79 ára afmæli Fidels Castro. Forsíð-
ur dagblaða voru helgaðar leiðtoga
landsins til 46 ára og heimildar-
þættir um hann voru sýndir í sjón-
varpi.

Skólabörn bökuðu tertu handa
Castro, sem hefur verið lengur við
völd en nokkur annar þjóðhöfðingi.

Daginn fyrir afmælið fagnaði
Castro sigri í dómsmáli þegar
bandarískur dómstóll fyrirskipaði
ný réttarhöld í máli fimm meintra
kúbanskra njósnara á Flórída, þar
sem andstæðingar Castros eru fjöl-
mennir. ■

LÖGREGLUFRÉTTIR

KOSNINGAR

LÖGREGLUFRÉTTIR

VEÐRIÐ Í DAG

KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

63,3 63,6

114,93 115,49

78,89 79,33

10,571 10,633

9,944 10,052

8,481 8,531

0,5781 0,5815

93,55 94,11

GENGI GJALDMIÐLA 12.08.2005
GENGIÐ

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SALA

109,8528

HARÐUR ÁREKSTUR VIÐ KALDÁ
Flytja þurfti bifreið á brott með
kranabíl eftir harðan árekstur
við Kaldá, nærri Kaldármelum á
Snæfellsnesi, laust eftir hádegi í
gær. Hin bifreiðin var einnig
nokkuð skemmd eftir áreksturinn
en þó ökufær að sögn lögreglu.
Engin slys urðu á fólki.

TALSVERÐ UMFERÐ VEGNA TÖÐU-
GJALDA Talsverð umferð var í um-
dæmi lögreglunnar á Hvolsvelli
vegna Töðugjalda sem haldin eru
hátíðleg á Hellu um helgina. Sex
ökumenn voru stöðvaðir vegna of
hraðs akstur og var sá sem hraðast
ók á 128 kílómetra hraða. Lögregl-
an í Vík stöðvaði enn fremur fjóra
ökumenn vegna hraðaksturs í gær.

ATKVÆÐAGREIÐSLA HEFST At-
kvæðagreiðsla utan kjörfundar
vegna tillagna um sameiningu 62
sveitarfélaga í 16 hófst í gær hjá
sýslumönnum og sendiráðum og
ræðismönnum erlendis. Kosning-
arnar sjálfar fara fram 8. október.

ÁHÖLDUM TIL FÍKNIEFNANEYSLU
HENT ÚR BÍL Ökumaður og far-
þegi bifreiðar voru báðir hand-
teknir eftir að áhaldi til kannabis-
neyslu var hent út úr bifreiðinni í
Keflavík snemma í gærmorgun.
Við leit fannst smávægilegt magn
kannabisefna á mönnunum. Tekin
var skýrsla af mönnunum og
þeim síðan sleppt.

FÉKK FLUGUNA Í AUGAÐ Augnbotninn rifn-
aði og sjónin hefur verið takmörkuð síðan
þá.

HRAÐAKSTUR Á EGILSSTÖÐUM
Ökumaður getur átt von á að
missa ökuréttindi sín tímabund-
ið eftir að hann mældist á hund-
rað kílómetra hraða á Egilsstöð-
um snemma í fyrrinótt, en þar
er hámarkshraði fimmtíu.
Annar ökumaður á Egilsstöðum
getur einnig átt von á ökurétt-
indamissi eftir nóttina, en hann
var tekinn grunaður um ölvun
við akstur.

ELDUR Í BAÐHERBERGI Íbúa tókst
sjálfum að slökkva eld sem kom
upp í baðherbergi í Grafarvogi á
áttunda tímanum í gærmorgun.
Slökkvilið fór á staðinn og sá um
að reykræsta íbúðina. Nokkrar
skemmdir urðu á baðherberginu
vegna elds og reyks, en talið er
að kviknað hafi í út frá kerti.

LÖGREGLUFRÉTTIR

TRYGGVI GUNNARSSON Umboðsmaður Alþingis taldi ráðuneytið ekki hafa byggt á lög-
mætum og málefnalegum sjónarmiðum við ráðningu.
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George W. Bush varar Írana við vegna úraníumframleiðslu:

Útilokar ekki beitingu hervalds
ÍSRAEL, AP George W. Bush Banda-
ríkjaforseti segist ekki útiloka
neitt þegar kemur að því að koma
í veg fyrir að Íranar komi sér upp
kjarnorkuvopnum. Hann sagði í
sjónvarpsviðtali við ísraelska
sjónvarpsstöð að fyrst og fremst
vildi hann notast við diplómatísk
samskipti en ef það brygðist væru
aðrir kostir í boð.

„Beiting valds er síðasti kostur
fyrir hvaða forseta sem er. Þú
veist að við höfum beitt valdi í ný-
liðinni fortíð til að tryggja land
okkar,“ sagði Bush, sem lýsti
ánægju með að Alþjóða kjarn-
orkumálastofnunin hefði lýst

verulegum áhyggjum af kjarn-
orkuáætlun Írana.

Íranar rufu í vikunni innsigli í
kjarnorkuveri sínu í Isfahan og
ætla sér að hefja auðgun úran-
íums á nýjan leik. Auðgun úran-
íums er nauðsynleg til að fram-
leiða kjarnorkuvopn en Íranar
segjast einungis ætla að nota ork-
una í friðsamlegum tilgangi. Um
það ríkja efasemdir í alþjóðasam-
félaginu, einkum meðal Banda-
ríkjamanna og Ísraela. Hafa
Vesturlönd reynt að semja við
Írana um að hætta við auðgun
úraníums og fá bætur eða betri
viðskiptasambönd í staðinn. - bþg

Sigurjón Þórðarson ómyrkur í máli vegna atvinnumála á Bíldudal:

Hefur skömm á stjórnarflingmönnum
LANDSBYGGÐARMÁL „Þetta er algjör
leikaraskapur og ég hef sífellt
meiri og meiri skömm á því
hvernig stjórnarþingmenn geta
komið fram við fólkið á lands-
byggðinni,“ segir Sigurjón Þórð-
arson, þingmaður Frjálslynda
flokksins, um viðbrögð stjórnar-
þingmanna við ástandinu á Bíldu-
dal.

Sigurjón var einn þeirra þing-
manna sem sat fund með fulltrú-
um Atvinnuþróunarfélags Vest-
fjarða og bæjarstjórnarmönnum
Vesturbyggðar fyrir skemmstu
þar sem rætt var um atvinnu-
ástand á Bíldudal eftir að útgerð-
arfyrirtækið Bílddælingur lagði
niður starfsemi sína. 

Á þeim fundi var ákveðið að
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða
færi yfir rekstur Bílddælings og í
framhaldi af því yrði brugðist við.

Sigurjón segir þetta ljótan leik

sem framlengi aðeins þjáningu
þeirra sem gjalda fyrir ástandið.
„Það þarf ekkert allt að hvíla á því
hvað kemur fram í þessum gögn-
um. Ef það er trú stjórnarþing-
manna að það sé engin leið að
halda úti útgerð frá Bíldudal þá

ættu þeir að taka á því strax og
láta þá fólkið hafa aðra atvinnu í
staðinn fyrir þá sem gerð var að
söluvöru og seld frá þeim. Nú ef
þeir trúa því að einhver úrræði
séu til ættu þeir að hefjast handa
strax,“ segir Sigurjón. - jse

Depur› í bygg›um land-
nema fyrir brottflutning
Sí›asta helgin fyrir brotthvarfi› frá Gaza lí›ur nú hjá. Í landnemabygg›um safnast fólk saman og 
heldur upp á Tisha B'Av og b‡r sig undir brottflutning. Margir segjast hvergi fara.

MIÐ-AUSTURLÖND, AP Ísraelar hefja
á morgun brottflutning fólks frá
landnemabyggðum á Gaza þrátt
fyrir mikla mótstöðu hvort
tveggja meðal landtökumanna og
fjölda Ísraela sem vilja halda í
byggðirnar.

Misjafnt er hvernig íbúar land-
nemabyggðanna bregðast við
yfirvofandi flutningum. „Þetta er
ekki síðasti hvíldardagurinn, þeir
eiga eftir að verða fleiri,“ sagði
Roni Bakshi á heimili sínu í Neve
Dekalim-landnemabyggðinni á
Gaza. Bakshi og fjölskylda hans
eru enn ekki farin að pakka eigum
sínum og búa sig undir flutning-
ana. Þau segjast ætla að vera
þarna lengi enn.

Gyðingar halda nú upp á
helgidaginn Tisha B'Av, en þá

fasta þeir í sólarhring til að
minnast eyðileggingar mustera í
Jerúsalem. Roni segir þetta hafa
sérstaka merkingu núna. „Í ár
skiljum við hvað eyðilegging
musteranna þýðir, og núna er
merkingin dýpri en áður því það
eru gyðingar sem eru að reka
gyðinga frá heimilum sínum og
störfum,“ sagði hann.

Fjöldi íbúa landnemabyggða
hefur þegar pakkað eigum sínum
og er ýmist fluttur eða bíður þess
að flytja. Á morgun hefjast her-
menn handa við að banka á dyr
hjá fólki og segja því að það þurfi
að fara. Á miðvikudag byrja þeir
svo að flytja þá á brott með valdi
sem neita að fara.

Kennarinn Aviv Simchi sem
flutti frá Vesturbakkanum til
Shirat Hayam landnemabyggðar-
innar fyrir tveimur mánuðum
heldur enn í vonina um að byggð-
irnar verði látnar standa. „Við
treystum því að hátíðirnar færi
okkur kraftaverk.“

Palestínumenn fagna brott-
flutningunum hins vegar. Stofn-
endur og helstu leiðtogar Hamas
komu í gær saman í Gazaborg og
er það í fyrsta skipti í áratug sem
þeir eru allir á sama stað á sama
tíma. Þeir fögnuðu sigri yfir Ísra-
elum og sögðust berjast áfram
gegn þeim. Mahmoud Abbas, for-
seti palestínsku heimastjórnar-
innar, var líka varaður við því að

Fatahhreyfing hans fengi ekki ein
að ráða því hvað gerðist eftir
brotthvarf landtökumanna auk
þess sem leiðtogarnir sögðu að
Hamasliðar hefðu og héldu í rétt
sinn til að bera vopn.

Nasser Yousef, innanríkisráð-
herra í palestínsku heimastjórn-
inni, fyrirskipaði öryggissveitum
Palestínumanna að gæta fyllstu
varúðar og vera viðbúnar hverju
því sem gæti komið upp á í tengsl-
um við brottflutninginn. Öryggis-
sveitirnar bera meðal annars
ábyrgð á því að palestínskir víga-
menn ráðist ekki á ísraelska her-
menn og landtökumenn meðan á
flutningunum stendur.

brynjolfur@frettabladid.is

KANSLARINN 46 prósent vilja Schröder
sem kanslara en 39 prósent Merkel, sam-
kvæmt nýrri könnun.

Gerhard Schröder:

Ré›ist á and-
stæ›ingana
ÞÝSKALAND, AP Gerhard Schröder,
Þýskalandskanslari og leiðtogi
jafnaðarmanna, réðist harkalega
að Kristilegum demókrötum
þegar hann hóf kosningabaráttu
sína fyrir þingkosningar sem
haldnar verða eftir rúman mánuð.

Schröder sagði að smekkleysa
og harðneskjulegar aðferðir Ed-
munds Stoiber, formanns Kristi-
legra demókrata, og skortur Ang-
elu Merkel, kanslaraefnis flokks-
ins, á leiðtogahæfileikum væru
ekki það sem þyrfti til að sameina
Þjóðverja. Hann reyndi einnig að
auka stuðning við umdeildar
breytingar stjórnar sinnar á vel-
ferðarkerfinu sem leitt hafa til
fylgistaps stjórnarflokkanna. ■

KHOSRAW BASHERI
Fyrsti herra Afganistan vonar að friður
komist á í landi sínu.

23 ára kaupsýslumaður:

Fyrsti herra
Afganistan
AFGANISTAN, AP Khosraw Basheri
komst í sögubækurnar þegar
hann varð fyrsti maðurinn til að
verða krýndur herra Afganistan.
Þessi 23 ára kaupsýslumaður, sem
hefur stundað lyftingar árum
saman, sagðist aldrei myndu
gleyma deginum þegar hann var
valinn herra Afganistan.

„Þetta hefur verið von mín
síðan ég byrjaði að búa mig undir
þetta,“ sagði Basheri, sem bar
sigurorð af 47 öðrum keppendum.
Á þriðja hundrað manns fylgdust
með keppninni. Dómararnir voru
frá Pakistan þar sem engir Afgan-
ir hafa reynslu af dómarastörfum
í svona keppnum. ■

STUNGIN 400 SINNUM Bandarísk
kona á níræðisaldri liggur á
sjúkrahúsi eftir að býflugur
stungu hana 400 sinnum. Líðan
hennar fer batnandi. Maður kom
konunni til hjálpar með því að
sprauta á hana vatni þar til bý-
flugurnar réðust á hann í staðinn.

MYRTU FIMM Íslamskir vígamenn
myrtu fimm einstaklinga þegar
þeir réðust inn á heimili í af-
skekktu fjallaþorpi í Kasmír. Árás-
armennirnir köstuðu handsprengju
inn á heimilið og skutu á heima-
menn. Níu særðust í árásinni.

HÓTA AÐGERÐUM Norður-kóresk
stjórnvöld gagnrýndu Bandaríkja-
menn og Suður-Kóreumenn fyrir
sameiginlegar heræfingar sem þeir
undirbúa. „Alþýðuher Kóreu er
reiðubúinn að svara stríði með
stríði hvenær sem er,“ sagði í yfir-
lýsingu hermálayfirvalda.

BANDARÍKIN

ASÍA

Var rétt hjá landbúnaðarráð-
herra að hafna innflutningi
nautakjöts frá Argentínu?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ganga brottflutningarnir frá
Gaza friðsamlega fyrir sig?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

52,4%

47,6%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

SIGURJÓN ÞÓRÐARSON Sigurjón segir stjórnarþingmenn framlengja þjáningu fólks á
Bíldudal með aðgerðarleysi sínu.

BUSH MEÐ RÁÐGJÖFUM UM VARNARMÁL George W. Bush og Dick Cheney varaforseti
funduðu með Donald Rumsfeld varnarmálaráðherra og fleiri ráðgjöfum um varnarmál á
búgarði forsetans í Texas.

FLUTNINGARNIR UNDIRBÚNIR Ariala Lurie er ein þeirra sem hafa sætt sig við að flytja frá Nissanit, einni 21 landnemabyggðar á Gaza
sem verður rýmd. Hér sést hún ganga frá eignum sínum.

ÞAKIÐ TEKIÐ NIÐUR Margir flytja með sér
allt sem þeir geta losað.





1Hvað eru margir félagar í Félagi
múslima á Íslandi?

2Hversu margir urðu strandaglópar
vegna verkfalls flugvallarstarfsmanna

British Airways? 

3Hvernig hyggjast Danir reyna að
fjölga fólki á vinnumarkaði?

SVÖRIN ERU Á BLS. 38
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Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna:

Danir brutu á mann-
réttindum Úgandabúa
DANMÖRK Mannréttindanefnd
Sameinuðu þjóðanna úrskurðaði í
fyrravetur að brottvísun úg-
andsks manns frá Danmörku hafi
strítt gegn alþjóðasáttmálum.
Nefndin hefur nú vísað frá beiðni
danskra yfirvalda um að fá málið
tekið upp að nýju.

Á vefsíðu Politiken segir að því
sé nú ljóst að Flóttamannanefnd
Danmerkur hafi brotið gegn al-
þjóðasáttmálum með því að vísa
Úgandamanninum úr landi. Úr-
skurður mannréttindanefndarinn-
ar vakti mikla athygli þegar hann

var kveðinn upp síðastliðinn vet-
ur. Nefndin taldi að vegna póli-
tískrar þátttöku sinnar ætti mað-
urinn á hættu að verða handtek-
inn í heimalandi sínu og verða
beittur ofbeldi. Ráðherra innflytj-
endamála í Danmörku Bertel
Haarder var ekki sáttur við úr-
skurðinn og vildi að málið yrði
tekið upp að nýju. Hann hélt því
fram að nefndin hefði gert mistök
þegar hún lagði mat á málið.
Þeirri beiðni hefur nú verið hafn-
að og úrskurðurinn þar með stað-
festur. - sda

Hive kvartar til samkeppnisyfirvalda vegna sjónvarpstenginga:

Telur Og Vodafone og Símann brotleg
NEYTENDUR Netþjónustan Hive
hefur sent Samkeppniseftirlitinu
kvörtun undan viðskiptaháttum
bæði Og Vodafone og Símans þar
sem fjarskipta- og sjónvarpsþjón-
usta sé tvinnuð saman. 

Hive telur viðskiptahætti
fyrirtækjanna þegar hafa hækkað
verð á fjarskiptaþjónustu og að
það hækki enn verði ekki gripið
inn í þróunina. Fyrirtækið telur
viðkiptahætti Símans í tengslum
við Enska boltann einkennast af
einokunartilburðum og segir hann
beita áhangendur boltans við-
skiptalegum þvingunum. Þá telur
Hive Og Vodafone vera brotlegt

vegna afsláttar sem það býður
viðskiptavinum með ADSL hjá sér
af Sýn. 

Í kærunni er sagt ljóst að stóru
fjarskiptafyrirtækin leitist við að
koma í veg fyrir samkeppni neyt-
endum til tjóns. Farið er fram á að
eftirlitið beiti heimildum sínum
til þess að stöðva þessa háttsemi
og geri fjarskiptafyrirtækjunum
að greiða hæstu stjórnvaldssektir
sem samkeppnislög heimila. - grs

Allar framkvæmdir
út úr fri›landinu
Samvinnunefnd mi›hálendis samflykkti á fundi sínum a› heimila ekki set- 
og veitulón nor›austan fri›landsins í fijórsárverum. Forstjóri Landsvirkjunar
segir ar›semi framkvæmdarinnar minnka í kjölfar ni›urstö›u nefndarinnar.
UMHVERFISMÁL Framkvæmd Norð-
lingaölduveitu verður öll utan
friðlandsins Þjórsárverum að því
er Samvinnunefnd miðhálendis
samþykkti á fundi sínum á föstu-
dag.

Set- og veitulón norðaustan
friðlandsins verða ekki heimiluð
og er þannig vikið frá tveggja ára
gömlum úrskurði Jóns Kristjáns-
sonar, setts umhverfisráðherra,
um Norðlingaölduveitu. Minnkun
Norðlingaöldulóns úr 62 ferkíló-
metrum í fimm var jafnframt
samþykkt af nefndinni.

„Til að koma til móts við orku-
vinnslu í landinu heimiluðum við
opnun nýrrar jarðhitavirkjunar
við Hágöngulón,“ segir Óskar
Bergsson, formaður nefndarinn-

ar. „Rannsóknarboranir þar gefa
fyrirheit um orku sem nemur allt
að hálfri Kárahnjúkavirkjun.“

„Það þarf að skoða hvort
nefndin fer út fyrir valdsvið sitt
þegar hún tekur afstöðu sem er
önnur en afstaða umhverfisráð-
herra á sínum tíma,“ segir Frið-
rik Sophusson, forstjóri Lands-
virkjunar. „Afstaðan er tekin út
frá umhverfissjónarmiðum og
þar er ráðherra æðsta stjórn-
valdið.“

Friðrik segir að sest verði yfir
niðurstöðu samvinnunefndar á
næstu dögum þar sem staða verk-
efnisins verði skoðuð með tilliti til
arðsemi virkjunarinnar og laga-
legrar stöðu Landsvirkjunar.
Hann segir engin áform uppi um

að hætta við framkvæmdirnar
þrátt fyrir að ljóst sé að arðsemi
þeirra minnki í kjölfar niðurstöðu
nefndarinnar. „Við þurfum að
skoða hver staða okkar er og til
hvaða ráða hægt er að grípa.“

Árni Finnsson, formaður Nátt-
úruverndarsamtaka Íslands og
Aðalsteinn Guðmundsson, oddviti
Skeiða- og Gnúpverjahrepps,
segjast fagna niðurstöðunni.
Báðir telja að hætta verði við
framkvæmdirnar í kjölfar niður-
stöðu samvinnunefndarinnar. 

Breytingar Samvinnunefndar
á svæðisskipulagi svæðisins
verða í framhaldinu sendar Skipu-
lagsstofnun og síðan umhverfis-
ráðherra til staðfestingar.

helgat@frettabladid.is

Konu vísað úr landi:

Formsatri›i
ekki fullnægt
DANMÖRK Danska innflytjenda-
málaráðuneytið hyggst vísa
rússneskri konu, Elenu Jensen,
44 ára, og fimmtán ára gamalli
dóttur hennar, úr landi. 

Elena hafði gifst dönskum
manni en það hjónaband endaði
með illindum. Við skilnaðinn
rann dvalarleyfi konunnar úr
gildi og hafði hún viku til að
sækja um framlengingu. Um-
sókn hennar barst hins vegar
fimmtán klukkutímum of seint
og því verður mæðgunum vísað
úr landi.

Málið hefur vakið talsverða
reiði í Danmörku enda þykir
mörgum ósanngjarnt að dvalar-
leyfi konu sem hefur lært tungu-
málið, tekið þátt í atvinnulífinu
og greitt sína skatta verði ógilt
vegna formsatriðis. ■

MEGNIÐ VEITT Hundrað þúsund
tonn eru óveidd af kolmunna-
kvótanum. Rúmlega 244 þúsund
tonnum hefur verið landað úr
íslenskum skipum auk 90 þús-
und tonna úr erlendum skipum.

DÆMDIR FYRIR KANÍNUDRÁP
Sextán ára piltur í Rødovre
hefur verið dæmdur í sextíu
daga skilorðsbundið fangelsi
fyrir illa meðferð á dýrum. Pilt-
urinn, í félagi við fjórða mann,
brenndi kanínu lifandi. Fantarn-
ir notuðu síðan aðra kanínu sem
lifandi fótbolta, börðu hana með
járni og drekktu henni svo.
Dómari bannaði pörupiltunum
að eiga gæludýr um óákveðinn
tíma.

LÆGRI ELDSNEYTISSKATTA Fé-
lag íslenskra bifreiðaeigenda
hefur hrint af stað undirskrifta-
söfnun þar sem stjórnvöld eru
hvött til þess að draga úr skött-
um á eldsneyti. Undirskriftum
er safnað á vef félagsins, fib.is.

VERKAMENN FYRIR AUSTAN Atvinnuleysi
er minnst á Austurlandi og Vesturlandi.

Vinnumarkaður:

Dregur úr 
atvinnuleysi
ATVINNA Atvinnuleysi var þriðj-
ungi minna í júlí en á sama tíma
fyrir ári. 3.135 einstaklingar að
meðaltali voru án atvinnu í síðasta
mánuði, samkvæmt tölum Vinnu-
málastofnunar. Í júlí í fyrra voru
að meðaltali 4.712 einstaklingar
án atvinnu. Heldur meira hefur
dregið úr atvinnuleysi karla en
kvenna.

Atvinnuleysi er 2,3 prósent á
höfuðborgarsvæðinu en 1,4 pró-
sent á landsbyggðinni. Atvinnu-
leysi mælist minnst á Vesturlandi
og Austurlandi, 0,6 prósent á
hvoru landsvæði. Mest mælist at-
vinnuleysið á Norðurlandi eystra,
2,5 prósent. - bþg

SKOTIÐ YFIR TÍMABELTI Norskur
kylfingur setti holu í höggi á
Harstad-golfvellinum í Svíþjóð á
dögunum. Það væri ekki í frásög-
ur færandi nema fyrir þá sök að
á meðan teigurinn á fjórtándu
holunni er í Svíþjóð er flötin í
Finnlandi. Kúlan fór því í gegn-
um eitt tímabelti á leið sinni í
holuna og var þar með eina
klukkustund og fjórar sekúndur á
leiðinni.

NYRSTU NEÐANSJÁVARHVERIRN-
IR FUNDNIR Vísindamenn við
Björgvinjarháskóla hafa fundið
nyrstu neðansjávarhveri í heimi.
Þeir eru á 600 metra dýpi á hafs-
botninum norður af Jan Mayen.
Norður-Íshafið er ekki þekkt
fyrir kórala, sæfífla og aðrar lit-
skrúðugar hlýsjávarverur en þær
var að finna í ríkum mæli við
hverina.

Öflugri farsímakerfi:

Flutningsgeta
margfaldast
TÆKNI Bæði Síminn og Og Voda-
fone hyggjast taka upp nýja tækni
í farsímakerfum sínum á þessu
ári. Og Vodafone segir í Fréttatil-
kynningu að flutningshraðinn
verði á bilinu 120-238 kílóbæt á
sekúndu, en núverandi GPRS-
kerfi bjóði upp á 52. 

Tæknin gerir því farsímanot-
endum mögulegt að miðla gögn-
um, ljósmyndum, hreyfimyndum
eða vafra á Internetinu á allt að
þrisvar til fjórum sinnum meiri
hraða en mögulegt hefur verið
hingað til. ■

LÖGREGLUFRÉTTIR

SJÁVARÚTVEGUR

DANMÖRK

UNDIRSKRIFTASÖFNUN

NOREGUR

ANDERS FOGH RASMUSSEN FORSÆTIS-
RÁÐHERRA DANMERKUR Dönsk yfirvöld
brutu gegn alþjóðasáttmálum með því að
vísa úgöndskum manni úr landi, sam-
kvæmt úrskurði Mannréttindanefndar
Sameinuðu þjóðanna.

HÁVAÐI Í HAFNARFIRÐI Talsverð-
ur erill var hjá lögreglu í Hafnar-
firði í fyrrinótt þar sem óvenju
margar kvartanir um hávaða í
heimahúsum bárust. Milt veður
var á höfuðborgarsvæðinu og
fólk varð því frekar vart við há-
vaða hjá nágrönnum sínum en
þegar svalt er í veðri að sögn lög-
reglu.

KEYRÐI Í GEGNUM GIRÐINGU
Ungur piltur slapp ómeiddur eft-
ir að hann missti stjórn á bifreið
sinni í lausamöl með þeim afleið-
ingum að hún hafnaði utan vegar
í Laxárdal á ellefta tímanum í
fyrrakvöld. Bifreiðin stöðvaðist
um þrjátíu metrum utan vegar og
fór í gegnum girðingu, en valt
ekki. Talsverðar skemmdir urðu
á bifreiðinni.

ENSKI BOLTINN TIL SAMKEPPNISEFTIR-
LITSINS Viðskiptahættir Símans gagnvart

ADSL-áskrifendum stöðvarinnar eru
komnir fyrir Samkeppniseftirlitið.

FRÁ ÞJÓRSÁRVERUM Samvinnunefnd miðhálendis hefur komist að þeirri niðurstöðu að framkvæmd Norðlingaölduveitu verði öll utan
friðlandsins í Þjórsárverum.
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Faxafen 10 • 108 Reykjavík
Sími: 544 2210 • Fax: 544 2215
www.tsk.is • skoli@tsk.is

OPIÐ HÚS  Laugardaginn 27. ágúst kl. 13-16. Stuttar kynningar á því námi sem í boði er.

Skráning á
haustönn hafin
í síma 544 2210,
á vef skólans;
www.tsk.is
og í netpósti
á skoli@tsk.is

Tölvu- og skrifstofunám
Þrautreynt og vandað 220 stunda starfsnám fyrir fólk á öllum aldri
sem vill styrkja stöðu sína enn frekar á vinnumarkaði með aukinni
menntun. Hentar jafnt starfandi skrifstofufólki sem vill dýpka
þekkingu sína á upplýsingatækni og bókhaldi og þeim sem vilja
undirbúa sig undir starf á nýjum vettvangi.
Námið hentar einnig vel sjálfstæðum atvinnurekendum sem vilja
vera sem mest sjálfbjarga í allri tölvuvinnu og við bókhaldið.
Kennd er ein námsgrein í senn sem lýkur með prófi eða verkefni,
tölvugreinunum lýkur flestum með alþjóðlegri prófgráðu.

Helstu kennslugreinar:

Tölvugreinar:
• Windows XP tölvugrunnur og skjalavarsla
• Word grunnur og millistig
• Excel grunnur og Excel í stjórnun og rekstri
• Framsetning á kynningarefni í PowerPoint
• Stafrænar myndavélar og meðferð mynda í tölvu
• Netið og öryggi á Netinu
• Outlook tölvupóstur, dagbók og skipulag

Viðskiptagreinar:
• Verslunarreikningur
• Virðisaukaskattur, reglur og skýrslur
• Bókhaldsgrunnur
• Tölvufært bókhald (Navision)

Boðið er upp á eftirfarandi tíma:

Morgunnámskeið 1
Hefst 7. september og lýkur 12. desember. Kennt er mánudaga,
miðvikudaga og föstudaga frá kl. 8.30 - 12

Morgunnámskeið 2
Hefst 30. september og lýkur 28. janúar 2006. Kennt er þriðjudaga,
fimmtudaga og föstudaga frá kl. 8.30 - 12

Kvöldnámskeið 1
Hefst 7. september og lýkur 12. desember. Kennt er mánudaga
og miðvikudaga frá kl. 17.30 - 21 og laugardaga frá kl. 9 - 12.30

Kvöldnámskeið 2
Hefst 1. október og lýkur 28. janúar 2006. Kennt er þriðjudaga og
fimmtudaga frá kl. 17.30 - 21 og laugardaga frá kl. 9 - 12.30

S T A R F S N Á M

GRAFÍSK HÖNNUN

Vinsælt og hagnýtt nám ætlað þeim sem eru að stíga fyrstu skrefin í
grafískri vinnslu eða fólki sem vill skapa sér forskot í frekara hönnunar-
námi t.d. á háskólastigi.  Þetta nám hentar einnig þeim sem vilja hanna
sínar auglýsingar og kynningarefni sjálfir hvort heldur fyrir vef- eða
prentmiðla.  Á þessu námskeiði eru tekin fyrir þrjú mest notuðu
hönnunarforritin á markaðnum; Photoshop, Freehand og Flash (auk
Acrobat Distiller).

UMBROTSTÆKNI

Nám ætlað þeim sem þurfa að sjá um útgáfu kynningarbæklinga,
frétta- og dreifibréfa og  kennslu- og leiðbeiningabæklinga hvers
konar.  Hentar einnig þeim sem þurfa að ganga frá prentgripum til
prentsmiðju. Farið er í myndvinnslu með Photoshop, teikningu með
Illustrator, umbrotstækni í InDesign og frágangur efnis með PDF fyrir
bæði prentaða útgáfu og Vefinn.

ALÞJÓÐLEGT TÖLVUNÁM • MCP XP • MCSA • A+

Umsagnir nokkurra nemanda:
„Ég var búin að vera heimavinnandi í mörg ár. Með þessu námi náði
ég því sem mér fannst ég hafa misst úr og öðlaðist sjálfstraust. Er að
byrja í viðskiptafræði í Háskólanum í haust.“

„Núna sé ég sjálfur um rekstur og bókhald fjölskyldufyrirtækisins.“

„Ég var búin að vera atvinnulaus í marga mánuði. Þetta nám skilaði
mér því sem ég stefndi að; krefjandi og skemmtilegu starfi að námi
loknu.“

„Ég lenti í uppsagnahrinu í fyrirtækinu sem ég hafði unnið hjá sl. 20
ár. Nú er ég komin með sjálfstraust til að halda áfram og leita mér að
nýjum starfsvettvangi.“

„Ég fékk nýtt og mun betur launað starf fljótlega eftir að námi lauk.“

Tveir af útskriftarhópum skólans vorið 2005:



Það er margt sem gleður augað
þegar ferðast er um Ísland, ekki
síst að sumarlagi. Reyndar er
óvíða að finna náttúrufegurð í
líkingu við það sem ber fyrir
augu ferðamannsins hér heima.
Fátt jafnast á við að aka austur
Skeiðarársand á sólbjörtu sum-
arkvöldi með Hvannadalshnúk
nánast í fanginu, jafnvel þó að
hann hafi lækkað um 9 metra.
Það er örugglega mjög hollt fyr-
ir sálina að njóta slíkrar nátt-
úrufegurðar. Víðsýnið, litirnir í
fjöllunum, birtan og svo ótal
margt fleira gerir það að verk-
um að hugur ferðamannsins
eins og lyftist upp og bros fær-
ist yfir andlitið. Það er svo önn-
ur saga hvernig við göngum um
þetta blessaða land og aldeilis
makalaust að heyra sögur af
fólki í útilegu sem labbar svo
bara frá tjaldstæðinu og skilur
eftir sig umbúðir fljótandi um
allt, jafnvel heilu tjöldin. Sem
betur fer eru hinir þó trúlega
fleiri sem leggja sig fram um að
ganga vel um enda hefur enginn
leyfi til að skilja eftir sig rusl á
víðavangi, hvorki smátt né
stórt.

Það er líka umhugsunarefni
að horfa á fararskjótana á þjóð-
vegum landsins. Það er greini-
lega mikið til af peningum. Ný-
legir, fínir, dýrir og oft stórir
bílar draga um vegina hjólhýsi,
fellihýsi og tjaldvagna og verð-
mætið nemur háum fjárhæðum.
Það væri fróðlegt ef einhver tal-
naglöggur maður tæki sig til og
reiknaði út hvað innflutningur
og rekstur þessara ferðahýsa
kostar. Þar þarf væntanlega til
dæmis að taka inn í reikninginn
aukinn eldsneytiskostnað og
jafnvel aukið álag á þjóðvegina
og þar með aukinn viðhalds-
kostnað, þótt það séu nú sjálf-
sagt smámunir miðað við álagið
af vöruflutningunum. Í fram-
haldi af þessu má spyrja hvað
gistinóttin kosti eiganda ferða-
hússins og hvað það kostaði

hann að kaupa frekar þessar
gistinætur á farfuglaheimili,
gistiheimili eða hóteli. Slíkur
samanburður gæfi áhugaverðar
upplýsingar. Ef þeir sem nú aka
um með þessi hús í eftirdragi
beindu frekar viðskiptum sínum
til þeirra sem selja slíka þjón-
ustu innanlands gæfi það ferða-
þjónustu landsins væntanlega
byr undir báða vængi og það

hlyti jafnframt að styðja við
rekstur þjóðarbúsins. Það hlýt-
ur að vera hagkvæmara að
beina peningastreyminu um
landið en að flytja það úr landi.
Skemmtilegt væri að fá fram út-
reikninga á slíku dæmi en sjálf-
sagt gætu útkomurnar orðið
eins margar og reiknimeistar-
arnir enda hægt að gefa ólíkar
forsendur.

Eftir stendur sú staðreynd að
þjóðvegakerfið ber varla allan
þennan fjölda ferðahýsa ñ og
reyndar heldur ekki vöruflutn-
ingana. Eftir stendur líka sú
staðreynd að ferðahýsin kosta
mjög mikið og það sem er nú
kannski öllu verra að það er oft
á tíðum hættulegt að ferðast
með þau um landið eins og dæm-
in sýna. Það var sláandi að koma

þar að um helgina sem þrjú hjól-
hýsi höfðu fokið á örskömmum
tíma, ýmist á vegi eða út af hon-
um, og mildi að engin slys urðu
á fólki. Sú hefur því miður ekki
alltaf verið raunin. 

Framboð á gistingu er mikið
hér á landi og fjölbreytni tals-
verð, bæði í gæðum og verðlagi.
Það má því telja nokkuð víst að
auðvelt verði að reikna áður
nefnt dæmi þannig að það borgi
sig að kaupa gistingu frekar en
flytja inn og ferðast um með
hjólhýsi eða annað slíkt. Það er
vafalítið hagkvæmara fyrir
þjóðarbúið að fara þá leið og
trúlega ódýrara fyrir ferða-
manninn sjálfan í mörgum til-
fellum. En þar með er ekki öll
sagan sögð því auðvitað fylgja
því ýmsir kostir að vera með
svefnherbergi og jafnvel lítið
eldhúsið tilbúið í eftirdragi. Það
er ótvíræður kostur að þurfa
ekki að panta gistingu, ekki að
skipuleggja fram í tímann og
ekki að vera öðrum háður. Þetta
er líka vafalítið góður kostur
fyrir barnafólk sem ferðast
mikið innanlands. Þá er ljóst að
þótt gistiframboð sé mikið er
það ekki nóg yfir háannatímann
og ferðamenn lenda í því að fá
hvergi inni, hafi þeir ekki gert
ráðstafanir í tíma. En ferðaþjón-
ustan reynir yfirleitt að mæta
eftirspurn eins og flest fyrir-
tæki í þjónustu og ykist eftir-
spurn Íslendinga eftir gistingu
yrði sjálfsagt brugðist við því á
nokkuð skömmum tíma.

En kannski er það fjöldi þess-
ara tjaldvagna, hjólhýsa og felli-
hýsa sem veldur mestri undrun.
Á örskömmum tíma hefur þeim
fjölgað stórlega á þjóðvegum
landsins og nú er svo komið að
tjöld eru örfá á tjaldstæðum
landsins en áður nefnd hýsi
ýmiss konar í miklum meirihluta.
En gott tjald í skottinu hefur
ýmsa kosti fram yfir þessi stóru
hýsi, ekki síst þann að það þarf
ekki að draga það á eftir sér. ■

A llt útlit er nú fyrir að dagar Reykjavíkurlistans séu taldir.
Líklega fagna flestir andstæðingar listans endalokum hans.
Dyggir sjálfstæðismenn sjá fyrir sér að flokkurinn geti

unnið borgina aftur og eftir nokkur ár verði tólf ára meirihlutatíð
Reykjavíkurlistans aðeins eins og vondur draumur. Margir stuðn-
ingsmenn Reykjavíkurlistans trúa því einnig að ef samstarfið líði
undir lok sé það ávísun á að Sjálfstæðisflokkurinn vinni borgina að
nýju.

Reykjavíkurlistanum tókst á sínum tíma að rjúfa nánast sam-
fellda og áratugalanga stjórn Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík.
Þetta var út af fyrir sig afrek og tókst svo aftur fjórum árum síðar
og í þriðja sinn fyrir þremur árum og var þá hætt að koma á óvart.

Þrátt fyrir að fjölmenn grasrótarhreyfing stæði að baki Reykja-
víkurlistanum í upphafi er hann í raun kosningabandalag flokka
sem höfðu að markmiði að fella meirihluta Sjálfstæðisflokksins í
borginni og koma félagshyggjuöflum til valda. Aðstandendur list-
ans og einnig kjósendur hans sáu fyrir sér í upphafi að bakland
kjörinna fulltrúa yrði áfram í sameiginlegri hreyfingu félags-
hyggjufólks í borginni. Þetta gekk ekki eftir og samstarf Rekjavík-
urlistans hefur í vaxandi mæli einkennst af málamiðlun milli
flokka þar sem fulltrúarnir þurfa að víkja mismikið frá stefnu
sinni og flokka sinna til að ná samkomulagi.

Forsendur samstarfsins í Reykjavíkurlistanum hafa breyst mik-
ið. Í stað þeirra fjögurra flokka sem til kosningabandalagsins
stofnuðu upphaflega eru nú þrír flokkar, mun ójafnari að stærð en
fyrirrennararnir. Samfylkingin er þeirra langstærst og hefur það
mótað nokkuð áherslur og ásýnd Reykjavíkurlistans seinni árin.
Framsóknarmenn eru smæstir og eiga borgarfulltrúa umfram
fylgi, sé mark tekið á skoðanakönnunum. Staða Vinstri grænna,
lengst til vinstri í stefnumálum og í miðjunni að stærð, miðað við
kannanir, gerir að verkum að ávinningur þeirra af samstarfinu er
ekki eins ljós og hinna flokkanna. Það þarf því ekki að undra að
áhugi þeirra virðist minnstur á áframhaldandi Reykjavíkurlista-
samstarfi. Þá eru ótalin ítrekuð átök vegna borgarstjóramála, sem
óneitanlega hafa varpað skugga á samstarf flokkanna þriggja.

Allir hlutir hafa sinn tíma og meirihluti kosningabandalags eins
og Reykjavíkurlistans í borgarstjórn þrjú kjörtímabil, án þess að á
bak við hann stæði ein hreyfing, er í raun meira en hægt var að
búast við. Listanum tókst að rjúfa áratuga hefð fyrir meirihluta
Sjálfstæðisflokksins í borginni, hefð sem gerði að verkum að fylgi
flokksins í borgarstjórnarkosningum var alltaf miklu meira en í
þingkosningum. Tilvera Reykjavíkurlistans þrjú kjörtímabil ætti
því að nýtast aðstandendum hans sem veganesti inn í næstu
borgarstjórnarkosningar, hvort sem þá verður Reykjavíkurlisti
eða ekki, eins og útlit er nú fyrir. Landslagið í borgarpólitíkinni er
gerbreytt frá því sem var og ekkert sem segir að eina leið félags-
hyggjuaflanna til valda í borginni sé gegnum sameiginlegt fram-
boð og að lausafylgi borgarbúa leiti í sama mæli til Sjálfstæðis-
flokksins eins og áður. Tíminn einn leiðir það í ljós. ■
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SJÓNARMIÐ
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR

Líklegast er að Reykjavíkurlistaflokkarnir bjóði fram
hver í sínu lagi í næstu borgarstjórnarkosningum.

Allt hefur sinn tíma

FRÁ DEGI TIL DAGS

Forsendur samstarfsins í Reykjavíkurlistanum hafa breyst miki›.
Í sta› fleirra fjögurra flokka sem til kosningabandalagsins stofn-
u›u upphaflega eru nú flrír flokkar, mun ójafnari a› stær› en
fyrirrennararnir.

Í DAG
EN UM FERÐA-
ÞJÓNUSTU

INGA RÓSA 
ÞÓRÐARDÓTTIR

En kannski er fla› fjöldi
flessara tjaldvagna, hjól-
h‡sa og fellih‡sa sem
veldur mestri undrun.

Fer›ah‡si á fljó›vegunum

Slúður
„Slúður er valdabarátta
hinna valdalausu, hún
er tilraun þeirra sem
eru niðri í salnum til að
ná á einhvern hátt til
þeirra sem þeir ímynda
sér að séu uppi á sviði.“
Þannig skilgreinir
Hannes Hólmsteinn
Gissurarson prófessor

slúður í opnuviðtali í Blaðinu á föstudaginn,
en sjálfur hefur hann oft orðið fórnarlamb
þess, enda af mörgum talinn frekar „uppi á
sviði“ en „niðri í salnum“. Kolbrún Berg-
þórsdóttir blaðamaður, sem tók viðtalið,
segist þekkja fólk sem sjái rautt þegar nafn
Hannesar er nefnt. Svo séu sagðar slúður-
sögur um hann sem stundum hafi verið
„býsna svæsnar“.

Málgagn?
Öll forsíða Blaðsins á föstudaginn er lögð
undir litmynd af Hannesi Hólmsteini.
Blaðinu er sem kunnugt er dreift í hund-
rað þúsund eintökum á helstu þéttbýlis-
staði. Daginn áður fékk Jón Steinar
Gunnlaugsson hæstaréttardómari sams
konar trakteringar í blaðinu. Stutt er
síðan Gísli Marteinn var þar í heiðurs-
viðtali. Ekki að undra að draumspakir
menn séu sagðir hafa séð fyrir sér for-
síðu sama dagblaðs innan skamms þar
sem Stóra ákvörðunin um formannsstól-
inn í Sjálfstæðisflokknum verður kynnt.
Greinilegt er að Blaðið er orðið vettvang-
ur fyrir ýmsa menn sem finnst þeir ekki
njóta nægilegrar athygli í öðrum fjölmiðl-
um. Kannski ætlar Blaðið að vera mál-
gagn þeirra sem eru taldir vera „uppi á
sviði“ í þjóðfélaginu.

Að upplifa bandamenn
Annars getur Hannes Hólmsteinn tæpast
kvartað undan Fréttablaðinu. Hann skrifar
hér fasta pistla. Segir í viðtalinu við Kol-
brúnu að ekki veiti af „smámótvægi við
nöldurskjóðurnar og Davíðshatarana“ sem
skrifi hér allir „sömu greinina í hverri viku“.
Ólíklegt er að lesendur okkar kannist við
þessa lýsingu. Hannes skilur ekkert í aðal-
eiganda Fréttablaðsins, Jóni Ásgeiri Jó-
hannessyni, sem hann kallar vin sinn, að
hafa afhent vinstri öflunum á Íslandi fjöl-
miðlana sem hann á. Með því sé Jón Ás-
geir að grafa undan íslenskum kapítal-
isma. Og hann sendir Jóni Ásgeiri þessa
áhugaverðu orðsendingu: „Ef menn eiga
að vera bandamenn í að skapa frjálsara Ís-
land, þá verða þeir að geta upplifað hvern
annan sem bandamann“.

gm@frettabladid.is
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Verð nú 99.900,-

Verð áður 149.900,-99.900kr99.900kr

Verð nú 99.900,-

Verð áður 149.900,-41.999kr

Verð nú 41.999,-

3ja sæta sófi

Ótrúlegt úrval

Gildir á meðan birgðir endast.

af sófasettum á vaxtalausu tilboði
Eingöngu fáanlegt í Hagkaupum Smáralind og á markaði Hagkaupa 

Óseyri 1 Akureyri

Bycast sófasett 3+1+1   Roma Leðursófasett 3+1+1    Nice Leðursófasett 3+1+1    Verona

Hornsófi tau áklæði     Paris

Ítalskt leðursófasett 3+1+1

Hornsófi leður áklæðiSófi 1, 2 eða 3 sæta   601

Leðursófasett m/skammel   Nicoletti Leðursófasett 3+1+1   M3208 Leðursófasett 3+1+1   M6217

Sófasett 3+1+1   Chesterfield Leðursófasett 3+1+1   G2041

í Hagkaupum
Nýtt

í Hagkaupum
Nýtt

í Hagkaupum
Nýtt

9.999kr

Verð 149.985,-

Vaxtalaus
tilboð

aðeins

á mán. í 15 mánuði

Leðursófasett 3+1+1 Flórens

*Stimpil- , seðil- og lántökugjald ekki innifalið.



Heimsmarkaðsverð á olíu fór á
föstudag í rúma 67 dali á fatið.
Verðið hefur hækkað um rúm
þrjátíu prósent það sem af er ári
og virðist ekkert lát ætla að
verða á hækkunum. Telja sér-
fræðingar ekki loku fyrir það
skotið að fatið fari yfir hundrað
dali áður en langt um líður.

Svo viðkvæmur er markaður-
inn að minnstu truflanir valda
titringi; rekja má hækkanir lið-
innar viku til lokana bandarískra
sendiráða í Saudi-Arabíu og þess
að Íranir ákváðu að hefja aftur
auðgun úrans. Þá ollu bilanir í
olíuframleiðslustöðvum í Banda-
ríkjunum talsverðum hækkunum. 

Hvergi er meiri eftirspurn
eftir olíu en í Bandaríkjunum og
hefur verulega gengið á olíu-
birgðir landsins á undanförnum
vikum, fyrstu vikuna í ágúst
minnkuðu til að mynda umfram-
birgðir Bandaríkjamanna um
rúmlega tvær milljónir fata.

Hvers vegna hækkar olíuverð?
Árið 1998 sveiflaðist olíuverð
milli tíu og fimmtán dala á fat.
Síðan þá hefur heimsmarkaðs-
verðið tæplega sjöfaldast. Þar
eru margir samverkandi þættir
að verki. 

Ber þar fyrst að nefna aukna
eftirspurn og munar mestu um
aukna þörf landa á borð við Kína
og Indland fyrir eldsneyti. Eftir-
spurn Kínverja eftir olíu hefur
aukist um tuttugu prósent undan-
farið ár. 

Þá virðist eldsneytisþorsti
Bandaríkjamanna engan endi
ætla að taka, þeir keyra sífellt
stærri og eldsneytisfrekari bíla
auk þess sem ágætt efnahags-
ástand í landinu ýtir undir neyslu.

Knappar umframbirgðir er
önnur ástæða fyrir hækkun olíu-
verðs. Olíuframleiðendur hafa
undanfarin ár leitast við að hag-
ræða í starfsemi sinni og liður í
því hefur verið að minnka um-
frambirgðir. 

Þegar lítið er af varabirgðum
verður markaðurinn veikari en
ella fyrir ýmsum uppákomum og
áföllum. Skýrir þetta hvers
vegna smávægilegar truflanir á
framleiðslu eða uppákomur á
borð við dauða valdalauss og elli-
ærs konungs Saudi-Arabíu valda
hækkunum á heimsmarkaðs-
verði.

OPEC og spákaupmennirnir
Samtök olíuframleiðsluríkja
(OPEC) eiga líka sinn þátt í
ástandinu. Ríki OPEC framleiða
meirihluta allrar olíu í heiminum
og vinna samtökin markvisst að
því að halda olíuverði í hámarki.
Liggja OPEC löndin undir ámæli
fyrir að halda umframbirgðum í
lágmarki með því að nýta vinnslu-
getu sína ekki að fullu.

Spákaupmenn eru fljótir að
stökkva til þegar olía er annars
vegar. Margir þeirra stóla á að
ekkert lát verði á hækkunum og
telja að með kaupum á hlutabréf-

um í olíufyrirtækjum sé á vísan að
róa. Þetta kann hins vegar að
senda röng skilaboð út á markað-
inn og þrýsta olíuverði hærra en
raunveruleg innistæða er fyrir. 

Graham Searjeant, dálka-
höfundur The Times, er í það
minnsta þessarar skoðunar. Sear-
jeant bendir á að hlutabréf í olíu-
fyrirtækjum hækki ekki í sam-
ræmi við olíuverð og það bendi til
þess að verðið sé óeðlilega hátt, því
megi reikna með lækkun olíuverðs
hætti spákaupmenn að gera ráð
fyrir áframhaldandi hækkunum.

Stjórnmálaástand í olíufram-
leiðsluríkjum er annar þáttur sem
hefur áhrif á olíuverð. Ekki þarf
að hafa mörg orð um ástandið í
Austurlöndum nær, þar sem
hryðjuverk og óstöðugt stjórnar-
far eru venja fremur en undan-
tekning.

Það er þó ekki bara óstöðug-
leiki í arabaheiminum. Í Nígeríu,
sem er sjötti mesti olíuframleið-
andi veraldar, deila ættbálkar sín
á milli, í Venesúela líður vart
dagur án þess að verkfall skelli á
og í Rússlandi situr eigandi
stærsta olíuframleiðandans,
Yukos, í fangelsi og óvíst er um
framtíð fyrirtækisins.

Það er því ljóst að næg eru
vandamálin í olíubransanum og
lausn á fæstum þeirra í sjónmáli. 

Efnahagsleg áhrif
Hækkanir á heimsmarkaðsvirði
olíu koma beint við buddu neyt-
enda. Verð á 95 oktana bensíni
hér á landi er í dag tæpar hund-
rað og tuttugu krónur á lítrann og
hefur aldrei verið hærra.

Líklegt er þó að áhrifin verði
áþreifanlegri í Bandaríkjunum,
þar sem skattlagning eldsneytis
er lítil. Munu hækkanir því verða
mun meiri þar vestra í prósent-
um talið. 

Bandaríkjamönnum hefur
verið legið á hálsi fyrir að skatt-
leggja ekki eldsneyti líkt og gert
er í Evrópu. Beinlínis sé verið að
hvetja fólk til að keyra um á elds-
neytisfrekum bifreiðum og til að
keyra allra sinna leiða. Í Evrópu
tíðkast mun þyngri skattlagning á
eldsneyti og neysla eftir því tölu-
vert minni en í Bandaríkjunum.

Það eru þó ekki bara ökumenn
sem finna fyrir hækkunum. Fyr-
irtæki verða líka áþreifanlega
vör við þær og flugfélög hafa til
að mynda brugðist við þessu með
því að hækka miðaverð.

Hækkun olíuverðs hefur líka
slæm áhrif á efnahag ríkja, sér-
staklega þeirra sem flytja inn

mikið af olíu. Með hærra olíu-
verði gengur á hagnað fyrir-
tækja, útflutningur minnkar og
viðskiptahalli eykst. Séu verð-
hækkanir til frambúðar mun það
líklega leiða til krafa um launa-
hækkanir, sem valda mun enn
frekari þenslu og verðbólgu í
þeim löndum sem eiga í hlut.

Samkvæmt útreikningum Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins veldur
varanleg fimmtán prósent hækk-
un olíuverðs 0,6 prósent lækkun
landsframleiðslu þess lands sem
í hlut á.

Hvar endar þetta?
Samkvæmt skýrslu alþjóðastofn-
unarinnar World Energy Outlook
mun eftirspurn eftir olíu aukast
um sextíu prósent næstu 25-30
árin. Tveir þriðju þeirrar aukn-
ingar verður vegna aukinna
þarfa þróunarlanda.

Í skýrslu World Energy segir:
„Það ætti að vera nægileg olía til
að mæta þessari eftirspurn. Olíu-
auðlindir jarðar munu endast
fram yfir árið 2030.“

Það gefur auga leið að eftir
því sem gengur á birgðirnar
mun olíuverð halda áfram að
hækka: „Það er ekki hægt að bú-
ast við neinum verðlækkunum á
olíu á meðan ástandið er eins
óstöðugt og það hefur verið. Það
veit enginn hvar þessi ósköp

enda“, sagði Lauren Beard, elds-
neytissérfræðingur hjá banda-
ríska bílaframleiðandanum
Chrysler.

Hvernig eða hvort orkuvandi
heimsins verður leystur mun
tíminn einn leiða í ljós. Þangað
til er bara að bíða, og borga. ■

OLÍUVERÐ SÍÐUSTU TÓLF MÁNUÐI – Í BANDARÍKJADÖLUM
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vidskipti@frettabladid.is nánar á visir.is

Samkvæmt sk‡rslu alfljó›astofnunarinnar World Energy Outlook mun eftir-
spurn eftir olíu aukast um sextíu prósent næstu 25-30 árin. Tveir flri›ju fleirrar
aukningar ver›a vegna aukinna flarfa flróunarlanda.
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Enginn endir á olíuhækkunum
Ekkert lát virðist ætla að verða á verðhækkunum á olíu og hefur verðið tæplega sjöfaldast
á jafnmörgum árum. Jón Skaftason veltir fyrir sér ástæðunum sem þar liggja að baki,
efnahagslegum áhrifum og hvar þetta endi allt saman.

AF MARKAÐNUM Það var nóg um að vera í kauphöllum á föstudag enda náði olíuverð
methæðum. Ekkert lát virðist ætla að verða á verðhækkunum á olíu.

OLÍUHREINSISTÖÐ Í KALÍFORNÍU Verulega hefur saxast á umframbirgðir olíu í heiminum en eftirspurnin virðist ekkert minnka. Sádi-
Arabar eru sagðir eina þjóðin sem eigi umtalsverðar birgðir, umframbirgðir Bandaríkjamanna eru nánast uppurnar.
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OLÍAN ER EKKI EINI MÖGULEIKINN
Hækkandi olíuverð gerir aðra orkugjafa áhugaverðari kost og framleiðsla á
etanóli sem kemur í stað venjulegs eldsneytis eykst hratt.

Etanól sem gert er úr korni, sykri eða
jafnvel stráum hefur komið í stað venju-
legs eldsneytis. Þessi þróun hefur orðið
til þess orkumarkaðirnir eru byrjaðir að
breytast. Olía er einn af helstu orkugjöf-
unum en einnig er hún takmörkuð auð-
lind. Eftirspurnin eykst sífellt og því
hefur miklum peningum og mikilli orku
verið eytt í að þróa aðra orkugjafa.
Orkugjafarnir eru ýmist hugsaðir sem
staðgenglar olíunnar eða til þess að
drýgja olíuna. Olíufélögin hafa rannsak-
að og stutt þessar rannsóknir, sem miða
að því að framleiða efni til að drýgja
eldsneytið. 
Samkvæmt The Economist hefur fram-
leiðsla á etanóli gerðu úr maís aukist
um 30 prósent á ári í Bandaríkjunum.
Sömu sögu er að segja frá framleiðslu á
etanóli í öðrum helstu iðnríkjum heims.
Brasilía hefur verið í fararbroddi við að
framleiða etanól úr sykurreyr sem elds-
neyti á bifreiðar.
The Economist segir ástæðu aukinnar
framleiðslu einfalda. Líta eigi framhjá
ástæðum eins og umhverfisáhrifum,
sem stjórnvöld noti til að styrkja fram-
leiðslu umhverfisvæns eldsneytis. Hug-
myndin á bakvið aðra orkagjafa er að
vernda náttúruna en minnni útblástur á
að vera einn af kostum þessara vist-
vænu orkugjafa. Hækkandi hráefnaverð
hafi leitt til þess að umhverfisvænt elds-

neyti sé ódýrara að styrkjunum frátöld-
um. Einnig hafa framleiðsluaðferðir sí-
fellt batnað. 
Hér á landi hafa verið skoðaðir mögu-
leikar á hreinni orkugjöfum undir nafn-
inu vistvænt eldsneyti. Íslensk stjórnvöld
hafa lýst því yfir að Íslendingar stefni að
því að vera í fremstu röð í þeirri þróun.
Dæmi um verkefni hér á landi er Ís-
lenska Lífmassafélagið sem skoðar
framleiðslu á etanóli úr lúpínu. 
Á næstunni verður ekki úr miklu að
velja þegar kemur að olíu en óhjá-
kvæmilega verður sagan önnur í fram-
tíðinni. - dh

UMHVERFISVÆNN ORKUGJAFI Hægt
er að framleiða etanól úr maísplöntum.
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Mi›vikudaginn 17. ágúst kl. 20:00 tökum vi› á móti spræku landsli›i Su›ur-Afríku

í vináttulandsleik á Laugardalsvelli. Leikurinn er undirbúningur fyrir leiki haustsins vi›

Króata, Búlgari og Svía. Mætum öll og sty›jum okkar menn!

Laugardalsvelli 17. ágúst

Forsala á ksi.is og esso.is

Ísland - Su›ur Afríka

VINÁTTULANDSLEIKUR

Gamla stúka

N‡ja stúka

Athugi› a› eingöngu ver›a seldir mi›ar í númeru› sæti. 50% afsláttur fyrir 16 ára og yngri í hva›a sæti sem er.
Mi›ar geta selst upp í forsölu.

Forsala á Netinu til 15. ágúst
Forsala á völdum

ESSO stö›vum 16. ágúst

2.000 kr. 2.000 kr.

1.000 kr.1.000 kr.

Sala á leikdag
17. ágúst frá kl. 12:00

2.500 kr.

1.500 kr.

Norska fyrirtækið Opera
Software hefur kynnt nýjan
vafra fyrir farsíma, sem kallað-
ur er Opera Mini, og er einfald-
ari að gerð en fullbúnir vafrar.
Með honum verður hægt að
keyra netið í meirihluta þeirra
farsíma sem bjóða ekki upp á
fullbúna vafra.

Norska sjónvarpsstöðin TV2
hefur gert samning við Opera
um dreifingu vafrans og verður
hægt að nálgast hann ókeypis
með SMS-skeytum.

Opera Software hefur hækkað
hressilega frá áramótum, yfir 70
prósent. Næststærsti hluthafinn
er Íslendingurinn Jón S. von
Tetzchner.

- eþa

Egla eignarhaldsfélag, sem er ann-
ar stærsti hluthafinn í KB banka,
hagnaðist um 5,7 milljarða á fyrri
hluta ársins og var arðsemi eigin
fjár 71 prósent á ársgrundvelli. Það
er öllu minni hagnaður en á sama
tímabili árið 2004 þegar hagnaður-
inn var 8,6 milljarðar. 

Eigið fé Eglu nemur 24 milljörð-
um króna en heildareignir um 40
milljörðum. Þar af var eignarhlut-
urinn í KB banka um 38 milljarðar
30. júní. Hluturinn hefur síðan
hækkað um þrjá milljarða.

Ráðandi hluthafi í Eglu er eign-
arhaldsfélagið Ker (68% hlutur)
sem er að stærstum hluta í eigu
Ólafs Ólafssonar, stjórnarformanns
Samskipa. Aðrir hluthafar eru Kjal-
ar (28%) og Burðarás (4%). - eþa

BA TAPAR PENINGUM Tjón BA vegna
samúðarverkfalls starfsmanna hleypur á
milljónum punda. Fella þurfti niður 600
flug á fimmtudag og föstudag.

Stórtap fyrir BA
Tekjumissir British Airways (BA)
vegna samúðarverkfalls starfs-
manna fyrirtæksins á Heathrow-
flugvelli gæti numið tíu milljónum
punda á dag eða sem nemur 1.150
milljónum króna. 

Starfsmenn félagsins mótmæltu
því að Gate Gourmet, sem framleið-
ir mat fyrir farþega BA, sagði upp
átta hundruð starfsmönnum sínum.
BA gæti orðið fyrir enn meira tjóni
til lengri tíma vegna fækkunar við-
skiptavina.

Flugfélagið felldi niður yfir 600
flugferðir á fimmtudag og föstudag.

Þetta er í annað sinn á tveimur
árum sem verkfall starfsmanna
veldur töfum á starfsemi BA. Fyrir
tveimur árum lögðu flugvallar-
starfsmenn niður störf og varð að
aflýsa fimm hundruð ferðum. Þá
tapaði félagið nærri fimm milljörð-
um króna. - eþa

Ver›bréfafling
hagnast 
Hagnaður Eignarhaldsfélagsins
Verðbréfaþings fyrstu sex mán-
uði ársins var 37 milljónir króna
samanborið vð 35 milljónir á sama
tíma í fyrra. Rekstrartekjur juk-
ust um tíu prósent frá sama tíma í
fyrra og voru 308 milljónir króna.
Rekstrargjöld jukust á sama tíma
um þrettán prósent. 

Eignarhaldsfélagið Verðbréfa-
þing á og rekur bæði Kauphöll Ís-
lands og Verðbréfaskráningu Ís-
lands. Félögin tvö eru rekin sem
sjálfstæðar rekstrareiningar. 

Afkoma fyrstu sex mánaða árs-
ins var heldur betri en áætlanir
gerðu ráð fyrir. Aðstæður á verð-
bréfamarkaði hafa verið góðar og
umfang viðskipta svipað og árið
2004, sem var metár. - dh

Bretar lækka
st‡rivexti
Bresk peningamálayfirvöld hafa
lækkað stýrivexti í 4,5 prósent.
Stýrivextir höfðu staðið í 4,75 pró-
sentum í rúmt ár. Sérfræðingar
höfðu spáð vaxtalækkunum en
svo virðist sem niðursveifla sé
framundan í landinu; hægst hefur
á hagvexti og neyslu auk þess sem
framleiðni hefur minnkað.

„Lækkunin mun ýta undir hag-
vöxt í landinu, auka neyslu og auð-
velda fyrirtækjum lífið,“ sagði
Digby Jones, forstöðumaður Sam-
bands breskra iðnrekenda.

Miðað við hagvöxt á öðrum
ársfjórðungi mun hagkerfið að-
eins vaxa um 1,7 prósent á þessu
ári og hefur hagvöxtur ekki verið
minni síðan á fyrstu þremur mán-
uðum ársins 1993. - jsk

N‡r vafri frá Opera

JÓN S. VON TETZCHNER Opera
Software hefur sett nýjan vafra á markað
fyrir farsíma.

Stórhagna›ur Eglu

STÆRSTUR Í EGLU Eignarhaldsfélög í eigu Ólafs Ólafssonar eru stærst í Eglu. Hún hagn-
aðist um 5,7 milljarða á fyrri árshelmingi.



Szymon Kuran, fiðluleikari og
tónskáld, lést sunnudaginn 7.
ágúst. Hann setti ríkan svip á ís-
lenskt tónlistarlíf allt frá því að
hann flutti til landsins árið 1984. 

Szymon fæddist í Póllandi 16.
desember 1955. Hann hneigðist
snemma til tónlistar og útskrifað-
ist tvítugur með einleikara-
próf frá Tónlistarskólan-
um í Varsjá. Að því loknu
hélt hann námi áfram,
bæði í fiðlu-
leik og tón-
smíðum, í
Gdansk og
Lundúnum.

Szymon stofn-
aði eigin kammersveit
og lék með Baltnesku
fí lharmoníuhljóm-
sveitinni áður en hann
réðist til Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands.
Hann var staddur í

Lundúnum þegar hann sá auglýs-
ingu um laust starf aðstoðar-
konsertmeistara hjá Sinfóníu-
hljómsveit Íslands. Það kom ber-
lega í ljós í prufu sem hann var
kallaður í að tónlistarhæfileikar
hans voru einstakir og þeirra
hafa Íslendingar notið allar götur
síðan.

Szymon var fjölhæfur tónlist-
armaður og gerði ekki upp

á milli ólíkra tegunda
hennar. Við-
kvæði hans

var að það skipti ekki
máli hvernig tónlistin

væri, heldur hversu vel
hún væri leikin. Skiln-

ingur hans á tónlist var
óvenjuríkur og tóneyra

hans slíkt að hann gat setið við
nótnaskrif þó erill væri í kring-
um hann og jafnvel leikin önn-
ur tónlist. Þá gat hann leikið
verk og lög afbragðsvel án

þess að hafa heyrt þau áður. 
Szymon var gott tónskáld og

fluttu til dæmis Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands og Kammersveit
Reykjavíkur nokkur verka hans.
Þá var hann í hljómsveitunum
Súld og Kuran Swing, sem léku
léttari gerðir tónlistar. 

Szymon var einstaklega ljúfur
maður og þægilegur í viðkynn-
ingu. Hann hafði gott hjartalag
og talaði aldrei illa um nokkurn
mann. Hann gladdist auðveldlega
yfir hinu fagra og góða og hvatti
aðra áfram við verk sín. 

Szymon Kuran var kvæntur
Guðrúnu Theodóru Sigurðardótt-
ur og eru börn þeirra: Szymon
Héðinn, Anna Kolfinna og Jakob.
Stjúpdóttir hans er Esther Talía
Casey.

Szymon verður jarðsettur í
Póllandi en sálumessa verður frá
Landakotskirkju fimmtudaginn
25. ágúst klukkan 13.00. ■
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BERTOLT BRECHT (1898-1956) 
lést á þessum degi. 

Frábær tónlistarmaður
með gott hjartalag

SZYMON KURAN FIÐLULEIKARI OG TÓNSKÁLD LÁTINN:

„Það er auðveldara að ræna með því að
stofna banka en að ræna banka.“

Þýski rithöfundurinn Bertolt Brecht var eitt umdeildasta skáld
Þýskalands á fyrri hluta 20. aldar og lá sjaldnast á róttækum skoð-

unum sínum.

timamot@frettabladid.is

SÆLJÓN Í SÓLINNI Brimill lætur sólina
sleikja sig í dýragarðinum í Bronx. 

SZYMON KURAN Hann var fjölhæfur tónlistarmaður og gerði ekki upp á milli ólíkra tónlistartegunda. Viðkvæðið var að það skipti ekki
máli hvernig tónlistin væri heldur hversu vel hún væri leikin.

Á þessum degi árið 1784 stofnaði
rússneski loðskinnskaupmaðurinn
Gregory Shelikhov fyrstu varanlegu
rússnesku byggðina við Three Saints-
flóa á Kodiak-eyju í Alaska. Evrópu-
menn komu fyrst til Alaska árið
1741. Rússneskur leiðangur, undir
stjórn Danans Vitus Bering, komst
yfir sundið milli Rússland og Alaska
sem síðan hefur verið kennt við Ber-
ing.
Rússneskir veiðimenn tóku að leggja
leið sína þangað í framhaldinu með
hörmulegum afleiðingum fyrir frum-
byggjana í Alaska, sem stráféllu
þegar þeir smituðust af sjúkdómum
Evrópumanna. Shelikov bjó í þorpi

sínu í tvö ár ásamt eiginkonu sinni
og 200 öðrum. Þaðan var meginland
Alaska kannað og kortlagt og aðrar
miðstöðvar fyrir skinnverslun stofn-
aðar. Árið 1790 fól Shelikov manni
að nafni Alexander Baranov að sjá
um eignir sínar. 
Baranov stofnaði rússneska-ameríska
kaupfélagið og var veitt einokunar-
leyfi yfir svæðinu. Smám saman
minnkaði áhugi Rússa á svæðinu og
eftir Krímstríðið vildu þeir losa sig við
það, enda kostaði Alaska Rússakeis-
ara mikið fé sem hann hafði ekki
efni á. 
Árið 1867 keyptu Bandaríkjamenn
Alaska á 7,2 milljónir dollara. Þrátt

fyrir ódýrt verð hæddust margir að
forsetanum fyrir að hafa keypt svæð-
ið. Árið 1898 fannst hins vegar gull í
Alaska og þúsundir manna þustu
þangað til þess að freista gæfunnar.
Árið 1959 var Alaska gert að 49. ríki
Bandaríkjanna.

14. ÁGÚST 1784

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1702 England og Holland lýsa

yfir stríði á hendur Spáni
og Frakklandi. 

1767 Breska stjórnin afnemur
innflutningstolla á te til
Bandaríkjanna.

1784 Suðurlandsskjálftar ríða yfir.

1811 Paragvæ hlýtur sjálfstæði
frá Spáni. 

1862 Svisslendingurinn Adolphe
Nicole fær einkaleyfi á
skeiðklukku.

1942 Bandarískar herflugvélar
skjóta niður þýska
sprengiflugvél sem stefndi
til Reykjavíkur. 

1982 Akureyrardeild RÚV tekur
til starfa. 

1982 Furstahjónin af Mónakó
koma í heimsókn til Ís-
lands.

Rússar nema land í Alaska

Þökkum sýnda vinsemd og hlýhug vegna andláts 
eiginmanns, föður, tengdaföður og afa,

Guðlaugs Þórs Þórðarsonar
Húsasmíðameistara og Slökkviliðsstjóra,
Akranesi. 

Fyrir hönd aðstandenda,

Kristín Magnúsdóttir

Okkar ástkæri,

Andri Ísaksson
fyrrverandi prófessor, 
Hjallabrekku 14, Kópavogi,

lést á heimili sínu laugardaginn 6. ágúst.
Útför hans fer fram frá Kópavogskirkju fimmtudaginn
18. ágúst klukkan 15.00.

Svava Sigurjónsdóttir
Sigrún Andradóttir Robin Thomas
Þór Ísak Andrason Sandy Hrovat
Hrund Ólöf Andradóttir
Hjalti S. Andrason

og barnabörn

www.steinsmidjan.is

AFMÆLI

Helgi Hálfdánarson þýðandi er 94 ára.

Ragnar „skjálfti“ Stefáns-
son jarðeðlisfræðingur er
67 ára. 

Sævar Karl Ólason klæð-
skeri er 58 ára. 

Geir Ólafsson söngvari er
32 ára.

FÆDDUST fiENNAN DAG

1771 Sir Walter Scott, skoskur
rithöfundur. 

1902 Einar Olgeirsson alþingismaður. 

1934 Guðrún Katrín Þorbergsdóttir for-
setafrú.

1941 David Crosby tónlistar-
maður. 

1947 Danielle Steel rithöfund-
ur. 

1959 Magic Johnson
körfuknattleiksmaður. 

1968 Halle Berry Óskarsverð-
launaleikkona.
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Allar töskurnar eru með bólstruðu 
baki svo að taskan falli vel að 
baki barnsins. Breiðar bólstraðar 
axlarólar og mittisól tryggja að 
líkamsburður barnsins er réttur.

Office 1 b‡›ur alla velkomna 

á stórglæsilega söng- og grín 
á stórglæsilega söng- og grín 

skemmtun í dag sunnudaginn 
skemmtun í dag sunnudaginn 

14.ágúst. kl:13:00 í verslun okkar 
14.ágúst. kl:13:00 í verslun okkar 

a› Skeifunni 17.a› Skeifunni 17.

BATMAN
línan
fæst í

Office 1

Verð frá 995,-

SSSS  og Fanta mæta á og Fanta mæta á 

svæðið og við grillum svæðið og við grillum 

pylsur og drekkum pylsur og drekkum 

FantaFanta

Sýnd í Sambíóunum og Háskólabíói

Allir sem kaupa fyrir Allir sem kaupa fyrir 4.000,-4.000,- eða  eða 
meira fá bíómiða á meira fá bíómiða á HerbieHerbie: Fully : Fully 
Loaded Loaded á meðan birgðir endast.á meðan birgðir endast.

Verð frá 3.795,-

Verð frá 3.795,-

Verð frá 99,-
Verð frá 99,-

Hildur Vala ogHildur Vala og
Ómar RagnarssonÓmar Ragnarsson



Palle Svensson er prófessor í
stjórnmálafræði við Árósahá-
skóla. Hann var meðal fyrirlesara
um þjóðaratkvæðagreiðslur á
vegum Stofnunar stjórnsýslu-
fræða og stjórnmála í Háskóla Ís-
lands og Morgunblaðsins síðast-
liðinn fimmtudag. Palle hefur
fjallað mikið um lýðræði og þjóð-
aratkvæðageiðslur og fyrirlestur
hans var um það efni sem og
kröfu almennings um þjóðar-
atkvæðagreiðslur.

Palle Svensson rakti að fimm
skilgreindar leiðir eru í dönsku
stjórnarskránni til þess að skjóta
málum í dóm kjósenda með þjóð-
aratkvæðagreiðslu. Þessar leiðir
voru flestar lögfestar með stjórn-
arskrárbreytingum árið 1953.
Fyrir þann tíma voru einungis
breytingar á sjálfri stjórnar-
skránni bornar undir atkvæði
þjóðarinnar. 

Fimm leiðir í Danmörku
Allar eru nýju leiðirnar ótvíræðar
og afgerandi. Í fyrsta lagi er um
að ræða tiltölulega flókna aðferð
til þess að breyta sjálfri stjórnar-
skránni. Í öðru lagi er lögboðið að
bera breytingar á kosningaaldri
undir þjóðaratkvæði. Í þriðja lagi
kemur þjóðaratkvæðagreiðsla til
sögunnar varðandi mál er snerta
fullveldi þjóðarinnar. Á danska
þinginu þarf að ná verulega aukn-
um meirihluta, fimm sjöttu hlut-
um atkvæða, til að samþykkja
slíkar breytingar. Að öðrum kosti
er málinu skotið til þjóðarinnar. Í
fjórða lagi getur þingið samþykkt
þjóðaratkvæðagreiðslur sem
varða alþjóðlega samninga. Í
fimmta lagi getur þriðjungur
þingheims farið fram á þjóðar-
atkvæðagreiðslu um lög sem eru
fyrir þinginu eða hafa verið sam-
þykkt. Þessi tegund þjóðar-
atkvæðagreiðslu er mjög höll
undir fulltrúalýðræðið,“ segir
Palle Svensson. Hann bendir á að
valdið til þess að fara fram á þjóð-
aratkvæðagreiðslu sé hjá þing-
mönnum. „Ég tel að þetta sé ekki
liður í eða stuðli að beinu lýðræði.
Þarna er haft að forsendu að það
sem danska þingið samþykkir eða
afgreiðir sé viturlegt og snjallt.
Þessu hefur raunar aðeins einu
sinni verið beitt, þegar felld voru
fern lög í þjóðaratkvæðagreiðslu
um jarðir og landnæði árið 1963.“

Fimm sinnum hafa Danir borið
kosningaaldur undir þjóðar-
atkvæði eins og lögboðið er. Fjór-
um sinnum hefur þjóðaratkvæða-
greiðsla verið haldin um aðildina
að Evrópusambandsins og málefni
þar að lútandi. Fyrst um sjálfa
aðildina árið 1972, um Maastricht-
samkomulagið árið 1992, Amster-
dam-samninginn árið 1998 og
valið stóð á milli dönsku krónunn-
ar og evrunnar í þjóðaratkvæða-
greiðslu árið 2000. Reyndar voru
málefni Evrópusambandsins borin

undir þjóðaratkvæði með sam-
þykkt danska þingsins árið 1986
og breytingar á Maastricht-samn-
ingnum árið 1993.

Stjórnvöld hafa þræðina í hendi
sér, ekki kjósendur
Palle Svensson segir það megin-
atriði að allar þjóðaratkvæða-
greiðslur séu fyrirskipaðar af
stjórnvöldum. Almennir kjósend-
ur hafi enga greiða leið til þess að
fara fram á þjóðaratkvæða-
greiðslu. Þjóðaratkvæðagreiðsl-
urnar um Evrópusambandið hafi
ekki gefið góða leiðsögn frá sjón-
arhóli lýðræðisins. 

Palle segir mikinn mun á þjóð-
aratkvæðagreiðslu þar sem valið
stendur milli tveggja jafngildra
kosta, líkt og þegar borið er undir
atkvæði kjósenda hvort þeir vilji
taka upp evruna sem gjaldmiðil í
stað dönsku krónunnar. Þá geti
umræðan snúist um kosti og
ókosti hvors gjaldmiðils, menn
brýni rökin og svo framvegis.

Atkvæðagreiðsla getur einnig
falið í sér eins konar rof milli
stjornmálanna og almennings.
Margir sögðu að almenningur
hefði ekki vit eða þekkingu til
þess að greiða atkvæði um
Maastrict-samkomulagið, segir
Palle. Alf Ross, einn helsti sér-
fræðingur Dana í lögum og stjórn-
málafræðum, telur eindregið að
menn verði að velja á milli beina
lýðræðisins og fulltrúalýðræðis-
ins. „Mín skoðun er sú að engin
ástæða sé til þess að velja milli
slíkra kosta. Öll kerfin eru eins
konar blanda af fulltrúalýðræði
og beinu lýðræði. Þetta er ekki
spurning um annað hvort eða,
heldur spurning um meira eða
minna. Hægt er að hreyfa sig í átt

til beina lýðræðisins eins og
Svisslendingar hafa gert eða í átt
að fulltrúalýðræðinu eins og Hol-
lendingar og Þjóðverjar hafa gert.
Og þetta er spurning um jafnvæg-
ið milli fulltrúakerfisins og
hversu langt menn ganga sam-
hliða því á braut beina lýðræðis-
ins,“ segir Palle Svensson.

Fulltrúalýðræði og þjóðaratkvæða-
greiðslur er góð blanda
Palle telur að danskir kjósendur
eigi sama rétt og þingmennirnir,
það er að þriðjungur þeirra hafi
möguleika til þess að fara fram á
þjóðaratkvæði. Að þriðjungi kjós-
enda verði færður rétturinn til
þess að fara gegn lögum sem þing-
ið hefur afgreitt. Þótt þjóðar-
atkvæðagreiðslur séu tíðar í Sviss
hafa almennir kjósendur ekki sjálf-
an málskotsréttinn og geta ekki átt
frumkvæði að slíkri atkvæða-
greiðslu. Á Ítalíu getur tiltekinn
fjöldi kjósenda krafist þjóðar-
atkvæðagreiðslu til ógildingar,
ekki aðeins nýsamþykktra laga
heldur einnig ríkjandi laga. Þetta
er þó skilyrt, segir Palle. „Innleið-
ing þessa almannaréttar yrði liður í
að lýðræðisvæða stjórnmálin eða
halda slíkri þróun áfram. Stjórn-
málaflokkar mundu leggja fram
lagafrumvörp og afla þeim fylgis í
þinginu en yfirvofandi er að al-
menningur gæti farið fram á þjóð-
aratkvæðagreiðslu. Þetta merkir
að þingmenn yrðu að reyna að sjá
fyrir niðurstöðu þjóðaratkvæða-
greiðslu um málin. Af þessu mundi
leiða meiri samhljómur á milli
kjósendanna og fulltrúa þeirra á
löggjafarsamkomunni. Þetta yrði
þingmönnum hvatning til þess að
nálgast mál með nýjum hætti í
þinginu.

Þetta kann einnig að vekja al-
menning til meiri skilnings á póli-
tískum viðfangsefnum og þar með
auka hæfni kjósendanna. Hvenær
sem hópur kjósenda reyndi að
safna nauðsynlegum fjölda undir-
skrifta til þess að fara löglega fram
á þjóðaratkvæðagreiðslu yrðu þeir
að ávarpa kjósendur, koma boðskap
til þeirra og færa rök fyrir ógild-
ingu einhvers sem þingið hefur af-
greitt. Og ef hópurinn hefur árang-
ur sem erfiði hefst vitanlega kosn-
ingabarátta. Loks gæti þetta stuðl-
að að aukinni þátttöku almennings í
stjórnmálum. Í fulltrúalýðræðinu,
þegar farið er á kjörstað og fulltrúi,
listi eða flokkur kosinn, þarf kjós-
andinn að taka tillit til eða mið af
mörgum atriðum eins og fulltrú-
anna sjálfra sem í framboði eru.
Kjósandinn verður að leggja traust
sitt á flokk eða fulltrúa sem hann
kýs. Í beinni þjóðaratkvæða-
greiðslu er þetta ekki nauðsynlegt.
Þar er einfaldlega kosið um tiltekið
málefni, rökin fundin með og á
móti. Þetta ætti að hvetja til auk-
innar þátttöku.“

Niels Helveg Petersen, for-
maður Róttæka vinstriflokksins,
hefur lagt til að dönsku stjórnar-
skránni verði breytt í þá veru að
þjóðaratkvæðagreiðsla skuli hald-
in til ógildingar samþykkta þings-
ins krefjist átta prósent kjósenda
þess. Þetta gengur langt í þá átt að
veita almennum kjósendum
ákvörðunarrétt um það hvort mál-
um er skotið til þjóðarinnar.
Folkepartiet mælir fyrir leiðbein-
andi en ekki bindandi þjóðar-
atkvæðagreiðslum án breytinga á
stjórnarskránni. Aðrar hugmynd-
ir hafa einnig verið settar fram,
segir Palle Svensson.

johannh@frettabladid.is.
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STJÓRNARSKRÁ ÍSLANDS
Endursko›u›

VII. HLUTI 

Þrjár tegundir þjóðaratkvæðagreiðslu
Maija Setälä er lektor í stjórnmálafræði við Há-
skólann í Turku í Finnlandi og sérfræðingur í
þjóðaratkvæðagreiðslum. Hún er höfundur bók-
ar um þjóðaratkvæðagreiðslu og lýðræðislega
stjórnarhætti, Referendums and Democratic
Government, sem út kom árið 1999 í Englandi.

Maija flutti hádegisfyrirlestur síðastliðinn
fimmtudag um þjóðaratkvæðaagreiðslur í
Vestur-Evrópu og gerði á þeim samanburð.

Hún gerir greinarmun á þremur tegundum
þjóðaratkvæðagreiðslu. Í fyrsta lagi eru at-
kvæðagreiðslur sem ákvarðaðar eru af stjórn-
völdum hverju sinni og geta tilefnin verið
margvísleg. Í öðru lagi getur verið lögboðið að
bera mál undir atkvæði þjóðarinnar. Í þriðja
og síðasta lagi getur komið til þess að málum
sé skotið til þjóðarinnar. Um þetta eru mis-
munandi reglur eftir löndum. Í Danmörku er
til dæmis hægt að bera mál undir þjóðina

krefjist þriðjungur þingsins þess.
Hér á landi synjaði forseti Íslands
nýjum fjölmiðlalögum staðfesting-
ar í fyrra en það er vitanlega önnur
aðferð til þess að setja mál í dóm
þjóðarinnar. Í Sviss geta kjósendur
krafist þjóðaratkvæðagreiðslu með
því að safna 50 þúsund undirskrift-
um.

Lítil hefð fyrir því að leggja mál í
dóm þjóðarinnar
Fram kom í máli Maiju Setälä að
frá árinu 1940 til 2004 hafa stjórn-
völd í löndum Vestur-Evrópu 44
sinnum ákveðið að bera mál undir
kjósendur í þjóðaratkvæða-
greiðslu. Í 40 skipti auk þess hefur þjóðar-
atkvæðagreiðsla verið lögboðin og 60 sinnum
hefur þjóðaratkvæðagreiðsla verið haldin

eftir að málskotsrétti hefur verið
beitt í einhverri mynd.

Eins og vænta má er þjóðar-
atkvæðagreiðsla tíðust í Sviss. Þar
hafa mál verið borin 395 sinnum
undir kjósendur í þjóðaratkvæða-
greiðslu frá árinu 1940. Þessu næst
kemur Ítalía en þar hafa kjósendur
tekið afstöðu til mála með þeirri að-
ferð í 58 skipti frá árinu 1940. Fram
kom í máli Maiju að á Ítalíu hefði
tíðni þjóðaratkvæðagreiðslu aukist
mest á undanförnum áratugum.

Írar hafa lagt mál 28 sinnum í
þjóðaratkvæði frá 1940, Danir 16
sinnum og Frakkar 13 sinnum.
Aðrar þjóðir í samanburðinum

höfðu einungis haldið þjóðaratkvæðagreiðslu í
tvö til fimm skipti á meira en 60 árum. Ísland
er í þeim hópi. Jóhann Hauksson

FRÁ MÁLÞINGI UM ÞJÓÐARATKVÆÐA-
GREIÐSLU Palle Svensson prófessor, Ólafur
Stephensen, aðstoðarritstjóri Morgunblaðs-
ins, og Claes de Vreese dósent  síðastliðinn
fimmtudag í Háskóla Íslands.

Ekki ítölsku
a›fer›ina

Palle Svensson prófessor sagði í erindi
sínu á málstofu um þjóðaratkvæða-
greiðslu að kjósendur gætu haft annað
í huga en það sem raunverulega væri
verið að bera undir atkvæði þegar þeir
gengu að kjörborðinu. Eru þeir að
greiða með eða á móti ríkisstjórn
hverju sinni fremur en sjálfu málefninu
á kjörseðlinum? Setjum sem svo að rík-
isstjórn mæli með því að kjósendur
samþykki sameiginlega stjórnarskrá
Evrópusambandsins. Að öðrum kosti
segi ríkisstjórnin af sér. Hvað gerir kjós-
andi sem hlynntur er stjórnarskránni en
alfarið á móti ríkisstjórninni?
Í lokaorðum sínum réði Palle Svensson
Íslendingum frá því að taka upp ítölsku
aðferðina ef þeir hygðust gera breyt-
ingar sem að því lytu. „Á Ítalíu þarf
kosningaþátttaka að vera að minnsta
kosti 50 prósent til þess að úrslit þjóð-
aratkvæðagreiðslu teljist gild. Ef þið
ætlið að taka upp þjóðaratkvæða-
greiðslu í ríkari mæli ættuð þið ekki að
styðjast við þá reglu. Hún hefur í reynd
þýtt að fjöldi atkvæðagreiðslna á Ítalíu
hefur reynst ógildur sökum ónógrar
kosningaþátttöku. Stundum er eins og
stjórnvöld þar leggi ekkert á sig til þess
að kynna mál sem kosið er um. Þau
ráðleggi kjósendum einungis að stija
heima eða fara niður á strönd í sólbað.
Þannig stuðli kjörnir fulltrúar að því að
ógilda þjóðaratkvæðagreiðslu með
ónógri þátttöku.“ Palle segir þetta
hættulega hentistefnu því á endanum
sé grafið undan gildum sem stuðli að
auknu lýðræði og aukinni þáttöku í
stjórnmálum.

Beint l‡›ræ›i og fljó›aratkvæ›agrei›sla

Kjósendur eiga a› rá›a meiru
um fljó›aratkvæ›agrei›slur
Palle Svensson, prófessor í stjórnmálafræ›i vi› Árósaháskóla, segir a› valdi› til a› skjóta málum beint til
fljó›arinnar sé yfirleitt í höndum fljó›flinga. Me› flví a› færa fla› nær kjósendunum sjálfum skapist meira
a›hald fyrir fljó›flingin og fla› flroski einnig kjósendur til meiri flátttöku.

MAIJA SETÄLÄ STJÓRN-
MÁLAFRÆÐINGUR Maija
fjallaði um kosti og galla
þjóðaratkvæðagreiðslu.

> Hverjir segja já
þegar kosið er
um málefni ESB

Karlar styðja ESB frekar en konur,
Stuðningur við ESB eykst með meiri
menntun,
Fólk í viðskiptum styður ESB frekar
en aðrir hópar,
Úthugsuð pólítísk afstaða tengist
auknum ESB-stuðningi,
Stuðningur við stjórnvöld tengist
stuðningi við ESB,
Jákvæð efnahagsleg gildi tengjast
auknum ESB-stuðningi,
Hugmyndafræði miðjunnar fer saman
við ESB-stuðning,
Afstaða gegn innflytjendum tengist
minni ESB-stuðningi.

PALLE SVENSSON STJÓRNMÁLAFRÆÐIPRÓFESSOR Stundum eru kostirnir jafngildir sem fólki leyfist að kjósa um eins og þegar val-
ið stendur um að velja milli dönsku krónunnar eða evrunnar. Stundum er gefið í skyn að ef kjósendur samþykki ekki eitthvað skapist
glundroði.



OPIÐ 11-20 ALLA DAGA
LAGERSALA SENU FELLSMÚLA 28 (gamla World Class húsinu)

SENU
ER Í FULLUM GANGI

TÓNLIST TÖLVULEIKIR DVD
FYLLTU Á SAFNIÐ FYRIR SMÁAURA
299kr 499kr 699kr 999kr

FRÍR ÍS
Á AKTU TAKTU
FYRIR ALLA SEM MÆTA Á LAGERSÖLUNA!



Þetta er í áttunda skiptið sem
ráðstefna af þessu tagi er
haldin en sú fyrsta var í

Slóvakíu í borginni Bratislava.
Hápunkturinn á ráðstefnunni var
blaðamannafundur í Alpabænum
Davos en þar kynntu vinnuhópar
niðurstöður sínar. Fjögur málefni
voru á dagskrá: skólar, að búa
saman, sjálfsmorð og loks heilsu-
mál. Ráðstefnugestir voru sam-
mála um að bjart væri fram und-
an þó enn væri margt óunnið. Þá
kom einnig fram mikil ánægja
með aðstæður samkynhneigðra á
Íslandi og þær væru smám saman
að verða fordæmi fyrir önnur
lönd.

Baráttan gegn eyðni
Áður en að sjálfum blaðamanna-
fundinum kom gafst blaðamönn-
um tækifæri til þess að hitta full-
trúa samtaka samkynhneigðra í
Genf og Lausanne. 

Eyðni er mikið vandamál í
Sviss meðal ungra samkyn-
hneigðra karlmanna. Í Genf eru
starfrækt einhver öflugustu sam-
tök samkynhneigðra í

Sviss, Dialogai. Francois Haaker-
Chijner, forstöðumaður þeirra,
sagði að þrátt fyrir að svissneska
þjóðin hefði viljað leyfa samkyn-
hneigðum að staðfesta sambúð
sína væri enn þörf fyrir samtök
eins og Dialogai. „Það er enn
erfitt fyrir ungt fólk að koma út
úr skápnum og horfast í augu við
kynhneigð sína. Ef einn fremur
sjálfsmorð vegna kynhneigðar
sinnar er stofnun eins og þessi
mikilvæg,“ sagði Haaker- Chijner. 

Frá Genf var ferðinni heitið til
Lausanne en þar eru samtökin
Vogay starfrækt, 300 manna sam-
tök sem sprottin eru upp af sam-
tökum fólks með eyðni. Fljótlega
stofnuðu samkynhneigðir sinn
eigin hóp og árið 1996 var hann
sjálfstætt starfandi undir nafninu
Vogay. Samtökin verja mestum
tíma í forvarnir gagnvart eyðni.
„Við glímum við þann vanda í dag
að ungt fólk segist geta lifað eðli-
legu lífi með eyðni. Í huga þess er
þetta eins og hver annar sjúk-
dómur,“ útskýrir Steven Derrin-
ger, formaður Vogay. Hann sagði
baráttu þeirra felast í því að fá

samkynhneigða sem og gagn-
kynhneigða til þess að

virða líf sitt og lík-
ama. Vogay býð-

ur einnig upp
á foreldra-

hóp því eins og Derringer benti á
er það ekki bara sá samkyn-
hneigði sem kemur út úr skápn-
um heldur einnig foreldrar hans.
„Margir þurfa stuðning vegna
þess að þeir þurfa einnig að koma
út úr skápnum og segja: barnið
mitt er samkynhneigt,“ sagði
Derringer.

Skortur á námsefni veldur for-
dómum
Á blaðamannafundinum kom
fram að hörgull væri á framboði
fræðsluefnis. Í mörgum löndum
væri samkynhneigð enn kennd
með neikvæðum formerkjum,
sem viðhéldi fordómum í samfé-
laginu. Öll fræðsla þyrfti að hefj-
ast mjög snemma og vera sett
fram á jákvæðan hátt. Þá kom
fram að erfitt er fyrir samkyn-
hneigða kennara að stunda sína
vinnu í mörgum löndum. Í Suður-
Evrópu, þar sem löndin eru flest
kaþólsk, eiga samkynhneigðir
kennarar hættu á að vera reknir
úr vinnu ef upp kemst um kyn-
hneigð þeirra. Í Austur- Evrópu er
ekki langt síðan samkynhneigð
var álitin nátengd barnahneigð og
samkynhneigðir verða þar enn
fyrir miklu aðkasti.

Ráðstefnan taldi að samkyn-
hneigð þyrfti að vera sýnilegri í
málefnum sem tengdust ekki kyn-
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Bjarts‡ni í bland 
vi› baráttuhug
Í sí›ustu viku stó›u European LGBT Youth (lesbian, gay, bisexual, transgender)
fyrir rá›stefnu í Liechtenstein og Sviss undir slagor›inu „To break taboos“ e›a
„Ni›ur me› múrana“. Samtökin reyna a› stu›la a› bættri vellí›an ungra sam-
kynhneig›ra, tvíkynhneig›ra og kynskiptinga í Evrópu. Freyr Gígja Gunnarsson
fylgdist me›.

Afríka og Evrópa Eins og sjá má á þessari mynd er
réttarstaða samkynhneigðra ólík. Dökkrauðu litirnir

tákna þau lönd þar sem samkynhneigð varðar við
dauðarefsingu. Í rauðu löndunum er hún refsi-
verð, í löndunum sem eru appelsínugul er sam-
kynhneigðum mismunað, í gráu löndunum er
ástandið óþekkt, í grænu löndunum er sam-
kynhneigð lögleg og í dökkgrænu löndunum
er unnið markvisst að því að gera samkyn-
hneigðum jafnhátt undir höfði.

FRANCOIS HAAKER-CHIJNER Sagði samtök
samkynhneigðra vera mikilvæg þrátt fyrir góðan

árangur. Þau væru nauðsynleg sáluhjálp fyrir
ungt fólk sem þykir erfitt að koma út úr skápn-

um auk þess sem þau rækju öflugt forvarnarstarf.

– vegalengdir við allra hæfi
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hneigð á neinn hátt. Má þar nefna
bókmenntafræði og sagnfræði. Þá
þyrftu kennarar að fá stuðning og
fræðslu til þess að geta frætt
nemendur sína um tilfinningarnar
sem bærðust innra með þeim. Þá
ættu samkynhneigðir kennarar
einnig að fá sína aðstoð enda ættu
þeir á hættu að verða fyrir marg-
víslegu aðkasti meðal vinnufélaga
og nemenda. Þá kom einnig fram
að ráðstefnan sem haldin verður
að ári í Hollandi mun einbeita sér
að því að koma með hugmyndir
um fræðsluefni.

Fordómar eru lærð hegðun
Það er staðreynd að margir eru

haldnir fordómum gagnvart sam-
kynhneigðum. Fordómar eru yfir-
leitt það fyrsta sem samkyn-
hneigðir þurfa að brjóta niður hjá
sjálfum sér áður en þeir koma út
úr skápnum. Nýlega voru haldnar
kosningar í Sviss þar sem tæplega
helmingur þjóðarinnar vildi ekki
að samkynhneigðir fengju að
ganga í hjónaband. Í Hollandi,
sem þykir mjög frjálslynt í garð
samkynhneigðra, eru þeir enn
beittir ofbeldi á grundvelli kyn-
hneigðar sinnar. Einnig var bent á
að eina umfjöllun fjölmiðla víðast
hvar er bundin við Gay Pride-
göngur þar sem samkynhneigðir
eru sýndir fáklæddir og dansandi.

Þetta heldur við ýmsum staðal-
ímyndum því hvergi má sjá frétt-
ir af þessu sama fólki í jakka-
fötum á leið til vinnu.

Það kom einnig fram að sam-
kynhneigð er enn refsiverð í
mörgum löndum, sums staðar
með dauðarefsingu, fangelsisvist-
un eða sektum. 

Samfélag samkynhneigðra er
langt frá því að vera fordómalaust
sjálft. Þeir fordómar sem hafa
farið hvað hæst eru gagnvart tví-
kynhneigðum og á ráðstefnunni
kom fram að markvisst þyrfti að
útrýma þeim. Margir samkyn-
hneigðir héldu því fram að þeir
sem væru tvíkynhneigðir þyrðu
ekki að koma út úr skápnum og
sömu fordóma fengju þeir hjá
gagnkynhneigðum. Ráðstefnan
mótmælti þessu harðlega og sagði
bestu leiðina til þess að losna við
fordóma vera þekkingu. Barn
fæðist ekki fullt af fordómum
heldur séu þeir lærð hegðun.

Þunglyndi og sjálfseyðingarhvöt
Þrátt fyrir að opin umræða um
samkynhneigð sé við lýði í mörg-
um löndum eru samkynhneigðir í
áhættuhópi hvað varðar þung-
lyndi. Í mörgum Evrópulöndum
er skortur á fjármagni til þess að
rannsaka þennan hóp sérstak-
lega, sem talið er nauðsynlegt. Á
blaðamannafundinum var lesið
upp átakanlegt bréf þar sem
fimmtán ára drengur kaus frekar
að svipta sjálfan sig lífi en að
segja mömmu sinni frá því að
hann væri hommi. 

Kynntar voru niðurstöður þar
sem kom fram að meira en helm-
ingur samkynhneigðra á Íslandi
hefði einhvern tímann íhugað að
fremja sjálfsmorð, fjórtán pró-
sent hefðu reynt það. Tíðni sjálfs-
morða meðal samkynhneigðra
táninga var allt að því fjórum
sinnum hærri en meðal gagnkyn-
hneigðra. Meðal lausna sem voru
kynntar var öflug forvarnar-
fræðslu sem ætti að innihalda
kynhneigð þannig að koma mætti
í veg fyrir niðurbrot og sjálfseyð-
ingarhvöt meðal samkynhneigðra.
Þá væri einnig mikilvægt að hið
opinbera byggi til vinalegt um-
hverfi fyrir samkynhneigða svo
að þeir fyndu sig velkomna. 

Á ráðstefnunni kom fram að
skortur er á forvarnarstarfsemi
gegn kynsjúkdómum, sem er eitt
stærsta heilbrigðisvandamálið
meðal samkynhneigðra. Þá var
einnig bent á að samkynhneigðu
fólki fyndist erfitt að leita til
lækna vegna þess að þeim fyndist
þeir ekki skilja vanda sinn. Bent
var á að læknar þyrftu að vera
betur upplýstir um meðferð og
málefni samkynhneigðra.

Í lokin var lesin upp yfirlýsing
frá þýska þinginu þar sem því var
lýst yfir að mikilvægt væri að
hafa homma og lesbíur í stjórn-
málum og félagsmálum. Enn
fremur var minnt á mikilvægi
þess að upplýsa fólk um kyn-
hneigðir í skólum og þjálfun allra
fræðslustofnana. Þá vildi þýska
ríkið stuðla enn frekar að bættri
heilsu samkynhneigðra í landinu.
Í lok ráðstefnunnar var skorað á
öll önnur ríki Evrópu til þess að
gefa út svipaða yfirlýsingu og
stuðla þannig að enn frekari
framþróun réttindabaráttu sam-
kynhneigðra.
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Jákvæ›ni forsenda 
árangurs

FRÁ BLAÐAMANNAFUNDINUM Alls sóttu sextíu og tvö ungmenni ráðstefnuna frá
flestum löndum Evrópu. Íslendingar voru mjög áberandi á ráðstefnunni og góður rómur
gerður að baráttu þeirra.

STEVEN DERRINGER Er formaður Vogay
í Lausanne en samtökin reka öflugt for-
varnarstarf og hafa innan sinna vébanda
foreldrahóp. Það er ekki síður erfitt fyrir
foreldra að börn þeirra komi út úr skápn-
um en börnin sjálf.

GUÐLAUGUR KRISTMUNDSSON Telur að byrja þurfi mjög snemma að fræða ungt fólk
um kynhneigð. Með því sé hægt að koma í veg fyrir fordóma, þunglyndi og jafnvel sjálfs-
víg hjá samkynhneigðum. 

Guðlaugur Kristmundsson,
fyrrverandi formaður
Félags samkynhneigðra

stúdenta og núverandi alþjóða-
fulltrúi félagsins, var að sækja
sína fjórðu ráðstefnu. Hann segir
samkomu af þessu tagi hafa bæði
persónulegt og félagslegt gildi.
„Þetta styrkir okkar persónulega
tengslanet og gefur okkur tæki-
færi til að spegla okkur í fólki frá
öðrum menningarheimum,“ segir
Guðlaugur og bætir við að þetta
sé enn fremur vítamínsprauta
fyrir starfsemi FSS, gefi því nýjar
hugmyndir. Alls voru fimm þátt-
takendur frá Íslandi en auk þeirra
voru íslenskir þátttakendur í hóp-
unum frá Noregi og Spáni.

Aðspurður hvað sé framlag ís-
lenska hópsins segir Guðlaugur
að FSS hafi alltaf lagt upp með að
vera jákvætt félag. „Við höfum
það vissulega betra en margir á
okkar aldri úti í Evrópu. Við
erum ekki lamin niðri í bæ og
eigum gagnkynhneigða vini,“
segir Guðlaugur en annað sé uppi
á teningnum hjá mörgum jafn-
öldrum þeirra. „Við hjálpum
þeim með því að vera jákvæð og
þau segja líka við okkur: þið eruð
jákvæð og það hjálpar okkur,“
segir hann. „Það er jú ekki hægt
að vera á móti jákvæðu fólki.“

Guðlaugur segir að umræðan
um sjálfsmorðin hafi tekið hvað
mest á og það komið á óvart
hversu margir hafi leitt hugann
að því að svipta sig lífi. „Þetta
sýnir að við verðum að byrja mjög
snemma að fræða ungt fólk um
kynhneigð. Við þurfum að vinna
að því að lækka hlutfall sjálfs-
morðstilrauna,“ segir Guðlaugur.

Á næstu ráðstefnu í Hollandi

verður sjónum beint að námsefni
handa skólum um kynhneigð.
Guðlaugur segist vera svekktur
að sjá hversu aftarlega íslenska
skólakerfið sé á merinni því þar
stöndum við jafnfætis öðrum
löndum. „Við höfum alltaf verið
að velta því fyrir okkur hvernig
við eigum að ná til grunnskól-
anna. Það væri sniðugt ef við
gætum komið okkur upp ein-
hverri dagskrá, þemadögum,
sem gæti höfðað til þeirra,“ segir
Guðlaugur en á blaðamannafund-
inum var kynnt rúta svissneskra
lesbía sem ferðaðist um landið og
kynnti málefni samkynhneigðra.
„Þetta fannst mér góð hugmynd
og eitthvað sem við gætum út-
fært hér heima,“ segir hann.

Á undirbúningsfundi fyrir
ráðstefnuna kom fram hugmynd
um að hver hópur myndi bjóða
einum gagnkynhneigðum með
sér. „Það varð allt brjálað þegar
þessi tillaga var borin fram og
við sáum ekkert nema slæmar
hliðar á því,“ segir Guðlaugur og
hlær. „Við vorum auðvitað bara
að fást við okkar eigin fóbíu,“
bætir hann við. „Við sáum að
þetta var sá hópur sem við vild-
um ná til,“ segir hann og telur
þessa hugmynd hafa heppnast
mjög vel. „Við settum þau skil-
yrði að sá og hinn sami væri ekki
vinur okkar og það yrði auglýst
eftir honum.“

Hvað taki við af ráðstefnunni
segir Guðlaugur að nú komi þau
til baka, full af fersku fjallalofti
og hugmyndum. „Við fáum meira
þol eftir svona ráðstefnu. Við
sjáum að þetta starf er að skila
einhverju, vinnan er að skila
árangri.“
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Skartgripahönnu›ur
frá landi elds og ísa
Kristján Valdimar Eyjólfsson er ungur Íslendingur sem fetar n‡jar sló›ir.
Hann stefnir langt í skartgripahönnun og ger›i lokaverkefni frá hönnunar-
háskóla í Englandi sem vakti mikla athygli. Sóley Kaldal ræddi vi› hann.

Kristján Valdimar Eyjólfs-
son er 25 ára gullsmiður úr
Reykjavík sem hefur notið

velgengni úti í Bretlandi. Í vor
varð hann fyrsti Íslendingurinn
til að útskrifast úr gullsmíðahönn-
unardeild University of Central
England háskólans í Birmingham
og það gerði hann með glæsibrag.
Skólinn er mjög þekktur í skart-
gripa- og gullsmíðageiranum og
er sá annar stærsti í heimi. Á
svæðinu í kringum skólann er
mikil gróska í gull- og silfursmíði
og margar verslanir og verk-
stæði. „Þegar ég sá svæðið fyrst
fann ég að þetta var rétti staður-
inn fyrir mig,“ segir Kristján og
ánægjan í röddinni leynir sér
ekki. „Þetta er búið að vera al-
gjört ævintýri. Mig hafði alltaf
langað til að læra meira í gull-
smíðaiðninni því ég hef alveg
brennandi áhuga á þessu.“

Byrjaði fimmtán ára
Kristján er, þrátt fyrir ungan ald-
ur, búinn að vera í gullsmíði og
skartgripahönnun í tíu ár. „Ég
kynntist þessu fyrst þegar ég var
fimmtán ára. Þá stóð yfir kenn-
araverkfall og til að láta mér ekki
leiðast fór ég í starfskynningar á
nokkra vinnustaði, á milli þess
sem ég lærði fyrir samræmdu
prófin. Í Gull- og silfursmiðjunni
Ernu fékk ég mitt fyrsta tækifæri
til þess að smíða skartgrip. Þar
var ég í tvo daga og í kjölfar þess
var mér boðið sumarstarf. Þetta
var ofsalega gaman og ótrúlegt
hvað ég fékk að prófa mig áfram,“
segir hann og hlær.

Seinna fór ég á samning þar og
meistarinn minn, Reynir Guð-
laugsson, var einstakt ljúfmenni
og mjög góður kennari. Það sama
má segja um son hans Ásgeir
Reynisson, sem hefur einnig stutt
mig mikið. Ég verð alltaf þakklát-
ur því góða fólki í Gull- og silfur-
smiðjunni Ernu, sem tóku mig að
sér óharðnaðan ungling og komu

fram við mig sem einn af fjöl-
skyldunni.“

Tók þriggja ára nám á einu ári
Kristján var því ekki reynslulaus
þegar hann hélt utan. „Ég útskrif-
aðist sem gullsmiður árið 2001 frá
Iðnskólanum í Reykjavík og vann
síðan bæði hjá Gull- og silfur-
smiðjunni Ernu og Jóni og Óskari.

Svo ákvað ég að víkka sjóndeild-
arhringinn og reyna að komast
inn í þennan skóla í Bretlandi. Ég
fór til Birmingham í viðtal við
yfirmann hönnunardeildar
U.C.E.,“ segir Kristján. „Þetta var
hörkuviðtal, nánast eins og yfir-
heyrsla. Ég þurfti að svara spurn-
ingum um framtíðarsýn mína og
sýna þeim myndir af ýmsu sem ég
hafði hannað og smíðað.“

Kristján hefur augljóslega
staðið sig feiknavel í viðtalinu því
hann komst inn og var meira að
segja metinn inn á þriðja ár.

„Þetta er þriggja ára nám til BA-
gráðu svo ég má teljast heppinn
að hafa verið metinn með þessum
hætti. Eflaust má þakka það því
hversu ólík verkefni ég fékkst við
á þessum tveimur vinnustöðum,“
segir Kristján.

Síðasta ár hefur því verið mjög
annasamt hjá Kristjáni þar sem
hann þurfti að temja sér alveg ný

vinnubrögð. Til viðbótar BA-nám-
inu lærði hann steinasetningu og
lauk prófi sem kallast „Craft
level“. Heimavinnan varð því
mikil.

„Hönnun er ekki hluti af gull-
smíðanáminu heima, þó það sé
aðeins komið inn á hana. Aðal-
áherslan er hins vegar á hönnun-
ina í U.C.E. og ég þurfti að taka á
öllu mínu þegar ég byrjaði nám-
ið. Á meðan ég var starfandi
heima þurfti ég oft að fullvinna
hugmynd á einum degi,“ segir
Kristján og vísar til hinnar ís-

lensku hvatvísi og framtakssemi.
„Í skólanum vinnum við hins
vegar með hugmynd í fleiri mán-
uði og því varð ég að læra alveg
nýjan hugsunarhátt. Þegar við
fengum verkefni var ég alltaf bú-
inn að ákveða strax hvað ég ætl-
aði að gera, en þá spurðu kennar-
arnir: „En hvert á þessi hugmynd
að leiða þig – hvað gerist ef þú
skoðar þetta á annan hátt?“
Þannig lærði ég að það eru alltaf
fleiri möguleikar og hægt að líta
á eina hugmynd frá óteljandi
sjónarhornum.“

Hugurinn stefnir hærra
Það er margt sem hefur breyst
hjá Kristjáni á þessu ári sem hann
hefur verið í Englandi. „Þetta nám
hefur opnað huga minn gagnvart
iðninni og ég er farinn að sjá hlut-
ina í nýju ljósi. Ég hafði alltaf séð
mig fyrir mér stofna fyrirtæki á
Íslandi en nú er ég eiginlega bara
hættur við þennan æskudraum og
á eftir að gera upp minn hug. Það
er samt sem áður góður markaður
fyrir fólk með þessa menntun á
Íslandi og ekki síður áhugavert að
vinna þar, en nú þarf ég bara að
meta alla kostina upp á nýtt,“
segir hann íhugull.

„Mér finnst til dæmis iðnhönn-
un mjög spennandi starf enda er
hún hluti af náminu. Mér voru
einmitt boðin tvö þess konar störf
núna eftir útskriftina, sem er
mjög freistandi að taka. Hins
vegar hef ég sett stefnuna á að
fara í mastersnám í skólanum í
haust og taka lokapróf í steina-
setningu, sem kallast „Advanced
level“. Það verður því allt að koma
í ljós.“

Merkilegt lokaverkefni um sam-
spil elds og íss
Kristján gerði mjög áhugavert
lokaverkefni sem vakti gríðarlega
athygli í skólanum. Hugmyndin
sem verkefnið var unnið út frá
var: „Efnislegar breytingar í

tengslum við uppruna minn“.
„Þegar ég fékk þetta verkefni datt
mér strax í hug að nota uppruna
minn frá landi elds og ísa. Ég
vann verkefnið alveg út frá þeirri
hugmynd og reyndi að draga þess-
ar andstæður saman í skartgripi.
Útkoman var silfurskartgripasett
með 200 Cz steinum [cubic zircon-
ia steinar líkjast demöntum]; háls-
men, hringur og armband. Hluti
skartgripanna er holt gler sem er
fyllt af ákveðnu efni í vökva-
formi. Hægt er að kveikja á efna-
hvörfum í skartgripunum þannig
að þeir hitna og verða svona þægi-
lega heitir. Þá breytist efnið frá
glærum vökva yfir í fast form
sem minnir á ískristalla. Þannig
táknar hitinn eldinn og útlitið ís-
inn,“ segir hann.

Áður óséð í skartgripagerð
Kristján segir þessa skartgripi
afrakstur þess að þróa hugmynd-
ina sífellt lengra. „Þetta er eitt af
því sem ég lærði í skólanum – að
vinna hugmyndina og þrýsta á
mörk ímyndunaraflsins. Á end-
anum var ég kominn með hug-
mynd sem ég hefði aldrei trúað
að ég gæti fengið. Kennararnir
telja að þetta hafi ekki sést í
skartgripagerð áður og hafa
hvatt mig til að setja skartgrip-
ina á markað og segja reyndar að
ég sjái alltaf eftir því geri ég það
ekki,“ segir Kristján. „Á sýning-
unni New Designers í London í
byrjun þessa mánaðar fékk ég
sömu hvatningarnar. Þar buðust
nokkur tækifæri til þess að sýna
þessa skartgripi á nokkrum
áhugaverðum sýningum, meðal
annars hjá Smuck í Þýskalandi.“
Framtíðin er því björt hjá Krist-
jáni þó hún sé óráðin. „Tilgangur-
inn með námi er náttúrlega að
ýta sér lengra og brjóta upp
mynstrið. Þetta hefur verið mjög
þroskandi og nú eru spennandi
tímar fram undan,“ segir Krist-
ján að lokum.

KRISTJÁN VALDIMAR EYJÓLFSSON „Times var í vetur að gera grein um skólann og
fjalla um námið. Tekið var viðtal við rektorinn en þá vantaði mynd af nemanda og þeir
smelltu mynd af mér. Það var nokkuð gaman að verða svona óvænt andlit skólans út á
við,“ segir Kristján.

LOKAVERKEFNIÐ Þegar samskeytum á skartgripnum
er ýtt saman verða til efnahvörf sem mynda eins konar
ískristalla. „Það er hægt að kveikja á efnahvörfunum
upp í þúsund sinnum,“ segir Kristján.

SKARTGRIPASETTIÐ Vakti gríðarlega lukku erlendis.

FRAMANDI HUGMYND Kristján fékk hugmyndina að skartgripunum út frá uppruna sín-
um - landi elds og ísa.
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Smáauglýsingar
Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er sunnudagurinn 14. ágúst, 

226. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 5.15 13.32 21.47
AKUREYRI 4.49 13.17 21.43

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Dýrin þurfa á sérstakri umhyggju að
halda þegar eitthvað þjáir þau. Þá er
gott að hafa dýralæknana til taks.
Einn þeirra er Svafa Sigurðardóttir.

Svafa er að búa sig undir að gelda kött
þegar við hittum hana á smádýradeild
Dýralæknaþjónustu Suðurlands á Stuðlum.
Hún strýkur svartan feldinn blíðlega og
gefur svo kisa létta svæfingarsprautu sem
snarvirkar. Hún segir tilviljun hafa ráðið
því að hún fór að læra dýralækningar. „Ég
er líffræðingur og var að leita mér að fram-
haldsnámi erlendis í þeirri grein þegar
segja má að dýralæknaskólinn í Ósló hafi
orðið á vegi mínum. Ég sótti um og fékk
inni svo það var bara að hrökkva eða
stökkva. Þar var ég svo í fimm og hálft ár.“ 

Nú er hún búin að starfa við dýralækn-
ingar frá árinu 1999 og segir starfið fjöl-

breytt og skemmtilegt en annasamt. Hún
brosir þegar hún er spurð um hvort hún
þurfi oft að beita kröftum við læknisverk-
in. Hún kveðst ekki oft hafa þurft að snúa
niður baldna fola en stundum séu átök við
fæðingarhjálp og fleira. Skyldi hún vera
sterk? „Svona í meðallagi!“ Konum fjölg-
ar ört í stéttinni að sögn Svöfu. „Í mínum
árgangi voru fimmtíu og sex nemendur
og þar af voru bara ellefu karlar,“ bendir
hún á. 

Svafa hefur einkum verið í afleysingar-
störfum fram að þessu. Svafa hefur leyst af
sem héraðsdýralæknir, starfað sem eftir-
litsdýralæknir, meðal annars í sláturhúsi,
og nú sinnir hún smádýrunum. Að þurfa að
svæfa ungviði eins og hvolpa og kettlinga
til eilífðar þykir henni einna erfiðast við
starfið en hvað er þá skemmtilegast? „Vel
lukkuð fæðingarhjálp vekur alltaf gleði,“
svarar hún og það verða lokaorðin. ■

Vel lukkuð fæðingar-
hjálp vekur alltaf gleði

atvinna@frettabladid.is

Þriðjungur félagsmanna í VR
er fjörutíu ára eða yngri. Þar af
eru fimmtán af
hundraði ekki
komnir á þrí-
tugsaldur en
28% allra félaga
eru á aldrinum
21 til 30 ára.
Þessi hópur
vinnur aðallega í matvöruversl-
unum, stórmörkuðum og sölu-
turnum. Tölurnar miðast við
greiðslu félagsgjalda fyrir mars-
mánuð eftir því sem fram kem-
ur á heimasíðu VR. 

Atvinnulausir rafiðnaðarmenn
sem eru félagsbundnir í Rafiðn-
aðarsambandi Íslands voru fjór-
tán talsins. Samkvæmt heima-
síðu RSÍ skiptast þessir fjórtán
jafnt í karla og konur en flestir
eru atvinnulausir í félagi ís-

lenskra símamanna eða átta
manns. Í hópnum eru enn frem-

ur ellefu Íslendingar
og þrír erlendir raf-
iðnaðarmenn en
þetta gerir atvinnu-
leysi upp á fimmt-
ung úr prósenti.

Lausamenn í
blaðamannageiranum í Noregi
eru uggandi yfir þjónustu sem
verið er að byggja upp í kring-
um háskólann í Ringsaker, eftir
því sem fram kemur á heima-
síðu Blaðamannafélags Íslands.
Í háskólanum er boðið upp á
þjónustu sem er að mörgu leyti
sambærileg þeirri sem lausa-
menn eru að selja nema miklu
ódýrari. Telja lausamennirnir að
með þessu séu ófaglærðir að
undirbjóða menntaða blaða-
menn og hafa af þeim verkefni. 

LIGGUR Í LOFTINU
í atvinnu

FASTEIGNIR HEIMILI HEILSA HÚS NÁM FERÐIR MATUR BÍLAR ATVINNA BRÚÐKAUP FJÁRMÁL TILBOÐ o.fl.

Fjarvinna færist í vöxt 
BLS. 2

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000 OG Á visir.is

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is

Svarti kisi sofnaður vært og bíður eftir aðgerðinni hjá Svöfu.
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Vélamenn
Bílstjórar
Öryggisverðir
Verkamenn
Ráðgjafar
Sérfræðingar
Landslagsarkitekt
Skipulagsfræðingur
Vaktstjórar
Almenn afgreiðsla
Sölumaður
Rafvirkjar
Málmiðnaðarmenn
Rennismiðir
Leikskólakennarar
Fréttamenn
Starfsmaður í móttöku
Tónlistarkennari



Starfslok
Starfslok leggjast misvel í fólk en það skiptir miklu að vera vel undir þau
búin. Stéttarfélögin hafa haldið námskeið til þess að aðstoða fólk og fræða
það um réttindi þess á eftirlaunum.[ ]

Fleiri félagsmenn VR vinna fjar-
vinnu nú en fyrir ári, samkvæmt
niðurstöðum launakönnunar VR.
Menntað fólk og karlmenn eru
meirihluti þeirra sem vinna fjar-
vinnu.

„Fjarvinna er skilgreindur dagvinnu-
tími og er á engan hátt viðbót við starf-
ið eða aukavinna,“ segir Kristín Sigurð-
ardóttir, forstöðumaður samskipta- og
þróunarsviðs hjá VR. Í nýgerðri launa-
könnun sem gerð var meðal félags-
manna VR kom í ljós að fleiri vinna
fjarvinnu nú en fyrir ári, eða um 28%
þeirra sem svöruðu könnuninni saman-
borið við 23% í fyrra. „Þetta er hluti af
fjölskylduvænni stefnu á vinnumarkað-
inum, þó í langflestum tilfellum sé það
starfsfólkið sem óskar eftir því að
vinna hluta af starfi sínu heima,“ segir
Kristín.

Í könnunni kom jafnframt í ljós að

fleiri karlmenn vinni fjarvinnu en
konur, eða 34% karla á móti 22%
kvenna. Að meðaltali er fjarvinnutím-
inn tæpar sjö klukkustundir á viku, en
þremur klukkustundum minna en frá
árinu í fyrra.

„Við höfum ekki orðið vör við að fólk
sé eingöngu að vinna fjarvinnu, heldur
er þetta helst hugsað til að auka svig-
rúm í starfi. Helst er fjarvinna unnin í
sérhæfðum störfum eins og í fjármála-
geiranum en lítið sem ekkert í þjón-
ustustörfum,“ segir Kristín.

Aldurshópurinn 30 til 40 ára er sá
sem vinnur fjarvinnu og einkum og sér
í lagi þeir sem hafa lokið háskóla. 59%
þeirra sem hafa lokið masters- eða
doktorsprófi vinna fjarvinnu. Til sam-
anburðar má geta þess að 28% þeirra
sem hafa lokið einhverju viðbótarnámi
að framhaldsskóla loknum vinna fjar-
vinnu og 12% þeirra sem hafa grunn-
skólapróf eða minni menntun. 

kristineva@frettabladid.is

Fjarvinna hluti af fjöl-
skyldustefnu fyrirtækja

Fjölskyldufólk er farið að nýta sér svigrúmið sem fjarvinna veitir því í starfi.

VERKEFNI AUSTURBYGGÐAR,
ÞRÓUNARFÉLAGS AUSTUR-
LANDS OG SAMHERJA.

Þeim sem hafa áhuga á að stofna
til atvinnurekstrar á Stöðvarfirði
býst nú stuðningur frá ýmsum
aðilum. Það er sveitarfélagið Aust-
urbyggð í samstarfi við Samherja
hf. og Þróunarfélag Austurlands
sem vinna að þessu verkefni sem
miðar að því að treysta sveitar-
félagið í sessi. Þrjátíu og tveir
misstu vinnuna þegar Samherji
lokaði frystihúsi sínu fyrir stuttu,
sem var eins og gefur að skilja
mikið reiðarslag fyrir Stöðvarfjörð.
Stuðningurinn getur falist í ýmsu
og bæði snúið að fyrirtækjunum
sem slíkum og tilvonandi starfs-
mönnum þess. Til dæmis gæti
hann falist í ráðgjöf um rekstur og
fjárhagsstuðning, hvort sem er í
styrkjaformi eða aðstoð við fjár-
mögnun. Einnig kemur til greina
að útvega íbúðarhúsnæði fyrir
mögulega starfsmenn eða vinnu-
afl.
Þeim sem hafa áhuga á atvinnu-
rekstri á Stöðvarfirði er bent á að
kynna sér málið á heimasíðu
Austurbyggðar, þar sem gefin eru
upp nöfn og símanúmer á tengi-
liðum sem hafa milligöngu um
málið.

Stöðvarfjörður
studdur

Búið er að loka frystihúsinu á
Stöðvarfirði.

Frá Flensborgarskólanum.
Upphaf skóla haustið 2005.

Nýnemar (f. 1989) eru boðaðir í skólann 
fimmtudaginn 18. ágúst kl. 13 og fá þá 
stundatöflur o.fl. auk þess að taka þátt 

í kynningu á skólanum.

Aðrir nemendur geta sótt stundatöflur sínar 
föstudaginn 19. ágúst frá kl. 9- 15.

Skólasetning fer fram í Íþróttahúsinu við 
Strandgötu mánudaginn 22. ágúst kl. 8:30 og 
að henni lokinni verður kennt skv. hraðtöflu 

frá kl. 9.05 til um kl. 13.10.
Kennt eftir stundatöflu frá og með 

þriðjudeginum 23. ágúst.

Velkomin til starfa!
Skólameistari
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Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Leikskólinn Mánabrekka
Mötuneyti

Laust er til umsóknar starf í
eldhúsi í Leikskólanum
Mánabrekku Seltjarnarnesi.

Leikskólinn leggur sérstaka áherslu á
umhverfis- og náttúruvernd og er einn
fárra leikskóla sem hlotið hafa
Grænfánann.

Vinnutími er frá kl. 8:00 til 16:00.
Starfsmaður þarf að geta leyst
matreiðslumann af í fjarveru hans.

Áhugasamir hafi samband við
Guðbjörgu Jónsdóttir, aðstoðar-
leikskólastjóra eða Otta Kristinsson
matreiðslumann í síma 5959-280,
sem veita allar nánari upplýsingar.

Umsóknarfrestur er til 22. ágúst nk.

Styrktarfélag 
vangefinna

Vinnustofan Ás
Þroskaþjálfar og stuðningsfulltrúar 

óskast til starfa.

Um er að ræða 100 % stöður. 
Vinnutími er frá 8.30-16.30 virka daga. 

Æskilegt er að viðkomandi geti byrjað sem fyrst.

Ás vinnustofa er verndaður vinnustaður, staðsettur
í Brautarholti 6. Þar er lögð áhersla á að skapa
fólki með skerta starfsgetu vinnuaðstöðu sem

sniðin er að þörfum þess og getu. Áhersla er lögð
á að efla sjálfsöryggi og bæta starfshæfni. Í Ási

starfa um 42 fatlaðir starfsmenn.

Nánari upplýsingar veitir Halldóra Þ. Jónsdóttir
forstöðuþroskaþjáfi í síma 562-1620 og 562-1633

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.
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Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Leikskólinn Sólbrekka
Seltjarnarnesi

Okkur vantar leikskólakennara
eða starfsmann með aðra
uppeldismenntun

Kynnið ykkur leikskólann á heimasíðu hans
www.seltjarnarnes.is/solbrekka

Upplýsingar gefur Soffía Guðmundsdóttir
leikskólastjóri í síma 595 9291.

Laun skv. kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga við Félag leikskólakennara
eða Starfsmannafélag Seltjarnarness

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnar-
nesbæjar eru karlmenn hvattir til að sækja
um störf í leikskólum bæjarins.

Stuðningsfulltrúar 
óskast til starfa í umönnun á heimilisdeild
Landspítala - háskólasjúkrahúss í Kópavogi. 

Um er að ræða 2 stöður í vaktavinnu 100% og
hlutastöðu á fastar næturvaktir 70%. 

Við leitum að fólki sem er ábyrgt, samviskusamt, duglegt
og gott í samstarfi.

Umsóknir skulu berast fyrir 28. ágúst nk. til Sigríðar Harð-
ardóttur hjúkrunarframkvæmdarstjóra og veitir hún jafn-
framt upplýsingar í síma 543 9210/8245 598, 
netfang sighard@landspitali.is 

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

ALCAN HEFUR SETT HEIMATIL-
BÚIÐ ÁLORÐASAFN Á NETIÐ.

Í fjörutíu ár hafa starfsmenn fyrir-
tækisins sem nú heitir Alcan búið
til íslensk orð í stað þeirra erlendu
sem notuð eru í áliðnaðinum. Um
er að ræða heiti á búnaði, efnum,
aðferðum og mörgu öðru sem ein-
ungis hefur verið notað hjá Alcan.
Nú ætlar fyrirækið að gera álorða-
safnið opið öllum sem hafa áhuga
á því, heimasíða safnsins er á
alcan.is.
Safnið er á þremur tungumálum,
ensku, íslensku og þýsku, af sögu-
legum ástæðum eftir því sem fram
kemur á heimasíðunni. Enskan er
alþjóðlegt tungumál iðnaðarins en
þýski hlutinn kemur til vegna mik-
illa samskipta við móðurfélag Alcan
í Sviss og 90% framleiðslu fyrirtæk-
isins er fluttur út til Þýskalands.

Orðasafn á netinu
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Bóksala stúdenta er alhli›a
bókaverslun í notalegu
umhverfi. Í yfir 35 ár hefur
Bóksalan útvega› háskóla-
fólki nau›synlegan bóka-
kost til náms og fræ›astarfs.
Sérflekking starfsfólks Bók-
sölunnar og yfirs‡n um
heim vísinda og fræ›a gera
hana einstaka me›al
íslenskra bókaverslana.
Markmi› og metna›ur
Bóksölu stúdenta er a› vera
ávallt í fararbroddi í
fljónustu vi› íslenskt
háskólasamfélag.

Félagsstofnun stúdenta á
og rekur Bóksölu stúdenta.
FS er sjálfseignarstofnun
me› sjálfstæ›a fjárhags-
ábyrg›. A› henni standa
stúdentar innan Háskóla
Íslands, HÍ og menntamála-
rá›uneyti›. Auk Bóksölu
stúdenta rekur FS Stúdenta-
gar›a, Kaffistofur stúdenta,
Leikskóla stúdenta og
Stúdentami›lun.  Starfsfólk
FS er um 100 talsins.

Hjá Bóksölu stúdenta er laust starf vi› afgrei›slu og rá›gjöf til
kröfuhar›ra vi›skiptavina.
Vi› óskum eftir einstaklingi me› gó›a almenna menntun, flekkingu
og áhuga á bókum auk gó›rar tungumálakunnáttu. Vi› leitum a›
dugmiklu og fró›leiksfúsu fólki sem er rei›ubúi› a› kynna sér
háskólasamfélagi› og flarfir fless og viljugt a› sinna fjölbreyttum
óskum vi›skiptavina. Um fullt starf til framtí›ar er a› ræ›a.

Líflegt framtí›arstarf
á fjölbreyttum vinnusta›

Vinsamlegast sendi› umsókn skriflega til Stúdentami›lunar FS, Stúdentaheimilinu
v/Hringbraut, 101 R. e›a til atvinna@fs.is. Umsóknarfrestur er til 19. ágúst nk.

Uppl‡singar eru veittar hjá Stúdentami›lun í síma 5 700 888.

BYGG  óskar eftir a› rá›a skrifstofu-
mann til starfa.

- vi› rá›um

Byggingafélag Gylfa og Gunnars ehf.
(BYGG) var stofnað árið 1984 af fleim
Gylfa Ómari Héðinssyni múrarameistara
og Gunnari fiorlákssyni húsasmíðameist-
ara. Byggingafélagið hefur á undanförnum
árum byggt yfir 1500 íbúðir fyrir ánægða
kaupendur. Byggingafélag Gylfa og
Gunnars er flekkt fyrir traust og örugg
vinnubrögð, vandaðan frágang og efndir
á umsömdum afhendingartíma.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 18. ágúst nk.
Númer starfs er 4654.

Uppl‡singar veita fiórir fiorvar›arson og Kristín Gu›mundsdóttir.
Netföng: thorir@hagvangur.is kristin@hagvangur.is

Starfssvi›
  Launaútreikningur og skil á launa-

tengdum gjöldum
  Merking og skráning fylgiskjala
  Afstemmingar

Hæfniskröfur
  Reynsla af störfum vi› launa-

útreikning og bókhald er nau›synleg
  fiekking á launakerfinu Stólpa er 

æskileg
  Nákvæmni og vöndu› vinnubrög› 

eru nau›synleg

www.bygg.is

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • Bréfasími 520 4701 • www.hagvangur.is

BYGG  óskar eftir
mann til starfa

Laun og bókhald

Ráðgjafi á 
meðferðardeild

Laus staða ráðgjafa, á Meðferðarstöð 
ríkisins fyrir unglinga að Stuðlum.

Staða ráðgjafa – starfssvið.
Vinna með unglinga á meðferðardeild og eftir atvikum á
lokaðri deild undir leiðsögn deildarstjóra, hópstjóra og
sálfræðinga. Vinnan felst í þátttöku í meðferðardagskrá,
tómstundum og einstaklingsbundnum stuðningi við 
unglinga í meðferð, sem og þverfaglegri teymisvinnu.

Menntunar- og hæfniskröfur.
Háskólamenntun á sviði uppeldis-, sál- eða félagsfræði
eða önnur menntun sem nýtist í starfi ó og/eða reynsla 
af meðferðarstarfi, starfi með unglingum eða önnur
starfsreynsla sem að mati forstöðumanns nýtist í starfi.
Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi á meðferðar-
störfum. Umsækjendur þurfa að vera stundvísir, geta 
farið eftir verklagsreglum og jafnframt sýnt frumkvæði og
sjálfstæði í vinnubrögðum. Um er að ræða vaktavinnu.

Með umsóknum skulu fylgja upplýsingar um menntun og
fyrri störf ásamt sakavottorði. Laun skv. kjarasamningum
opinberra starfsmanna. Öllum umsóknum verður svarað
að ráðningum loknum. 

Umsóknir berast til Stuðla – Meðferðarstöðvar ríkisins
fyrir unglinga, Fossaleyni 17, 112 Reykjavík eigi síðar 
en 28. ágúst. n.k.

Nánari upplýsingar veita forstöðumaður, deildarstjóri
meðferðardeildar og rekstrarstjóri í síma 530-8800.

Forstöðumaður
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Ef þú ert kraftmikill einstaklingur, með mikla 
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 

... þá viljum við hitta þig ! 
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*Almenn afgreiðslustörf
-Fullt starf
-Helgarstörf
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*Almenn afgreiðslustörf
-Fullt starf
-Helgarstörf

*Almenn afgreiðslustörf
-Helgarstarf í Dorothy Perkins 
  Smáralind
-Fullt starf í Hagkaup 
  Kringlunni

Umsjón með starfinu hefur 
Helga Jónsdóttir (helga@img)
hjá Mannafli-Liðsauka
www.mannafl.is
Umsóknarfrestur er til og með
21. ágúst nk.

óskum eftir starfsfólki í eftirfarandi stöður:
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Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, Fríkirkjuvegi 11, 101 Reykjavík, sími: 510 6600, fax: 510 6610, netfang: itr@itr.is, vefslóð: www.itr.is

Áttu lausan tíma í vetur?
Ertu að leita að vinnu með námi?

Viltu vera laus við kvöld og helgarvinnu?
Okkur vantar starfsfólk á frístundaheimili ÍTR.  Frístundaheimilin bjóða upp á fjölbreytt 

tómstundastarf fyrir 6-9 ára börn þegar hefðbundnum skóladegi lýkur.  
Frístundaheimili eru starfandi við alla grunnskóla Reykjavíkurborgar.

Hægt er að nálgast frekari upplýsingar um störfin og sækja um á heimasíðu ÍTR,
www.itr.is

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf í kringum 19. ágúst.
Laun skv. kjarasamningi Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar við Reykjavíkurborg

Herrafataverslun í miðbænum

óskar eftir að ráða starfskraft í fullt
starf. Umsóknum ásamt tilvísun í
meðmæli sendist til afgreiðslu

Fréttablaðins eða á 
box@frettabladid.is, merkt 

„Herrafataverslun – 34“

Sóltún leitast við að hafa á að skipa starfsfólki sem
býr yfir bestu þekkingu og færni til starfa á sínu
sviði, á hverjum tíma. Starfsfólkið skal búa yfir 

eiginleikum til að skapa umhyggjusamt, gefandi 
og uppbyggjandi andrúmsloft.

Getum bætt við okkur fyrir haustið.
Hjúkrunarfræðing á 52% næturvaktir.

Hjúkrunarfræðingum,sjúkraliðum og starfsfólki í
aðhlynningu á dag og kvöldvaktir.

Nánari upplýsingar veitir Marta Jónsdóttir
hjúkrunarstjóri sími 590-6117, 
einnig er hægt að sækja um 
starf á heimasíðu Sóltúns.

www.soltun.is
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Flugþjónustan Keflavíkur- 
flugvelli ehf., IGS, sem 
stofnsett var 1. janúar 2001, 
býður viðskiptavinum sínum, 
íslenskum og erlendum 
flugfélögum, upp á alla 
flugtengda flugvallarþjónustu 
við flugfélög og farþega á 
Keflavíkurflugvelli. 
Félagið er eitt af dóttur- 
félögum FL Group. Hjá 
fyrirtækinu starfa að jafnaði 
um 400 starfsmenn og þar er 
rekin markviss starfsþróunar- 
og símenntunarstefna.

Hlaðdeild
Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. (IGS) vill ráða 
fólk til vinnu. Um er að ræða 100% störf í hlaðdeild.  
Áhersla er lögð á hæfni í mannlegum samskiptum, 
reglusemi, stundvísi og árvekni. Unnið er á breytilegum 
vöktum og vaktaskrá birt fyrir 1 mánuð í senn. 

Nánari upplýsingar um aldurtakmark og hæfniskröfur:
Lágmarksaldur 19 ár, vinnuvélaréttindi, almenn 
ökuréttindi og enskukunnátta.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Flugþjónustunnar 
Keflavíkurflugvelli ehf., 2. hæð í Frakmiðstöð IGS, 
bygging 11, 235 Keflavíkurflugvelli. Einnig er hægt 
að sækja um störf á vefsíðu IGS,  www.igs.is

Verkamenn
Vegna mikilla vinnu í allann vetur vantar okkur
hörkuduglega verkamenn til starfa sem fyrst

Áhugasamir hafi samband við Arinbjörn 
í síma 822-4430

Tískuverslun við Laugarveg

Afgreiðslustarf
Vantar starfskraft hálfan eða allan daginn. 

Hæfni í sölustörfum og þjónustulund áskilin. 
Upplýsingar í síma 533 5500 eða olsen@mi.is

Starfsmaður óskast
ca. 80% vinna í úra- og skartgripaverslun, 

framtíðarstarf. 
Umsóknir sendist til Fréttablaðsins eða á box@frettabladid.is 

merkt „Úra- og skartgripaverslun“
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Hjá Bakarameistaranum starfa nú um 130 sam-
heltnir starfsmenn við framleiðslu og þjónustu í
þeim fimm verslunum sem fyrirtækið rekur. 
Bakarameistarinn ehf. er staðsettur í Suðurveri,
Mjóddinni, Glæsibæ, Húsgagnahöllinni og á Smára-
torgi.

Sért þú þeim kostum gæddur sem við leitum að,
hvetjum við þig að leggja inn umsókn. 
Umsóknareyðublöð er að finna á heimasíðu 
Bakarameistarans www.bakarameistarinn.is
og í afgreiðslu verslana okkar.

Bakarameistarinn opnaði sína fyrstu verslun árið
1977 í Suðurveri. Stefna Bakarameistarnans hefur
verið allt frá stofnun sú að vera leiðandi smá-
sölufyrirtæki sem býður breitt úrval af brauðum, 
tertum og bakkelsi, jafnframt því að vera í farar-
broddi með nýjungar og öflugt vöruþróunarstarf.
Bakarameistarinn ehf. vill veita viðskiptavinum 
sínum hraða og góða þjónustu með jákvæðu og
metnaðarfullu starfsmönnum.

Viltu ganga 
til liðs við okkur ?
Við hjá Bakarameistarnum ehf. leitum að jákvæðum og
metnaðarfullum einstaklingum með ríka þjónustulund til að
ganga til liðs við okkur. Í boði eru bæði hlutastörf og fullt
starf en vaktir eru frá 7 til 13, 8 til 16, 10 til 19 og 12 til 19.

Stjórn Rau›a kross Íslands óskar eftir
a› rá›a framkvæmdastjóra.

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • Bréfasími 520 4701 • www.hagvangur.is

Rau›i kross Íslands

Starfssvi›
Stjórnar daglegum rekstri Rau›a 
Kross Íslands
Fylgir eftir stefnu félagsins, 
ákvör›unum stjórnar og samflykktum
a›alfundar
Ber ábyrg› á starfsemi Rau›a kross
Íslands gagnvart stjórn
St‡rir og ber ábyrg› á rekstri 
landsskrifstofu og annarri starfsemi 
sem heyrir undir skrifstofuna
Stu›lar a› gó›um tengslum vi› deildir
félagsins um land allt, sty›ur og 
samhæfir starf fleirra
Stjórnar og ber ábyrg› á starfsemi 
félagsins á erlendum vettvangi.

Hæfniskröfur
Háskólamenntun
Reynsla af stjórnunarstörfum
Reynsla af erlendri samvinnu
Mikil áhersla er lög› á samskipta-
hæfileika
Miklir frumkvæ›is- og skipulags-
hæfileikar
Gó› tungumálakunnátta er skilyr›i 
a.m.k. enska og eitt Nor›urlandamál

Me› allar umsóknir ver›ur fari› sem
trúna›armál.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is  fyrir 24. ágúst nk.
Númer starfs er 4734.

Frekari uppl‡singar veita Ari Eyberg og fiórir fiorvar›arson.
Netföng:  ari@hagvangur.is  og thorir@hagvangur.is

- vi› rá›um

Rau›i kross Íslands bregst vi› ney› jafnt
innanlands sem utan og veitir a›sto› sem
gerir fólk hæfara til a› takast á vi› erfi›leika
og breg›ast vi› áföllum. Rau›i kross Íslands
er sjálfbo›ahreyfing 19 flúsund félagsmanna
og 1300 virkra sjálfbo›ali›a sem starfa í 51
deild um land allt. Sérsta›a Rau›a krossins
felst me›al annars í flví a› félagi› starfar á
brei›u svi›i mannú›ar- og hjálparstarfs í
samræmi vi› grundvallarmarkmi› Alfljó›a-
hreyfingar Rau›a krossins og Rau›a hálf-
mánans. Hreyfingin er elsta og umfangs-
mesta mannú›arstofnun í heimi me› um 97
milljónir félgsmanna og sjálfbo›ali›a í 181
landi.  Nánari uppl‡singar um Rau›a krossinn
er a› finna á heimasí›u félagsins:
www.redcross.is

Nýöld Búðagerði 10 vantar meistara eða
sveina til starfa. Ýmis vinnutími kemur til

greina. Fyrir á stofunni eru 7 starfsmenn, vilt
þú slást í hópinn?!

Upplýsingar á stofunni sími 5335050

Hjá Bryndísi sími 8994775 eða 
Vilborgu sími 8924975

HÁRSNYRTAR 
ATHUGIÐ

Erum að leita að starfsmanni í móttöku og gæslu
barna, umsjón með afmælisveislum auk ýmissa
annarra tilfallandi verkefna innan fyrirtækisins. 

Við leitum að manneskju sem er ábyrg, lifandi, óhrædd við
að vinna ólík störf og er umfram allt barngóð.
Vinnutími er mánudagar til föstudaga frá 13-18.30.
Aldurstakmark 20 ár.
Upplýsingar um starfið gefa Erna Reynisdóttir, framkvæmda-
stjóri og Guðbjörg Einarsdóttir, rekstrarstjóri.

Veröldin okkar,
Smáralind

S. 544 2220

HÖNNUNARTÍMARIT

Þekkt hönnunartímarit óskar að ráða
auglýsingstjóra sem fyrst í um hálfs dags starf við sölu á

auglýsingum oþh.
Frumkvæði, tölvukunnátta og yfirráð yfir bíl nauðsynleg.

Upplýsingar í síma 561-6577.

Leikskólarnir Fossakot og Korpukot
Einkaleikskólarnir Fossakot og Korpukot í 
Grafarvogi auglýsa eftir leikskólakennurum, 
þroskaþjálfa og leiðbeinendum sem fyrst.

Skemmtileg vinnuaðstaða í vel búnum leikskólum
þar sem unnið er með mikilvægasta fólki í heimi.

Áhugasamir hafi samband við skrifstofu í síma 577-1900
eða sendi tölvupóst á skrifstofa@alla.is.

Fossakot Korpukot
Fossaleyni 4 Fossaleyni 12

Vefumsjón
(sérfræðingur)
Visa Ísland/Greiðslumiðlun hf. óskar eftir að ráða starfsmann við
þróun og rekstur www.visa.is og innranets fyrirtækisins. 
Hæfniskröfur:

• Góð þekking og reynsla á: HTML, ASP og Microsoft SQL nauðsynleg.
• Kunnátta og reynsla af grafískri hönnun fyrir netumhverfi. 
• Reynsla af ASP.NET, Visual Basic .NET og Javascript er æskileg.
• Reynsla í notkun á Microsoft IIS vefþjónum æskileg.
• Haldgóða reynsla af textasmíði eða ritstjórn er mikið plús.
• Frumkvæði, frjó hugsun, skipulagshæfileiki og rík þjónustulund.

Meira upplýsingar og umsóknareyðublað er að finna á
www.visa.is/starf. Umsóknarfrestur er til 21. ágúst n.k.

VÉLAMENN OG 
BÍLSTJÓRAR

Suðurverk hf óskar eftir að ráða
vana bílstjóra og vélamenn.

Um er að ræða vaktavinnu í úthöldum í Kára-hnjúkum
við uppbyggingu Desjarárstíflu og 
Sauðárdalsstíflu.

Við bjóðum mjög góðan aðbúnað fyrir starfsmenn, frítt
uppihald og milliferðir samkvæmt 
kjarasamningi.

Upplýsingar veittar í síma 892-0067

Umsóknir berist skrifstofu Drangahrauni 7 eða á heima-

síðu www.sudurverk.is



Sláturhús Selfossi -
Kjötvinnsla Hvolsvelli

Störf í sláturtíð og framtíðarstörf

Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að ráða fólk til
almennra starfa í sauðfjársláturtíð í haust, sem
hefst í byrjun september, í sláturhúsi félagsins á
Selfossi. 

Einnig vantar kjötiðnaðarmenn eða aðila vana
kjötskurði og kjötsögun í sláturtíð á Selfossi og í
framtíðarstörf í kjötvinnslu félagsins á Hvolsvelli.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu fé-
lagsins að Fosshálsi 1, Reykjavík, og í starfsstöðv-
um félagsins á Hvolsvelli og Selfossi.

Nánari upplýsingar veitir stöðvarstjóri á Selfossi í
síma 480-4100.

Upplýsingar um SS er hægt að nálgast á heima-
síðu fyrirtækisins www.ss.is.

Flugfélag Íslands óskar eftir að ráða starfsmenn til 
framtíðarstarfa í eftirtalin störf.

Tæknideild
Starfsmaður í skipulagsdeild - skjalastjórnun (Technical 
Records) 

Starfssvið:  
Umsjón með skjölum er varða viðhald flugvéla, þ.e. móttöku þeirra og 
skjalastjórnun. Uppfærslur í gagnagrunni og á innri vef tæknideildar.
 
Hæfniskröfur:  
Flugvéltæknir eða sambærilegt nám og/eða haldbær reynsla af sambærilegum 
störfum. Góðir skipulagshæfileikar, mjög góð tölvu- og enskukunnátta ásamt 
leikni í mannlegum samskiptum.

Tæknideild
Starfsmaður í skipulagsdeild - skipulagning viðhaldsverkefna 
(Maintenance Planner)

Starfssvið:  
Umsjón með viðhaldskerfum og lofthæfifyrirmælum, útgáfa verkbeiðna og 
eftirfylgni.
 
Hæfniskröfur:  
Menntun á sviði flugvélaverkfræði/tæknifræði æskileg eða flugvéltæknir með 
haldbæra þekkingu á þessu sviði. Reynsla af sambærilegum störfum 
nauðsynleg. Mikil samskipta- og skipulagshæfni ásamt mjög góðri tölvu- og 
enskukunnáttu.

Hlaðdeild
Hlaðmaður
 
Starfið:  
Aðstoð á flughlaði við komur og brottfarir flugvéla, hleðsla og afhleðsla, 
flokkun og frágangur sendinga í vöruhúsi. Unnið er á vöktum.
 
Hæfniskröfur:  
Bílpróf er skilyrði og réttindi á smærri vinnuvélar æskileg (lyftarapróf), góð 
íslenskukunnátta, árvekni og sjálfstæði í vinnubrögðum, góð samskiptahæfni, 
reglusemi og rík þjónustulund. 

Umsóknarfrestur:  
Skriflegar umsóknir, merktar viðeigandi störfum, berist starfsmannastjóra eigi síðar en 
22. ágúst nk. Rafrænar umsóknir sendist með tölvupósti á netfangið 
umsoknir@flugfelag.is
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Flugfélag Íslands er arðbært, 
markaðsdrifið þjónustufyrirtæki, 
leiðandi í farþega- og 
fraktflutningum, og þjónar 
flugrekendum og aðilum í 
ferðaiðnaði.

Eitt af markmiðum félagsins er 
að hafa ætíð á að skipa hæfum 
og liprum liðsmönnum sem sýna 
frumkvæði og hafa gaman af 
vinnunni sinni.

Hjá Flugfélagi Íslands starfa um 
230 manns sem allir gegna 
lykilhlutverki í starfsemi þess. 

Laus störf í 
Tæknideild og Hlaðdeild
Laus störf í 
Tæknideild og Hlaðdeild

www.flugfelag.is  |  sími 570 3030  |  fax 570 3001

Aðstoðarmaður
í varahlutaverslun

Kraftur hf. umboðsaðili fyrir m.a. MAN vörubifreiðar
óskar eftir að ráða aðstoðarmann í varahlutaverslun.
Æskilegt er að viðkomandi hafi nokkra þekkingu og

áhuga á vörubílum. 
Einhver tölvu- og enskukunnátta er nauðsynleg.

Umsóknum skal skilað til Krafts hf. 
Vagnhöfða 1-3, 110 Reykjavík eða á 

e-mail: varahl@kraftur.is fyrir 20. ágúst n.k.
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Wilson’s pizza
Gnoðarvogi 44, óskar eftir starfsfólki í fullt/hlutastarf í

bakstur og afgreiðslu. Hentug vinna með skóla.
Umsóknareyðublöð á staðnum.



Grundarfjörður
Fjölhæfur tónlistarmaður óskast 

Tónlistarskóli Grundarfjarðar óskar eftir píanókennara frá og
með næsta skólaári. Í skólanum eru um 100 nemendur. 

Náið samstarf er við Grunnskóla Grundarfjarðar 
sem er í sama húsi.

Þá vantar organista og kórstjórnanda til afleysinga í eitt ár í 
Setbergsprestakalli í Grundarfirði. Ráðning er frá 1. september
2005. Um er að ræða hlutastarf sem hentar mjög vel samhliða

píanókennslu í Tónlistarskólanum.

Umsóknum skal skilað á Bæjarskrifstofu Grundarfjarðar, Grund-
argötu 30, 350 Grundarfirði eða í tölvupósti á netfangið 

grundarfjordur@grundarfjordur.is.

Nánari upplýsingar um ofangreind störf veita Björg Ágústsdóttir
bæjarstjóri s. 430 8500 eða 898 6605 og Runólfur

Guðmundsson formaður sóknarnefndar Setbergsprestakalls í
síma 892 0735. 

Grundarfjarðarbær er á miðju norðanverðu Snæfellsnesi. 
Þar búa um 950 manns og hefur farið fjölgandi. Grundarfjörður
er í 175 km akstursfjarlægð frá Reykjavík, samgöngur góðar. Í
Grundarfirði er mikið af börnum og ungu fólki. Þar starfa 200
nemenda grunnskóli, leikskóli sem nú er verið að stækka og

endurbæta, þar er Fjölbrautaskóli Snæfellinga, heilsugæslustöð
og almenn þjónusta er með ágætum .Grundfirðingar eru upp til
hópa jákvæðir og bjartsýnir og taka vel á móti nýju fólki. Stutt er

í næstu byggðarlög, Snæfellsbæ og Stykkishólm, og á
Snæfellsnesi er náttúrufegurð einstök.

Skógarhlíð 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700
Bréfasími 520 4701 • www.hagvangur.is

Digranesprestakall

Starfið er tvíþætt:
Umsjón me› eldhúsi, framrei›slu, innkaupum á a›föng-
um ofl. Ekki er um a› ræ›a matrei›slu fyrir utan tvisvar
sinnum í viku a› borin er fram súpa og brau› vegna 
safna›arstarfs í kirkjunni.
firif á kirkju, skrifstofum, safna›arheimili og ö›ru hús-
næ›i í kirkjunni.

fiú flarft a› vera hei›arleg(ur) og hjartahl‡(r), eiga au›velt
me› samskipti og geta unni› sjálfstætt. Kostur er a› vera
me› bílpróf og hafa bíl til umrá›a. Digraneskirkja er reyklaus
vinnusta›ur.

Um er a› ræ›a 50% starf á mjög notalegum og gó›um
vinnusta›.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir
22. ágúst nk. Númer starfs er 4708.

Nánari uppl‡singar veitir Gu›n‡ Sævinsdóttir.
Netfang: gudny@hagvangur.is

- vi› rá›um

Laus er til umsóknar staða hús-
móður/-föður Digraneskirkju.

Tónlistarkennari
Staða tréblásturskennara við Tónlistarskóla

Sandgerðis er laus til umsóknar 
(u.þ.b. 50% starf).

Uppl. veitir skólastjóri Lilja Hafsteinsdóttir, í símum
423-7695, 423-7360 og 899-6357.

Tónlistarskóli Sandgerðis

Starfsmaður í 
snyrtivörukynningar

Terma ehf óskar eftir starfsmanni 
(snyrtifræðingi, förðunarfræðingi og/eða með víðtæka
reynslu) í kynningar. 
Um er að ræða hlutastarf, eftir hádegi og að hluta til um
helgar. 
Áhugasamir sendi skriflegar umsóknir til Terma - Höfða-
bakki 3 - 110 Reykjavík eða á tölvupósti:
gudbjorg@terma.is

LANCÔME - BIOTHERM – HELENA RUBINSTEIN 
ARMANI – RALPH LAUREN – CACHAREL

Við hjá Rafmiðlun óskum eftir að ráða 
rafvirkja í hóp okkar frábæru starfsmanna

Getum útvegað húsnæði fyrir menn 
af landsbyggðinni. Frábær starfsandi.

Uppl. í síma 843-3505 (Baldur) 
og 843-3506 (Björgvin)

Dagvist og endurhæfing MS 

Auglýsir eftir starfsmanni til að sjá um félagsstarf 
dagvistarmanna í samvinnu við iðjuþjálfa og 

listmeðferðarfræðing.
Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi áhuga og 

þekkingu á handavinnu / föndri.
Um hlutastarf er að ræða og æskilegt að við-

komandi 
geti hafið störf fljótlega.

Sjá nánar: www.msfelag.is
Frekari upplýsingar veita Anna María og Annetta í

síma 568 8630

Óskar eftir leikskólakennara starfsmanni
með sambærilega menntun eða reynslu,

um er að ræða 100% stöðu og þarf 
umsækjandi að geta hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar gefur Díana í síma 553 8085 
Einnig er hægt að senda tölvupóst á 

vinagerdi@simnet.is

Leikskólinn Vinagerði
Langagerði 1
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Spennandi störf hjá frístunda-
miðstöðinni Tónabæ

Frístundamiðstöðin Tónabær • Safamýri 28 • 105 Reykjavík
Sími: 510 8800 • www.tonabaer.is

Um er að ræða 100% starf 

    Verksvið:
     Umsjón með félagsmiðstöðvarstarfi fyrir unglinga
     Skipulagning starfs í samráði við unglinga og      
     starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar
     Samskipti og samstarf við foreldra og annað          
     starfsfólk sem kemur að starfi með unglingum.
     Ýmis konar upplýsinga-, forvarnar- og kynningarstarf.

    Hæfniskröfur:
     Háskólamenntun á sviði uppeldis og/eða 
     sambærileg menntun æskileg.
     Reynsla að vinna með börnum og unglingum.
     Hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni,       
     frumkvæði og framtakssemi.
     Almenn tölvukunnátta auk skipulags- og stjórnunar      
     hæfileikar.

Það er stefna ÍTR að jafna stöðu kynjanna og í ljósi þess 
hvetjum við karlmenn sérstaklega til að sækja um 
stöðuna til að unnt sé að hafa kynjahlutfallið sem jafnast.

Umsóknarfrestur er til 28.ágúst. 

Nánari upplýsingar veita:
Árni Jónsson, forstöðumaður

Netfang: arni.jonsson@reykjavik.is, 
sími: 510 8800

Dagbjört Ásbjörnsdóttir, deildarstjóri unglingastarfs 
Netfang: dagbjort.asbjornsdottir@reykjavik.is, 

sími: 510 8800

Umsóknum skal skilað til Tónabæjar, Safamýri 28, 
105 Reykjavík.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar 

Frístundamiðstöðin Tónabær stendur fyrir viðamiklu starfi með 
börnum og ungmennum í austurbæ. Áhersla er lögð á mannúð, 
samvinnu og gagnkvæma virðingu ásamt því að gefa börnum og 
unglingum tækifæri á að auka félagslegan þroska sinn, vinna að 
áhugamálum og fást við skemmtileg verkefni. Tónabær rekur m.a. 
frístundaheimili við níu grunnskóla, starfrækir fjölbreytt 
sumarstarf, stendur fyrir tugi skemmtilegra námskeiða fyrir 
grunnskólanemendur, sinnir öflugu unglinga- og forvarnarstarfi 
svo eitthvað sé nefnt.

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐ

Tómstundaráðgjafi í félags-
miðstöðinni Bústöðum

•
•

•

•

•

•
•

•

Sjá ennfremur: www.kopavogur.is og www.job.is 

KÓPAVOGSBÆR

FRÁ SALASKÓLA
Kennarastöður

Við óskum eftir starfsmönnum í
eftirfarandi störf:

• Skólaliðar

• Umsjónarmaður Dægradvalar

• Starfsmenn í Dægradvöl

Salaskóli er í Kópavogi og þar er skólastarf í
stöðugri þróun og mótun. Skólinn er vel búinn
mannafla og búnaði og starfsaðstaða er góð.
Starf Salaskóla byggir á traustri hugmynda-
fræði, þar sem rauði þráðurinn er að koma til
móts við ólíkar þarfir nemenda. Skólinn býður
starfsfólki sínu upp á góðar og hvetjandi vinnu-
aðstæður.

Laun skv. kjarasamningi Launanefndar sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags.

Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um
starfið.

Frekari upplýsingar gefa Hafsteinn Karlsson,
skólastjóri, og Hrefna Björk Karlsdóttir, aðstoðar-
skólastjóri, í síma 570-4600.

Einnig má finna upplýsingar
um skólastarfið á 

heimasíðu skólans, 
http://salaskoli.is  

Viltu slást í hópinn?

Olíufélagi› ehf. er kraftmiki› fljónustufyrirtæki. Hlutverk fless er a› sjá fólki og fyrir-

tækjum fyrir orku, rekstrarvörum og flægindum me› ánægju vi›skiptavina a› lei›arljósi.

ESSO skólinn veitir starfsmönnum nau›synlega starfsfljálfun en mikil áhersla er lög›

á endurmenntun til a› auka samkeppnishæfni fyrirtækisins. Starfsmannafélag ESSO

er kröftugt og lifandi. Nánari uppl‡singar um esso á www.esso.is.

Olíufélagi› ehf. leitar a› duglegu og samviskusömu starfsfólki sem hefur metna›
til a› takast á vi› krefjandi og skemmtileg verkefni.

Vaktstjórar
Starfi› felur í sér tækifæri fyrir manneskju me› gó›a forystuhæfileika flar sem
vaktstjóri hefur umsjón me› verkefnum starfsfólks stö›varinnar á vöktum og fer
fremstur í flokki flegar kemur a› flví a› veita vi›skiptavinum félagsins framúrskarandi
fljónustu. Um er a› ræ›a skemmtilegt og lifandi starf fyrir árei›anlega manneskju
sem hefur hæfileika í mannlegum samskiptum.

Almenn afgrei›sla
Starfi› felst í almennum afgrei›slu- og fljónustustörfum. Lifandi starfsumhverfi
og skemmtilegt starf fyrir jákvæ›a manneskju sem hefur gó›a fljónustulund og
gaman af samskiptum vi› fólk.

Nánari uppl‡singar veitir starfsflróunardeild í síma 560 3300. Umsóknir má nálgast
á vefsí›u Olíufélagsins www.esso.is.

Öryggisverðir

Sendiráð Bandaríkjanna óskar eftir að ráða öryggisverði
og vaktstjóra.

Öryggisvörður: 
Um er að ræða vaktavinnu við eftirlit og öryggisgæslu;
reynsla nauðsynleg.

Vaktstjóri/öryggisvörður: 
Um er að ræða vaktstjórastöðu. Unnið er á skrifstofu-
tíma; reynsla nauðsynleg.

Allar nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendi-
ráðsins, www.usa.is.

Umsóknarfrestur er til 25. ágúst 2005.

Styrktarfélag 
vangefinna
BÚSETA

Þroskaþjálfi og stuðningsfulltrúi óskast til
starfa á heimili í Auðarstræti. 

Um er að ræða hlutastörf, morgun-, kvöld- og helgar-
vaktir. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem

fyrst..  Hlutverk starfsfólks felst aðallega í því að leið-
beina og styðja íbúa í daglegu lífi.

Nánari upplýsingar veitir Agnes Jensdóttir forstöðu-
þroskaþjálfi í síma 896-4076. 

Einnig gefur starfsmannastjóri upplýsingar 
í síma 551-5941. 

Ofangreind störf taka laun 
samkvæmt gildandi kjarasamningum.

ATVINNA
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Þjónustumiðstöð Breiðholts 
auglýsir:
Félagsráðgjafi
Starfssvið:
 · Félagsleg ráðgjöf í einstaklings- og 
   fjölskyldumálum.
 · Ábyrgð og sérhæfing í málefnum fatlaðra.
 · Þverfaglegt starf í Þjónustumiðstöð Breiðholts.
 · Samvinna við samstarfsaðila og 
   hagsmunasamtök.
Menntunar- og hæfniskröfur:
 · Starfsréttindi í félagsráðgjöf.
 · Reynsla af meðferðarvinnu með einstaklinga 
   og fjölskyldur æskileg.
 · Lipurð í mannlegum samskiptum.
 · Skipulagshæfileikar. 
 · Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Þjónustufulltrúi
Starfssvið:
 · Almenn upplýsingagjöf og leiðbeiningar um 
   starfsemi Reykjavíkurborgar.
 · Móttaka og símsvörun.
 · Skráning og afgreiðsla umsókna.
Menntunar- og hæfniskröfur:
 · Stúdentspróf eða önnur menntun sem nýtist 
   í starfi.
 · Góð tölvu- og tungumálakunnátta.
 · Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum 
   samskiptum.
 · Nákvæmni og sjálfstæði í starfi.

Um er að ræða hlutastarf með vinnutíma frá 
12:00–16:30. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
sem fyrst.

Þjónustumiðstöð Breiðholts býður upp á möguleika 
á að hafa áhrif og taka þátt í uppbyggingu og mótun 
nýrrar þjónustumiðstöðvar, þverfaglega samvinnu 
með metnaðarfullu starfsfólki og sveigjanlegan 

vinnutíma. Þjónustumiðstöðin er þekkingarstöð í 
fjölskylduráðgjöf og er lögð sérstök áhersla á að 
umsækjendur hafi þekkingu og reynslu á því sviði.

Nánari upplýsingar veitir Ragnar Þorsteinsson, 
framkvæmdastjóri í síma 411 1300, 
netfang: ragnar.thorsteinsson@reykjavik.is
Helga Sigurjónsdóttir þjónustustjóri veitir upplýs- 
ingar um starf  þjónustufulltrúa í síma 411 1300, 
netfang: helga.sigurjonsdottir@reykjavik.is 
Umsóknum um ofangreind störf skal skilað á 
Þjónustumiðstöð Breiðholts, Álfabakka 12, 109 
Reykjavík fyrir 29. ágúst næstkomandi.

Þjónustumiðstöð Árbæjar auglýsir:
Hraunbær – Stuðningur
Félags- og þjónustumiðstöðin Hraunbæ 105 leitar 
að ábyrgu og áhugasömu fólki 18 ára og eldra til 
starfa við tilsjón, liðveislu og sem persónulegir 
ráðgjafar. Störfin fela m.a. í sér stuðning við börn, 
unglinga eða fjölskyldur undir leiðsögn ráðgjafa.

Um er að ræða hlutastörf og störf í tímavinnu með 
sveigjanlegan vinnutíma. 

Nánari upplýsingar veitir Elín Guðjónsdóttir, 
forstöðumaður í síma 587 2888, 
netfang: elin.gudjonsdottir@reykjavik.is
  

Vesturgarður, þjónustumiðstöð 
Vesturbæjar auglýsir:
Aflagrandi – Heimaþjónusta
Félags- og þjónustumiðstöðin Aflagranda 40 leitar 
að samviskusömum starfsmanni sem er lipur í 
mannlegum samskiptum og hefur ríka þjónustulund.  
Starfið felst í félagslegum stuðningi og aðstoð við 
almenn heimilisstörf. Félagsliðanám er æskilegt. 
Starfið er laust nú þegar.

Nánari upplýsingar veitir Helga Eyjólfsdóttir 
deildarstjóri í síma 562 2571, 
netfang: helga.eyjolfsdottir@reykjavik.is

Þjónustumiðstöðvar eru starfræktar á sex stöðum í borginni. Markmiðið með stofnun þeirra er að auka 
aðgengi að þjónustu borgarinnar, stuðla að samstarfi sérfræðinga í málefnum barna og fjölskyldna og 
efla hverfastarf. 
Þjónustumiðstöðvar heyra undir Þjónustu- og rekstrarsvið Reykjavíkurborgar þar sem lögð er áhersla 
á framsækna þjónustu við viðskiptavini og hagkvæmni í rekstri. Starfsmenn eru lykill að velgengni 
stofnana og deilda sviðsins og gegna mikilvægasta hlutverkinu í þjónustumiðaðri starfsemi.

Reykjavíkurborg
Þjónustumiðstöðvar

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Vakin er athygli á 
stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum.

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsþjónustan:

• Starf með fötluðum dreng

• Daggæsla barna, dagforeldri

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgreiðsla/laugarvarsla/baðvarsla

karla

Sundlaug Kópavogs:
• Laugarvarsla/baðvarsla karla

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:

• Gangaverðir/-ræstar

Hjallaskóli:
• Matráður

• Starfsmaður í Dægradvöl

• Umsjónakennari á miðstig

Kársnesskóli:
• Starfsmenn í Dægradvöl

• Tölvutónlist

• Þroskaþjálfi

Lindaskóli:
• Gangaverðir/-ræstar

Salaskóli:
• Skólaliðar

• Umsjónamaður Dægradvalar

• Starfsmenn í Dægradvöl

Snælandsskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl

• Gangavörður ræstir

• Þroskaþjálfi

Vatnsendaskóli:
• Umsjónamaður Dægradvalar

• Starfsmaður í Dægradvöl

• Gangavörður/ræstir

• Matráður starfsmanna

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Leikskólinn Arnarsmári:

• Leikskólakennarar

Leikskólinn Álfaheiði:
• Leikskólasérk/þroskaþj.

• Leikskólakennarar

Leikskólinn Álfatún:
• Sérkennslustjóri

• Deildarstjóri

• Leikskólakennari

Leikskólinn Dalur:
• Leikskólakennari

• Leikskólasérk/þroskaþj.

Leikskólinn Efstihjalli:
• Leikskólakennarar

Leikskólinn Fagrabrekka:
• Leikskólakennari

• Matráður - 80%

• Sérkennslustjóri - 50%

Leikskólinn Fífusalir:
• Leikskólakennari

• Deildarstjóri

Leikskólinn Grænatún:
• Leikskólakennari

• Sérkennslustjóri

Leikskólinn Kópasteinn:
• Leikskólakennari

Leikskólinn Marbakki:
• Leikskólakennarar

Leikskólinn Núpur:
• Deildarstjóri

• Leikskólakennarar

• Skilastaða

Leikskólinn Rjúpnahæð:
• Leikskólakennari

• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Ölduselsskóli
Laus er til umsóknar staða umsjónarkennara á 

yngsta stigi. Heil staða.

Einnig er laus til umsóknar staða skólaliða í 
mötuneyti starfsmanna.

Upplýsingar veita skólastjórar Ölduselsskóla í síma
557-5522 og í símum 664-8360, 664-8361 og 664-8362

Umsóknum skal skila á skrifstofu Ölduselsskóla 
Ölduseli 17 Reykjavík.

Lagerstarf
Óskum eftir vönum og duglegum lagermanni í
heildverslun í Reykjavík.
Stundvísi, reglusemi og jákvæðni eru skilyrði.
Vinnutími er frá kl. 8-18. Mikil yfirvinna í boði.
Reyklaus vinnustaður. 
Vinsamlegast sendið umsóknir á box@frett.is
merkt: Lagerstarf“

Lager og sendisveinn óskast,
þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Mjög fjölbreytt starf í boði.
Upplýsingar sendist á netfangið, bjarni@ri-verslun.is

Flúðaskóli auglýsir eftir
kennara til starfa næsta vetur.

Kennara vantar í íslensku á unglingastigi
og sérkennslu.

Flúðaskóli er einsetinn dreifbýlisskóli með um 190
nemendur frá 1. – 10. bekk, 25 kennarar starfa við
skólann og þar fer fram metnaðarfullt skólastarf.

Skólinn er staðsettur í frábæru umhverfi þar sem
fram fer lifandi þróunarstarf. 

Helstu áhersluþættir eru Fjölgreindarkenning 
Gardners og Lesið í skóginn með skólum.

Umsóknarfrestur er til 16. ágúst.
Nánari upplýsingar gefur Guðrún Pétursdóttir

skólastjóri í síma 4806611 / 8471359, 
netfang gudrun@ismennt.is 

eða Ragnhildur Birgisdóttir aðstoðarskólastjóri í
síma 4806612 / 8636416, 

netfang ragnhildur@fludaskoli.is 
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Engidalsskóli 
(555 4433 hjordis@engidalsskoli.is)
Forfallakennsla

Lækjarskóli
(555 0585 haraldur@laekjarskoli.is)
Kennsla í móttökudeild nýbúa
Sérkennari/kennari í einstaklingskennslu og athvarfi
Skólaliðar

Hraunvallaskóli
(664 5872 einar@hraunvallaskoli.is)
Almenn kennsla yngri nemenda vegna fjölgunar nemenda
Umsjón með heilsdagsskóla

Víðistaðaskóli 
(664 5890 sigurdur@vidistadaskoli.is)
Skólaliðar
Stuðningsfulltrúi 

Álfasteinn
(555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar 
eða starfsmenn með aðra uppeldismenntun

Hlíðarberg
(565 0556 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
Deildarstjórastaða
Leikskólakennarar
Skilavaktir

Norðurberg
(555 3484 nordurberg@hafnarfjordur.is)
Matreiðslumeistari

Stekkjarás
(517 5920 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar
Skilavaktir

Vesturkot 
(565 0220 vesturkot@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar
Einnig lausar skilavaktir

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja
um störfin en umsóknarfrestur er til 20. ágúst.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Lausar stöður

Dvalarheimili aldraðra á Suðurnesjum

Hjúkrunarheimilið Garðvangur Garði

Hjúkrunarfræðingar

Óskum eftir hjúkrunarfræðing í 100 % stöðu til afleysinga,
ásamt hjúkrunarfræðing í 80% stöðu
Þurfa að geta hafið störf sem fyrst eða eftir samkomulagi . Um
er að ræða vaktavinnu, ásamt bakvöktum. 

Hjúkrunar og dvalarheimilið Hlévangur Reykjanesbæ

Sjúkraliði

Óskum eftir sjúkraliða í 70 % stöðu, um er að ræða vaktavinnu

Nánari upplýsingar veitir Aðalheiður Valgeirsdóttir hjúkrun-
arforstjóri D.S. í símum 421-5700, 422-7400
netfang: heida@simnet.is

Kennarar athugið
Auglýsing frá Tálknafirði

Grunnskólann á Tálknafirði bráðvantar kennara til
starfa. Meðal kennslugreina: Íþróttir, íslenska, 
danska, samfélagsfræði og náttúrufræði á unglinga-
stigi, smíði/hönnun, stuðningskennsla, kennsla 
nýbúa auk bekkjarumsjónar. 
Öll aðstaða í skólanum er með því besta sem gerist.
Ýmis fríðindi í boði fyrir góðan starfskraft.

Allar frekari upplýsingar gefur skólastjóri, Ingólfur
Kjartansson
Símar: 4562537 – 4562538 ñ 8976872
Netföng: ingolfur@talknafjordur.is,
grunnskolinn@talknafjordur.is

ATVINNA
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Árbæjarskóli, sími 567 2555
Skólaliðar.
Starfsmaður í baðvörslu drengja.
Upplýsingar veita skólastjóri eða umsjónarmaður.

Borgaskóli, sími 577 2900
Skólaliðar, tvær 50-100 % stöður.

Breiðagerðisskóli, sími 510 2600
Kaffiumsjón.

Skólaliði, meðal starfa er baðvarsla stúlkna.

Breiðholtsskóli, símar 557 3000 og 664 8150 
Þroskaþjálfi.

Engjaskóli, sími 664 8160
Skólaliðar.

Fossvogsskóli, sími 568 0200
Starfsmaður skóla 75% starf.

Kaffiumsjón vinnutími frá 08:00 - 13:00.

Forfallakennari 75% starf.

Sérkennari 50.

Grandaskóli, sími 561 1400
Stuðningsfulltrúi.

Skólaliði, karlmann í böð drengja í íþróttum.

Aðstoðarmaður í mötuneyti nemenda.

Hagaskóli, sími 824 5077, einarm@hagaskoli.is
Baðvarsla stúlkna.

Skólaliði.

Stuðningsfulltrúi.

Hamraskóli, símar 567 6300 og 664 8200
Skólaliðar, m.a. til starfa í íþróttahúsi og mötuneyti

Sérkennari, 100 % staða

Háteigsskóli, sími 530 4300
Stuðningsfulltrúar, 50-60 % stöður.

Skólaliðar, 100 % stöður.

Ræsting, 50 % stöður.

Ritari, 55 % staða.

Kennari í móttökudeild, 50 % staða.

Hlíðaskóli, símar 552 5080 og 664 8225
Umsjónarkennari á miðstig.

Enskukennari í unglingadeild. Hálft starf.

Skólaliðar.

Korpuskóli, sími 525 0600
Skólaliðar, 3 stöður.

Aðstoðarmaður í eldhús.

Laugalækjarskóli, sími 588 7500
Skólaliðar, 2 stöður.

Aðstoðarmaður í mötuneyti.

Safamýrarskóli, sími 568 6262
Stuðningsfulltrúar, 50%-100% staða.

Ræsting, sem fer fram eftir klukkan 16:00.

Selásskóli, sími 567 2600
Almenn kennsla á miðstigi.

Skólaliði.

Seljaskóli, sími 557 7411
Íslenskukennsla á unglingastigi, 50% staða.

Skólaliðar.

Stuðningsfulltrúi.

Þroskaþjálfi.

Rimaskóli, sími 567 6464 og 664 8320
Tölvukennsla.

Smíðakennsla, afleysing í september og október.

Víkurskóli, sími 545 2700
Umsjónarmaður skólahúsnæðis.

Skólaliði til starfa í mötuneyti.

Vogaskóli, sími 545 2700
Skólaliði.

Upplýsingar veita skólastjórar, aðstoðarskólastjórar eða aðrir
tilgreindir í viðkomandi skólum. Umsóknir ber að senda til
viðeigandi skóla. Laun samkvæmt kjarasamningum Reykja-
víkurborgar við viðkomandi stéttarfélög. Nánari upplýsingar um
laus störf, umsóknarfrest og grunnskóla Reykjavíkur er að finna
á netinu.

www.grunnskolar.is

Störf í grunnskólum
Reykjavíkur frá hausti 2005 
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Kynnisferðir ehf. óska eftir starfsmanni á einn af afgreiðs-
lustöðum félagsins í Reykjavík

Um er að ræða fullt starf í vaktavinnu, þar sem unnið er 5 daga
aðra vikuna, en 2 daga þá næstu.  Æskilegir eiginleikar og
hæfniskröfur eru:

Góð kunnátta í ensku og helst einu öðru Evrópumáli
Þekking á landi og þjóð
Samskiptahæfileikar í ríkum mæli
Jákvætt lífsviðhorf og vilji til góðra verka
Tölvukunnátta
Nákvæm vinnubrögð og vinnusemi

Sóst er eftir einstaklingi sem getur hafið störf sem allra fyrst.
Aldur og kyn umsækjenda skipta ekki máli.  

Kynnisferðir ehf. er framsækið nútímafyrirtæki , sem hefur verið
starfandi frá 1968 og ...

... rekur fjölmargar dagsferðir fyrir erlenda ferðamenn

... er einn stærsti hópferða- og sérleyfishafi landsins

... rekur Flugrútuna til Keflavíkurflugvallar

... hefur á að skipa vel menntuðu fagfólki

... hefur skýra starfsmanna- og jafnréttisstefnu

... gefur út handbók starfsmanna

... þar er góð liðsheild og skemmtilegur starfsandi

Umsóknir sendast til Kynnisferða ehf., Vesturvör 6, 200
Kópavogi fyrir 26. ágúst 2005, merktar „Vaktavinna 2005”, ein-
nig er hægt að senda umsóknir á netfangið  birna@re.is.  
Haft verður samband við alla sem sækja um, eftir að umsók-
narfrestur er runninn út. 

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
óskast til starfa

Menntasvið Reykjavíkurborgar óskar eftir
leikskólakennurum/leiðbeinendum til starfa í

eftirtalda leikskóla:

Gullborg, Rekagranda 14. Upplýsingar veitir
Rannveig  Bjarnadóttir í sími 562-2414.

Fífuborg, Fífurima 13. Upplýsingar veitir Elín
Ásgrímsdóttir í síma 587-4515.

Laufskálar, Laufrima 9. Upplýsingar veitir
Halldóra Pétursdóttir leikskólastjóri í síma 587-
1140.

Leikgarður, Eggertsgötu 12-14. Upplýsingar veitir
Sólveig Sigurjónsdóttir leikskólastjóri í síma 551-
9619.

Ægisborg,  Ægisíðu 104. Upplýsingar veitir
Kristjana Thorarensen leikskólastjóri í síma 551-
4810

Menntasvið Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík,
sími: 411 7000, menntasvid@reykjavik.is

Nánari upplýsingar um störfin veita Auður Jónsdóttir og  Guðný
E. Ingadóttir mannauðsráðgjafar á Menntasviði Reykjavíkur-
borgar í síma 411 7000.  Laun eru samkvæmt kjarasamningum
Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög. Lausar stöður
eru birtar á heimasíðunni www.leikskolar.is.

Hæfniskröfur:

Sjálfstæð vinnubrögð 

Færni í mannlegum samskiptum

Ef ekki fást leikskólakennarar til starfa verða
ráðnir starfsmenn með aðra uppeldismenntun
og/eða reynslu.



Til nemenda Borgarholtsskóla
Upphaf skólastarfs haustið 2005 verður sem hér segir:

DAGSKÓLI:

Miðvikudagur 17. ágúst: Nemendur, aðrir en nýnemar,  sæki
stundaskrár kl. 13:00-15:00.
ATH: Nemendur sem eiga feril úr 

framhaldsskólum en eru að byrja í BHS
komi einnig á þessum tíma.

Mánudagur 22. ágúst:       Nýnemar (fyrsta árs nemar) komi á
kynningarfund og fá stundaskrár 
kl.10:00. Kennsla hefst í lotum        
bíliðngreina skv. stundaskrá

Þriðjudagur 23. ágúst: Önnur kennsla hefst skv. stundaskrá.

KVÖLDSKÓLI:

Innritun í kvöldskóla verður sem hér segir:

Dagana 24 til 26. ágúst        kl. 17:00 ñ 19:00
Laugardaginn 27. ágúst        kl. 11:00 ñ 14:00

Kennsla í kvöldskóla hefst mánudaginn 29. ágúst.

SÍÐDEGISNÁM

Kennsla félagsliða og aðstoðarfólks i leik- og grunnskólum hefst
29. ágúst kl. 15 og verður stundaskrá afhent þá.

Nánari upplýsingar á heimasíðu skólans, www.bhs.is

Skólameistari

Frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti

Upphaf haustannar 2005

Dagskóli

17. ágúst:
Töfluafhending kl. 9:00-13:00

19. ágúst:
Kennarafundur kl. 9:00

22. ágúst:
Skólasetning kl. 9:00
Nýnemakynning að lokinni skólasetningu.

23. ágúst:
Kennsla hefst skv. stundaskrám.

Kvöldskóli

Netinnritun er hafin - www.fb.is
Innritun í skólanum 24. og 25. ágúst kl. 17:00-19:00.
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Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar

Skólabyrjun

Formlegt skólastarf nemenda í grunnskólum
Hafnarfjarðar hefst 22. ágúst 2005.

Nemendur mæti í skólana samkvæmt þessari tímatöflu:

Kl.  9:00  8., 9., og 10. bekkir

Kl. 10:00 5., 6. og 7. bekkir

Kl. 11:00 3. og 4. bekkir           **   

Kl. 13.00 1. bekkur *

Kl. 14:00 2. bekkur **

* Nemendur í 1. bekk Hraunvallaskóla, Setbergsskóla
og Öldutúnsskóla verða boðaðir á öðrum tíma.

** Nemendur í 2., 3., og 4. bekk Hraunvallaskóla mæti
22. ágúst kl. 9:00 í Íþróttamiðstöð Hauka á
Ásvöllum. Foreldrar eru velkomnir við skóla-
setningar með börnum sínum.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Greiðsla olíugjalds
Tollstjórinn í Reykjavík vekur athygli á
lögum nr. 71/2005 um breytingu á lögum
nr. 3/1987, um fjáröflun til vegagerðar,
með síðari breytingum.

Þar kemur fram að aðilar sem ekki eru gjaldskyld-
ir skv. 3. gr. laga nr. 87/2004, um olíugjald og
kílómetragjald o.fl., skuli senda tollstjóra upplýs-
ingar um birgðir af olíu sem fellur undir gildissvið
þeirra laga og er í þeirra eigu eða vörslu 1. júlí
2005 ef þær eru yfir 5.000 lítrum.

Ríkisskattstjóri heldur skrá yfir gjaldskylda aðila
skv. 3. gr. laga nr. 87/2004, um olíugjald og kíló-
metragjald o.fl. sem eru;

1.þeir sem framleiða eða stunda aðvinnslu olíu
sem gjaldskyld er skv. 1. gr.,

2. þeir sem flytja inn, til endursölu eða eigin 
nota, olíu sem gjaldskyld er skv. 1. gr.,

3. þeir sem kaupa olíu innan lands til endursölu.

Aðilar sem ekki eru gjaldskyldir skv. framan-
greindu skulu senda tollstjóra þar sem aðili á lög-
heimili, upplýsingar um birgðir af olíu sem fellur
undir gildissvið laga nr. 87/2004 um olíugjald og
kílómetragjald o.fl., og var í þeirra eigu eða vörslu
1. júlí s.l. ef þær eru yfir 5.000 lítrum. Með öðrum
orðum er það eiganda eða vörsluhafa olíu að
hafa frumkvæði að því að upplýsa um birgðir
ef þær fara yfir 5.000 lítra.

Aðilum sem ekki eru gjaldskyldir ber að greiða ol-
íugjald af heildarbirgðum sínum í samræmi við
ákvæði laga nr. 87/2004 en gjaldið er 41 kr. á
hvern lítra af olíu. sbr. lög nr. 70/2005, um breyt-
ingu á lögum nr. 87/2004. Um undanþágur frá
greiðslu olíugjalds fer eftir ákvæðum laga nr.
87/2004 um olíugjald og kílómetragjald o.fl.

Framangreindir aðilar skulu hafa frumkvæði að
því að skila olíugjaldi til tollstjóra eigi síðar en 15.
ágúst n.k. Allar frekari upplýsingar veita tollstjórar.

Tollstjórinn í Reykjavík

Útboð GEH-01
Geitháls spennistöð

Viðgerðir og endurbætur á stöðvarhúsi

Landsnet óskar eftir tilboðum í viðgerðir og endur-
bætur á stöðvarhúsi á Geithálsi í samræmi við út-
boðsgögn GEH-01.

Verklok í lok nóvember 2005

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Landsnets,
Krókhálsi 5c, 110 Reykjavík frá og með þriðjudegin-
um 9. ágúst 2005. 

Tilboðum skal skila á skrifstofu Landsnets, Krókhálsi
5c, 110 Reykjavík fyrir kl. 14:00 mánudaginn 22.
ágúst 2005, þar sem þau verða opnuð og lesin upp
að viðstöddum fulltrúum þeirra bjóðenda
sem þess óska.

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í rekstur á
ferjuleiðinni Vestmannaeyjar-Þorlákshöfn, þ.e. að
annast flutninga á farþegum og ökutækjum með
m/s Herjólfi.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni
7 í Reykjavík (móttaka) frá og með þriðjudeginum 2.
ágúst.  Verð útboðsgagna er 8.000 kr.  

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00
þriðjudaginn 6. september og verða þau opnuð þar
kl. 14:15 þann dag.

Útboð-Ferjuleið
Vestmannaeyjaferja
2006 – 2010

Tónlistarsjóður Rótarý 
á Íslandi

Tónlistarsjóður Rótarý á Íslandi auglýsir
eftir umsóknum um styrk.

Tilgangur sjóðsins er að veita ungu tónlistarfólki sem skar-
að hefur fram úr á einhverju sviði tónlistar viðurkenningu í
formi fjárstyrks til frekara náms. Styrkurinn verður veittur í
janúar 2006 og verður að upphæð kr. 500.000.

Umsóknum skal skilað til skrifstofu Rótarýumdæmisins,
Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík fyrir 15. september nk.
Netfang: rotary@simnet.is.

Grunnskólar Reykjavíkur verða settir mánudaginn 22. ágúst. Nánari upplýsingar um nákvæmar
tímasetningar skólasetninga fyrir hvern árgang og boðun 1. bekkinga er að finna á heimasíðu
viðkomandi skóla ásamt nánari upplýsingum um upphaf almennrar kennslu og innkaupalista.
Einnig er hægt að nálgast þessar upplýsingar hjá Menntasviði Reykjavíkurborgar í síma
411 7007, 411 7000 eða á heimasíðunni

www.grunnskolar.is

GRUNNSKÓLAR REYKJAGRUNNSKÓLAR REYKJAVÍKURVÍKUR
SKÓLASETNING HAUSTIÐ 2005SKÓLASETNING HAUSTIÐ 2005



Góð og björt 91,9 fm endaíbúð á
3.hæð í lyftuhúsi og 25 fm bílskúr
með bæði heitu og köldu vatni.
Komið er inn í forstofu/hol með
flísum á gólfi, til hægri er hjóna-
herbergi með plássgóðum fata-
skáp, parket á gólfi, og svefnher-
bergi með litlum fataskáp, parket
á gólfi, til vinstri er lítið barnaher-
bergi með parket á gólfi og bað-
herbergi með baðkari/sturtu, flísar á gólfi, úr holi er komið inn í
borðstofu, eldhús með tengingu fyrir þvottavél og þurrkara og
stofu í einu stóru rými og útgengt út á stórar suðursvalir. 
NÝTT PARKET Á STOFUNA OG ELDHÚSIÐ. 
Blokkin tekin í gegn að  utan 1999. Í sameign er góð  geymsla
með glugga, gervihnattasjónvarp, hjólageymsla og þvottahús.
V.18,9

OPIÐ HÚS
KRUMMAHÓLUM 10, 3. HÆÐ MILLI KL. 15 OG 17 Í DAG

LAUS STRAX
Daníel sýnir, s. 821-5052

Gullfallegt einbýlishús ásamt góð-
um bílskúr og stórum grónum garði
með verönd, grasgarði og heitum
potti. Húsið er innst í botnlanga
einni fallegustu götu Garðabæjar.
Hiti er í bílaplani og stétt. 
Stutt frá skóla og þjónustusvæði.
Mikið útivistarsvæði í kring! Stór-
glæsileg eign á fallegum stað í
Garðabæ – eign sem stoppar stutt!

OPIÐ HÚS

BÆJARGIL 57 - EINBÝLI! 
OPIÐ HÚS KL.16-17 Í DAG. 

231,4 m2
6 herb.
Einbýli
49,5 millj.

Áslaug Baldursdóttir, 
sölumaður á staðnum í dag. 
Sími: 822-9519

www.draumahus.is

Draumahús ehf – Brynjólfur Hjartarson hdl. og Sigurður J. Sigurðsson, 
löggiltir fasteignasalar. - Mörkin 4, 108 Reykjavík 

Sími 530 1800 - Fax: 530 1801 - draumahus@draumahus.is - www.draumahus.is 

22.800.000
Björt og falleg 4ra herb. 111,5 fm endaíbúð á 2. hæð með sérinn-
gangi úr sameiginlegum garði. Parket og flísar á öllum gólfum. 
Stutt í grunnskóla. LAUS STRAX. Gylfi og Helga taka á móti gestum

Þrastarás 18 - 221 Hfj  OPIÐ HÚS Í
DAG KL. 16:00 - 18:00 

27.800.000 NÝTT
Einstaklega fallega 139,5 fm. 4-5 herbergja sérhæð sem er 1. hæð og ris í
eign sem búið er að standsetja að miklu leyti. Vandaðar innréttingar frá
Innx og eru þær nýjar. Gólfefni er að mestu leyti ný, flísar og parket. Hjörtur
og Hildur taka vel á móti gestum.

Miðtún 24 - 105 Rvk
Opið hús í dag frá kl 16 - 17

[ opin hús ]

Mjög góð 104 fm, 4ra herb. íbúð á fjölskylduvænum
stað. Eignin skiptist í 3 rúmgóð svefnherb., stofu
sem og borðstofu, eldhús og baðherbergi. Parket
og flísar gólfi. Stórar svalir. Geymsla á jarðhæð. Góð
eign í fallegu og grónu hverfi. 
V. 20.9 m. 

VERIÐ VELKOMIN.

Helgi Hákon Jónsson Viðskiptafræðingur & lögg.fasteignasali

Ármúli 38 • 108 Reykjavík

Sími 520 6600 • Fax 520-6601

www.eignakaup.is

LYNGBREKKA 13, 200 KÓPAVOGI

Opið hús í dag á milli kl: 15:00 og 16:00

BORGARTÚN 20 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 590 9500

Ella Lilja Sigursteinsdóttir
lögg. fasteignasali

Innst inn í lokuðum botnlanga, á skjólgóðum útsýnisstað í suðurhlíð-
um Kópavogs, einstaklega fallegt og vel við haldið einbýlishús teikn-
að af Gunnari Guðmundssyni arkitekt. Í húsinu erum fimm svefnher-
bergi, tvö baðherbergi, tvennar yfirbyggðar svalir, stórt anddyri og
rúmgott eldhús. Garðurinn er gróðursæll og hannaður af Gunnari
Gunnarssyni, landslagsarkitekt.
Eign á frábærum stað í suðurhlíðum Kópavogs. Verið velkomin. 

Þórarinn Kópsson sölufulltrúi sími 820-9505.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 14. ágúst frá kl. 15 til 16.

Einstakt tækifæri 
Skógarhjalli 23

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 13 - 15 
Andrésbrunnur 6 - bílgeymsla og lyfta.
Í sölu falleg íbúð á annarri hæð í lyftufjölbýli og með
stæði í bílgeymslu í þessu nýja og glæsilega hverfi í
Grafarholtinu. Íbúðin er skemmtilega hönnuð, 95 fm,
opin og björt og nýtist afskaplega vel. Vandaðar inn-
réttingar og tæki og góð gólfefni, parket og flísar.
Góðar suður svalir. Aðeins 3 stæði í bílgeymslunni.
Verð 21,1 millj. Eiríkur og Jóhanna taka vel á móti
gestum. GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA.

SKUGGAHVERFIÐ
VATNSSTÍGUR 157,5 FM GLÆSIÍBÚÐ Í HJARTA REYKJAVÍKUR
Meiri lofthæð en almennt gerist, eða um 2,7 m. Góð hljóðeinangrun milli
íbúða og hæða. Fullkomið fjarskiptakerfi. Sérstök gestsnyrting. Þvotta-
herbergi innan íbúðar. Sameiginleg þjónusta, þrif á sameign umhirða á
lóð og almennt viðhald. Háhraðatenging fyrir samskiptatæki. Lyfta. Rúm-
gott stæði í bílageymslu. 12,8 fm geymsla. TILBÚIN TIL INNRÉTTINGA.
Verð: 35 millj.

SUMARBÚSTAÐIR 

KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Skemmtilega hannaður 60,8 fm sumarbústaður í landi Efri Víkur við
Klaustur.Byggður 2004. FULLINNRÉTTAÐUR MEÐ ÖLLUM HÚSGÖGN-
UM. Stutt í veiði, einstakt útivistarsvæði. Verð: 8,4 millj.

EINBÝLI

4RA TIL 7 HERB.

VESTURBRAUT - GAMLI BÆR
3ja hæða hús sem þarfnast endurnýjunnar bæði að utan sem og að
innan. Bílskúr 32,3 fm. Lóð 377 fm. TILBOÐ ÓSKAST Í EIGNINA Í
NÚVERANDI ÁSTANDI.

AUSTURBERG
4ra herb. með aukaherbergi í kjallara, þvottahús innan íbúðar. Rúm-
góð stofa með útgengi út á frekar stórar suðursvalir. Rúmgott bað-
herbergi, hjónaherbergi með góðu skápaplássi. Útbúið hefur verið
herbergi úr hluta af geymslu í kjallara (aðgangur að salerni) Verð:
19,2 millj. LAUS VIÐ KAUPSAMNING.

3JA HERB.
ÁLFTAMÝRI 
Góð 3ja herb. íbúð á 4.hæð í vel viðhöldnu húsi á þessum eftirsókn-
arverða stað. Svefniherbergi með fataskápum. Suður- svalir, þvotta-
hús og geymsla í sameign. Verð: 14,950. millj. 
LAUS VIÐ KAUPSAMNING

4RA HERB.
VEGHÚS - GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA 
Góð 4ra herb. 112,8 fm íbúð á 2. hæð í vel viðhöldnu fjölbýli. Þvotta-
hús innan íbúðar, baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, baðkar og stur-
ta. Mjög gott skáparými í herbergjum, eldhús með góðri spraut-
ulakkaðri innréttingu. Sameignin er mjög góð. Verð: 19,9 millj.
LYKLAR Á SKRIFSTOFU

Kringlunni 4 - 6 Norðurturni, 10. hæð • 103 Reykjavík • Sími 530 4600 • Fax 530 4609 • eigna@eigna.is

Félag Fasteignasala

Sigurður Örn Sigurðarson, Viðskiptafræðingur og lögg. fasteignsali

VALLENGI 
66,3 FM, 2 HERBERGJA ÍBÚÐ MEÐ SÉRGARÐI Í 2 HÆÐA
PERMAFORMHÚSI.
Forstofan er flísalögð með fataskáp. Svefnherbergi er parketlagt og með
góðu skápaplássi. Lítið þvottahús. Stofan er rúmgóð og gengið er út í lít-
inn sérgarð með aðgengi að stórum garði með leiktækjum. Eldhús með
fínni innréttingu. Baðherbergi með fínni inréttingu og sturtu. Sérgeymsla
og sameiginleg hjóla- og vagnageymslu. Verð: 13,5 millj.

LAUFENGI, 3 HERB. ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ
Íbúð á 3ju og efstu hæð í virkilega snyrtilegu og vel viðhöldnu fjölbýlis-
húsi á þessum mjög svo barnvæna stað. Mjög gott útsýni er frá íbúðinni
sem og rúmgóðar suðursvalir. Sameign er snyrtileg og björt, þrjár íbúðir á
hæð sem tengjast saman á hornum þannig að gluggar á íbúðinni eru til
þriggja átta. Möguleiki á afhendingu eftir ca 1,5 mán. Verð: 17,3 millj.

2JA HERB.
TEIGASEL
67 fm, 2 herbergja íbúð á 2 hæð í 3 hæða fjölbýli. Forstofa með
fataskáp. Stofan er rúmgóð með suðursvölum. Baðherbergi með
baðkari og t.f. þvottavél og þurrkara. Svefnherbergi með góðu
skápaplássi, gott útsýni. Eldhús með upprunalegri innréttingu, gott
útsýni. Stór sameign með hjóla- og vagnageymslu og þvottahúsi,
ásamt rúmgóðri sérgeymslu. Verð: 12,5 millj. LAUS VIÐ KAUP-
SAMNING

SELD
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☎ 533 4800

Laugavegur 182 • 105 Rvík • Fax 533 4811 • midborg@midborg.is
Björn Þorri hdl., lögg. fastsali, Karl Georg hrl., lögg. fastsali.

RAUÐAGERÐI

274,9 fm mjög gott ein-
býli á tveimur hæðum
með innbyggðum tvö-
földum bílskúr. Húsið
sem er steinsteypt er
byggt árið 1982 stendur
við fallega botnlanga-
götu í Rauðagerðinu.
Húsið skiptist í forstofu,
hol, fjögur herbergi, tvö
baðherbergi, snyrtingu,
þvottahús, eldhús, búr
og stórar stofur. Loft eru
tekin upp á efri hæðinni.
Eign sem vert er að
skoða. 5805. V. 52 m.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Sölu annast  Húsakaup, fasteignasala,  Suðurlandsbraut 52,  S ími  530 1500,  husakaup@husakaup. is

Í nýju stórglæsilegu húsi eru til sölu 5 íbúðir í hjarta
borgarinnar. Húsið er byggt í gömlum stíl sem hæfir
umhvefi þess en innri hönnun og skipulag uppfyllir 
allar nútímakröfur. Húsið er annars vegar steinsteypt 
og múrað (bakhluti) og hins vegar byggt úr timbri og
bárujárnsklætt (framhluti). Að hluta til var gamalt hús
flutt á steyptan kjallara en það var nýtt að mjög litlu
leyti. Mjög var vandað til uppbygginar hússins og var
það verk unnið af Gamlhús ehf. sem er fyrirtæki á
vegum ÍAV sem sérhæfir sig í uppbyggingu gamalla
húsa. 
Allur frágangur, stíll og yfirbragð húsins er til mikilar
fyrirmyndar. Steypti hluti hússins er einangraður að
utan og þær 3 íbúðir sem eru þar hafa allar gólfhita.
Tvær íbúðir eiga sér stæði á lóðinni en að öðru leyti 
eru næg bílastæði í nágrenninu og m.a. mjög lítið nýtt
bílastæðahús í 100 metra fjarlægð. Hús,  íbúðir og
garður er að öllu leyti fullbúið og mjög vandað til alls
frágangs. Hiti er í stéttum og bílaplönum. Staðsetningin
er frábær, stutt í miðbæinn og Laugavegurinn í aðeins 
tveggja mínútna göngufæri, en húsið hins vegar laust
við skarkala miðbæjarins um kvöld og nætur.

Um er að ræða fjórar 2ja herbergja íbúðir 48- 56 fm 

og eina 4ra herbergja íbúð 93,1 fm.

L I N D A R G ATA  6 0
S Ö L U S Ý N I N G  Í  D A G

SÖLUMENN SÝNA ÍBÚÐIRNAR Í DAG FRÁ KL. 17 – 19.





Dodge Ram 1500 Extra Cap, nýskr.
04/’97, ek. 135 þ. km. Grænn, álfelgur,
dráttarkúla, smurbók frá upphafi o.fl.
Verð 1.350.000. 8 bílasölur geta verið á
nýja, gríðastóra bílasölusvæðinu við
Klettháls, hannað af E.S. Teiknistofu...
en sniðugt!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Toyota Yaris, 1000cc. Bs. ‘99 árg. ek
101. CD. Áhv. lán ca. 420, verð aðeins
520. ath öll skipti. S. 848 0894, Ingi.

Leitaðu að draumabílnum með Bílaleit
þjónustu Islandus.com. Nýjir og nýlegir
fólksbílar, jeppar og pallbílar. Gerðu
reyfarakaup á BílaUppboði eða kjara-
kaup í stærstu BílaBúð landsins. Allt að
5 ára ábyrgð og 100% bílalán. Þú finn-
ur bestu og öruggustu bílakaupin á
www.islandus.com

Glæsilegur VW Toareg árgerð 2004 eins
og nýr úr kassanum. Vel útbúinn 6cyl
bíll með öflugum hljómtækjum og leð-
urinnréttingu. Kominn til landsins og til
afgreiðslu strax. Gerðu reyfarakaup á
BílaUppboði eða kjarakaup í stærstu
BílaBúð landsins. Allt að 5 ára ábyrgð
og 100% bílalán. Þú finnur bestu bíla-
kaupin á www.islandus.com

M. Benz CLK320 ‘99 ek. 120 þús. Hlað-
inn búnaði, Tilboð 800 þús. út og yfir-
taka á 1.600 þús. láni. Ásett í skiptum
2.890. Sveinn s. 856 7334.

Mini Cooper árg. ‘93, ek. 70 þús. Uppl.
í s. 865 1065

Ódýr Opel Astra Station árg. ‘96, fæst
nú á 100.000 stgr. Lítur sæmilega út en
þarfnast smávægilegra aðhlynningar.
Uppl. í s. 660 3858

Toyota Landruiser GX80 TD intercooler
1995. Ekinn 190.000km 35” dekk.
Toppeintak. Verð 2,5 millj. Áhv.
900.000. Uppl. í s. 664 0200.

Til sölu Toyota Corolla 1600 árg. ‘93.
Verð 170 þús. Uppl. í s. 848 5280.

Daihatsu Rocky ‘90. Ekinn 181 þús., ný-
skoðaður. Verð 70.000. Uppl. í síma
861 6329.

Til sölu Pajero árg. ‘91, bensín sem
þarfnast lagfæingar, 35” dekk, driflæs-
ing, loftdælur og nýlegar legur. Uppl. í s.
825 8115.

Hyundai Accent árg. ‘95, ek. aðeins 75
þús. km, nýskoðaður bíll í toppstandi.
Verð 180 þús. stgr. Uppl. í s. 862 3345.

Tilboð Tilboð
Opel Astra station 6/’98 ek. 160 þús.
Topp bíll. L.verð 360 þús. en fæst á 200
stgr. S. 899 3939.

Góður ódýr jeppi
Nissan Terrano SE V6 1994, ek. 179
þús. km. Góður jeppi sem þarfnast
minnháttar viðgerða fyrir skoðun. Uppl.
í s. 824 5732.

Dodge Aries ‘88, ek. 170 þús. Vel yfirfar-
inn, í góðu standi, gott boddý. V. 60 þ.
S. 861 9857.

MMC Lancer árg. ‘03 ek. 120 þús.
Óskoðaður. Uppl. í s. 662 2889.

BMW 518i árg. ‘90, sk. ‘06, beinsk., ek.
230 þ., vél ek. 130 þ. Verð 160 þ. S. 843
0221.

Til sölu Toyota Dcab ‘87, ek. 210 þ.,
bensín, gott útlit, krókur, 31” Bf-
goodrich. S. 695 5870.

Mjög góður MMC Lancer ‘93, sk. ‘06,
ek. 160 þús. Verð 125 þús. Uppl. í s.
847 7112.

Ford Fiesta árg. 99 ek. 95 þús. Ný skoð-
aður. Verð 380.000. Uppl. í s. 660 8412

Toyota Camry ‘95 sumar og vetrardekk
á felgum. Verð 400.000. Uppl. í síma
893 2455.

Til sölu Polo árg. ‘97. Ek. 125 þús. Góð-
ur bíll. s/v dekk, álfelgur og topplúga.
Verð 290 þús. S. 847 8718.

Vegna flutninga til sölu beinsk. Suzuki
Swift GLX árgerð 1998, ekinn 112 þús.
Ný tímareim, afar sparneytinn. Verð 350
þús. Sími 698 3671.

Toyota Corolla stw 1.3xli. Ekinn 185 þ.
Ný tímareim. Verð 280 þ. Uppl. í s. 660
1548.

Toyota Corolla ‘94, ek. aðeins 125 þ.
Nýskoðaður, CD, smurbók fylgir. Gott
eintak! Uppl. í s. 843 0626.

Til sölu Suzuki Baleno, sjálfsk. árg. 1997.
Ekinn aðeins 53.000 km. Verð 430.000.
Rafdr. rúður og samlæsingar. Bíll í topp-
standi Uppl. í s. 820 2466.

VW Golf GL ‘97 ek. 119 þús. Aðeins 2
eigendur. Verð tilboð. S. 847 8799.

Vento ‘97 til sölu ek. 145 þús. Felgur,
góður spilari. Verð 450 þ. S. 692 2013.

Subaru Forester ‘00 ek. 100 þús. km.
Topp eintak!!! Uppl. í s. 693 1416 Birgir.

VW Golf, árg. ‘99, ekinn 78.000 km, 1,6
vél, sjálfskiptur, sumar- og vetrardekk.
Kr. 900.000. Sími 696 0138.

Konubíll, Golf ‘99, 5 d., ek. 110 þ. km,
skoðaður ‘06 án ath. Ný tímareym, ekk-
ert áhv. Verð 670 þ. S. 861 4600.

Toyota Yaris 1000 Terra 5 dyra, bensín,
beinskiptur, 05/’00 á götuna. Ekinn 94
þús. Silfur, sumar og vetrardekk. Ásett
verð 630 þús. Uppl. í síma 867 3278 &
663 0505.

Renault Megane Scenic árg. ‘98 ek. 78
þús. Fæst gegn yfirtöka á láni 500 þús.
Uppl. í s. 821 3875.

Til sölu Toyota Corolla ‘98 4x4, ekinn 96
þús. Tvìlit þjòfavörn, álfelgur, geislaspil-
ari, abs. V. 690.000 stgr. Uppl. í síma
896 5858.

Toyota Avensis 2.0 árg. ‘98. Ek. 87 þús.
km. Sjálfskiptur. Fallegur bíll á góðu
verði 850 þús. Uppl. í síma 661 9201 &
898 3096.

Mazda Mx6 árg. ‘93 ekinn aðeins 93
þús km, sko ‘06. Sjálfskiptur, rafmagn í
öllu, abs, græjur, cruise ctrl ofl. Bíll í al-
gjörum sérflokki, sjón er sögu ríkari. S.
691 6199.

Prýðisbíll til sölu
Gæðingurinn, Subaru Impreza 1600 ár-
gerð 1999, skráður í des. ‘98, beinskipt-
ur, bensín. Ekinn 120 þús. Nýskoðaður
án athugasemda. Verð 550 þús. Bein
sala engin skipti. Uppl. hjá Helga í s.
849 7386.

Toyota Yaris árg. 2000, ek. 95 þús. 2ja
dyra, silfurgrár, nýskoðaður og vel með
farinn. Stgr. 620 þús. Uppl. í s. 822
6465.

Til sölu 2 Toyota Yaris árg. ‘01 eknir 75
þús. 4 dyra. smurbók. Verð 675 þús.
Áhvílandi 480 þús. S. 822 0350.

Nissan Primera ‘00, ek. 144 þ. km,
2000 vél, ssk., tiptronic, allt í leðri, rafdr.
speglar og rúður, álæfelgur, spoilerkit. V.
1.050.000. S. 662 4346.

Skoda Octavia Eleg. 2002, sjálfskipt.
Álfelgur, filmur, loftk., krókur. Ek. 43 þ.
Ásett 1.370 þ. S. 822 6677.

Mercedes-Benz með fjórhjóladrifi á ótrú-
lega hagstæðu verði. Frá kr. 4.390.000!
Bjóðum einnig ML jeppann frá Benz frá
kr. 5.490.000. Gerðu reyfarakaup á Bíla-
Uppboði eða kjarakaup í stærstu BílaBúð
landsins. Allt að 5 ára ábyrgð og 100%
bílalán. Þú finnur bestu bílakaupin á
www.islandus.com

Einn með öllu. Jeep Liberty Ltd. árg. ‘02,
ek. 72 þús. Topp bíll með lágu/háu drifi
og dráttarkúlu. Verð 2.650 þús. Ekkert
áhvíl. Uppl. í síma 820 6351.

Caravan SXT 2004 til sölu. 7 manna lúx-
usbifreið. Kapteinstólar fyrir farþega,
álfelgur ofl. Ekinn aðeins 16.000km.
Verð 2,5 millj. Upplýsingar í s. 664
0200.

Óska eftir smábíl, sjálfskiptum, skoðuð-
um ‘06, lítið ekinn á verði 0-200 þús.
Uppl í s. 8229509

Jeep Grand Cherokee var valinn jeppi árs-
ins 2005! Eigum flesta liti á lager og bjóð-
um lægsta verðið á nýjum bílum. Gerðu
reyfarakaup á BílaUppboði eða kjarakaup
í stærstu BílaBúð landsins. Allt að 5 ára
ábyrgð og 100% bílalán. Þú finnur bestu
bílakaupin á www.islandus.com

Kia Sportage disel. Árg. ‘02 ekinn 40 þ.
km. Verð 1.290 þ. Engin skipti. Uppl. í s.
695 6437.

Nissan Patrol ‘98 ekinn 92 þ. Turbo
Diesel Sjálfsk., 7 manna, verð 3 m.kr. S.
617 4539.

Til sölu Ford F-350 King Ranch árg.
2005 ekinn 6000 km. Toppeintak á
góðu verði! Uppl. í síma 895 2166.

Til sölu Toyota Hilux Double Cab, 2,4
TDI, árg. ‘90, 38” breyttur, 5:29 hlutföll.
Læstur aftan, krómstuðarar, krómspegl-
ar, hörku vinnsla og virkar vel á fjöllum.
Uppl í síma 899 1868.

Til sölu Land Rover Discovery árg. ‘99
5cyl. disel, ekinn 104 þús. Sumar og
vetrardekk á álfelgum. Gott eintak. S.
663 7648 & 896 0677.

Til sölu Patrol 3.0 árg. ‘01, 35”, filmur,
sjálfsk., leður, lúga. Ek. 99 þús. Verð 3.2
mill. Ath. skipti. S. 822 0350.

Ford Explorer ‘91 ek. 112 þ. Mikið end-
urnýjaður og góður bíll ásett v. 400 þ.
Skoða öll skipti nánari uppl. í s. 899
3621.

Land Cruiser 80 VX árg. ‘93, ek. 273
þús. 35” breyttur, með leðri og lúgu.
Þarfnast lagfæringar. Verð 1.790 þús.
Uppl. í s. 699 8899.

Suzuki Intruder 1500 árg. ‘02 ekið 5700
Hjólið er hlaðið aukahlutum. Uppl. í s.
617 6029.

Suzuki Hayabusa ‘03. Svart/grátt, króm-
felgur, ekið 11.500 km, ný dekk, fæst á
1.250 þús. stgr. Uppl. í s. 861 5360.

TOPPHJÓL!!!!!!
Til sölu Bombardier Baja 650 cc. Árgerð
2004. Kraftmesta hjólið í dag. Sama og
ekkert notað. Tilboð 750 þús. Uppl. í s.
696 1122.

Vélsleði til sölu. Artic Cat 700 árgerð
2000. Flott eintak. Sími 662 1075.

Tvær nýjar og ein notuð kerra til sölu.
Upplýsingar í s. 660 1964 eða raf-
rek@simnet.is

Til sölu stór jeppakerra með loki frábær
í ferðalagið eða veiði. Verðtilboð. Upp. í
s. 825 6212.

Til sölu lítið pólskt hjólhýsi. Verð tilboð.
Uppl. í síma 565 4901 & 898 6401.

City 14 fet nýskr. ‘98 með fortjaldi, pall-
ur, skjólveggur, skúr, wc. Staðsettur í
Þjórsárdal. Verðhugmynd 800 þús.
Uppl. í síma 820 3199 & 586 2278.

Til sölu lítið hjólhýsi með fortjaldi í
góðu standi. V. 300 þ. S. 846 5151 &
845 1411.

Til sölu Palomino Colt árg. 2003 lítið
notað. Toppeintak. Ásett verð er
840.000.- en stgr. 790.000.- Uppl. í
síma 896 1880.

Fellihýsaleiga.
Til leigu fellhýsi og tjaldvagnar. Sími
899 6277 & 461 5077, Tjalda og Segla-
þjónustan ehf, Óseyri 6c, Akureyri.

Til sölu Palomino Colt árg. 2000 svefn-
tjöld, fortjald, 12 volt og 220 volt, út-
varp, rafmagnsdæla. Uppl. í síma 423
7775 & 899 6377.

Coleman Cheyanne, fortjald, upphækk-
aður, sólarsella, útvarp, CD, 2 gaskútar.
Verð 960 þús. Uppl. í s. 894 6221.

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Vélsleðar

Fjórhjól

Mótorhjól

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Til sölu Palomino Yerling árg. 2004 með
geymslukassa, fortjald, sólarsella, ís-
skápur, ferðaklósett, gaskútur, 2 raf-
geymar, svefntjöld. Verð aðeins 1.050
þús. Uppl. í s. 846 4181.

Til sölu vel með farið Coleman
Colembia árg. ‘90 selst ódýrt og Suzuki
Grand Vitara XL7 7 manna árg. ‘03.
Uppl. í s. 696 4819 & 698 3106.

Háþrýstidæla til sölu. Dieseldrifinn há-
þrýsidæla af gerðinni Hammelmann á
yfirbyggðum vagni til sölu. Dælan af-
kastar að hámarki 850bar@30ltr/min.
Mikið af fylgihlutum. verð aðeins kr.
1.245.000. m/vsk. Nánari upplýsingar í
síma 824 0676.

Byggingarkrani til sölu. Liebherr 28K
sjálfreisandi byggingarkrani til sölu.
Kraninn er með 30m bómu og 22m
krókhæð. Kraninn er nýsprautaður og
yfirfarinn. Verð aðeins 3.250.000. auk
vsk. Nánari upplýsingar í síma 824
0676.

Skotbómulyftari til sölu. Manitou 1330
árgerð 2000 til sölu. Lyftihæð 13m.
Skófla og gafflar með hliðarfærslu
fylgja. Verð aðeins 3.500.000. auk vsk.
Nánari upplýsingar í síma 824 0676.

Til sölu Zodiac Mk V, heavy duty, (milit-
ary). Svartur með lítið keyrðri 115
hestaafla Mercury utanborðsvél. Skráð-
ur fyrir 15 manns. Verð 1.500.000 eða
tilboð (kostar nýr með vél 2.400.000)
Frábær sjóbátur sem nær u.þ.b. 40
mílna hraða á sléttum sjó. Áhugasamir
hafi samband í síma 561 6010.

Sómi 600 200hp Volvo Penta ný upp-
gerð vél duo prob hældrif búið er að
gera allan bátinn upp og er hann í topp
standi búið er að skipta um flest allt í
bátnum eins og rúður, rekverk, teppi,
olíutank ofl. Sjónin er sögunni ríkari
verð tilboð upplýsingar í síma 660
0270.

Utanborðsmótor, 40 hö Johnson, gam-
all en í góðu lagi. Einn eigandi frá upp-
hafi. Skiptibox og barkar fylgja. Verð 70
þús. Uppl. í s. 897 0908.

Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laug-
ard. 10-15.

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

Aðalpartasalan s. 565 9700
Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel
og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

bilapartar.is
Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum ein-
göngu með Toyota. Kaupum Toyota-
bíla. Opið virka daga frá 10-18.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Full búð af nýjum vörum frá Austur-
löndum. Frábært úrval. Vaxtalausar létt-
greiðslur. Sigurstjarnan, S. 588 4545.
Fákafeni (bláu húsin) Opið 11-18 virka
daga og 11-15 laugardaga.

Skráning hafin á þurrburstunarnám-
skeiðin í síma 544 5504. Opið virka
daga 10-18. Lokað um helgar. Keramik-
gallery, Dalbrekku 14, 200 Kópavogur
Netfang: keramikgallery.is

Til sölu 6 mánaða gamalt rúm (Elantra
Queen) + 2 náttborð. Queen size. Gott
verð - Tilboð. Uppl. í síma 8457719.

Til sölu.
Til sölu notaðar og vel með farnar lofta-
plötur í kerfisloft. Solitex Perforated
600x600x15 mm alls ca. 850 m2. Uppl.
í síma 863 8303.

Parket, rauð gegnheil eik 50fm v.
80.000 morgunn@simnet.is s. 869
2744.

Þvottavélar
Til sölu nokkrar notaðar þvottavélar.
Tökum bilaðar uppí. Sími 847 5545.

Svefnhornsófi ryðrauður og damask
gardínur 11 lengjur og tappi til sölu.
Uppl. í s. 845 4988.

Tekk borðstofuborð 220x90 ónotað frá
Tekkhúsinu. DVD spilari, 1 árs, spilar öll
kerfi. Gamlir pottofnar á fótum 3 stórir
og 1 lítill. Uppl. gefur Reynir í síma 693
0016.

Amerískt king size hjónarúm með höf-
uðgafli v. 35 þús. Barnarúm með dýnu
v. 10 þús. Baðborð v. 4 þús. Eldavél v. 3
þús. Uppl. í s. 821 3403.

Til sölu vegna flutnings tölvueftirlits-
myndavélakerfi. S. 896 8934 Björn.

Amerískur ísskápur með klakavél og til-
heyrandi. Verð 35 þús. Uppl. í s. 840
3230.

70W sólarrafhlaða ásamt efni til lagn-
ingar og 7 ljós. Gasofn og notað sjón-
varp fyrir 12V. Uppl. í s. 864 0133.

Ibiza komið frá 29.900. Frábær rúm.
Snorrabraut 56 & Glerárgötu 34 Akur-
eyri, s. 551 5200 & 461 5300.

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkennd-
ur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 898
0690 (Ríkharður). Frá kl 8-23.

Til sölu 2 PC tölvur, 1000 MHz og
1600+ með 17” skjá. Sími 690 6996.

Vinnustaðagirðingar. Nýjar vinnustaða-
girðingar 3,5x2,0m til sölu á frábæru
verði. Nánari upplýsingar í síma 824
0676.

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@sim-
net.is

Túnþökusala Oddsteins
Gerum tilboð í minni og stærri verk. tek
einnig að mér lagningu. Steini. S. 663
6666 / 663 7666.

Getum bætt við okkur verkefnum við
hellulagnir, fagmenn og vönduð vinnu-
brögð. Lóðalist ehf S. 699 2464

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

Tökum að okkur viðgerðir og málninga-
vinnu. Uppl. í s. 869 3934, Viðhald og
Málning ehf.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616 9153 (
Friðrik). Milli kl 8-23 alla daga.

Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum og skrifstofum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is

Vantar þig heimasíðu? Við erum ódýr-
astir og flottastir! www.synirislands.com

Sirrý er byrjuð aftur
Sigríður Guðbergsdóttir (Sirrý) var á
Skúlagötu 26 er flutt og byrjuð að starfa
aftur. S. 896 8029 & 553 4147.

Flottustu neglurnar !
Acryl, gel- og skrautneglur. Ásetning,
viðgerð og viðhald. Uppl. í s. 511 1552.

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáin-
draumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sam-
bandi. Hringdu núna!

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum-
ráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusöm/samur? Tarot lest-
ur og fáðu svör við spurningunum þín-
um. 908-5050. Lára & Laufey.

Alspá 908 6440.
Spil, bolli, hönd, tarrot, trans, miðlun.
Huglækningar. Finn týnda muni. 908
6440.

Tek að mér alla almenna trésmíða-
vinnu, flísalagnir o.fl. Vönduð vinna.
Sími 869 1698.

15 kíló farin með Shape-works. Borðið
og grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820
7547.

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Ert þú næm?
Shamballa 13D eykur næmni þína og
hugarkraft! www.geocities.com/lill-
yrokk Skráning í s. 566 7748.

Design tískustólinn, verð áður 29.900,
verð nú 14.900 www.rum.is Snorra-
braut 56, Rvk. S. 551 5200, Glerárgötu
36, Akureyri 461 5300.

Útsala
Fallegar yfirbreiðslur fyrir sófa, stóla og
borðstofustóla. Opnunartími mán. -
mið. 12.00 - 15.00, fim. 15.00 - 18.30
og lau. 11.00 - 15.00 Sófalist, Síðumúla
20 (2 hæð), www.sofalist.is Sími 553
0444.

Sófasett 3+2+1 fæst á góðu verði gegn
því að vera sótt. Upplýsingar í s. 699
0053.

Til sölu nýlegur, vel með farinn horn-
sófi/svefnsófi. Verð 60 þús. Uppl. í s.
860 4041.

Til sölu hjónarúm og náttborð. Nýlegar
dýnur. Verð 25 þús. Uppl. í s. 581 4793
& 695 4793.

Til sölu 3ja sæta sófi “karlanda” með
viðbótareiningu verð 25.000 og klippan
sófi verð 5000 frá IKEA. Einnig stórt gler
sófaborð frá Tekk vöruhúsi 1x1 meter.
Uppl. í síma 844 4620.

3 ára stækkanlegt barnarúm stækkast
1m uppí 1.70m. V. 8 þús. S. 821 8676.

Vantar góðan ísskáp, fjölnota æfingar-
bekk og þrekhjól. Einnig óskast King
size rúm, hugsanlega í skiptum fyrir árs-
gamalt Queen size. S. 663 0673.

Leiðist barninu í bílnum? Bækur á cd-
diskum fást á www.hljodbok.is og í
b.búðum.

Barnavörur

Heimilistæki

Húsgögn

Hólabrekkuskóli
Vantar dönskukennara í unglinga-
deild, full staða. Skólaliða vantar til

starfa.
Upplýsingar gefur skólastjóri í

síma 664 8235 & 557 4466. Hóla-
brekkuskóli Suðurhólar 10, 111

Reykjavík.

Kennsla

Námskeið

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Trésmíði

Spádómar

Snyrting

Dulspeki-heilun

Tölvur

Málarar

Bókhald

Tökum garðinn í gegn!
Sláum gras, helluleggjum, þöku-

leggjum, klippum/fellum tré,
hreinsum beð, eitrum tré og túnfífla
og margt margt fleira. Gerum góð

tilboð.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.

Þórhallur s. 846 0864 Hjörleifur
s. 868 2667.

Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. Sími 892 3666 Gylfi

Jónsson

Garðyrkja

Til bygginga

Tölvur

Sjónvarp

Verslun

Til sölu

Varahlutir

Hjólbarðar

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Dagskrá Ormsteitis...
www.fljotsdalsherad.is

Skessubrunnur opið.
Skessubrunnur.is

Útsala, opið til 4,
Valhúsgögn, Ármúla.

Til heiðurs Orminum...
Ormsteiti Héraðshátíð.

Auglýstu þar sem markhópurinn þinn 
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.

83% íslenskra kvenna undir 
fimmtugu stilla á Bylgjuna, Létt 96,7 
eða Talstöðina á viku og heyra því 

samkeyrðar auglýsingar. 

KONUR HLUSTA

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

Hringdu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á BLT (Bylgjunni, Létt
og Talstöðinni) og birta í smáauglýsingum 
í Fréttablaðinu og á vísir.is Mun fleiri en 
áður lesa og heyra auglýsinguna þína 

á einfaldan og ódýran hátt.
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Hundabúr-Hvolpagrindur
Full búð af nýjum vörum. 30% afsl. af
öllu. Opið mán. til föst. 10 til 18, laug-
ard. 10 til 16, sunnd. 12 til 16. Tokyo
Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565 8444.

3ja mánaða mannelskir kettlingar fást
gefins á gott heimili. Uppl. í s. 562 6527
& 690 0138.

Kettlingur fæst gefins, kassavön læða.
Uppl. í síma 692 3044 Jónas.

6 mán. hvolpur Border Collie - Ísl. fæst
gefins á gott heimili. Uppl. í s. 897
1352.

Sibir 80L gas, 12v og 220V ísskápur til
sölu. Einnig 2 stk. Therm-X 900W gas
veggofnar. Uppl. í s: 892 3202.

Veiðihjóla og stangaviðgerðir.
Byssusmiðja Agnars, sími 891 8113.

Tóti Tönn og Ingó Ásgeirs fengu 42 laxa
á þessa túpu. fæst á www.frances.is

Gæsaveiði
sportmennislands.is Sími 892 1450.

Ánar, ormar, maðkar. Sprækir og ódýrir
fyrir laxa og silunga. Sími 693 2825.

Til sölu 8 hesta mjög gott hesthús í
Víðidal. Uppl. í síma 895 7255.

4ra herb. íbúð til leigu í nýju fjölb.húsi í
Grafarholti. Einungis reyklausir koma til
greina. Uppl. í síma 897 2494.

Íbúð á Spáni. 70 fm. Á besta stað í
bænum á Torrevieja. Hægt er að leigja
frá 1. sept. 1 viku í senn eða lengur. Öll
þjónusta fyrir hendi. Uppl. í síma 462
6979.

Öðruvísi frí í París!
Falleg íbúð í miðborg Parísar leigist
með húsgögnum viku í senn. Uppl. á
www.this.is/paris eða í s. 822 8271.

Reglusamt par óskar eftir íbúð frá 1.
sept. Upplýsingar í s. 848 2189.

Óska eftir litlum sal á leigu 2x í mán.
fyrir félagas. Uppl. í s. 848 8718, Kristín.

Reglusöm kona óskar eftir studio íbúð
miðsvæðis í Reykjavík, langtimaleiga.
Sími 893 0071.

Par óskar eftir 3ja-4ra herb. íbúð. Reglu-
söm og reyklaus. Skilvísum greiðslum
heitið. Uppl. í síma 848 6868.

Par með 1 barn óskar eftir 3ja til 4ra
herb. íbúð eða einbýli í Smárahverfi í
Kópavogi eða nágrenni frá og með 1.
sept. eða fyrr. Greiðslugeta allt að 140
þús. á mán. Getur greitt allt að ár fyrir-
fram. Uppl. í s. 893 6414.

Herbergi til leigu. Upplýsingar í síma
849 3230.

Tveimur háskólamenntuðum, reyklaus-
um, vinum vantar íbúð til langtíma-
leigu. Erum mjög reglusamir. Sími 896
7492.

Par með 2ja ára barn óska eftir 3ja
herb. íbúð í Hafnarfirði, Álftanesi eða
Garðabæ. Bankaábyrgð ef óskað er.
Uppl. í síma 893 9338 :)

Óska eftir herbergi með aðgangi að
snyrtingu, helst miðsvæðis. Uppl. í síma
896 1501.

Tvær stúdío á 45 þús. Eða ein stúdío og
ein 2 herb. ekki meira en 50 þús.
m/öllu. Fyrir 15 ágúst. Skilvísum
greiðslum heitið. Rui s. 844 5843.

Við hjá Skógarhúsum erum að smíða
glæsileg sumarhús í stærðunum frá 53-
95 fm. Gerum undirstöður og reisum
húsin á staðnum eða afhent í Rvk. og
flutt á lóð. Húsin skilast fokheld til að
vera fullbúin með innréttingum. Uppl. í
s. 820 7383.

Sóló olíuofn f/3 ofna, lítill
gas/12V/220V ísskápur, gashitari f/11
kg gaskút United 21” sjónvarp. Uppl. í s.
896 6467.

Domino’s Pizza óskar eftir starfsfólki í
verslanir og þjónustuver. Hlutastörf og
full störf í boði. Umsækjendur þurfa að
vera 17 ára eða eldri. Frábær starfsandi
og skemmtilegur vinnustaður fyrir
hressa og duglega einstaklinga! Um-
sóknir má nálgast í öllum verslunum
Domino’s og á heimasíðunni
www.dominos.is

Pizza Hut leitar að starfsfólki í fullt starf
í veitingasal og í eldhús. Hæfniskröfur.
Starfsreynsla, þjónustulund, samvisku-
semi, reglusemi, hæfni í mannlegum
samskiptum. Aldurstakmark er 20 ár.
Um er að ræða framtíðarstarf. Áhuga-
samir sendi inn umsókn á loa@pizza-
hut.is sem fyrst. Nánari uppl. í síma 533
2010 eða loa@pizzahut.is.

Vantar þig vinnu með skóla í haust og
vetur? Íslandspóstur leitar að fólki í
tímavinnu við útburð í 2-5 daga í viku.
Aðeins er unnið á virkum dögum. Hent-
ar vel skólafólki eða með annari vinnu,
aldurstakmark 16 ár. Um er að ræða
störf víðs vegar á höfuðborgarsvæðinu
og gæti því verið í næsta nágrenni við
þig. Nánari upplýsingar eru í síma 580
1000.

Getum bætt við vönum starfsmönnum
á hjólbarðaverkstæði og smurstöðvar á
Akureyri og Egilsstöðum. DEKKJAHÖLL-
IN, s. 462 3002 & 471 2002

Ritfangaverlsun
Leikfanga og ritfangaverslun óskar eftir
starfsfólki allan daginn. Svör berist til
Fréttablaðsins merkt “stílabók”

Hársnyrtistofa
Nemi eða sveinn óskast á hársnyrti-
stofu í breiðholti. Nánari upplýsingar í
síma 822 3655.

Smurstöð
Vanir menn á smurstöð hjá Bílko. Ósk-
um eftir umsjónarmanni og vönum
mönnum á smurstöð okkar Bílko. Frek-
ari upplýsingar um stöðunar gefur
Guðni í s. 660 0560.

Vélavörð vantar á Þórsnes II sem rær
með línubeitningavél. Uppl. í s. 892
1757 & 438 1248.

Rennismiðir óskast - fram-
tíðarstörf

Vélvík ehf óskar að ráða rennismiði
með sveinspróf. Í boði eru góð laun á
afar velbúnu verkstæði þar sem verk-
efni eru fjölbreytileg. Tækifæri fyrir
vandvirka menn með metnað. Vélvík
ehf, Höfðabakka 1, 110 Reykjavík Sími
587 9960, netfang: velvik@velvik.is

Ræstingaþjónustan sf óskar eftir starfs-
fólki til starfa víðsvegar á höfuðborgar-
svæðinu. Nánari upplýsingar í síma 587
3111, virka daga milli kl. 9-12.

Hreint og Fínt, störf í boði, ræsting-
ar/þrif, dag/kvöld, fast/auka
www.hreintogfint.is Sigrún s. 892 5915.

Innlit. Tek að mér innlit til aldraðra og
fatlaðra í heimahúsum ásamt smá að-
hlynningu eða lyfjagjöf. Er vön. Uppl. í s.
690 0412.

Flugterían óskar eftir starfskrafti til af-
greiðslu og veitingastarfa. Vaktavinna.
Nánari upplýsingar á staðnum og í síma
892 8313 (Rúnar). Flugterían Reykja-
víkurflugvelli.

Starfsfólk óskast í söluturn, Video/grill,
bæði í Hafnarfirði og Grafarvogi, dag-,
kvöld- og helgarvaktir. Fullt starf eða
hlutastarf. Upplýsingar í síma 899 4194.

Sjómenn athugið !
2. Stýrimaður eða bátsmaður, Mat-
sveinn og háseti óskast á 207 rúmlesta
bát sem gerður er út á snurvoðaveiðar
frá Þorlákshöfn. Nánari upplýsingar gef-
ur Kristjón í síma 868 9976.

Melabúðin Þín Verslun, Hagamel 39,
óskar eftir rösku fólki til heilsdagsstarfa.
Um er að ræða almenn afgreiðslustörf,
afgreiðslu á kössum, afgreiðslu í kjöt-
deild, vinnu við áfyllingu og pökkun og
umsjón með brauðdeild. Einnig vantar
fólk til hlutastarfa kvöld (17-20) og
helgar (aðra hverja helgi). Yngri en 18
ára koma ekki til greina. Vinsamlegast
endurnýið eldri umsóknir. Umsóknar-
eyðublöð og uppl. í versluninni og hjá
verslunarstjóra í s. 551 0224.

Matstofa á Háskólasvæð-
inu - 107.

Fullt starf, hlutastörf eða vaktavinna.
Okkur vantar duglegt, heiðarlegt og
stundvíst fólk til starfa. Upplýsingar gef-
ur Ásta í s. 699 1079.

Gröfumaður og vörubíls
Vanur gröfumaður óskast á nýja hjóla-
gröfu, einnig vantar trailerbílstjóra við
vinnu á höfuðborgarsvæðinu. Sími 892
8626.

Veggsport heilusrækt
Óskum eftir starfsfólki við þrif. Einnig
vantar kennara í spinning og eróbikk.
Veggsport heilusrækt. Sími 577 5555.

Ræsting, hentar vel fyrir
heimavinnandi!

Viljum bæta við okkur fólki við ræsting-
ar fyrir veturinn. 40-50% vinna. Uppl.
og umsónir á staðnum milli kl. 10-16.
Kringlukráin.

Veitingahúsavinna.
Viljum bæta við okkur hressum og
skemmtilegum starfsmönnum fyrir vet-
urinn. Þjónustustörf, vakta,- eða helga-
vinna. Hjálpa kokk í eldhúsi-pítsabakari.
Uppl. og umsóknir á staðnum milli kl.
10-16. Kringlukráin.

Óskum eftir starfskrafti í móttöku og af-
greiðslu. Vinnutími frá 10-16 virka daga.
Umsóknir sendist Fréttablaðinu merkt
“Lífslind”

Sjómenn!
Háseta vantar á 140 tonna dragnótar-
bát. Uppl. í s. 894 3026.

Starfsmann vantar í fiskbúð. Sími 821
6920.

Bakarí
Starfsmaður óskast á vakt frá kl. 13-
19.00 í Bakararíið Austurveri. Uppl. í s.
845 0572.

Óska eftir heimilishjálp 2x3 tíma í viku.
Þrif o.fl. Uppl. í síma 693 9332.

Starfsmaður á kassa
Óskast til starfa í byggingarvöru verslun
á höfuðborgarsvæðinu. Unnið er á
vöktum . Uppl. s. 660 3193

Vaktstjóri
Óskast til starfa í byggingarvöru verslun
á höfuðborgarsvæðinu. Unnið er á
vöktum. Uppl. s.660 3193

Söluturninn Allt í einu, Jafnaseli 6, 109
Rvík, óskar eftir hressu og brosmildu
starfsfólki í vaktavinnu annars vegar og
kvöld- og helgarvinnu hinsvegar. Ekki
yngri en 18 ára. Góðir bónusar í boði.
Upplýsingar fást á staðnum og í síma
587 7010.

Aukavinna-uppgrip
Okkur vantar duglegt símasölufólk 2-3
kvöld í viku. Uppl. í s. 511 4501 Ístal ehf.

Nonnabiti
Starfskraft vantar í fullt starf og hluta-
starf, reyklaus. Uppl. í s. 586 1840 &
899 1670

Snyrtifræðingar með reynslu óskast
sem fyrst á líflega og skemmtilega
snyrtistofu í Grafarvogi. Í boði er fullt
starf, einnig hlutastarf. Uppl. í s. 587
1051 & 821 2778.

Árbæjarbakarí
Starfskraftur óskast í afgreiðslu, frá 13-
18.30 virka daga og aðra hvora helgi.
Upplýsingar í síma 869 0414 eða á
staðnum, Hraunbæ 119.

Fjarðarbakarí Hafnarfirði óskar eftir
reglusömu og heiðarlegu fólki til fram-
tíðarstarfa í afgreiðslu, eldri en 18 ára.
Upplýsingar gefur Berglind í s. 895
8192.

Okkur vantar vana og vandvirka sauma-
konu, verður að hafa eigin aðstöðu.
Uppl. hjá Sófalist í s. 692 8022 eða
sofalist@internet.is

Matartæknir með matsveininn líka ósk-
ar eftir vinnu hjá traustu og góðu fyrir-
tæki. S. 847 2022.

Sjálfvirkur djúpsteikingarpottur, pylsu-
pottur og pizza ofn á tveimur hæðum.
Allar græjurnar eru lítið notaðar. Uppl. í
s. 848 1954.

Subaru Impreza Turbo Station árg.
‘00.Mikill breyttur. Ekinn 70 þ.Verð: 2,2
millj. Upplýsingar um bílinn í síma
S:8691293eða8679364.

Viltu kynnast fólki?
Fólk með sömu þarfir og þú er akkurat
núna að að spjalla saman á
einkamal.is. Einfalt og skemmtilegt að
kynnast góðu fólki. Einkamal.is

Einkamál

Viðskiptatækifæri

Byggingaverktakar
Afhverju að auglýsa eftir vönum

mönnum sem eru ekki til? Leyfðu
okkur að aðstoða. Yfir 30 ára

reynsla við að finna rétta menn fyrir
fyrirtæki. Okkar bresku menn eru

mjög hæfir. Allir okkar íslensku við-
skiptavinir eru meira en ánægðir
með okkar menn. Tekur aðeins 2

vikur að fá þá hingað.
Upplýsingar í síma 897 8978

AWM ehf. Alan.

Atvinna óskast

Hólabrekkuskóli
Vantar dönskukennara í unglinga-
deild, full staða. Skólaliða vantar til

starfa.
Upplýsingar gefur skólastjóri í

síma 664 8235 & 557 4466. Hóla-
brekkuskóli Suðurhólar 10, 111

Reykjavík.

Ræsting í Hafnarfirði
Eftir kl 16:00 mán til föstd. S. 897

1012.
raestir@raestir.is

Ræsting í Smárahverfi
Fyrir hádegi alla virka daga

S. 897 1012 raestir@raestir.is

Ræsting í Smárahverfi
Kl 07:00 til 12:00 mán til föstd.
S. 897 1012 raestir@raestir.is

Leikskólinn Hof Gullteig
19,

105 Rvk.
óskar eftir leikskólakennara/leið-

beinanda í 100% starf frá kl. 9:00 -
17:00 og í 50% starf frá kl. 13:00 -
17:00. Það sem einnkennir þennan

vinnustað er góður starfsandi og
metnaðarfull starfsemi.

Upplýsingar gefur Sigrún leik-
skólastjóri í síma 553-3590/553-

9995.

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir verkamönnum til mal-

bikunarframkvæmda og jarðvinnu-
framkvæmda.

Upplýsingar í síma 565 0877.

Dyravörður, vélamaður og
afgreiðslufólk.

Óskum eftir að ráða fólk í af-
greiðslu, dyravörslu og vélamann.

Ekki yngri enn 18 ára.
Umsóknareyðublöð eru á

www.keiluhollin.is Uppl. eru
ekki gefnar upp í síma.

Leikskólinn Brekkuborg
Aðstoðamaður í eldhús óskat á

leikskólann Brekkuborg í Grafarvogi
í 75% starf. Vinnutími 10.30-16.30

Upplýsingar veitir leikskólastjóri
í síma 567 9380.

Leikskólinn Vesturborg,
Hagamel 55, 107 Rvk.
Óskum eftir ábyrgu og hressu

starfsfólki til starfa sem fyrst í 100%
starf.

Áhugasamir geta haft samband
við Elínu Árnadóttir í síma 552

2438 eða 693 9834 eða á vestur-
borg@leikskolar.rvk.is

Vantar þig vinnu?
Vegna aukinna umsvifa óskum við
eftir duglegum einstaklingum til

starfa í matvælavinnslu í Mosfells-
bæ. Hlutastörf og full vinna í boði.
Uppl. í s. 897 3236, Ragnar eða
566 6614, Ragnar eða Sigurður.

Ert þú ekki að fara í
skóla?

Okkur vantar fleira gott fólk í fullt
starf í vaktavinnu. Ef þú ert 17 ára
og eldri, ert með góða ástundun í

vinnu, vilt vinna í skemmtilegu
vinnuumhverfi og dugleg/ur þá ert
þú á réttum stað hjá okkur. Borgum

góð laun fyrir gott vinnuframlag í
skemmtilegu vinnuumhverfi.

Umsóknir á www.aktutaktu.is.
Upplýsingar veitir starfsmanna-
stjóri (Herwig) í síma 568-6836.

Leikskólinn Rauðaborg
Leiðbeinandi óskast til starfa að

leikskólanum Rauðaborg, Viðarási
9, 110 Rvk.

Uppl. veitir leikskólastjóri í síma
567 2185 virka daga frá 9-16.

Select og Shell
Starfsfólk óskast á stöðvarnar okkar

á höfuðborgarsvæðinu. Um fullt
starf er að ræða sem og hlutastörf.
Umsækjendur verða að vera fæddir
‘87 eða fyrr og vera þjónustulund-
aðir, vinnusamir og áreiðanlegir.

Unnið er á vöktum. Nú er rétti tím-
inn til að tryggja sér vinnu með

skóla eða aðra aukavinnu fyrir vet-
urinn.

Umsóknum skal skila á vefnum
www.10-11.is

Fullt starf og hlutastarf
10-11 óskar eftir duglegu starfsfólki
í verslanir sínar á höfuðborgarsvæð-

inu. Um almenn verslunarstörf er
að ræða. Umsækjendur verða að
vera fæddir ‘87 eða fyrr. Umsækj-

endur verða að vera þjónustulund-
aðir, vinnusamir og áreiðanlegir.

Bæði er leitast eftir starfsfólki í fullt
starf en einnig hlutastar. Nú er rétti

tíminn að tryggja sér vinnu með
skóla í vetur.

Umsóknum skal skila á vefnum
www.10-11.is

Vantar starfsmann sem
fyrst

Óskum eftir að ráða starfsmann í
fast starf í bakarí okkar, ekki yngri

en 20 ára.
Kökuhornið, Bæjarlind. Uppl. í

síma 544 5566 & 897 0702.

Mosfellsbakarí
óskar eftir handverksbakara til

starfa sem first.
Allar nánari upplýsingar veitir

Hafliði í síma 5666145 eða
6602151.

Ert þú í leit að starfi?
Viljum bæta við jákvæðu og duglegu
fólki á American Style. 100% starf í

boði í vaktavinnu. Líflegur og fjörugur
starfshópur á þremur stöðum Reykja-
vík / Kópavogi / Hafnarfirði. Æskileg-
ur aldur: 17 ára og eldri. Einnig lausar
hád. vaktir alla virka daga frá 11-14.
Upplýsingar veitir starfsmanna-
stjóri (Herwig) í síma 568 6836
einnig umsóknir á americans-

tyle.is

Mosfellsbakarí
á Háaleitisbraut 58-60, Rvk. óskar

eftir góðu fólki til starfa í afgreiðslu
í eftirfarandi störf: fyrir hádegi frá

7:00-13:00, virka daga og einn dag
aðra hverja helgi eða eftir hádegi

frá 13:00-18:30, virka daga og einn
dag aðra hverja helgi.

Nánari upplýsingar veitir Ellisif í
síma 5535280 eða 6602153.

Mikil Sala
Vegna mikillar sölu á okkar frábæru

heilsu og snyrtivörum frá Volare
vantar okkur söluráðgjafa um allt
land. Góð laun í boði fyrir duglegt

fólk.
Hafðu samband. Eydís Davíðs-
dóttir sjálfstæður söluráðgjafi
og deildarstjóri Volare s. 869
5226 email eydis@tpostur.is

Atvinna í boði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Byssur

Ýmislegt

Dýrahald

TIL SÖLU



Skúmur á flugi.  Fréttablaðið/Vilhelm

SJÓNARHORN

Nýtur dagsins
SÓLEY KRISTJÁNSDÓTTIR PLÖTUSNÚÐUR LÍTUR Á SUNNUDAG SEM HVERN
ANNAN DAG.

Best við sunnudaga
Sunnudagur er afslappaður dagur og ég er í fríi. Þegar það er gott veður eru
þetta frábærir dagir. Reyni að fara út og njóta síðasta frídagsins í vikunni. Sef
yfirleitt út þessa daga, enda samt oftast með rosa prógramm. Fer kannski í
sund og bíó eða í heimsókn. Maður hittir oftast fjölskylduna á þessum dögum.

Verst við sunnudaga
Ef maður hefur djammað á laugardeginum fær maður að finna fyrir því á
sunnudeginum. Svo er það ekkert slæmt í sjálfu sér, þá slappar maður frekar
af. Annars eru sunnudagar ekkert verri en aðrir dagar. Mér finnst ekkert leiðin-
legt að vinnuvikan sé að hefjast daginn eftir. Fínn dagur.

Sóley Kristjánsdóttir

SUNNUDAGAR
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Það er sjaldan lognmolla í kring-
um boxarann Mike Tyson. Hann
var nýverið orðaður við klám-
myndaleikkonuna Jennu Jameson
og að þau væru að undirbúa gerð
klámmyndar. 

Tyson segist vera arfabrjálað-
ur yfir þessum sögusögnum og
segir ekkert hæft í þessum
orðrómi. Hann er sem betur fer
ekki búinn að finna gróuna.
Tyson ætlar hins vegar að
reyna fyrir sér í kvikmynda-
leik en hann hefur komið við
sögu í nokkrum myndum.
Frægust er sennilega Black &
White þegar Robert Downey Jr.
reyndi við hann á eftirminnileg-
an hátt. Hann segist þó geta
fullvissað aðdáendur sína að
myndir hans verði innan vel-
sæmismarka.

Ekki a› undirbúa klámmynd

MIKE TYSON Boxar-
inn segist ekki vera
að undirbúa gerð
klámmyndar.

Klikkaði rokkarinn Pete Doherty
virðist endanlega vera að missa
vitið því nú hefur hann tekið upp á
því að skera líkama sinn með
brotnu gleri. Upptökulið hefur elt
drenginn út um allar trissur und-
anfarnar vikur við gerð heimild-
armyndar um líf hans og náði
þessari undarlegu hegðun á filmu.
„Þetta var mjög truflað,“ sagði
kvikmyndagerðarmaðurinn Greg
Roselli. „Pete var í mjög æstu
skapi og réðst nokkrum sinnum að
upptökumanninum. Svo greip
hann skyndilega bjórflösku og
braut hana. Beitt glerið notaði
hann svo til þess að rista langt sár
niður eftir bringunni og lék sér
svo að blóðtaumunum sem láku
eftir kroppnum.“

Pete sýndi engin merki um
sársauka og líklegt þykir að hann
hafi verið undir áhrifum eitur-
lyfja. „Þetta virtist róa hann niður
en hann er sífellt að storka örlög-
unum og gæti stórslasað sig á
svona uppátækjum.“

Kvikmyndafólkið sem hefur
umgengist rokkarann við gerð
myndarinnar er agndofa á villtu
líferni Petes og margir telja að
hann komi ekki einu sinni til með
að ná hinum fræga 27 ára aldri –
en margir rokkarar hafa látist 27
ára.

Pete Doherty feigur

PETE DOHERTY Pete er kærastinn
hennar Kate Moss en hún virðist fyrirgefa

honum hver mistökin á eftir öðrum.

Leikkonan Michelle Williams,
sem flestir kannast við úr Daw-

son's Creek, mætti á frumsýningu
myndarinnar The Brothers Grimm á
dögunum með kærastanum Heath
Ledger og duldist engum að parið á
von á barni mjög fljótlega. Einnig
sást glitta í demantshring á fingri
hennar en parið hefur ekki gefið
upp hvort það hyggi á hjónaband.
Hjúin byrjuðu saman síðasta sumar,
rétt eftir að Heath hætti með feg-
urðardísinni Naomi Watts vegna
þess að hún var æst í að stofna fjöl-
skyldu en hann ekki.

Keira Knightley er
umvafin fallegum

karlmönnum þessa
dagana, þar á meðal
Johnny Depp og Or-
lando Bloom. Hún á
ekki sjö dagana sæla
vegna sambands-
slita við fyrirsætuna
Jamie Dornan en
þau voru saman í
tvö ár. Keira er
miður sín, segja
heimildir, en
sambandið var
of erfitt undir
það síðasta svo
ákvörðunin var
sameiginleg. 

Gwyneth Paltrow er
að vinna að fyrstu

myndinni sem hún
leikstýrir en það er
stuttmyndin Deal-
breakers. Gwyneth
lýsti því yfir nýlega
að Hollywood væri
stjórnað af karl-
mönnum, sem gerði
það að verkum að
handrit eftir konur

fengju ekki að
njóta sín. Stutt-
myndin er
einmitt ein
þriggja eftir
konur sem
Glamour-tíma-
ritið styrkti og
gefnar verða
út á DVD-
diski með
desember-
hefti blaðs-
ins.

FRÉTTIR AF FÓLKI



HESTAMENNSKA Annað hvert ár
leggja unnendur íslenska hestsins
land undir fót, tugþúsundum sam-
an, og sækja Heimsmeistaramót í
hestaíþróttum í fyrir fram
ákveðnu Evrópulandi. Þúsundir
íslenskra hestamanna slást í þann
hóp. Margir eru í senn haldnir eft-
irsjá og tilhlökkun. Eftirsjá vegna
allra þeirra miklu gæðinga sem
fluttir eru á erlenda grund til að
keppa um heimsmeistaratitla og
eiga ekki afturkvæmt heim. Til-
hlökkun yfir því hvernig knapar
og hestar muni standa sig á ögur-
stundu.

Að þessu sinni var Heims-
meistaramótið haldið í Norrköp-
ing. Það hófst mánudaginn 1.
ágúst með byggingadómum kyn-
bótahrossa og lauk á sunnudegin-
um eftir að hestar og menn höfðu
marga hildina háð á keppnisvell-
inum.

Ýmislegt varð þeim sem heima
sátu að umræðuefni meðan mótið
fór fram. Það vakti til að mynda
athygli að tveir hestar í landslið-
inu skyldu vera undan einum og
sama stóðhestinum, Kjarki frá
Egilsstöðum. Það eru Reynir frá
Hólshúsum sem Sigurður V.
Matthíasson keppti á og Hvinur

frá Holtsmúla sem Jóhann R.
Skúlason keppti á. 

Þá þótti íslenska landsliðið lík-
legt til stórra hluta sem og raunin
varð á. Heim kom það með sjö
gull, tvö í ungmennaflokki og
fimm í fullorðinsflokki. Þar á
meðal var tölthornið eftirsótta
sem Hvinur og Jóhann unnu með
glæsileik.

Listaljósmyndarinn Sigurgeir
Sigurjónsson var á staðnum og
myndaði mótið. Sú myndataka er
hluti af stærra verkefni því á
næsta ári mun koma út bók um ís-
lenska hestinn með myndum
hans, þar með töldum myndum
frá heimsmeistaramótinu. Sigur-
geir gaf Fréttablaðinu góðfúslega
leyfi sitt til að birta nokkrar
þeirra.

Ragnar Tómasson var einnig á
heimsmeistaramótinu og upplifði
stemninguna þar. Hann var blað-
inu innan handar með texta með
myndunum. - jss
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Sætir sigrar á heimsmeistaramóti
Íslenska landsli›i› á Heimsmeistaramóti íslenska
hestsins 2005 haf›i erindi sem erfi›i. Heim komu
kapparnir me› sjö gull í farangrinum. fieir höf›u
me›al annars sigur í tölti, fjórgangi og fimmgangi.
Silfur höf›u fleir einnig upp úr krafsinu.

EFTIR SIGURINN Sigurður og Silfurtoppur í heiðurshringnum eftir sigurinn. Silfurtoppur
er undan Toppi frá Eyjólfsstöðum, sem Bo Petterson í Svíþjóð keypti. Bo var svo hrifinn af
Toppi að hann hefur nú líka keypt Silfurtopp, en Garðar Gíslason mun annast þjálfun
hans.

UMDEILT MÓTSSVÆÐI Mótssvæðið í
Norrköping séð úr lofti. Heimsmeistaramót
íslenska hestsins hefur ekki í langan tíma
verið haldið við jafnerfiðar aðstæður og
þarna. Svæðið er einfaldlega of lítið og bar
ekki jafn stórt mót og þetta. Ekki bætti úr
skák að mikið rigndi fyrstu dagana og þá
óðst það upp. 

FJÖLMENNI Það er ekkert betra en fjöl-
mennur áhorfendahópur sem styður sína
menn. Íslendingarnir fjölmenntu á mótið
og er þessi mynd af öðru áhorfendasvæð-
inu þar sem íslenskan réði ríkjum. Eins og
sjá má var bekkurinn þétt setinn.

HEIÐURSHRINGUR Jóhann og Hvinur
fóru heiðurshring eftir stórsigurinn í tölt-
inu. Adrenalínið var enn á fullu og mikið
gaman að vera Íslendingur á heimsmeist-
aramóti. Þetta var hápunkturinn.

RÚNA OG NÓNA Rúna Zingsheim keppti í fjórgangi á hryssu sinni Nónu frá Mosfelli.
Nóna er undan Orra frá Þúfu og Dimmu frá Gunnarsholti. Þær Rúna og Dimma voru
frægt og sigursælt par á helstu stórmótum hér heima og unnu mörg verðlaunin. Rúna var
því vel að því komin að eignast þessa glæsihryssu undan Dimmu, fyrir nú utan það við Ís-
lendingar teljum okkur alltaf eiga Rúnu, þótt hún sé búsett í Þýskalandi.

STYRMIR OG HLYNUR Styrmir Árnason
hafði yfirburðarsigur í fimmgangi og varð
heimsmeistari á Hlyn frá Kjarnholtum. Það
var óneitanlega sveifla á þeim félögum í
brautinni.

FJAÐRARVERÐLAUNIN Norðmaðurinn Stian Pedersen keppti á Jarli frá Miðkrika, sem
menn töldu einn glæsilegasta hest mótsins. Stjórn FEIF veitir árlega Fjaðrarverðlaunin til
eins knapa fyrir fallega og góða reiðmennsku. Stian fékk þau að þessu sinni en hann
þótti gefa gott fordæmi með sinni reiðmennsku á HM 2005, þar sem hann keppti í fjór-
gangi og tölti.

STIAN OG JARL Stian hinn norski keppti á Jarli frá Miðkrika í fjórgangi og tölti. Þeir
höfnuðu í 2. sæti í báðum greinum. Það sama gerðist í fyrra hjá þessu pari. Þeir höfðu
ekki sigur, þrátt fyrir góða frammistöðu, en höfnuðu í 2. sæti í sömu greinum og nú. Stian
er þekktur fyrir drengilega og prúðmannlega reiðmennsku og fallega fór Jarlinn hjá hon-
um með bylgjandi fax og tagl.



Historic Regatta - skrautleg fley og glæstir knerrir
Fyrsta helgin í september er hápunktur í menningarlífi Feneyja þegar fram fer siglingahátíðin Historic Regatta.

Skrautleg fley raða sér upp á Canal Grande. Hátíðin stendur yfir sunnudaginn 4. september
og minnir andrúmsloftið um margt á hina þekktu Carnival hátíð þar sem fjölmargir klæðast
sögulegum búningum og hefðarfólk spásserar um stræti og torg.

Gala kvöldverður í 17. aldar höll
Á laugardagskvöldinu verður boðið til Gala veislu í sögufrægri höll og stendur ferðalöngum
til boða að bregða sér í gervi hertoga og hertogaynja ásamt því sem allir þátttakendur
fá karnival grímur að gjöf. Búningar af öllum stærðum og gerðum eru í boði fyrir þá sem það vilja.

Grímuball með Stuðmönnum
Hápunktur ferðarinnar er svo dansleikur Stuðmanna á Campo Santo Stefano - einu fegursta torgi
Feneyja við Accademia brúna í 10 mínútna göngufjarlægð frá Markúsartorgi.

Fjölfróðir fararstjórar leika við hvurn sinn fingur
Boðið verður upp á skemmtilegar gönguferðir og mun t.d. Sr. Þórhallur Heimisson miðla af
þekkingu sinni um sögu Feneyja og m.a. leiða fólk um hina stórkostlegu Markúsarkirkju.
Aðrir fararstjórar eru Pétur Björnsson ræðismaður Ítalíu á Íslandi og Sigrún Hjálmtýsdóttir (Diddú).

Kvikmyndahátíðin „Gullna ljónið“ ber upp á sama tíma
Kvikmyndahátíðin stendur yfir 31.08 - 10.09. Þeir sem vilja, geta framlengt dvölina fram til lokadags hátíðarinnar
                         10. sept. og flogið heim um Kaupmannahöfn gegn 14.000 kr. viðbótargjaldi. Síðan bætast                              

       við aukagistinætur en val er um fjölda gististaða í Feneyjum. Nákvæm dagsskrá
                         kvikmyndahátíðarinnar liggur fyrir 16. ágúst og verður þá hægt að kaupa miða á
                         einstaka viðburði í gegnum Prima Emblu. Söngkonan Emiliana Torrini situr
                         í dómnefnd kvikmyndahátíðarinnar.  Sjá nánar á www.labiennale.org

Ferðatilhögun
Ferðast er í beinu flugi og lent um kl. 14:00 á föstudeginum 2. sept.
Frá flugvellinum er siglt inn að Markúsartorgi þar sem dvalið verður á lúxushótelum eins og
hinu fræga Bauer Grunwald. Brottför frá Feneyjum er kl. 20:00, sunnudagskvöldið 4. sept.

Allar nánari upplýsingar á www.embla.is og í síma 511 4080
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Dekurferð til  Feneyja 2.- 4. september 2005

Við höfum sett saman 3ja daga dekur- og lúxusferð til eyju lystisemda, menningar

og rómantíkur í félagsskap Stuðmanna og annara góðra gesta. Rík áhersla er

lögð á að gera ferðina sem eftirminnilegasta og er eingöngu gist á glæsihótelum.

Dekurferð til  Feneyja 2.- 4. september 2005

Við höfum sett saman 3ja daga dekur- og lúxusferð til eyju lystisemda, menningar

og rómantíkur í félagsskap Stuðmanna og annara góðra gesta. Rík áhersla er

lögð á að gera ferðina sem eftirminnilegasta og er eingöngu gist á glæsihótelum.
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MARGRÉT VILHJÁLMSDÓTTIR Margrét leikur eiginkonu Hilmars Jónssonar sem ljóstrar
því upp að hann sé ekki faðir sonar þeirra.

Tökum á Farangri, nýrri mynd
eftir Árna Ólaf Ásgeirsson, er
formlega lokið. Hún þurfti að fara
í endurtökur í einn dag í síðustu
viku en formlegum tökum lauk
sjötta júni síðastliðinn. Að sögn
Snorra Þórissonar, framkvæmd-
arstjóra Pegasus, hefur allt geng-
ið að óskum og þeir eru mjög
spenntir fyrir myndinni. „Ég og
Árni Ólafur förum til Haugasunds
19. ágúst til þess að sýna hana
sem mynd í vinnslu,“ segir Snorri
og bætir því við að ef hann eigi að
líkja henni við eitthvað sé hún í
líkingu við vönduðu dönsku kvik-
myndirnar sem hafa komið hing-
að á undanförnum árum. „Mynd

úr daglega lífinu,“ segir hann. 
Myndin er farin í lokaklipp-

ingu og endanlega vinnslu. Í
næstu viku er síðan gert ráð fyrir
að þeir sem semji tónlistina verði
valdir. „Það verður ekkert gefið
upp hverjir koma til greina,“
segir Snorri. Handritið að mynd-
inni samdi Árni Ólafur í samstarfi
við tékkneskan skólafélaga sinn
og Jón Atla Jónasson. Myndin
segir frá manni sem uppgötvar að
hann er ekki faðir stráksins síns. Í
aðalhlutverkum eru Hilmar Jóns-
son og Margrét Vilhjálmsdóttir en
reiknað er með að myndin verði
frumsýnd þegar nær dregur
jólum. freyrgigja@frettabladid.is

MEST LESNA TÍMARIT LANDSINS

Birta er komin út!

Bragðmikið og girnilegt sjávarfang
Svartur jakki

Sígilt Hvítt

tíska  tíðarandinn heilsa   kóngafólk  pistlar   matur  stjörnuspá
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» Hefur aldrei trúað á töffaraskapinn

VALGEIR 
GUÐJÓNSSON

» sígilt og fallegt allt árið
HVÍTT

» bragðmikið og girnilegtSJÁVARFANG

enn í stuði

Valgeir Guðjónsson

Hefur aldrei trúað á töffaraskapinn

Farangur a› ver›a tilbúinn

Grænás 3, Keflavíkurflugvelli,
1960-1967

Fyrsta gatan sem ég man eftir
var ekki gata, heldur nafn og
númer á blokk, Grænás 3, Kefla-
víkurflugvelli. Þarna standa þrjár
litlar íbúðablokkir „innan girðing-
ar“ vallarins og við bjuggum í
þeirri sem er fjærst girðingunni.
Kalda stríðið var í algleymingi.
Herþotur flugu lágflug yfir svæð-
ið, drunurnar yfirgnæfðu, og
maður fylgdi með augunum hvít-
um reykstróknum aftan úr þeim
þar til hann leystist upp í ekki
neitt. Þá skynjaði maður fegurð
sem er forgengileg. Þessi staður
gaf mér tilfinningu sem hefur
fylgt mér allar götur síðan: Að
vera úr stað eða „out of place“
eins og maður segir á amerísku.
Við erum innan girðingar á svæði
vallarins, en samt á Íslandi. Við
krakkarnir sem bjuggum þarna
lærðum að valsa milli heima. Við
skiptum krónum í „dimes“ og
„nickels“ við íslenska leigubíl-
stjóra á vellinum og laumuðumst í
amerísku sælgætissjálfsalana.
Þvílík herlegheit: Sugar Daddies,
Babe Ruth, Mars, Snickers, M&M
á tímum þegar bannað var að
flytja inn erlent gotterí. Þegar ég
var níu ára var sælan úti. Búslóð-
inni var hlaðið á „Júpíter og
Mars“ fiskflutningavörubíl sem
afi Tryggvi átti og við fluttum á
Garðaflöt 23 í Garðahreppi, sem
seinna var breytt í Garðabæ. 

Garðaflöt 23 í Garðahreppi (sem
seinna var breytt í Garðabæ),
1967-1977

Nokkrum dögum síðar stóð ég í
röð fyrir utan Barnaskóla Garða-
hrepps og svaraði spurningum. Á
eftir „hvað heitirðu?“ komu „hvað
er húsið ykkar margir fermetr-
ar?“ og „hvað hefur pabbi þinn í
laun?“ Ég er komin í fyrsta stóra
einbýlishúsaúthverfið þar sem ís-
lenski draumurinn er að rætast og
ég fatta að sumir eru fínni af því
þeir hafa fleiri fermetra undir sér
en aðrir. Mamma og pabbi skilja
skömmu síðar og það er þagað
yfir því í götunni. Þar til ein leið-
inleg stelpa í bekknum á eitthvað
sökótt við mig og hrópar yfir allan

bekkinn „mamma þín og pabbi
eru skilin!“ Það slær þögn á bekk-
inn og bestu vinkonur mínar tvær,
Palla og Peta, minnast ekki einu
sinni á skilnaðinn fyrr en löngu
seinna af tómri tillitsemi. Í Garða-
hreppi skildu fæst hjón á þeim
tíma, fyrr drekkti maður sorgum
sínum sitjandi í tvöföldum bíl-
skúr. Við vorum öðruvísi fjöl-
skylda og síðan þá hefur mér
alltaf fundist svolítið erfitt en
nauðsynlegt að vera öðruvísi – til
þess að skilja hvernig aðrir eru
öðruvísi.

Bay State Road og Washington
Street, Boston og Elisabeth
Street, New York, 1979-1983

Næst ranka ég við mér á Bay
State Road í Boston þar sem ég
arka um með dollaraávísun. Hún
geymir árslaun frá Íslandi og ég
hef hana í skónum að ráði ís-
lenskrar stelpu, sem var sam-
ferða mér í flugvélinni til Banda-
ríkjanna, til þess að peningunum
yrði örugglega ekki rænt. Það eru
tóm „dorm“ eða heimavistir stúd-
enta við þessa götu. Þarna kynnt-
ist ég fyrstu ástinni og heimspek-
inni líka. Göturnar sem ég bjó við
í Boston næstu fjögur árin urðu
nokkrar, en best leið mér við
Washington Street í Brookline í
risinu hjá Haig der Marderosian,
armenskum ræðukennara sem
meðal annars hafði kennt
Malcolm X að halda ræður. Svo
fannst mér gaman að sjá allar
gyðingaömmurnar á Coolidge
Corner.

Motzstrasse og Eylauer Strasse í
Berlín 1983-1997

Enn fleiri götur bættust við
eftir að ég flutti til Berlínar, þar
sem ég bjó næstu fjórtán árin.
Húsið sem við bjuggum í við
Motzstrasse hafði hýst yfir-
heyrslustöð Rússa eftir lok seinna
stríðs. Alls staðar blöstu enn við
ummerki stríðsins, kúluför á múr-
húð húsanna og nýbyggingar á

milli gamalla bygginga. Kalda
stríðið var enn viðvarandi.
Austur-þýskar herþotur flugu oft
yfir borgina með drunum, til að
láta stéttaróvininni í vestri vita af
sér og hrella að sagt var. Lengst
bjuggum við í Eylauer Strasse.
Þangað bárum við Elísabetu upp í
burðarrúmi. Í Kreuzberg-hverf-
inu er fjölmennasta samfélag
Tyrkja utan Tyrklands og þar var
Elísabet um tíma á tyrknesk-
þýsku barnaheimili. 

Múrinn sem skildi að Austur-
og Vestur-Berlín hlykkjaðist með-
fram Kreuzberg. Að kvöldi 9.
nóvember 1989 vorum við á leið
heim og heyrðum í útvarpinu að
múrinn væri að opnast. Við ókum
beint að Checkpoint Charlie,
klifruðum upp á múrinn og sáum
hvernig landamæraverðirnir
stóðu ráðalausir andspænis
múgnum sem þrýsti á þar til hlið-
in voru opnuð. 

Ljósvallagata 10 og Ásvallagata
64, Reykjavík, 1997-

Eftir að komum heim bjuggum
við fyrst við fallegustu götu í
Reykjavík, Ljósvallagötu. Þaðan
er róandi að horfa yfir gamla
Kirkjugarðinn og „lenda“ á Ís-
landi. Húsið var byggt um 1930 og
við keyptum íbúðina af erfingjum
eina fólksins sem hafði átt hana
alla tíð, Borghildar og Jakobs
Thorarensen. Ég sé Borghildi
fyrir mér bóna línóleumstigana í
meira en 60 ár og við finnum ein-
tök af ljóðabók Jakobs fyrir í
íbúðinni, Heiðavindar. Hún með
fæturnar á línóleuminu, hann með
höfuðið uppi á heiðum. 

Svo fluttum við okkur yfir á
Ásvallagötu. Hér er ég nýbúin að
planta trjám, horfi spennt á þau
vaxa og ímynda mér hve garður-
inn verði flottur þegar þau verða
orðin stærri. Mér finnst ég vera
komin svolítið heim til sjálfrar
mín. Ég er samt hérna á bláhorn-
inu á götunni, og það getur allt
gerst. ■

Göturnar í lífi Sigríðar Þorgeirsdóttur heimspekings:

Komin heim til sín
Í æsku bjó Sigrí›ur innan gir›ingar á Keflavíkurflugvelli. Nokkrum árum sí›ar
bjó hún í risinu hjá armenskum ræ›ukennara í Boston og fylgdist me› falli
Berlínarmúrsins í lok níunda áratugarins 

SIGRÍÐUR ÞORGEIRSDÓTTIR Sigríður og eiginmaður hennar, Magnús Diðrik Baldursson heimspekingur, á malbikinu á Ásvallagötunni,
sem þau búa við í dag.

Grænás 3, Keflavíkurflugvelli,1960-1967
Garðaflöt 23 í Garðahreppi (sem seinna var breytt í Garðabæ),1967-1977
Bay State Road og Washington Street, Boston og Elisabeth Street, New York, 1979-1983
Motzstrasse og Eylauer Strasse í Berlín, 1983-1997 
Ljósvallagata 10 og Ásvallagata 64, Reykjavík, 1997-
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Listakonan Hildur Hákonardóttir
var að senda frá sér bókina Æti-
garðurinn: Handbók grasnytj-
ungsins. Í bókinni leiðir Hildur
lesandann á vit náttúrunnar, segir
frá því hvernig nýta megi ólíkleg-
ustu plöntur og grös til átu og
bætir inni í það frásögnum úr
eigin lífi og umfjöllun um hug-
myndafræðina sem liggur á bak
við ræktun. 

Að finna í matinn
Bókin skiptist niður í sex hluta;
inngang, fjórskipta umfjöllun um
árstíðirnar þar sem Hildur grein-
ir frá því á hvaða hátt megi nýta
og matreiða einstakar plöntur og
jurtir á hvaða árstíma fyrir sig,
vor, sumar, vetur og haust. Að
endingu er í bókinni kafli þar sem
hún reifar lítillega sögu grasa-
fræðinnar í mannkynssögunni og
á Íslandi.

Návígi Hildar við náttúruna
nær aftur til bernsku hennar og
hún virðist hafa lifað eftir því sem
hún segir í bókinni. Að mati Hild-
ar var hennar besti skóli þegar
móðir hennar kallaði á hana þegar
hún var barn og bað hana um að
fara út og sækja eitthvað grænt
að borða og hún varð að læra inn á
það hvað hún átti að sækja. Hún
segist vera jarðarbarn sem ólst
upp í návígi við náttúruna í Bú-
staðaholtinu og hefur haldið
tryggð við hana síðan því hún
sinnir gróðri allan ársins hring.
Einu sinni segir hún meira að
segja frá því að hún hafi minnkað
við sig í launavinnu til að eiga
meiri tíma aflögu fyrir plönturn-
ar. 

Ótrúlegustu uppskriftir
Í bókinni birtir Hildur ótrúleg-
ustu uppskriftir með plöntum sem

líklega fáum dytti í hug að borða.
Uppskriftir að djúpsteiktum fífla-
hausum, jafningi með njólablöð-
um, brenninetlusúpu og fjalla-
grasabúðingi með rommi svo eitt-
hvað sé nefnt. Höfundurinn undir-
strikar að það sem einkenni flest-
ar matjurtir hér á landi sé beiskt
bragð og rammt sem menn vilji
gjarnan losna við og því þurfi að
vinna matjurtirnar vel. 

En í bókinni eru einnig fleiri
uppskriftir en með jurtum og
plöntum úr náttúru Íslands. Þar er
til að mynda uppskrift að Dolma
sem er grískur réttur, vínviðar-
bögglar fylltir með alls kyns
grænmeti og kryddi sem eru loks
bakaðir inni í ofni. Eins er þar að
finna umfjöllun um hinar ýmsu
urtaveigar sem eiga að verka
gegn ákveðnum líkamlegum kvill-
um.

Neyð ekki skilyrði grasnytja
Hildur blandar saman umfjöllun
um plöntur og jurtir og hvernig
eigi að bera sig að þeim og alls
kyns sögulegum og hugmynda-
fræðilegum fróðleik sem lýtur að
sögu grasafræðinnar og skyldum
efnum. Hún skírskotar til þess
tíma þegar Íslendingar leituðu
nær alfarið til náttúrunnar í fæðu-
öflun sinni og hún veltir því fyrir
sér hvernig formæður hennar
fóru að því að útbúa mat úr rótum
villtra og hálfvilltra jurta sem
finnast hér á landi og eru rammar
á bragðið. Hildur vitnar í orð
Jónasar Jónssonar frá Hrafnagili
um að á Íslandi hafi ekki tíðkast
að menn færu til grasa fyrr en
eftir að danska einokunarverslun-
in komst á og erfiðara varð að út-
vega innfluttar vörur eins og
korn. Það er þessi neyð sem Hild-
ur gefur í skyn að hafi fylgt því að

nýta náttúruna til hins ýtrasta og
virðist hún ekki vera sammála því
að neyðin þurfi að fara saman við
það að fara til grasa. 

Afturhvarf til náttúrunnar
Í lokakafla bókarinnar er að finna
eins konar yfirlit yfir þætti úr
sögu læknis-, grasa- og stjörnu-
fræðinnar allt frá tíma Babylóníu-
manna fyrir 5.000 árum og fram á
okkar dag. Þessi umfjöllun er
nokkuð sundurlaus og veikir bók-
ina.

Í þessum kafla boðar höfund-
ur hugarfarsbreytingu á því
hvernig við lítum á mat og plönt-
ur sem hún segir að maður þurfi
að vera vingjarnlegur við eins
eins og við fólk. Hún segir að
mennirnir flýji náttúruna til að
geta lifað nærri borginni og að
þetta skapi fjarlægð milli
mannsins og náttúrunnar sem er
henni ekki að skapi, að maðurinn
lifi í manngerðu umhverfi sem
hann geti stjórnað sjálfur á
meðan grasnytjungar þurfi að
beygja sig undir vilja náttúrunn-
ar. Hún virðist tengja þetta frá-
hvarf manna frá náttúrunni við
aukna sérhæfingu hinna ein-
stöku vísindagreina á síðustu ár-
hundruðum og nefnir til sögunn-
ar að af námsferli Bjarna Páls-
sonar megi áætla að grasafræðin
hafi verið umtalsverður hluti af
námi í læknisfræði allt fram á
miðja átjándu öld.

Þótt margar af þeim uppskrift-
um sem eru í bókinni veki frekar
upp furðu manns en svengd væri
gaman að prófa ýmislegt sem þar
er lýst sem nær allt frá hvannaáti
og grasáti til kúrbítssúpu og upp-
skriftar að einfaldri bláberja-
sultu.

Það er gaman að líta inni í hug-

arheim þeirra sem hugsa ekki
eins og gengur og gerist og má
sannarlega segja að þessi bók
svali þeirri hnýsni mjög vel því
hún er allt í senn fróðleg, per-
sónuleg og á köflum dálítið

skrýtin. Þótt höfundurinn komi á
köflum með getgátur um efni
sem eru ekki inni á hennar sviði
þá kemur það ekki mikið að sök
því bókin er persónuleg og
skemmtileg. ingi@frettabladid.is

ÆTIGARÐURINN Hildur Hákonardótttir listakona var að senda frá sér bókina Ætigarður-
inn: Handbók grasnytjungsins þar sem fróðleikur um jurtir og plöntur er settur fram á lif-
andi og skemmtilegan hátt. Bókin er 208 blaðsíður, prýdd fjölda mynda og bókaforlagið
Salka gefur út. 

Svipmyndir af heimi grasnytjungs
Umfjöllun um jurtir og plöntur, sagnfræ›i, hugmyndafræ›i ræktunar og per-
sónulegar frásagnir er tvinna› saman á skemmtilegan hátt í n‡rri bók sem var
a› koma út.

EIN STÆRSTA MYND ÁRSINS!EIN STÆRSTA MYND ÁRSINS!

                KOMIN Í BÍÓ!                KOMIN Í BÍÓ!
TONLIST.IS

 LESTU                  
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA
      Á MYNDINA!

           ALLIR SEM KAUPA MIÐA Á 
           MYNDINA 10.-15. ÁGÚST FÁ
          FRÍA MÁNAÐARÁSKRIFT Á TÓNLIST.IS!

   XY FÉLAGAR
    FÁ MIÐANN 
Á AÐEINS 600 KR!

Dagana 29. september til 9. októ-
ber fer fram alþjóðleg kvik-
myndahátíð í Reykjavík. Mark-
mið hennar verður að bjóða upp á
það merkilegasta úr kvikmynda-
listinni hverju sinni. Að sögn
Hrönn Marínósdóttur, stjórnanda
hátíðarinnar, var haldin lítil
undirbúningshátíð í fyrra en nú á
að gera allt af fullum krafti. „Við
viljum halda stóra kvikmynda-
hátíð í Reykjavík árlega sem von-
andi verður einnig vettvangur
fyrir íslenskar kvikmyndir,“ segir
hún.

Ekkert verður til sparað á
þessari kvikmyndahátíð, sem
hefur þegar verið auglýst í tíma-
ritinu Variety og gert er ráð fyrir
að pakkaferðir verði í boði á há-
tíðina. Þá hefur einn virtasti dag-
skrárstjóri heims verið fenginn
til að velja myndir sem keppa um
aðalverðlaun hátíðarinnar, þó að
enn hafi ekki verið valið nafn á
verðlaunin. „Það er Dimitri
Eipides sem kemur til með taka
þátt í mótun og uppbyggingu há-
tíðarinnar á komandi árum,“
segir Hrönn enn hann hefur ann-
ast dagskrárstjórn fyrir alþjóð-

legu kvikmyndahátíðirnar í
Toronto og Montreal. Hann hlaut
nýlega sérstaka viðurkenningu
alþjóðlegra samtaka kvikmynda-
gagnrýnenda fyrir að samræma
gæði og ferskleika í dagskrár-
stjórn sinni. Það er því ljóst að
hann er mikill fengur fyrir hátíð-
ina. Hátíðin mun einnig teygja sig
út fyrir mörk hvíta tjaldsins með
áherslu á þekkingarsköpun í sam-
starfi við Háskóla Íslands.

Þegar hafa nokkrar myndir til-
kynnt komu sína og segir Hrönn
það vera á stefnuskránni að velja
nýjar myndir. Meðal mynda má
nefna heimildamynd um söngvar-
ann George Michael, þar sem
hann ræðir um líf sitt. Þá verða
einnig mismundandi sýningar, svo
sem barnabíó og sýningar á kvik-
myndum sem varpa ljósi á mann-
réttindi. Þá mun verða sýning sem
ber heitið „Í kastljósinu“ en þar
verða verk virts kvikmyndaleik-
stjóra kynnt með sýningum og
fyrirlestrum. Það er því ljóst að
kvikmyndaunnendur ættu að hafa
nóg fyrir stafni í lok september og
byrjun október.

freyrgigja@frettabladid.is

Kvikmyndaveisla í Reykjavík

GEORGE MICHAEL Heimildarkvikmynd um George Michael verður meðal mynda á dag-
skrá kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík
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Valsstúlkur halda heim á lei› í dag eftir draumafer› til Finnlands flar sem keppt var í ri›li Vals í 1.
umfer› Evrópukeppni félagsli›a. Valur vann alla leikina í ri›linum og er li›i› nú komi› áfram í 2. umfer›
keppninar. fia› er í fyrsta skipti sem íslenskt li› nær fleim árangri.

FÓTBOLTI Lið Vals lauk keppni í
fyrstu umferð Evrópukeppni
félagsliða með fullt hús stiga. Í
gær lagði liðið eistnesku meistar-
ana í Pärnu með átta mörkum
gegn einu. Fyrir hafði Valur unnið
norska liðið Röa og FC United frá
Finnlandi en bæði þessi lið eru
talin mjög sterk. Árangur Vals er
einstakur því aldrei fyrr hefur ís-
lensku félagsliði tekist að komast
í gegnum fyrstu umferðina.

„Þetta var frekar létt í dag,“
sagði Elísabet Gunnarsdóttir,
þjálfari Vals, um leikinn gegn
Pärnu. Liðið hafði tapað báðum
leikjum sínum í riðlinum og kom
sigur Vals ekki á óvart, þrátt
fyrir að Elísabet hafi leyft sér að
hvíla marga lykilmenn liðsins.
Fyrir leikinn var Valur nefnilega
búinn að tryggja sér efsta sæti
riðilsins. „Ég hvíldi Margréti
Láru Viðarsdóttur, Írisi Andrés-
dóttur og Laufeyju Jóhannsdótt-
ur og skipti svo Dóru Stefáns-
dóttur og Málfríði Sigurðardótt-
ur út af eftir hálftíma leik.“ Vals-
stúlkur voru komnar með sex
marka forystu eftir 28 mínútna
leik og því um að gera að klára
leikinn eins auðveldlega og
mögulegt var.

Gerum okkur glaðan dag í kvöld
„Við munum gera okkur glaðan

dag í kvöld og versla svo aðeins í
Helsinki á morgun áður en við
fljúgum heim á leið,“ sagði Elísa-
bet í gær, glöð í bragði. „Þessi
vika er búin að vera frábær og
það hefur bókstaflega allt gengið

upp. Héðan koma allir heilir heim
og þetta er nánast draumi líkast.“

Fyrir fram var lið Vals ekki
talið líklegt til afreka af andstæð-
ingum sínum eins og kom berlega
í ljós í fyrsta leiknum, sem var
gegn norsku meisturnum í Röa.
En leikmenn, þjálfarar og að-
standendur liðsins voru með sitt
á hreinu. „Fyrst og fremst ætluð-
um við að koma hingað til að hafa
gaman af og komast eins langt og
við getum. En metnaðurinn hjá
leikmönnum liðsins er ótrúlega
mikill og í þeirra huga var alltaf
sá möguleiki fyrir hendi að

komast áfram upp úr riðlinum.
Þetta eru svakalegir íþróttamenn
með mikið keppnisskap.“

Elísabet hefur lengi þjálfað
hjá Val, bæði meistara- og yngri
flokka. Hún segir að sumar af
þeim leikmönnum sem nú leiki
með meistaraflokki Vals hafi hún
verið að þjálfa í átta, níu ár. „Ég
er búin að ganga í gegnum margt
súrt og sætt með þessum stelpum
og það er reyndar ekki mikið sem
við eigum eftir. Ég á reyndar
eftir að vinna bikarkeppnina þó
svo að leikmennirnir hafi unnið
hana fyrir tveimur árum. Ís-

landsmeistaratitillinn í fyrra var
líka tvöfaldur sigur í þeim skiln-
ingi að með honum fengum við
þátttökurétt í Evrópukeppninni.“

Sextán lið eru komin áfram í
aðra umferð og verður leikið í
fjórum fjögurra liða riðlum dag-
ana 13.-17. september en keppni í
riðli Vals mun sennilega fara
fram í Svíþjóð. Tvö lið komast
áfram úr hverjum riðli og eru
möguleikar Vals ágætir. „Við
ætlum okkur að fara lengra fyrst
við erum komnar svona langt.
Enda keppum við alltaf til sigurs.“

eirikurst@frettabladid.is

> Við hrósum ...

Íslensku stúlkunum í U-18 landsliðinu í
körfubolta sem luku keppni í 6. sæti í B-
deild Evrópumótsins í körfubolta. Árangur-

inn er góður þó svo að
draumurinn um sæti í A-
deildinni hafi ekki orðið
að veruleika nú. En
frammistaðan á mótinu

var góð.Ísland í sjötta sæti
Íslenska kvennalandsliðið í
körfubolta, skipað leikmönnum 18
ára og yngri, tapaði í gær fyrir
Englandi, 70–54, í leik um 5. sætið
í B-deild Evrópumótsins. Helena
Sverrisdóttir var stigahæst í
íslenska liðinu með 18 stig.
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FH er ... að vinna deildina.

AGF er ... í miklum vandræðum.

Danmörk eða Ísland? Bæði.

Michael Laudrup eða Preben
Elkjær? Preben Elkjær.

Erfiðasti andstæðingur?
Brøndby-liðið.

Auðveldasti andstæðingur?
Tommy Nielsen.

Er glasið hálffullt eða hálftómt?
Hálftómt.

Gel eða vax? Vax.

Besti leikmaður Danmerkur er?
Thomas Kahlenberg. 

Skora eitt eða leggja upp tvö? Skora
eitt.

List eða knattspyrna? Knattspyrna.

Þorramatur eða smørrebrød?
Smørrebrød, ekki spurning. Ég hef þó
smakkað þorramat.

Besti knattspynumaður heims?
Romario, þegar hann var upp á sitt
besta.

MEÐ ALLAN
BORGVARDT

sport@frettabladid.is

LEIKIR GÆRDAGSINS

Evrópukeppni félagsli›a: 
VALUR–PÄRNU 8–1
Dóra María Lárusdóttir 3, Laufey Ólafs-
dóttir 2, Guðný Björk Óðinsdóttir 2, Mál-
fríður Sigurðardóttir.

1. deild karla:
FJÖLNIR–VÖLSUNGUR 1–1
0–1 Hermann Aðalgeirsson (47.), 1–1
Tómas Leifsson (49.).

STAÐAN:
BREIÐABLIK14 12 2 0 26–8 38
VÍKINGUR 14 8 5 1 31–7 29
KA 14 8 3 3 31–12 27
HK 14 3 7 4 12–13 16
HAUKAR 14 4 3 7 16–19 15
ÞÓR 14 4 3 7 18–29 15
VÍK. Ó. 14 4 3 7 11–27 15
VÖLSUNG. 14 3 4 7 13–19 13
FJÖLNIR 14 4 1 9 20–29 13
KS 14 2 5 7 11–26 11

2. deild karla:
FJARÐABYGGÐ-AFTURELDING 5–0
LEIKNIR R.–HUGINN 2–2
LEIFTUR/DALVÍK–ÍR 0–0

STAÐAN:
LEIKNIR R. 14 8 4 2 28–16 28
STJARNAN 14 7 6 1 30–18 27
FJARÐAB. 14 6 5 3 25–17 23
SELFOSS 14 7 2 5 21–17 23
NJARÐVÍK 14 6 4 4 22–15 22
HUGINN 14 5 4 5 28–22 19
AFTURELD. 14 3 4 7 25–29 13
TINDAST. 14 3 3 8 12–32 12
LEIFT/DALV. 14 2 5 7 21–31 11
ÍR 14 2 5 7 15–30 11

Norska úrvalsdeildin: 
AALESUND–VÅLERENGA 0–2
Haraldur Freyr Guðmundsson var í
byrjunarliði Aalesund og fékk rautt spjald
á 84. mínútu. Árni Gautur Arason lék
allan leikinn í marki Vålerenga.
FREDRIKSTAD–HAM KAM 1–1
LILLESTRÖM–ODD GRENLAND 2–3
START–ROSENBORG 5–2
Jóhannes Harðarson kom inn á í lið Start
á 90. mínútu. 

Belgíska úrvalsdeildin: 
MOESKROEN–LOKEREN 0–2
Arnar Þór Viðarsson og Rúnar Kristins-
son voru báðir í byrjunarliði Lokeren en
Arnar Grétarsson kom inn á 83. mínútu.
Arnar Þór skoraði fyrra mark Lokeren.

Sænska úrvalsdeildin:
IFK GAUTABORG–KALMAR 0–0
Hjálmar Jónsson var ekki í leikmanna-
hópi IFK Gautaborgar.

fi‡ska úrvalsdeildin:
ARMINIA BIELEFELD-HSV 0–2
BAYER LEVERKUSEN-BAYERN M. 2–5
BORUSSIA DORTMUND–SCHALKE 1–2
HERTHA BSC–E. FRANKFURT 2–0
KAISERSLAUTERN–DUISBURG 5–3
MÖNCHENGLADB.–WOLFSBURG 1–1
NÜRNBERG–HANNOVER 1–1

Danska úrvalsdeildin:
AGF AARHUS–OB ODENSE 0–4
Helgi Sigurðsson kom inn á sem vara-
maður í liði AGF. 

KVENNALIÐ VALS Í KNATTSPYRNU Hefur tryggt sinn sess meðal sextán bestu knattspyrnuliða Evrópa. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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> Við hvetjum ...

.... alla sem vettlinga geta
valdið til að fjölmenna á
völlinn í kvöld er þrír
leikir fara fram í
Landsbankadeild karla. Mikil
spenna er í neðri hluta
deildarinnar og munu lið í
öllum þremur leikjum
dagsins berjast til síðasta
blóðdropa í von um að
klófesta mikilvæg stig.

Tiger Woods að laga stöðu sína eftir afleitan fyrsta hring:

GOLF Tiger Woods náði að rétta úr
kútnum á PGA-meistaramótinu í
golfi í gær en hann lék á fjórum
höggum undir pari vallarins. 

Woods byrjaði mótið skelfi-
lega og var á fimm höggum yfir
pari eftir fyrsta hringinn en
hefur náð að laga stöðu sína tölu-
vert með þokkalegri spila-
mennsku síðustu tvo daga.

Daninn Thomas Bjorn spilaði
best allra í gær en hann lék á sjö
undir pari vallarins, eða á 63
höggum. Hann er nú í þriðja sæti
á eftir Dennis Lowe og Phil
Mickelson.

Phil Mickelson hafði forystu á
mótinu fyrir þriðju umferðina
sem var í gær en var þá á átta
höggum undir pari vallarins.

Tiger Woods var ánægður
með daginn og sagðist ætla að
reyna að laga stöðu sína frekar.
„Ég er óánægður með þetta skor
því ég hefði átt að nýta tækifær-
in sem ég fékk á síðari níu hol-
unum betur. Þar fékk ég fjórum
sinnum möguleika á því að bæta
stöðu mína en náði ekki að gera

það, sem eru mér tölvuert von-
brigði.“ Wood gerir sér engar
vonir til vinna mótið en ætlar sér
þó að reyna eins og hann getur.
„Það þarf mikið að ganga upp hjá

mér, og það þarf að ganga illa hjá
öllum þeim sem eru fyrir ofan
mig þannig að ég geri mér engar
vonir um sigur. En ég gefst
ekkert upp.“ - mh

Tiger rétti úr kútnum á PGA
Helgi Valur kominn heim:

Gekk vel hjá
Start
FÓTBOLTI Fylkismaðurinn Helgi
Valur Daníelsson kom í fyrradag
heim eftir að hafa verið til
reynslu í nokkra daga hjá norska
úrvalsdeildarliðinu Start, sem sit-
ur sem stendur
á toppi deildar-
innar. Helgi Val-
ur æfði tvisvar
með liðinu og
leist vel á.
„Þetta gekk
mjög vel,“ sagði
Helgi Valur. „En
ég veit ekkert
hvort þeir gera
tilboð, þeir
þurfa að tala við
Fylki til þess.
Það gæti líka vel
verið að þeir
vilji fá mig frekar fyrir næsta
tímabil. En þeir eiga eftir að sjá
mig spila alvöruleik og munu
sjálfsagt gera það fljótlega.“

Samningur Helga Vals við
Fylki rennur út um áramótin og
má því telja afar líklegt að hann
sé á leiðinni út í atvinnumennsk-
una á næstu mánuðum. - esá

HELGI VALUR
Ánægður með
dvölina hjá Start í
Noregi. Þar er fyrir
Jóhannes Harðarson.

TIGER WOODS Woods sést hér fagna fallegu höggi á tíundu holu en hann náði að lyfta
boltanum beint ofan í rétt utan flatarinnar. NORDIC PHOTOS/GETTY
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Sunnudagur

ÁGÚST

■ ■ LEIKIR
� 17.00 KR og ÍBV mætast í

Frostaskjóli í Landsbankadeild karla.

� 18.00 Grindavík mætir Fylki á
Grindavíkurvelli í Landsbankadeild
karla.

� 18.00 ÍA tekur á móti Fram á
Akranesvelli í Landsbankadeild karla.

■ ■ SJÓNVARP
� 09.05 Supercopa (Real Betis -

Barcelona) á Sýn.

� 11.40 PGA Championship á Sýn.

� 11.45 HM íslenska hestsins á Rúv.

� 15.30 HM íslenska hestsins á Rúv.

� 16.10 Kraftasport á Sýn.

� 16.40 Landsbankadeildin á Sýn.
KR og ÍBV eigast við.

� 19.00 PGA Championship á Sýn.

� 21.30 Helgarsportið á RÚV.

� 21.45 Fótboltakvöld á RÚV.

� 23.00 Landsbankamörkin á Sýn.

� 23.30 KR–ÍBV á Sýn. Endursýnt.
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Robert Pires, leikmaður Arsenal
og franska landsliðsins, er ákveð-

inn í því að vera hjá félaginu út ný-
hafna leiktíð hið minnsta. Framtíð
Frakkans hefur verið í lausu lofti í
sumar þar sem
samningviðræður
hans við Arsenal
hafa ekki gengið
vel. Pires ætlar
sér að hjálpa
Arsenal að end-
urheimta enska
meistaratitilinn.
„Ég er ekki á því
að Chelsea sé
langt á undan
öðrum liðum í deildinni. Ég held að
við verðum í toppbaráttunni ásamt
Manchester United og hugsanlega
Liverpool. Við getum ekki verið að
tapa stigum gegn félögum sem geta
ekki spilað jafn góðan fótbolta og
við, líkt og gerðist oft á síðustu leik-
tíð. Ég ætla mér að vera áfram hjá
Arsenal og veit vel að það býr mikið
í liðinu.“

Fyrirliði Chelsea, John Terry, segir
ekkert annað koma til greina en

að vera í fremstu röð í öllum keppn-
um. „Tími yfirburða Manchester

United og Arsenal
er liðinn. Núna er
komið að okkur.
Það er alveg ljóst
að leikmanna-
hópur okkar er
fær um að ná
mjög góðum ár-
angri á næstu
árum.“ Terry segir
sjálfstraust leik-
manna nú vera

meira en á sama tíma í fyrra. „Ef
knattspyrnustjórinn verður hérna
áfram og sömu leikmenn einnig er
ekkert því fyrirstöðu að vera í topp-
baráttunni næstu ár. Það er draum-
ur allra að verða Evrópumeistari og
vonandi náum við því markmiði á
leiktíðinni sem nú er að hefjast.“

Einn besti leikmaður Wigan Athlet-
ic á síðustu leiktíð, Nathan Ell-

ington, mun að öllum líkindum
ganga til liðs við West Bromwich Al-
bion á næstu dögum eftir að tilboði
í hann upp á þrjár milljónir var tek-
ið. Jeremy Peace, stjórnarformaður
West Brom, sagði Ellington spennt-
an yfir því að verða leikmaður fé-
lagsins. „Ég hef
rætt við Ellington
og veit að hann
er spenntur yfir
því að koma
hingað. Það er
búið að ná sam-
komulagi við
Wigan og nú á
aðeins eftir að
ganga frá samn-
ingum við Ell-
ington.“ Bryan Robson, knattspyrnu-
stjóri WBA, vonar að gengið verði
frá kaupunum sem fyrst. „Ellington
skorar mikið af mörkum og það er
alltaf erfitt að fá góða framherja á
leikmannamarkaðnum.“

Miðjumaður gríska landsliðsins
og Bolton, Stelios Giannako-

poulos, er nú á leið til Manchester
City eftir að tilboði upp á rúmlega

eina milljón
punda var tekið.
Stelios hefur verið
orðaður við för til
Liverpool í allt
sumar en svo
virðist sem það
sé ekki lengur
áhugi fyrir hendi
hjá Evrópumeist-
urunum.
Manchester City

hefur reynt að fá til sín hægri kant-
mann eftir að Shaun Wright-Phillips
var seldur til Chelsea fyrir metfé.
Talsmaður Manchester City vonast
til þess að gengið verði frá kaupun-
um sem fyrst. „Það er undir Bolton
komið hversu fljótt þetta gengur fyr-
ir sig en vonandi sýna þeir okkur og
leikmanninum liðleika.“

Knattspyrnustjóri Wigan, Paul
Jewell, er með sjálfstraustið í

lagi. Hann segir lið sitt ætla að
koma á óvart í dag og vinna Chel-
sea á heimavelli sínum. „Þeir eru
ekki margir sem þekkja leikmanna-
hópinn okkar og því getum við
leyft okkur að taka áhættu á
heimavelli. Við höfum engu að
tapa gegn ensku meisturunum og
þess vegna er það nokkuð ljóst að
við munum freista þess að skora
mörk á heimavelli. Ég hef trú á því
að við munum koma á óvart og ég
ætla mér að halda liðinu uppi í úr-
valsdeild.“

ÚR SPORTINU
Síðasti dagur heimsmeistaramótsins í frjálsum íþróttum er í dag:

Finnar fengu sín fyrstu ver›laun
FRJÁLSAR Jaouad Gharib frá
Marokkó varði heimsmeistaratitil
sinn í maraþonhlaupi karla í gær
en hann kom í mark á tveimur
klukkustundum, tíu mínútum og
tíu sekúndum. Christopher
Isegwe frá Tansaníu varð annar,
ellefu sekúndum á eftir Gharib.
Þriðji varð svo Japaninn Tsuyoshi
Ogata en hann kom í mark rúmum
fjörutíu sekúndum á eftir Isegwe.

Yuliya Pechonkina sigraði í 400
metra grindahlaupi á 52,9 sekúnd-
um. Þetta var hennar fyrsti sigur
á stórmóti en hún hefur verið í
einstaklega góðu formi á þessu
ári. Bandarísku stúlkurnar Lash-
inda Demus og Sandra Glover
urðu í öðru og þriðja sætinu,
rúmri hálfri sekúndu á eftir. 

Tirunesh Dibaba frá Eþíópíu
vann 5.000 metra hlaupa kvenna á
góðum tíma, fjórtán mínútum og
38,59 sekúndum. Þessi nítján ára
gamla stúlka vann einnig 10.000
metra hlaupið og er þetta í fyrsta
skiptið í langan tíma sem sama
stúlka vinnur báðar þessar grein-
ar. Ólympíumeistarinn Meseret
Defar, sem einnig er frá Eþíópíu,
varð önnur en það var mjótt á
munum.

Frakkar urðu óvænt heims-
meistarar í 4x100 metra hlaupi

karla en bandaríska sveitin, sem
talin var sigurstranglegust fyrir
mót, komst ekki í úrslit þar sem
hún var dæmd úr keppni í undan-
rásunum fyrir ólöglega fram-
kvæmd skiptingar.

Bandaríska sveitin varð þó
nokkuð örugglega heimsmeistari í
kvennaflokki.

Bandaríkjamaðurinn Dwight

Phillips tryggði sér heimsmeist-
aratitilinn í langstökki karla með
stökki upp á 8,6 metra. Ghana-
búinn Ignisious Gaisah varð ann-
ar en Finninn Tommi Evila stal
senunni á heimavelli með því að
ná þriðja sætinu nokkuð óvænt
við mikinn fögnuð áhorfenda í
Helsinki. Voru þetta fyrstu verð-
laun Finna á mótinu. - mh

ROKKARINN Í LANGSTÖKKI Finninn Tommy Evila vann fyrstu verðlaun heimamanna í
Helsinki er hann stökk 8,25 metra í langstökki. Hann er einnig meðlimur í rokkhljómsveit.

NORDIC PHOTOS/GETTY
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ARSENAL (THE GUNNERS)

Stofnað: 1886
Heimavöllur:
Highbury
(38.500)
Sæti í fyrra: 
2. sæti
Þjálfari:
ARSENE WENGER 
(sept. 1996)

Meistari: 13 sinnum (síðast 2004)

KOMNIR Vito Mannone, Armand
Traore, Aleksandr Hleb.
FARNIR Ólafur Ingi Skúlason, Patrick
Vieira, Edu, Jermaine Pennant, Stuart
Taylor, Jeremie Aliadiere (lánaður).

ASTON VILLA (VILLAINS)

Stofnað: 1874
Heimavöllur:
Villa Park (42.593)
Sæti í fyrra: 
10. sæti
Þjálfari:
DAVID O’LEARY
(maí 2003)

Meistari: 7 sinnum (síðast 1981)

KOMNIR Stuart Taylor, Kevin Phillips,
Patrik Berger, Aaron Hughes.
FARNIR Thomas Hitzlsperger, 
Darius Vassell.

BIRMINGHAM (BLUES)

Stofnað: 1875
Heimavöllur: St.
Andrews (30.009)
Sæti í fyrra: 12.
sæti
Þjálfari:
STEVE BRUCE 
(desember 2001)

Meistari: Aldrei.

KOMNIR Mehdi Nafti, Walter Pandi-
ani, Nicky Butt, Jermaine Pennant,
Mikael Forssell.
FARNIR Darren Carter, Robbie Blake.

BLACKBURN ROVERS

Stofnað: 1875
Heimavöllur:
Ewood Park
(31.367)
Sæti í fyrra: 15.
sæti
Þjálfari:
MARK HUGHES
(sept. 2004)

Meistari: 3 sinnum (síðast 1995)

KOMNIR Shefki Kuqi, Craig Bellamy.
FARNIR Nils-Eric Johansson, Craig
Short, Jon Stead.

BOLTON WANDERERS (TROTTERS)

Stofnað: 1874
Heimavöllur:
Reebok Stadium
(27.879)
Sæti í fyrra: 
6. sæti
Þjálfari:
SAM ALLARDYCE
(okt. 1999)

Meistari: Aldrei.

KOMNIR Ian Walker, El-Hadji Diouf,
Jared Borgetti, Abdoulaye Diagne-
Faye (í láni).
FARNIR Jason Talbort, Vincent
Candela, Fernando Hierro.

CHARLTON ATHLETIC (ADDICKS)

Stofnað: 1905
Heimavöllur:
The Valley (26.875)
Sæti í fyrra: 
11. sæti
Þjálfari: ALAN
CURBISHLEY 
(júlí 1991)

Meistari: Aldrei.

KOMNIR Kelly Youga, Darren
Ambrose, Chris Powell, Darren Bent.
Jonathan Spector, Gonzalo Sorondo
og Alexei Smertin (í láni).
FARNIR Paul Konchesky.

CHELSEA (BLUES)

Stofnað: 1905
Heimavöllur: Stam-
ford Bridge (42.449)
Sæti í fyrra: 1. sæti
Þjálfari:
JOSE MOURINHO
(júní 2004)

Meistari: 2 sinnum (síðast 2005)

KOMNIR Asier Del Horno, Scott
Sinclair, Lassana Diarra, Shaun Wright-
Phillips.
FARNIR Juan Sebastian Veron, Mateja
Kezman, Mikael Forssell, Scott Parker, Al-
exei Smertin (lánaður).

EVERTON (TOFFEES)

Stofnað: 1878
Heimavöllur: Goodi-
son Park (40.170)
Sæti í fyrra: 4. sæti
Þjálfari:
DAVID MOYES 
(mars 2002)

Meistari: 9 sinnum (síðast 1987)

KOMNIR Per Kröldrup, Mikel Arteta,
Phil Neville, Simon Davies, John Ruddy.
FARNIR Steve Watson, Alan Stubbs.

FULHAM (COTTAGERS)

Stofnað: 1879
Heimavöllur: Craven
Cottage (22.000)
Sæti í fyrra: 13. sæti
Þjálfari:
CHRIS COLEMAN
(apríl 2003)

Meistari: Aldrei.

KOMNIR Heiðar Helguson, Niclas Jen-
sen, Ahmad Elrich, Jaroslav Droby.
FARNIR Andy Cole, Edwin van der Sar.

LIVERPOOL (REDS)

Stofnað: 1892
Heimavöllur: Anfield
(45.632)
Sæti í fyrra: 5. sæti
Þjálfari:
RAFAEL BENITEZ
(júní 2004)

Meistari: 18 sinnum (síðast 1990)

KOMNIR Jose Reina, Boudewijn
Zenden, Mark Gonzalez, Antonio Barrag-
an, Mohamed Sissoko, Peter Crouch.
FARNIR Gregory Vignal, Antonio Nunez,
Alou Diarra, Igor Biscan, El-Hadji Diouf,
Vladimir Smicer. Chris Kirkland, Bruno
Cheyrou og Anthony Le Tallec; (lánaðir).

FÓTBOLTI Howard Wilkinson var
síðasti enski knattspyrnustjórinn
til að gera lið í efstu deild á
Englandi að meisturum, þegar
hann var við stjórnvölinn hjá
Leeds United í byrjun tíunda ára-
tugarins. Auk þess að hafa gríðar-
lega reynslu af þjálfun hefur
Wilkinson starfað hjá enska
knattspyrnusambandinu undan-
farin ár og þekkir því ensku
landsliðsmennina betur en flestir
aðrir. 

Ekki er komið að tómum kofan-
um hjá Wilkinson þegar hann er
spurður út í komandi leiktíð á
Englandi, möguleika enska lands-
liðsins á HM og gömlu góðu dag-
ana hjá Leeds.

Chelsea ver titilinn
„Ég á bágt með að trúa öðru en að
Chelsea verji titil sinn í úrvals-
deildinni,“ sagði Wilkinson, en
benti á að baráttan yrði eflaust
harðari í vetur en hún var á síð-
ustu leiktíð. „Ég held að lið eins og
Manchester United verði mun
sterkari í ár og veiti Chelsea
harða samkeppni og þá verður at-
hyglisvert að sjá hvernig Arsene
Wenger tekst til með ungu strák-
ana hjá Arsenal. 

Enska úrvalsdeildin skiptist
auðvitað í þrjár deildir, toppliðin,
botnliðin og svo öll hin þar inn á
milli. Liðin sem komu upp í vor
eiga öll eftir að lenda í gríðarleg-

um vandræðum í vetur og eins og
sagan sýnir okkur þurfa þau á
kraftaverki að halda til að halda
sér uppi,“ sagði hann. 

Aðspurður sagðist Wilkinson
sjá fyrir sér að Manchester City
og Tottenham gætu orðið þau lið
sem kæmu mest á óvart í úrvals-
deildinni á þessu tímabili. „Stuart
Pearce er frábær þjálfari sem
þekkir leikinn vel og stendur
fastur á sínu og þó City hafi orðið
fyrir blóðtöku þegar það missti
Wright-Phillips held ég að liðið
gæti komið á óvart í vetur. Lið
Tottenham er líka mjög ungt og
efnilegt. Það gæti náð langt ef rétt
er haldið á spöðunum, ekki síst
með tilkomu Edgar Davids,“ sagði
Wilkinson. 

Útlendingar í tísku
Skoðanir Wilkinson á ensku knatt-
spyrnunni og landsliðinu skína
greinilega í gegn þegar hann er
spurður út í breytingarnar sem
orðið hafa á enska boltanum síðan
hann náði svo frábærum árangri
með Leeds á sínum tíma. „Þegar
ég tók við Leeds var liðið í botn-
baráttu í næstefstu deild, en ég
náði að rífa það upp og gera það
að enskum meistara á tveimur
árum. Þetta er ekki hægt í dag.
Boltinn hefur breyst og nú eru
það peningarnir sem tala og ráða
öllu. Ef þú kemur upp í úrvals-
deild með lið og átt ekki lágmark

35 milljónir punda til að byggja
upp lið muntu eiga í miklum vand-
ræðum,“ sagði hann beiskur í
röddinni.

En hvernig stendur á því að
enginn enskur þjálfari hefur orðið
meistari í Englandi í allann þenn-
an tíma? „Ég hef mikið hugsað um
þetta og ég er dálítið vonsvikinn
yfir því. Flestir myndu segja að
það væri vegna þess enskir þjálf-
arar væru ekki nógu góðir, en ég
er ósammála því. Enskir þjálfarar
fá einfaldlega ekki tækifæri til
þess og eins og sagt er verður
enginn spámaður í heimalandinu.
Það virðist vera „sexí“ að vera
með erlenda þjálfara núna,“ sagði
Wilkinson og gretti sig. 

„Þegar þú færð enskan þjálf-
ara vita allir allt um hann og því
fær hann ekki jafn mikinn vinnu-
frið og þeir erlendu. Fólki þykir
þeir erlendu búa yfir meiri dulúð
og til dæmis virðast fjölmiðlar og
leikmenn bera meiri virðingu
fyrir mönnum sem þeir þekkja
ekki,“ sagði Wilkinson.

Skotarnir í vandræðum
Enski boltinn hefur breyst mikið
síðan Wilkinson varð meistari
með Leeds árið 1992 og hann
telur að það sé ekki endilega
vegna breyttra áhrifa í þjálfun,
heldur einfaldlega vegna þess að í
dag eru margir af bestu leik-
mönnum heims að leika á

Englandi. „Ef þú ert með góða
leikmenn verður fótboltinn að
sama skapi góður. Ég hef ekkert á
móti því að góðir leikmen komi til
Englands og spili þar, en enski
boltinn er að fyllast af útlendum
meðalmönnum sem eru ódýrari
en þeir ensku og það er farið að
skapa vandamál. Sjáðu bara hvað
hefur gerst í Skotlandi. Með fullri
virðingu fyrir þeim hefur upp-
bygging þarlendra leikmanna
farið í vaskinn og það bitnar hart
á landsliðinu. Það sama var að
gerast í Þýskalandi, en þar gripu
menn í taumana áður en allt var
komið í óefni. Englendingar
verða að sama skapi að gæta að
þessu í framtíðinni,“ sagði hann.

Cantona hentaði ekki
Í tíð Wilkinson sem knattspyrnu-
stjóra léku margir frábærir leik-
menn undir hans stjórn, en hvaða
leikmaður skyldi vera sá besti að
hans mati? „Steven Gerrard er
besti leikmaður sem ég hef þjálf-
að með enska landsliðinu, ekki
spurning. Hjá félagsliði verð ég
að segja Gordon Strachan. Hann
var ótrúlegur leiðtogi á vellinum
og frábær leikmaður í alla staði.“
Margir spyrja sig þá eflaust
hvernig standi á því að hann nefni
ekki Eric Cantona. „Cantona var
ansi sérstakur leikmaður og ég
hef verið gagnrýndur mikið fyrir
að selja hann á sínum tíma. Það

STERKAR SKOÐANIR Howard Wilkinson hefur
áhyggjur af sífelldum straumi útlendinga inn í
enska boltann.

Fáir menn í heiminum þekkja enska boltann betur en fyrrverandi knattspyrnustjórinn Howard Wilkinson, sem
staddur var hér á landi í vikunni á vegum Knattspyrnusambands Evrópu. Fréttablaðið náði tali af kappanum
og spurði hann út í stöðu mála í enska boltanum.

ÞAÐ ER „SEXÍ“ AÐ VERA MEÐ 



sem menn muna ekki er að hann
var ekki lykilmaður í liði Leeds á
sínum tíma og Leeds var ekki lið
sem hentaði honum, ekki frekar
en franska landsliðið. Cantona
þurfti lið eins og Manchester
United til að blómstra, því þar var
sviðið alfarið hans.“

England vinnur HM 2006
Howard Wilkinson hefur miklar
mætur á Steven Gerrard hjá
Liverpool eftir að hafa unnið
mikið með honum hjá enska
landsliðinu og hefur fulla trú á því
að enska liðið hafi það sem til þarf
til að vinna HM á næsta ári. „Ég
sé hluti hjá Steven Gerrard sem
ég hef ekki séð nema hjá leik-
mönnum eins og Maradona, Pele
og Beckenbauer. Hann er eins og
víkingur sem rífur upp sverðið og
ræðst til atlögu með her sinn að
baki sér. Hann getur haft gríðar-
leg áhrif á leiki með áræðni sinni,
krafti og leiðtogahæfni. Ég hef
dálitlar áhyggjur af því gríðar-
lega álagi sem verður á honum á
næstu mánuðum og hef áhyggjur
af því að það eigi eftir að koma
niður á enska landsliðinu á HM
næsta sumar. Að sama skapi er ég
þess fullviss að ef Gerrard og hin-
ir lykilmennirnir í enska landslið-
inu fá þokkalega hvíld og eru laus-
ir við meiðsli næsta sumar, muni
England vinna heimsmeistaratitil-
inn í Þýskalandi. Þetta verður
besta landslið Englands í 50 ár og
ég get sagt þér að þegar við stýrð-
um þessum strákum með yngri
landsliðunum árið 1998 hefðum

við getað sett 30 nöfn á blað þá og
sagt fyrir um styrk þeirra í dag.
Um 25 þessara stráka eru lykil-
menn liðsins í dag og þeir eiga
eftir að ná langt,“ sagði Wilkin-
son.

baldur@frettabladid.is
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MANCHESTER CITY (BLUES)

Stofnað: 1887
Heimavöllur: City of
Manchester Stadium
(48.000)
Sæti í fyrra: 8. sæti
Þjálfari:
STUART PEARCE
(mars 2005)

Meistari: 2 sinnum (síðast 1968)

KOMNIR Andy Cole, Darius Vassell, Kiki
Musampa (í láni).
FARNIR Christian Negouai, Shaun
Wright-Phillips, Jon Macken, Paul
Bosvelt, Steve McManaman (án félags).

MANCHESTER UNITED (RED DEVILS)

Stofnað: 1878
Heimavöllur:
Old Trafford (68.210)
Sæti í fyrra: 3. sæti
Þjálfari:
ALEX FERGUSON
(nóvember 1986)

Meistari: 15 sinnum (síðast 2003)

KOMNIR Park Ji-Sung, Ben Foster, Ed-
win van der Saar.
FARNIR Kleberson, Phil Neville, Roy
Carroll, Ricardo, Jonathan Spector (lán-
aður).

MIDDLESBROUGH (BORO)

Stofnað: 1876
Heimavöllur: Riverside
Stadium (35.049)
Sæti í fyrra: 7. sæti
Þjálfari:
STEVE MCLAREN
(júní 2001)

Meistari: Aldrei.

KOMNIR Emanuel Pogatetz, Yakubu.
FARNIR Mark Wilson, Boudewijn
Zenden.

NEWCASTLE UNITED (MAGPIES)

Stofnað: 1881
Heimavöllur: St James’
Park (52.193)
Sæti í fyrra: 14. sæti
Þjálfari:
GRAEME SOUNESS
(sept. 2004)

Meistari: 4 sinnum (síðast 1927)

KOMNIR Emre Belozoglu, Lee Clark,
Scott Parker.
FARNIR Darren Ambrose, Craig Bella-
my, Nicky Butt, Laurent Robert, Andy
O’Brien, Aaron Hughes, Patrick Kluivert.

PORTSMOUTH (POMPEY)

Stofnað: 1898
Heimavöllur:
Fratton Park
(19.179)
Sæti í fyrra: 16.
sæti
Þjálfari:
ALAIN PERRIN
(apríl 2005)

Meistari: 2 sinnum (1950)

KOMNIR John Viafara, Collins
Mbesuma, Andy O’Brien, Laurent
Robert, Gregory Vignal, Sander
Westerveld, Azar Karadas (í láni).
FARNIR Steve Stone, Patrik Berger,
Yakubu, Ricardo Fuller, Shaka
Hislop, Ricardo Fuller.

SUNDERLAND (BLACK CATS)

Stofnað: 1879
Heimavöllur:
Stadium of Light
(49.000)
Sæti í fyrra: 1.
sæti (1. deild)
Þjálfari: MICK
MCCARTHY (mars 2003)

Meistari: 6 sinnum (1936)

KOMNIR Alan Stubbs, Martin
Woods, Kelvin Davis, Jon Stead, Dar-
yl Murphy, Anthony Le Tallec (í láni).
FARNIR Sean Thornton, Michael
Bridges, Thomas Myhre.

TOTTENHAM HOTSPUR (SPURS)

Stofnað: 1882
Heimavöllur:
White Hart Lane
(36.236)
Sæti í fyrra: 9. sæti
Þjálfari:
MARTIN JOL
(nóvember 2004)

Meistari: 2 sinnum (1961)

KOMNIR Edgar Davids, Paul Stalt-
eri, Wayne Routledge, Teemu Tainio,
Tom Huddlestone, Aaron Lennon.
FARNIR Thimothee Atouba, Simon
Davies.

WBA (BAGGIES)

Stofnað: 1878
Heimavöllur: The
Hawthorns
(28.000)
Sæti í fyrra: 17.
sæti
Þjálfari:
BRYAN ROBSON
(nóvember 2004)

Meistari: 1 sinni (1920)

KOMNIR Darren Carter, Steve
Watson, Diomansy Kamara, Chris
Kirkland (í láni).
FARNIR Darren Purse, Jason
Koumas, Rob Hulse.

WEST HAM (HAMMERS)

Stofnað: 1895
Heimavöllur:
Upton Park
(35.056)
Sæti í fyrra: 6.
sæti (1. deild)
Þjálfari:
ALAN PARDEW
(október 2003)

Meistari: Aldrei.

KOMNIR Danny Gabbidon, Paul
Konchesky, James Collins, Shaka
Hislop, Clive Clarke, Yossi Bena-
youn, Roy Carroll.
FARNIR Chris Powell, Luke Chad-
wick, Stephen Bywater, Don Hutchi-
son, Sergei Rebrov, Rufus Brevett.

WIGAN ATHLETIC (LATICS)

Stofnað: 1932
Heimavöllur: JJB
Stadium (25.000)
Sæti í fyrra: 2.
sæti (1. deild)
Þjálfari:
PAUL JEWELL
(júní 2001)

Meistari: Aldrei.

KOMNIR Mike Pollitt, Pascal Chim-
bonda, Ryan Taylor, Stephane
Henchoz, Damien Francis.
FARNIR Ian Breckin.

Allir GSM-viðskiptavinir Og
Vodafone eiga nú kost á því að
skoða mörkin úr ensku úrvals-
deildinni og Meistaradeild Evr-
ópu á komandi keppnistímabili
með því að fá þau send í símann
sinn nánast um leið og þau eru
skoruð. Um er að ræða þjónustu
sem Og Vodafone byrjaði með í
fyrra og að sögn Gísla Þorsteins-
sonar hjá markaðssviði félagsins
fékk hún svo góðar viðtökur að
það kom aldrei neitt annað til
greina en að halda áfram með
hana í ár. „Þetta er sérstaklega
kærkomið fyrir aðdáendur fót-
bolta sem eiga þess ekki alltaf
kost að horfa á leiki síns liðs.
Með því að nýta sér þessa
þjónustu fær maður

mörkin í símann sinn nánast í
beinni útsendingu,“ segir Gísli
og bætir við að flestir nýlegir
símar geti tekið á móti mörkun-
um, en þau eru send sem MMS-
myndskilaboð sem vistast inn á
símann. Viðskiptavinurinn getur
því horft á mörkin aftur og aftur
og búið sér til myndarlegan
markabanka í símanum. Gísli
segir viðskiptavinir Og Vodafone
hafa notfært sér þjónustuna í
miklum mæli frá því að hún var
kynnt til sögunnar í fyrra. „Þeir
sem hafa prófað þetta segja að
það verði ekki aftur snúið,“ segir
hann. Kostnaðurinn á þjón-
ustinni er mánaðarlegur og fer
eftir þeim fjölda liða sem við-
skiptavinur kýs að vera áskrif-
andi að, en til að mynda kostar
það 490 krónur á mánuði að fá
send öll mörkin úr einum riðli og
úrslitakeppni Meistaradeildar
Evrópu í símann. Hægt er að
nálgast nánari upplýsingar um

mörkin í símann og
hvaða farsímar geta

tekið við slíkum
myndskeiðum á
www.ogvodafone.is

EIÐUR SMÁRI Í SÉR-KLASSA
Þegar Wilkinson var spurður hvort hann kannaðist
við fleiri íslenska leikmenn sagði hann muna eftir
Jóhannesi Karli Guðjónssyni og auðvitað Eiði
Smára Guðjohnsen, en Wilkinson hefur miklar
mætur á honum. „Mér fannst Eiður Smári vera
einn besti leikmaður Chelsea í fyrra og ég held
að hans framlag hafi vegið þyngra en flestir
gera sér í raun grein fyrir. Mér fannst Eiður vera
í betra formi en hann hefur verið áður og mér
þótti hann mjög góður. Mourinho hefur verið
að láta hann rokka dálítið á milli miðju og
sóknar, enda virðist það henta honum ágæt-
lega. Hann er svona leikmaður sem hvorki
er hægt að kalla beinlínis miðjumann né
sóknarmann, þannig að það þarf eiginlega
að koma upp með nýtt nafn á leikmenn
eins og hann. Eiður er stór, sterkur og
góður í loftinu, hann er frábær send-
ingamaður og klárar færin sín vel. Það
segir sína sögu að hann skuli vera
fastamaður í liði eins og Chelsea og að
mínu viti er Eiður leikmaður í sérklassa
með þeim allra bestu í úrvalsdeild-
inni,“ sagði Wilkinson.

Og Vodafone sinnir knattspyrnuáhugamönnum:

Fá›u mörkin í símann

STEVEN GERRARD
Lykilleikmaður hjá

Liverpool sem mun
sennilega láta mikið að

sér kveða í ensku
úrvalsdeildinni í vetur.

ERLENDAN ÞJÁLFARA

EIÐUR SMÁRI OKKAR
Eiður Smári Guðjohnsen
er í harðri samkeppni um
sæti í byrjunarliði Chelsea
en telst vera í dag einn af
lykilleikmönnum liðsins.
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Keppni í ensku úrvalsdeildinni hófst í gær og stó›u Manchester United og Liverpool í ströngu. Eftir 2-0
sigur Man. Utd. á Everton sag›i Wayne Rooney, framherji United, li› sitt vera alveg jafn gott og li›
Chelsea sem vann úrvalsdeildina me› yfirbur›um í fyrra.

Manchester United ætlar sér titilinn

FÓTBOLTI Manchester United byrj-
aði leiktíðina í ensku úrvalsdeild-
inni á því að leggja lið Everton að
velli með tveimur mörkum gegn
engu.

Ruud van Nistelrooy kom
Manchester United yfir á 43. mín-
útu eftir góða sókn. Wayne
Rooney, sem var einstaklega líf-
legur í leiknum, átti heiðurinn af
markinu en hann dró að sér þrjá
varnarmenn Everton og lagði síð-
an boltann til vinstri þar sem bak-
vörðurinn John O’Shea kom
hlaupandi og sendi boltann inn á
teiginn þar sem van Nistelrooy
skaut í fyrstu snertingu í þak-
netið.

Everton hafði verið sterkara
liðið fram að markinu og varði
Edwin van der Sar, markvörður
Manchester United, glæsilega
skalla frá Tim Cahill skömmu
áður.

Eftir innan við eina mínútu frá
upphafi seinni hálfleiks bætti
Wayne Rooney, fyrrverandi leik-
maður Everton, við öðru marki
eftir slæm mistök Joseph Yobo,
varnarmanns Everton.

Rooney var ánægður í leikslok
og sagði Manchester United til
alls líklegt á leiktíðinni. „Það er
búið að tala mikið um hversu auð-
velt það verður fyrir Chelsea að
verja titilinn en ég held að deild-
arkeppnin verði jöfn þetta árið.
Það eru flestir ómeiddir hjá okkur
núna og ég er viss um að við
munum berjast um sigur í öllum
keppnum.“

Phil Neville lék sinn fyrsta
deildarleik fyrir Everton en hann
er nýkominn til félagsins frá
Manchester United.

Á Riverside-leikvanginum
mættust Middlesbrough og Liver-
pool. Fyrri hálfleikurinn var frek-

ar tíðindalítill en Steven Gerrard
fékk þó eitt gott færi eftir ágæta
skallasendingu Fernando Mori-
entes, en fast skot fyrirliðans fór
yfir markið.

Middlesbrough var sprækara
liðið í fyrri hálfleiknum en náði
þó ekki að skapa góð marktæki-
færi. Mohammed Sissoko, sem
kom frá Valencia til Liverpool í
sumar, lék ágætlega í fyrri hálf-

leik og virðist sem hann ætli að
reynast Liverpool góður liðs-
styrkur.

Seinni hálfleikurinn byrjaði
fjörlega og voru leikmenn Liver-
pool aðgangsharðir á fyrstu mín-
útunum. Gerrard átti tvö langskot
sem Mark Schwarzer, markvörð-
ur Middlesbrough, átti ekki í nein-
um vandræðum með að verja.

Bæði lið skiptust síðan á að

sækja, án þess þó að skapa sér góð
marktækifæri.

Á 73. mínútu fékk Ugo Ehiogu
rautt spjald fyrir að brjóta á
Steven Gerrard, sem var að kom-
ast einn inn fyrir vörnina eftir
ágæta sendingu Milan Baros. 

Eftir þetta sótti Liverpool nær
linnulaust til leiksloka en náði
ekki að skora.

magnush@frettabladid.is

LEIKIR GÆRDAGSINS

Enska úrvalsdeildin:
EVERTON–MANCHESTER UNITED 0–2
0–1 Ruud van Nistelrooy (43.), 0–2
Wayne Rooney (46.).
ASTON VILLA–BOLTON 2–2
1–0 Kevin Phillips (4.), 1–1 Kevin Davies
(6.), 1–2 Ivan Campo (8.), 2–2 Steven
Davis (9.).
FULHAM–BIRMINGHAM 0–0
MANCHESTER CITY–WBA 0–0
MIDDLESBROUGH–LIVERPOOL 0–0
PORTSMOUTH–TOTTENHAM 0–2
0–1 Andy Griffin, sjálfsmark (45.), 0–2
Jermaine Defoe (64.).
SUNDERLAND–CHARLTON 1–3
0–1 Darren Bent (11.), 1–1 Andy Gray
(32.), 1–2 Danny Murphy (64.), 1–3
Darren Bent (90.).
WEST HAM–BLACKBURN 3–1
0–1 Andy Todd (18.), 1–1 Teddy
Sheringham (46.), 2–1 Nigel Reo-Coker
(62.), 3–1 Matthew Etherington (80.).

Enska 1. deildin:
BRIGHTON–CREWE 2–2
BURNLEY–COVENTRY 4–0
LEICESTER–IPSWICH 0–0
Jóhannes Karl Guðjónsson lék allan tímann í
liði Leicester og nældi sér í gult spjald. 
LUTON–LEEDS 0–0
Gylfi Einarsson kom inn á í lið Leeds sem
varamaður á 77. mínútu.
MILLWALL–STOKE 0–1
Þórður Guðjónsson sat allan tímann á
varamannabekk Stoke.
NORWICH–CRYSTAL PALACE 1–1
PLYMOUTH–DERBY 0–2
Bjarni Guðjónsson lék allan leikinn í liði
Plymouth.
PRESTON–READING 0–3
Ívar Ingimarsson lék allan leikinn í liði Reading
en Brynjar Björn Gunnarsson er frá vegna
meiðsla.
QPR–SHEFFIELD UNITED 2–1
SHEFFIELD WED.–SOUTHAMPTON 0–1
WOLVES–HULL 1–0

Enska 3. deildin:
NOTTS COUNTY–LINCOLN CITY 2–1
Guðjón Þórðarson stýrði sínum mönnnum til
sigurs í öðrum leiknum í röð. Notts County er í
þrijða sæti deildarinnar með sjö stig. Leyton er í
efsta sæti með fullt hús stiga en Barnet í því öðru
með sjö stig, rétt eins og Notts County.

Gamla kempan Teddy Sheringham er lykilmaður í liði Hamranna:

FÓTBOLTI Gamla kempan Teddy
Sheringham, sem orðinn er 39
ára gamall, skoraði eitt mark
fyrir West Ham í fyrsta leik ný-
liðanna, en West Ham mætti þá
Blackburn Rovers og hafði betur
á heimavelli sínum, 3-1. 

Sunderland, sem vann 1.
deildina nokkuð örugglega í
fyrra, byrjaði ekki eins vel og
West Ham og þurfti að sætta sig
við að tapa 1-3 fyrir Hermanni
Hreiðarssyni og félögum í
Charlton Athletic, en Hermann
átti ágætis leik í stöðu miðvarð-
ar. Darren Bent skoraði tvö mörk
fyrir Charlton og Danny Murphy
eitt, en Andy Gray skoraði mark
Sunderland.

Tveir leikir
enduðu með
m a r k a l a u s u
jafntefli en
það voru
v i ð u r e i g n i r
Fulham og
Birmingham,
þar sem Heið-
ar Helguson
var vara-
maður í liði
Fulham, og
M a n c h e s t e r
City og West
Bromwich Al-
bion.

Tottenham Hotspur lagði
Portsmouth að velli á útivelli

með tveimur mörkum gegn engu
þar sem Andy Griffin skoraði
sjálfsmark á lokamínútu fyrri
hálfleiks og enski landsliðsmað-
urinn Jermain Defoe bætti svo
við öðru marki um miðbik síðari
hálfleiks.

Aston Villa og Bolton gerðu
2–2 jafntefli þar sem öll mörk
leiksins komu á fyrstu níu mínút-
um leiksins. Kevin Phillips kom
Aston Villa yfir á fjórðu mínútu
leiksins en Bolton svaraði með
mörkum frá Kevin Davies á
sjöttu mínútu og Ivan Campo á
þeirri áttundu, en Steven Davis
jafnaði fyrir Aston Villa mínútu
síðar og þar við sat.

- mh

Sheringham skora›i í 3–1 sigri West Ham

WAYNE ROONEY
Rooney sést hér fagna marki
sínu í gær en hann komst þá
inn í slaka sendingu Joseph
Yobo, varnarmanns Everton,
og átti ekki í vandræðum með
að skora.

NORDIC PHOTOS/GETTY

TEDDY SHERINGHAM
Sheringham átti
ágætis leik gegn

Blackburn Rovers í
gær, en hann var
kosinn besti leik-

maður 1. deildar á
síðustu leiktíð. 

FÓTBOLTI Rafael Benitez, knatt-
spyrnustjóri Liverpool, hefur
viðurkennt að hann hefði ekkert á
móti því að fá Michael Owen aftur
til Liverpool. Framtíð Owens hjá
Real Madrid er óljós eftir að
brasilísku landsliðsframherjarnir
Julio Baptista og Robinho gengu
til liðs við spænska stórveldið á
sama deginum. 

Tímabilið sem er fram undan
er mikilvægt fyrir Michael Owen
þar sem heimsmeistarakeppnin í
knattspyrnu fer fram í Þýskalandi
á næsta ári. Benitez segir Owen
vilja koma aftur til Liverpool. „Ég
veit af því að Owen hefur hug á
því að koma aftur til Liverpool. En
við getum ekki keypt hann nema
við fáum viðunandi verð fyrir

Milan Baros,
sem líklega er
að fara. En ég
hef að sjálf-
sögðu áhuga á
því að fá Owen
til Liverpool
því hann er
góður leikmað-
ur, frábær
atvinnumaður
og fínn strákur
að auki.“

Benitez hefur verið að leita að
miðverði í allt sumar og vonast
einnig til þess að fá til sín leik-
mann sem leikur hægra megin á
miðjunni, en Liverpool má ekki
við miklum skakkaföllum í þess-
um stöðum. - mh

Michael Owen:

Benitez vill fá Owen til Liverpool

MICHAEL OWEN
Orðaður við för til
Liverpool.

SKRÁÐU HÓPLEIK OG KEPPTU VIÐ FÉLAGANA
STILLTU UPP ÞÍNU EIGIN DRAUMALIÐI Á VISIR.IS

TVÖ MÓT - FYRRI OG SEINNI UMFERÐ
VEGLEGIR VINNINGAR Í BÁÐUM UMFERÐUM

VERTU MEÐ OG SKRÁÐU ÞIG STRAX!

KYNNA:

&
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BT Skeifan, BT Kringlunni, BT Egilsstöðum, BT Selfossi    kl. 13 til 17 
BT Smáralind    kl. 12 til 18

**Miðað við jafnar vaxtalausar greiðslur á Visa eða 
Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við 

samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum 
greiðslum yfir samningstímann.

*Meðalmánaðargreiðsla á 48 mánaða 
tölvukaupaláni VÍS. Umsóknin er afgreidd 

á staðnum á innan við mínútu.

Super DVD skrifari 
Auðvelt er að afrita 
DVD. Skrifanlegir DVD 
diskar rúma allt að 7 falt gagnamagn 
miðað við eldri geisladiskana

Harman Kardon hátalarar
Harman Kardon er gæðamerki. Toshiba 
hefur notast við Harman Kardon hátlarar 
í sínum fartölvum í gegnum tíðina. Betri 
hljóm færð þú varla.

ATI X300 
skjástýring
ATI X300 er eitt 
öflugasta skjákortið sem 
fáanlegt er í fartölvur!

S.M.A.R.T
Verndar gögnin þín. Með 
þessari tækni eru gögnin 
þín öruggari. Lætur þig 
vita af yfirvofandi bilun 
harða disksins.

Intel Pentium Centrino 
Dothan örgjörvi Ný 
útgáfa af Centrino 
örgjörvanum sem afkastar 
allt að 22% meira

15,4 Breiðtjaldsskjár
Sjáðu alla myndina í góðri 
upplausn en hámarks-
upplausn er 1280 x 800 
punktar.

FYLGIR

Tengdu við 
sjónvarp
Auðvelt er að 
tengja tölvuna við 
sjónvarp. 

131.988
Staðgreitt

3.831
Tölvukaupalán 48 mán.

* 10.999
Vaxtalaust 12 mán.

**

PSM4XE-01L018G3

Toshiba Satellite M40X-119
• Intel® Centrino™ mobile tækni
• Intel® Pentium® M 740 1.73 GHz (Dothan)
• Front Side Bus 400 MHz, 2MB
• 512MB DDR minni (Mest 2048MB)
• 60GB S.M.A.R.T. drif
• 15.4" Breiðtjaldsskjár (1280 x 800 upplausn
• Intel GMA 915 skjástýring
• Super DVD Multi brennari
• 10/100 Ethernet og V.90 mótald
• VGA, TV-OUT, kortalesari
• i.LINK® (IEEE 1394), 3x USB 2.0, hljóð inn/út
• PC Card Type II rauf, 2 minnisraufar (1 laus).
• Snertimús og margmiðlunarhnappar
• 365 x 275 x 29.5 mm, 3.0 kg
• Lithium-ion, Allt að 3.16 klst. (Mobile Mark™)
• Intel® PRO/Wireless 2200 b/g 54Mbps
• Windows XP Home
• 2 ára alþjóðleg ábyrgð á vinnu og varahlutum

 

Intel Centrino
Ný útgáfa af Centrino 
örgjörvanum sem afkastar 
allt að 22% meira

DVD skrifari 
Auðvelt er að afrita DVD. Skrifanlegir 
DVD diskar rúma allt að 7 falt 
gagnamagn miðað við eldri 
geisladiskana

Þráðlaust net
Innbyggt 54Mbps netkort, vélin 
dettur beint inn á þráðlausa 
netið - ekkert snúruvesen.

FYLGIR

512MB minni

FYRSTA
GREIÐSLA

1.OKT

3.831

155 .988  
Staðgreitt

4.471
Tölvukaupalán 48 mán.

* 12.999
Vaxtalaust 12 mán.

**

FYRSTA
GREIÐSLA

1.OKT

4.471

PSM40E-05001QED

Toshiba Satellite M40-133
• Intel® Centrino™ mobile tækni
• Intel® Pentium® M 730 (Dothan)
• 512MB DDR minni (Mest 2048MB)
• 60GB S.M.A.R.T. drif
• 15.4" Breiðtjaldsskjár (1280 x 8 00 upplausn)
• ATI MOBILITY RADEON X300  64MB DDR skjástýring
• Super DVD Multi brennari
• Sjónvarpsútganur, i.LINK® (IEEE 1394), Kortalesari
• Harman Kardon víðóma hátalarar
• 360 x 270 x 25 mm, 2.78 kg
• Lithium-ion, Allt að 3.7 klst. (Mobile Mark™)
• Intel® PRO/Wireless 2200 b/g 54Mbps
• 2 ára alþjóðleg ábyrgð á vinnu og varahlutum

60GB harður diskur

512MB vinnsluminni

Toshiba 

gæðatölvur á 

betra verði í BT

*

*
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Ein af bestu
v i n k o n u m
mínum gifti
sig í gær. Ég
get varla lýst
þessari stund
en ég get sagt
eitt; dásamleg
var hún. Vin-

kona mín var fegurri en nokkru
sinni fyrr og ekki var brúðguminn
síðri. Í kirkjunni hugsaði ég með
mér hvað þau væru heppin að hafa
fundið hvort annað því það er ekki
á hverjum degi sem fólk hnýtur
um „rétta manninn/konuna“. Veisl-
an fór fram í einu af virðulegustu
húsum Vesturbæjarins og það
iðaði allt af rómantík. Á tímabili
var ég hálfklökk yfir þessu öllu

saman en það er kannski bara af
því að ég stefni að því að gifta mig
innan árs. Ég er búin að finna
mann sem hentar mér fullkom-
lega. Hann hefur heilbrigðar skoð-
anir, er barngóður, klár og fjár-
hagslega í jafnvægi (mjög mikil-
vægt). Í ofanálag kann hann að
elda, hann veit hvar ryksugan er
geymd og er fjallmyndarlegur. Það
mikilvægasta af öllu er þó að hann
skuli þola mig. Ef ég væri ég gæti
ég nefnilega ekki búið með sjálfri
mér. 

Í dag er ég þeirrar skoðunar að
presturinn skipti höfuðmáli. Ég er
bara í töluverðum vandræðum því
það eru þrír prestar í sigtinu sem
mér finnst allir jafn frábærir. Það
lítur því út fyrir að ég þurfi að

gifta mig þrisvar. Þar sem mér
finnst það ekki sérlega góður kost-
ur hef ég ákveðið að vera sann-
gjörn og leyfa tilvonandi eigin-
manni mínum að ráða þessu mikil-
vægasta atriði brúðkaupsins. Mér
skilst að samningaviðræður og
sanngirni séu lykilatriði í hjóna-
bandi, fyrir utan sjálfa ástina nátt-
úrlega. Þó ég sé farin að skipu-
leggja brúðkaupið verð ég þó að
viðurkenna að veislan er ekki enn-
þá inni í myndinni. Það getur
meira en vel verið að ég sleppi
henni algerlega. Það sem skiptir
mig mestu máli er falleg athöfn og
dásamlegir hveitibrauðsdagar sem
hefjast munu á framandi slóðum
og vonandi endast ævilangt í gráa
hversdagsleikanum. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
MARTA MARÍA JÓNASDÓTTIR UPPLIFÐI ÆÐISLEGT BRÚÐKAUP Í GÆR

Dásamlegir hveitibrauðsdagar
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Vantar þig...

YFIR 150.000 ÍSLENDINGAR 

LESA FRÉTTABLAÐIÐ AÐ 

MEÐALTALI  Á HVERJUM DEGI. 

SMÁAUGLÝSING Í FRÉTTA-

BLAÐINU ER ÓDÝR OG ÁHRIFARÍK 

LEIÐ SEM TRYGGIR MESTU 

HUGSANLEGU ÚTBREIÐSLU 

Á SKILABOÐUM ÞÍNUM. 

AUGLÝSINGIN ER AUK ÞESS BIRT 

ÞÉR AÐ KOSTNAÐARLAUSU 

Á VISIR.IS.

PANTAÐU SMÁAUGLÝSINGAR 
Í SÍMA 550 5000 EÐA Á VISIR.IS. 

– smáauglýsingar sem allir sjá

■ PONDUS

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Frode Överli

Gjörðu svo
vel!

Ó, himna-
drottinn...

Nú máttu
hefjast
handa.

Ég...
Ég...

Ég veit ekki hvar
ég á að byrja!!

Má ég túlka
það þannig
að þú sért...

VON-
LAUS!!!

Næsti!
Gjörðu
svo vel!

Ohh, góði
guð...

Af og til er ég notaður
sem tilraunadýr fyrir

tannlæknanema. Fallpró-
sentan er mjög há!

Hún er líka há á
pikköpp-línunum
þínum! Gjörðu

svo vel!
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Julia Roberts hefur gefið í skyn að
hún kunni að segja skilið við sviðs-
ljósið að loknu fyrsta sviðshlut-
verki hennar á Broadway. Hana
langar víst að eyða mun meiri tíma
með tvíburunum Phinnaeus og
Hazel. Síðan hún fæddi hefur hún
eingöngu birst í myndböndum
rokkarans Dave Matthews og talað
inn á teiknimyndirnar Charlotte's
Web og Ant Billy. Að sögn National
Enquirer er Julia að gera sig klára
til þess að hætta og ákvörðun henn-
ar að leika á sviði sé besta vísbend-
ingin um það. Þar að auki vill hún
að hennar verði minnst sem lista-
manns en ekki sem kvikmynda-
stjörnu. „Hún hefur talað um að
flytjast frá Los Angeles síðan hún
eignaðist tvíburana,“ segir heim-
ildarmaður blaðsins.

Kimberly Stewart
finnst Aniston ljót

Leikkonan Lucille Ball hefur
verið kjörin vinsælasta stjarnan í
Bandaríkjunum sem farin er yfir
móðuna miklu. Ball, sem gerði
garðinn frægan í sjónvarpsþátt-
unum I Love Lucy, varð í efsta
sæti á listanum sem er unninn úr
svokallaðri Q-stigatöflu sem
mælir vinsældir stjarnanna.

Á meðal þeirra sem komust
einnig á topp tíu listann voru Fred
Astaire, Jackie Gleason og Mich-
ael Landon, sem sló í gegn í þátt-
unum Húsið á sléttunni. Tónlistar-
maðurinn Johnny Carson og leik-
arinn John Ritter eru nýjastir á
listanum og komust báðir á topp
tíu. Af þeim 169 stjörnum sem
voru mældar með Q-stigatöflunni
hlutu þeir Robert Atkins, sem
fann upp Atkins-kúrinn, rappar-
inn Tupac Shakur og lögfræðing-
urinn Johnnie Cochran fæst stig
og voru því manna óvinsælastir.

Af þeim stjörnum sem enn eru

á lífi hefur leikarinn Tom Hanks
verið í efsta sætið undanfarin ár.
„Sumir af þeim sem eru látnir
hafa álíka mörg Q-stig eða fleiri
en margir af þeim sem eru enn á
lífi,“ sagði aðstandandi könnunar-
innar. 

Julia a› hætta?

JULIA ROBERTS Roberts hefur gefið í skyn að hún ætli að segja skilið við sviðsljósið.

Lucy Ball vinsælasta stjarnan

LUCILLE BALL Leikkonan er vinsælasta
látna stjarnan í Bandaríkjunum samkvæmt
Q-stuðlinum.

Kjáninn hún Kimberly Stewart,
dóttir Rods Stewart, er miður sín
yfir ummælum sínum um Jenni-
fer Aniston sem hún lét falla í við-
tali nýlega. „Ég fíla Jennifer
Aniston af því að hún er ófríð.
Hún hlýtur að búa yfir einhverj-
um öðrum kostum því það er ekki
eins og hún sé falleg eða eitt-
hvað,“ sagði Kimberly í júlíhefti
Blender-tímaritsins.

Þegar Jennifer var spurð um
þessa yfirlýsingu Kimberly í við-

tali sínu við Vanity Fair sagði
hún:„ Þetta bókstaflega eyðilagði
fyrir mér kvöldið. Mér sárnaði
mjög mikið.“

Nú sér Kimberly eftir öllu
saman og hefur sent Jennifer
blómvönd og afsökunarbeiðni.
„Þetta var svona einn af þessum
hlutum sem maður segir og hugs-
ar svo um leið, „hvað var ég að
pæla?“ Hún sagði í Vanity Fair að
sér hefði sárnað og mér líður
ömurlega,“ sagði Kimberley.

JENNIFER ANISTON Jennifer hefur löngum þótt ein fegursta kona heims en tekur
neikvæðri umfjöllun greinilega illa.



Ég er eiginlega hættur að skilja
af hverju svona margar breskar
hljómsveitir hljóma eins þessa
dagana. Þessi hérna, Thirteen
Senses, hljómar eins og fullkom-
in sambræðingur af Coldplay og
Keane. Auðvitað gengur þeim
alveg ágætlega að fóta sig á tón-
listarmarkaðnum.

Ég er með nokkrar kenningar.
Ein er að ungir tónlistarmenn,
sem dreymir um frama í tónlist,
reyni allt sem þeir geti til þess að
elta það sem er í gangi hverju
sinni. Önnur er að allar þessar
sveitir séu klónaðar í gróðurhúsi
Chris Martin, frá sömu bragð-
lausu plöntunni. Þriðja er að liðs-
menn þessara sveita séu aldir
upp á sömu vitleysunni af for-
eldrum sínum. Hver veit?

Málið er auðvitað að plötu-
fyrirtækin elska þessa tegund
tónlistar því hún er svo örugg.
Það er ekki hægt að segja að
þetta sé slæm tónlist því hún er
það ekki. Allt yfirbragð er af-
skaplega slétt og fínt, gítarmeló-
díurnar eru í sama vingjarnlega
stíl og The Edge úr U2 er þekkt-
ur fyrir. Sönglínurnar eru hann-
aðar til þess að hægt sé að söngla
með þeim. Gallinn er hins vegar
sá að þetta rennur allt saman.
Ekki nóg með að erfitt sé að
greina á milli laga hljómsveita í

dag, heldur getur hreinlega verið
erfitt að greina á milli hljóm-
sveita yfir höfuð.

Með öðrum orðum, þetta er
ekkert sérstakt þó að þetta sé
mjög vel unnið og flutningur
vandaður. Verkið er laust við all-
an persónuleika og þar af leið-
andi leiðinlegt. Að hlusta á þessa
plötu er svipað og að horfa á
endurgerð miðlungs leikstjóra af
klassískri bíómynd sem búið er
að skjóta aftur, ramma fyrir
ramma, á myndbandsupptöku-
tæki með sjónvarpsleikurum.

Birgir Örn Steinarsson

Coldsailor? Keanplay 
e›a Doves Patrol?

THIRTEEN SENSES: 
THE INVITATION

Frumraun Thirteen Senses er eins óspennandi
og fermingarveisla fjarskyldrar frænku þar sem
aðeins er boðið upp á kexkökur og vatn. Enn
eitt Coldplay-klónið sem slapp út af hælinu.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Sýnd kl. 1.50 og 4 í 3vídd

Sýnd kl. 8 

Sýnd kl. 1.30, 3.40 og 5.50 í 3vídd Sýnd kl. 10.30  B.i. 16 ára Sýnd kl. 4 og 6 í 3vídd

Sýnd kl. 8 og 10.30

Sýnd kl. 8 og 10.30  B.i. 16 ára

Sýnd kl.  5.30  B.i. 10 ára 

Sýnd í Smárabíói kl. 1, 2, 3.20, 4.20, 5.40, 6.40, 8, 9, 10.20 og 11.20
Sýnd í Lúxussal kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20  B.i. 10 ára Sýnd í Regnboganum kl.  3.40, 6, 8.30 og 10.50 B.i. 10 ára Sýnd í Laugarásbíó kl. 1, 3.30, 5.45, 8 og 10.15(POWER) B.i. 10 ára

Sýnd í Borgarbíói kl. 5.50, 8 og 10.20 Sýnd í Regnboganum kl.  3.30, 6, 8.30 og 11 Sýnd í Laugarásbíó kl. 1, 3.30, 5.45, 8 og 10.15Sýnd í Smárabíói kl. 2.40, 5.20, 8 og 10.30

Fór beint á toppinn í USA
Þriðja stærst opnun ársins í USA

KOMIN Í BÍÓ
OFURHETJURNAR 
ERU MÆTTAR Í EINNI 
STÆRSTU MYND 
ÁRSINS

★★★1/2
-KVIKMYNDIR.is

★★★
-KVIKMYNDIR.com

REGLA #27:
EKKI DREKKA YFIR ÞIG,
TÓLIN VERÐA AÐ VIRKA

REGLA #10:
BOÐSKORT ERU FYRIR

AUMINGJA!

REGLA #26:
VERTU VISS UM AÐ
HÚN SÉ Á LAUSU.

REGLA #18:
ÓKEYPIS DRYKKIR,

HVÍ EKKI?

XY félagar fá miðann á aðeins 600 kr !!

Allir sem kaupa miða á 
myndina dagana 10.-15. 
ágúst fá fría mánaðaráskrift 
á tónlist.is TONLIST.IS

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG

★★★ 
-SK. DV

★★★
-ÓHT. Rás 2

★★★1/2
-KVIKMYNDIR.is

★★★
-S.V. Mbl.

★★★
„EKTA STÓRSLYSAMYND“

-Ó.Ö.H, DV

BESTA GRÍNMYND SUMARSINS 
- FGG, FBL

POWERSÝNING Í LAUGARÁSBÍÓI KL.10.15 Á STÆRSTA THX TJALDI LANDSINS

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar
merktar með rauðu

Sýnd kl. 1.50

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Sýnd í Laugarásbíó

kl. 1, 3 og 6 í 3vídd
Sýnd í Laugarásbíó

kl. 8 og 10.15 B.i. 14 ára

★★★
-HJ. MBL

Sýnd í Borgarbíói kl. 3.40, 5.50, 8, 10.10 og B.i. 10 ára

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is 

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin alla daga frá kl. 12-18

KALLI Á ÞAKINU
e. Astrid Lindgren • Í samstarfi við Á þakinu
Su 14/8 kl 14, Lau 20/8 kl 14, Su 21/8 kl 14

9. sýn. sun. 21/8 kl. 14 nokkur sæti laus
10. sýn. sun. 28/8 kl. 16 sæti laus
11. sýn. fim. 1/9 kl. 19 sæti laus

MÚM Hóf lagasmíðar fyrir nýja plötu í
Galtarvita.

Drög a› n‡rri
plötu
Hljómsveitin Múm er nú komin
aftur til byggða eftir að hafa
dvalið við lagasmíðar í Galtar-
vita á Vestfjörðum. Að sögn um-
boðsmanns hljómsveitarinnar,
Jamie Cruisey, hefur hljóm-
sveitin dvalið í Galtarvita til að
hefjast handa við gerð nýrrar
plötu. Áætlað er að sú vinna
haldi áfram á þessu ári en stefnt
er á að platan komi út haustið
2006.

Annars er það einnig að
frétta af hljómsveitinni að hún
leggur land undir fót í septem-
ber til að spila á nokkrum tón-
leikum í Evrópu og heldur svo
jafnvel í tónleikaferð til Japan í
lok nóvember. ■

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



FISKBÚÐ
Til sölu/leigu

Í góðu grónu hverfi

Uppl. Í síma:  821-6920

Sú kvikmynd sem beðið hefur verið
með hvað mestri eftirvæntingu er A
Little Trip to Heaven í leikstjórn
Baltasars Kormáks. Í aðalhlutverk-
um eru stórleikarar á borð við For-
est Whitaker, Juliu Stiles og Peter
Coyote. Nú hefur kvikmyndahátíðin
í Toronto tilkynnt að A Little Trip to
Heaven verði sýnd í flokknum
Special Presentations og verður það
að teljast mikill heiður í ljósi þess
að myndir eins og Hótel Rúanda og
Sideways voru báðar í þessum
flokki í fyrra auk framlags Frakka
til Óskarsverðlaunanna, Les Chor-
istes, og Óskarsverðlaunamyndin
The Sea Inside frá Spáni. Endanleg-
ur listi yfir myndir í þessum flokki
verður birtur 23. ágúst.

Á heimasíðu kvikmyndahátíðar-
innar kemur fram að myndum sem
séu valdar í þennan flokk sé leik-
stýrt af frambærilegum leikstjór-
um með stórum stjörnum og sýni
listræna áræðni. Toronto-hátíðin
hefst 8. september en hún er ein
stærsta kvikmyndahátíðin í Norður-
Ameríku og er svokölluð A-hátíð.
Að koma mynd inn á slíka hátíð
hefur því mikið að segja fyrir sölu
og dreifingu. 

Baltasar Kormákur sat við

morgunverðarborðið í kvikmynda-
borginni Los Angeles þegar Frétta-
blaðið náði tali af honum. „Þetta er
mjög fínt, en það er nú samt mynd-
in og gæði hennar sem skipta mestu
máli,“ sagði hann hógvær. „Það er
ánægjulegt að myndin skuli vera á
leiðinni í umhverfi mynda sem tald-
ar eru eiga eftir að vekja mikla at-
hygli,“ bætti hann við. Baltasar ætti
þó að vera öllum hnútum kunnugur
í Toronto þar sem bæði 101 Reykja-
vík og Hafið voru sýndar á hátíð-
inni, en sú fyrrnefnda vann

Discovery-verðlaunin á sínum tíma.
„Umboðsmenn mínir voru búnir að
segja mér að það væri mjög mikil-
vægt að hún kæmist inn á hátíðina
vegna þess að svona mynd þarf að
selja og hún þarf að komast í dreif-
ingu,“ sagði hann.

Baltasar var á leiðinni að hitta
Forest Whitaker þar sem þeir ætl-
uðu að ganga frá öllum lausum
hnútum í sambandi við hljóðið og
hann þyrfti síðan að fljúga til New
York til þess að gera slíkt hið sama
með Juliu Stiles. Hvort einhver tími
til frístunda gæfist í öllum þessum
ferðalögum sagði Baltasar eitthvað
lítið um það. „Ég reyndar skrapp á
heimsmeistaramótið í hestaíþrótt-
um um daginn,“ sagði hann. Hann
reiknaði með að bæði Whitaker og
Stiles kæmu með til Toronto auk
þess sem ekki væri útséð með Peter
Coyote.

Baltasar vildi ekki gefa neitt út
hvenær myndin yrði frumsýnd hér
á landi, það mál væri allt á við-
kvæmu stigi en ætti að skýrast á
næstu vikum. „Við verðum að skoða
hvernig dagskráin raðast,“ sagði
hann en var þess þó fullviss að hún
yrði sýnd með haustinu. 

freyrgigja@frettabladid.is

A Little Trip to Heaven: Fer á Toronto-hátíðina

Í sama flokk og Hótel Rúanda

FOREST WHITAKER Leikur eitt aðalhlut-
verkanna í A Little Trip to Heaven og verð-
ur væntanlega við hlið Baltasars í Toronto.



12.30 Stríðsárin á Íslandi (2:6) 13.40 Rökkv-
un 14.30 Stundin okkar 15.00 Krakkar á ferð
og flugi (13:20) 15.20 Táknmálsfréttir 15.30
HM í frjálsum íþróttum. Bein útsending frá
mótinu sem fram fer í Helsinki. 

SKJÁREINN

12.00 Neighbours 12.20 Neighbours 13.20
Neighbours 13.45 Idol – Stjörnuleit (14:37)
(e) 14.40 Idol – Stjörnuleit (15:37) (e) 15.05
Whoopi (11:22) (e) 15.30 Hildur Vala útgáfu-
tónleikar 16.30 Einu sinni var 16.55 Apprent-
ice 3, The (11:18) 17.45 Oprah Winfrey 

SJÓNVARPIÐ

20.45

FORSVAR

▼

Drama

19.40

NÁLÆGÐ VIÐ NÁTTÚRUNA

▼

Fræðsla

21.00

THE NEWLYWEDS

▼

Raunveruleiki

20.50

ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

▼

Fasteignir

16.40  

KR-ÍBV

▼

Íþróttir

8.00 Morgunstundin okkar 8.01 Engilbert
8.11 Hænsnakofinn 8.19 Brummi 8.33
Magga og furðudýrið 9.00 Disneystundin
9.01 Stjáni 9.25 Sígildar teiknimyndir  9.32
Líló og Stich 9.55 Matta fóstra 10.20 Skóla-
stjórinn fer í frí 11.45 HM íslenska hestsins 

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Kýrin Kolla, Litlir
hnettir, Véla Villi, Pingu, Sullukollar, Töfravagn-
inn, Svampur Sveins, Smá skrítnir foreldrar,
Könnuðurinn Dóra, Ginger segir frá,
WinxClub, Titeuf, Batman, Froskafjör, Skrímsla-
spilið, Shoebox Zoo) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.15 Whose Line Is it Anyway? 4 

19.40 Nálægð við náttúruna (Skarfur í Suð-
ur-Ameríku) Í þættinum er rakin
ferðasaga frá Suður-Ameríku. Haldið
var til heimkynna skarfa en þessi
merkilegi fugl getur þrifist nánast alls
staðar á jörðinni. Varpstöðvar hans er
m.a. að finna í 5000 metra hæð í
Andesfjöllum.

20.35 Kóngur um stund (12:16) Umsjónar-
maður er Brynja Þorgeirsdóttir og hún
fjallar um allar hliðar hestamennsk-
unnar í þætti sínum. 

21.05 Monk (5:16) (Mr. Monk Meets The
Godfather)

21.50 Revelations (6:6) Hér mætast tvær
gjörólíkar sálir sem örlögin leiða sam-
an í óvenjulega vegferð. Bönnuð
börnum.

22.35 Medical Investigations (18:20) 

23.20 Sanctuary (Stranglega bönnuð börn-
um) 1.00 Adventures Of Ford Fairlaine
(Stranglega bönnuð börnum) 2.40 Fréttir
Stöðvar 2 3.25 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí

23.30 Kastljósið 23.50 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.00 Ísland – Eyjan sjóðandi Svisslendingur-

inn og Íslandsvinurinn Hans Nick ferð-
aðist um Ísland á sjöunda áratug síð-
ustu aldar og gerði heimildarkvikmynd
sem hann kallaði Ísland – Eyjan sjóð-
andi. e.

20.45 Málsvörn (24:29) (Forsvar)
21.30 Helgarsportið 
21.45 Fótboltakvöld
22.00 Hitler – Upphaf hins illa (2:2) (Hitler:

The Rise of Evil) Kanadísk sjónvarps-
mynd í tveimur hlutum þar sem ævi
Adolfs Hitlers er rakin frá fátækt
æskuáranna í Austurríki til þess tíma
að hann var orðinn leiðtogi nasista og
æðsta vald þriðja ríkisins. Meðal leik-
enda eru Robert Carlyle, Stockard
Channing, Julianna Margulies, Matt-
hew Modine og Peter O’Toole. 

14.00 The Joe Schmo Show (7:8) 14.45
Sjáðu 15.00 The Newlyweds (13:30) 15.30
The Newlyweds (14:30) 16.00 Joan Of
Arcadia (6:23) 16.50 Supersport (5:50) 17.00
American Dad (6:13) 17.30 Friends 2 (9:24)
18.00 Friends 2 (10:24) 

23.30 David Letterman 0.20 David Letterman 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Game TV 
19.30 Seinfeld 3 
20.00 Miami Uncovered Miami er vinsæll

áfangastaður enda gleðin þar við völd
allan sólarhringinn.Bönnuð börnum.

21.00 The Newlyweds (15:30) (Duel) Í þess-
um þáttum er fylgst með poppsöng-
konunni Jessicu Simpson og eigin-
manni hennar Nick Lachey. 

21.30 The Newlyweds (16:30) 
22.00 Road to Stardom With Missy Elliot

(8:10) Raunveruleikaþáttur með Hip-
Hopdívunni Missy Elliot þar sem 13
ungmenni berjast um að verða
næstaHip-Hop/R&B stjarna Bandaríkj-
anna.

22.45 Tru Calling (7:20) Tru Davis er lækna-
nemi sem ræður sig í vinnu í líkhúsi.
Þar uppgötvar hún dulda hæfileika
sína sem gætu bjargað mannslífum. 

0.10 Cheers (e) 0.40 NÁTTHRAFNAR 2.10
Óstöðvandi tónlist 

18.45 Ripley’s Believe it or not! (e) 
19.30 Wildboyz (e) 
20.00 Worst Case Scenario 

20.50 Þak yfir höfuðið 
21.00 Dateline Sama hversu mannkynið

reynir að beisla náttúruöflin ræður
það ekki neitt við neitt þegar á hólm-
inn er komið. Í raun má telja það
kraftaverk þegar fólk lifir náttúruham-
farir af. Í þætti kvöldsins verður sagt
frá barni sem bjargaðist úr fellibyl eftir
að hafa fokið úr fangi móður sinnar,
fóllki sem hrapaði í flugvél og lifði
það af og konu sem raknaði úr rotinu
eftir lífshættulegt bílslys. 

21.50 Da Vinci’s Inquest Þættirnir byggja á lífi
Larry Campell, metnaðarfulls og vand-
virks dánardómstjóra í Vancouver.

22.40 Gridlock Dramatísk spennumynd með
David Hasselhoff í aðalhlutverki.

14.08 2005 Sunnudagur 12.00 Þak yfir höf-
uðið (e) 13.00 The Crouches – lokaþáttur (e)
14.00 Dateline (e) 15.00 The Biggest Loser
(e) 16.00 My Big Fat Greek Life (e) 16.30
Coupling (e) 17.00 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
18.00 Providence – lokaþáttur (e) 

6.00 Prince William 8.00 The Associate 10.00
Pétur og kötturinn Brandur 12.00 Elling 14.00
Prince William 16.00 The Associate 18.00 Pétur
og kötturinn Brandur 20.00 The Scorpion King
22.00 X-2 0.10 Gods and Generals (Bönnuð
börnum) 3.40 Some Girl (Bönnuð börnum) 5.00
The Scorpion King (Bönnuð börnum) 

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! Entertainment Specials 14.00 The E! True
Hollywood Story 16.00 E! Entertainment Specials
17.00 The E! True Hollywood Story 18.00 Hottest
Hollywood Style 19.00 The E! True Hollywood Story
20.00 20 Hippest Hotspots 21.00 Party @ the Palms
21.30 Hollywood Nights Gone Bad 22.00 Fight For
Fame 23.00 The E! True Hollywood Story 0.00 20
Hippest Hotspots 1.00 Party @ the Palms

AKSJÓN

7.15 Korter 14.00 Samkoma í Fíladelfíu 18.15
Korter 20.30 Vatnaskil – Fíladelfía 21.00 Níubíó –
Music From Another Room 22.15 Korter

9.05 Supercopa 10.45 Bandaríska mótaröðin
í golfi 11.40 US PGA Championship 

23.00 Landsbankamörkin 23.30 Landsbanka-
deildin. Útsending frá leik KR og ÍBV í Frosta-
skjólinu.

19.00 US PGA Championship Bein útsending
frá Championship sem er liður í
bandarísku mótaröðinni. Vijay Singh
sigraði á mótinu í fyrra og á því titil að
verja. Leikið er í Springfield, New
Jersey. Þetta er eitt af fjórum stærstu
golfmótum ársins. 

16.10 Kraftasport      16.40 Landsbanka-
deildin. Bein útsending frá leik KR og ÍBV í
Frostaskjólinu. 

10.00 Aston Villa – Bolton 12.15 Arsenal – Newcastle
(b) 14.45 Wigan – Chelsea (b) 17.00 Arsenal –
Newcastle 19.15 Wigan – Chelsea Leikur sem fram fór
í dag. 21.30 Helgaruppgjör Valtýr Björn Valtýsson sýnir
öll mörk helgarinnar í klukkutíma þætti. 22.30 Helgar-
uppgjör (e) Valtýr Björn Valtýsson sýnir öll mörk helgar-
innar í klukkutíma þætti.

▼

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning?

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Debbie í kvikmyndinni About Last
Night... árið 1986.

„I'm sick of hating. I mean, God, Joan. I don't think
I have any hate left.“

Sjónvarpsstöðin Sirkus er alltaf í ólæstri dagskrá. Stöðin er á rásinni þar sem Popp Tíví var áður. Popp Tíví er á annarri rás á Digital Ísland.

Í KVÖLD
Á SIRKUS

FYLGSTU MEÐ!

MIAMI UNCOVERED
KL. 20:00

NEWLYWEDS
KL. 21:00

ROAD TO STARDOM
KL. 22:00

▼

▼

8.00 Barnaefni 9.00 Billy Graham 10.00 Ro-
bert Schuller 11.00 Samverustund 12.00
Blandað efni 12.30 Acts Full Gospel 13.00 Ulf
Ekman 14.00 Um trúna 14.30 Gunnar Þor-
steins. (e) 15.00 Ron Phillips 15.30 Mack
Lyon 16.00 Dr. E. Frank 16.30 Freddie Filmore
17.00 Samverustund (e) 18.00 Blandað efni
18.30 Peter Popoff Ministries 19.00 Believers
Christian Fellowship 20.00 Blandað íslenskt
efni 21.00 Jimmy Swaggart 22.00 The Way of
the Master 23.00 Voice of Triumph 23.30
Miracle Moments 0.00 Miðnæturhróp
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Dwayne Douglas Johnson, betur þekktur sem The Rock, fæddist 2. maí
árið 1972 í Kaliforníuríki í Bandaríkjunum. 
Dwayne er mikill íþróttamaður og spilaði ruðning með miðskólaliðinu
í Freedom High þegar hann var fjórtán ára. Á síðasta árinu í skól-
anum var hann talinn einn af tíu bestu varnarmönnum í landinu.
Þessir hæfileikar redduðu honum fimm ára námsstyrk. Á meðan
hann spilaði með Miami Hurricanes varð hann Bandaríkjameist-
ari á fyrsta árinu sínu. Dwayne útskrifaðist árið 1995 og skrifaði
undir samning við Calgary Stampeders í kanadísku ruðnings-
deildinni. Eftir eina leiktíð með félaginu ákvað Dwayne að
ruðningur væri ekki fyrir hann og ákvað að reyna við það sem
hann langaði mest – atvinnuglímu.
Dwayne skrifaði undir samning við WWF í mars 1996 og byrj-
aði að glíma í USWA. Hann glímdi undir nafninu Flex Kavana
og notaði tímann í litlu deildunum til þess að æfa sig. Yfirmenn
stóru deildanna tóku eftir honum og fengu hann þangað.

17. nóvember árið 1996 kom Dwayne fyrst fram í stóru deild-
inni hjá WWF sem Rocky Maivia og vann. Eftir sex mánuði í
deildinni vann Rocky Hunter Hearst Helmsley og þar með
Intercontinental-beltið, sem er virtasta beltið í atvinnuglímu.

Stuttu eftir sigurinn meiddi hann sig á hné og þurfti að hvíla
í nokkra mánuði. Þá bjó hann til nýja persónu í hringnum –
The Rock. Eftir fríið kom hann tvíefldur í glímuna og varð
maðurinn sem áhorfendur elskuðu að hata. The Rock varð
gríðarlega vinsæll og fann upp marga frasa og svipi sem
aðdáendur elskuðu.
The Rock nýtti frægð sína í annað en glímu og hefur notið
síaukinna vinsælda í kvikmyndaheiminum síðustu ár í
myndum á borð við The Mummy II, The Scorpion King og
Stay Cool.

Hann er giftur Dany Johnson og eiga þau saman eitt barn.

The Scorpion King – 2002 Walking Tall – 2004 Be Cool – 2005
Þrjár bestu myndir 
The Rock:

Í TÆKINU 
The Rock leikur í The Scorpion King á Stöð 2 bíó kl. 20.00 og 5.00 í kvöld.

ÁHORFENDUR ELSKA AÐ HATA HANN

ENSKI BOLTINN
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.20 Hádegisfréttir 13.00 Sakamálaleikrit:
Mærin í snjónum 14.10 P.D.Q. Bach 15.00
Fjarri hundagelti heimsins 16.10 Sumar-
tónleikar evrópskra útvarpsstöðva
18.28 Sögur og sagnalist 19.00 Íslensk tón-
skáld 19.50 Óskastundin 20.35 Hveragerði er
heimsins besti staður 21.15 Laufskálinn
21.55 Orð kvöldsins 22.15 Úr kvæðum fyrri
alda 22.30 Teygjan 23.00 Kvöldvísur 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Helgarútgáfan
16.08 Rokkland

18.00 Kvöldfréttir 18.05 Fótboltarásin
22.10 Popp og ról 

0.10 Ljúfir næturtónar 2.03 Næturtónar

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

8.05 Morgunandakt 8.15 Tónlist á sunnu-
dagsmorgni 9.03 Á sumargöngu 10.15
Frændur okkar í Persíu 11.00 Guðsþjónusta í
Breiðabólsstaðarkirkju

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.10 Barnatíminn : Elísabet Brekkan. 13.00
Sögur af fólki. 14.00 Uppeldisþátturinn.
15.03 Bíóþátturinn 16.00 Tónlistarþáttur Dr.
Gunna.
18.00 Hitt og þetta úr Allt&sumt e. 19.00
Barnatíminn e. 20.00 Messufall e. 21.00
Gullströndin – Skemmtiþáttur e. 22.00
Margrætt e. 23.00 Frjálsar hendur. 

0.00 Sögur af fólki e. 1.00 Uppeldisþátturinn e. 

9.00 Er það svo – Umsjón: Ólafur B. Guðna-
son e. 10.03 Gullströndin – Skemmtiþáttur
Reykjavíkurakademíunnar 11.00 Messufall –
Umsjón: Anna Kristine Magnúsdóttir 

7.05 Morguntónar 9.03 Helgarútgáfan

12.25 Meinhornið

Í dag mætast stórliðin Arsenal og
Newcastle í beinni útsendingu á Enska
boltanum. Arsenal hefur unnið helming-
inn af 24 leikjum í Úrvalsdeildinni á móti
Newcastle.
Arsenal mætir sterkt til leiks á Highbury
en flytja á næstu leiktíð á Ashburton
Grove. Skytturnar vilja auðvitað vinna
sinn fjórða Úrvalsdeildartitil í ár en liðið
hefur ekki endað lægra en í öðru sæti
síðustu átta leiktíðir. Newcastle hefur lent
í öðru sæti tvisvar en náði aðeins upp í
fjórtánda sæti á síðustu leiktíð. Bæði lið
vilja því bæta sig núna og verður leikur-
inn eflaust æsispennandi.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Enski boltinn kl. 12.15.

Æsispennandi leikur

»

Arsenal.

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
13.45 Athletics: World Championship Helsinki Finland 14.45
Ski Jumping: FIS Grand Prix Courchevel France 16.15 Athlet-
ics: World Championship Helsinki Finland 18.30 Fight Sport:
Fight Club 19.15 Motorsports: Motorsports Weekend 19.45
Champ Car: World Series Denver 21.45 Tennis: WTA Tourna-
ment Los Angeles 22.45 Athletics: World Championship
Helsinki Finland

BBC PRIME
12.00 Classic EastEnders 13.00 EastEnders Omnibus 15.00
Amazon – Super River 16.00 One Foot in the Grave 16.30 2
point 4 Children 17.00 Home From Home 17.30 The Life Laun-
dry 18.00 Two Thousand Acres of Sky 19.00 No Going Back
20.00 Escape to the Country 21.00 Sahara 22.00 Body Hits
22.30 Human Race 23.00 A History of Britain 0.00 British Isles:
A Natural History 1.00 Greek Language and People

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Built for the Kill 13.00 Submarine Disasters – No Escape
14.00 Hostile Waters 16.00 Air Crash Investigation 17.00 The
Monkey Prince 18.00 Seconds From Disaster 19.00 Channel
Tunnel 20.00 Air Crash Investigation 21.00 Paranormal? 22.00
The Sea Hunters 23.00 Search For The Submarine I – 52 0.00
Paranormal?

ANIMAL PLANET 
12.00 Big Cat Diary 12.30 Chimpanzee Diary 13.00 The Life of
Birds 14.00 Growing Up... 15.00 Crocodile Hunter 16.00 Austin
Stevens – Most Dangerous 17.00 Cheetah – Cat in Crisis 18.00
Natural World 19.00 The Life of Birds 20.00 K9 Boot Camp
21.00 Cell Dogs 22.00 Cheetah – Cat in Crisis 23.00 Big Cat
Diary 23.30 Chimpanzee Diary 0.00 The Life of Birds 1.00
Growing Up...

DISCOVERY 
12.00 Ultimate Cars 13.00 Mythbusters 14.00 Pompeii of the
East 15.00 Ray Mears’ Extreme Survival 16.00 Aircrash 17.00
One Step Beyond 17.30 Massive Machines 18.00 American
Chopper 19.00 Mythbusters 20.00 Extreme Crash Tests 21.00
ND-Structible 22.00 Hitler’s Women 23.00 Murder Trail 0.00
American Casino

MTV
12.00 I Want My MTV 12.30 I Want My MTV Weekend Music
Mix 13.00 I Want My MTV 14.00 TRL 15.00 Dismissed 15.30
Just See MTV 16.30 Trippin’ 17.00 World Chart Express 18.00
Dance Floor Chart 19.00 Switched On 20.00 Top 10 at Ten
21.00 Pimp My Ride 21.30 MTV Mash 22.00 MTV Live 23.00
Just See MTV

VH1
12.00 VH1’s video jukebox 15.00 Making the Video 15.30
Cribs 16.00 VH1’s video jukebox 22.00 Remaking Vanilla Ice
22.30 Remaking Vince Neil 23.00 MTV at the Movies 23.30
VH1 Rocks 0.00 VH1 Hits

CLUB
12.40 City Hospital 13.35 Famous Homes & Hideaways 14.00
Fantasy Open House 14.25 Paradise Seekers 14.50 Art and
Soul 15.15 Other People’s Houses 16.00 Yoga Zone 16.25 The
Method 16.50 The Race 17.40 Retail Therapy 18.10 Men on
Women 18.40 The Roseanne Show 19.30 Matchmaker 20.00
The Villa 21.00 Sex and the Settee 21.30 My Messy Bedroom
22.00 Ex-Rated 22.30 Men on Women 23.00 Weekend Warri-
ors 23.30 Anything I Can Do 23.55 Arresting Design 0.25 Fas-
hion House 0.50 The Stylists

CARTOON NETWORK
12.20 The Cramp Twins 12.45 Johnny Bravo 13.10 Ed, Edd n
Eddy 13.35 The Powerpuff Girls 14.00 Viva Las Bravo 16.05
Courage the Cowardly Dog 16.30 Foster’s Home for Imaginary
Friends 16.55 Ed, Edd n Eddy 17.20 Dexter’s Laboratory 17.45
Codename: Kids Next Door 18.10 The Powerpuff Girls 18.35
The Grim Adventures of Billy & Mandy

JETIX
12.20 Digimon II 12.45 Super Robot Monkey Team Hyperforce
Go! 13.10 Iznogoud 13.35 Life With Louie 14.00 Three Friends
and Jerry II 14.15 Jacob two-two 14.40 Ubos 15.05
Goosebumps

MGM
12.15 Valdez is Coming 13.45 Tale of Ruby Rose 15.25 Bridge
to Silence 17.00 Cutter’s Way 18.50 Windprints 20.30 Some
Girls 22.05 War Party 23.40 Easy Money 1.15 Kidnapped 2.55
Marie: a True Story

TCM
19.00 Kelly’s Heroes 21.20 Alex in Wonderland 23.15 Arturo’s
Island 0.50 Brass Target 2.40 Village of the Damned

HALLMARK
12.00 Mcleod’s Daughters II 12.45 Fungus the Bogey Man
14.15 The Yearling 16.00 Mcleod’s Daughters II 19.45 Five
Days To Midnight 22.00 Betrayal of Trust 23.30 Christy: Return
to Cutter Gap 1.00 Betrayal of Trust 2.30 Boyfriend For
Christmas

BBC FOOD
12.00 Rocco’s Dolce Vita 12.30 The Italian Kitchen 13.00
Chalet Slaves 14.00 Food Source 14.30 Gondola On the
Murray 15.00 The Naked Chef 15.30 Saturday Kitchen 16.00
Dinner in a Box 17.00 Ainsley’s Barbecue Bible 17.30 Neil
Perry Fresh and Fast 18.30 Grigson 19.00 Paradise Kitchen
19.30 The Great Canadian Food Show 20.00 Coxon’s Royal
Feast 20.30 Beyond River Cottage 21.00 The Hi Lo Club 21.30
Ready Steady Cook

SV1
13.15 Allsång på Skansen 14.15 Drömmarnas tid 15.00
Bolagen som styr oss 16.00 Friidrott: VM Helsingfors 16.15 Så
såg vi sommaren då 16.30 Anki och Pytte 17.00 Så här går det
till på Saltkråkan 17.30 Rapport 17.50 Har du hört den förut?
18.00 Svensson, Svensson 18.30 Sportspegeln 19.00 Potatis-
handlaren 19.50 Maren 20.00 Ramp i öst – sex nya stjärnor
20.30 Jorden med Anna Charlotta 21.00 Rapport 21.05 Design
365 21.10 Arlanda 21.40 Sändning från SVT24

DR1
12.00 Spejdergudstjeneste 12.50 Speedway: Sveriges Grand
Prix 14.25 Sensationen 16.00 Kaj og Andrea 16.30 TV Avisen
med Sport og Vejret 17.00 Fint skal det være 17.30 I f¢rste
række 18.00 Kl¢vedal i Kina 19.00 TV Avisen 19.15 S¢ndags-
sporten med SAS liga 19.30 Den sidste mohikaner 21.20 Live
8 sammendrag 22.20 Karakter 0.20 De Udvalgte

Leikurinn er endursýndur klukkan 17.00.

Arsenal – Newcastle

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Skákfélagið Hrókurinn er nú statt í
bænum Tasillaq á Austur-Græn-

landi þar sem félagið vinnur að því
að skákvæða Grænland.
Hrafn Jökulsson er þar í
broddi fylkingar ásamt
fríðu föruneyti. Á föstu-
daginn var von á átján
manna hópi til Græn-

lands en vegna
þoku varð að snúa
flugvélinni við. Í
vélinni voru meðal

annarra Kolbrún Bergþórsdóttir og
Össur Skarphéðinsson,
sem var þar ásamt Birtu
dóttur sinni, en sú stutta
ætlaði að keppa á
mótinu. Það voru því
mikil vonbrigði
þegar vélinni var
snúið við. 

Í síðustu viku greindi Fréttablaðið
frá því að tískulögga Íslands, Arnar

Gauti Svavarsson, væri búinn að
festa kaup á tískuvöruversluninni
GK. Það hefur hins vegar komið á
daginn að Arnar Gauti keypti bara
10% hlut í versluninni en
restin er í eigu Írisar
Bjarkar Jónsdóttur,
sem oft er kennd við
Úðafoss. Arnar Gauti
verður þó verslunarstjóri
og mun stýra batteríinu
ásamt konu sinni en Íris
Björk verður konan
með peningana. 

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

Um það bil 350.

Um 70.000.

Með því að hvetja til auka-
vinnu eftirlaunaþega.

Nú styttist óðum í að Vala Matt
snúi aftur á skjáinn, reyndar á
nýrri stöð með nýjan þátt. „Þátt-
urinn mun heita hönnunar og
lífstílsþátturinn Veggfóður,“ segir
Vala en vill þó ekki meina að hann
sé í ætt við samnefnda mynd.
„Baltasar Kormákur verður því
miður ekki í aðalhlutverki,“ segir
hún og hlær. 

Vala stjórnaði þættinum Inn-
lit/Útlit á Skjá einum í sex ár við
miklar vinsældir en fannst kom-
inn tími fyrir breytingar. „Ég varð
að víkka út sjóndeildarhringinn,“
segir hún, augljóslega spennt
fyrir nýja þættinum sínum.

Hún sagði hann uppfullan af
nýjungum en vildi þó ekki gefa of
mikið upp. „Við verðum með um-
fjöllun um hönnun auk innlits til
fólks og einnig munum við fylgj-
ast með hugmyndum og breyting-
um hjá híbýlum fólks,“ sagði Vala
og bætti við að lífsstíll fólks fengi
einnig töluvert pláss í þættinum. 

Veggfóður verður mun alþjóð-
legri en gamli þátturinn því þau
ætla að verða með annan fótinn í
borgunum um kring. „Við ætlum
að fylgjast með því hvernig Ís-
lendingar í útlöndum búa og
hvað er að gerast í hönnun er-
lendis,“ sagði hún. Vala hefur
yfirleitt verið með fríðan flokk
aðstoðarmanna og á því verður
engin breyting að þessu sinni.
„Hálfdán Steinþórsson, sem

sjónvarpsáhorfendur
ættu að kannast við,
verður með mér
auk hönnuða,
stílista og iðnaðar-

manna,“ segir
Vala en hún
og Hálfdán

eru góðkunningjar frá Skjá ein-
um.

Aðspurð hvað yrði í fyrsta
þættinum vildi hún ekki gefa of

mikið upp en sagði þó að þau
yrðu í New York. „Við ætlum að
hitta þar spennandi Íslendinga
og taka púlsinn á Stóra eplinu.

Svo verður líka efni héðan,“
sagði hún leyndardómsfull en
þátturinn fer í loftið um mánaða-
mótin. ■

VEGGFÓÐUR: NÝR HÖNNUNAR – OG LÍFSSTÍLSÞÁTTUR

Vala Matt í nýjum búningi
FRÉTTIR AF FÓLKI

...fær Óttar Guðnason fyrir að
hafa verið valinn til að stjórna
C-kameru í Clint Eastwood-
myndinni Flags of Our Fathers.

HRÓSIÐ

HIN HLIÐIN
HIN HLIÐIN Á ÞÓRUNNI HÖGNADÓTTUR, STÍLISTA OG STJÓRNANDA INNLITS/ÚTLITS.

Hvernig ertu núna? Ég hef það bara rosalega fínt.
Augnlitur: Hann er blágrár.
Starf: Stílisti og þáttastjórnandi hjá Innliti/Útliti.
Stjörnumerki: Hrútur.
Hjúskaparstaða: Gift.
Hvaðan ertu? Ég er uppalin í Reykjavík.
Helsta afrek: Börnin mín.
Helstu veikleikar: Svakalega fljótfær.
Helstu kostir: Ég er mjög opin, rosalega skipulögð og á
gott með mannleg samskipti.
Uppáhaldssjónvarpsþáttur: Innlit/Útlit.
Uppáhaldsútvarpsþáttur: Ég hlusta á allt.
Uppáhaldsmatur: Indverskur matur.
Uppáhaldsveitingastaður: Austur-Indíafélagið.
Uppáhaldsborg: New York, Kaupmannahöfn og Miami.
Mestu vonbrigði lífsins: Að missa ástvin.
Áhugamál: Allt sem viðkemur hönnun og útstillingum,
ferðalög og fjölskyldan mín.

Viltu vinna milljón? Já, ég myndi örugglega ekki segja
nei við því.
Jeppi eða sportbíll: Ég er með þá báða, en ég myndi
hallast meira að jeppanum. 
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? Ég ætl-
aði að vinna í sambandi við tísku og förðun og sá
draumur er eiginlega búinn að rætast.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Maðurinn minn.
Hver er kynþokkafyllst(ur)? Maðurinn minn.
Trúir þú á drauga? Já.
Hvaða dýr vildirðu helst vera? Pardusdýr.
Hvaða dýr vildirðu ekki vera? Slanga.
Áttu gæludýr? Nei.
Besta kvikmynd í heimi: Lord of the Rings-myndirnar.
Besta bók í heimi: Stóra arkitektabókin.
Næst á dagskrá: Spennandi haust framundan hjá Inn-
liti/Útliti.

10.04.71

Fljótfær en rosalega skipulög›

VEGGFÓÐUR Vala Matt byrjar með nýjan lífsstíls- og hönnunarþátt á sjónvarpsstöðinni Sirkus í vetur ásamt Hálfdáni Steinþórssyni. 

HÁLFDÁN
STEINÞÓRS-
SON

Tökur á Flags of Our Fathers fóru
af stað af alvöru í gær.  Það væsir

ekki um þá leikara sem eru í „stór-
um“ rullum í myndinni og fá þeir að-
gang að eigin hjólhýsi við hliðina á
kvikmyndastjörnunum frá Hollywood.
Aðalleikararnir eru reyndar eins og
litlir strákar í kringum Clint
Eastwood og finnst þeir vera smá-
peð við hliðina á goðinu. „Finnst þeir
ekki vera neitt merkilegir,“ sagði einn
sjónarvottur. 

Heimildarmenn blaðsins segja
góðan anda á tökustaðnum og

að Clint hafi verið kominn út í bát-
ana. Þá hafi einnig farið fram tökur
úr þyrlu. Aðstandendur myndarinnar
voru himinlifandi yfir íslensku stað-
genglunum. Í
kvöld má reikna
með að Reykjavík-
urborg fyllist af
„hermönnum“
enda ætlar Clint að
halda hvíldardaginn
heilagan, sennilega í
faðmi fjölskyldunn-
ar.

Skákmeistararnir Henrik Dani-
elsen og Otto Nakapunda frá
Namibíu komu aftur til Tasiilaq
í gær eftir rúmlega sólarhrings
ferð með Ísmanninum Sigurði
Péturssyni til Kuummiit. Þang-
að fóru þeir til að gleðja krakk-
ana í Kuummiit með skák-
kennslu og nammigjöfum.
Heimamenn tóku þeim fagnandi
og þeir nutu gestrisni Ísmanns-
ins, sem gaf þeim ísbjarnarkjöt
að borða. Þeim stóð einnig til
boða að fá sér væna lúku af
úldnum sel sem hefur verið að
rotna í forstofunni heima hjá
Sigurði í tvo mánuði, en þar
drógu þeir mörkin. Úldinn selur
þykir þó engu að síður hið mesta
lostæti í Kuummiit þar sem
hann er látinn mygla í mauk svo

það má éta hann eins og jógúrt.
Á bakaleiðinni reyndi Ísmaður-
inn að kenna gestunum að veiða
að hætti heimamanna en skák-
mennirnir hittu hins vegar ekk-
ert sem þeir miðuðu á, hvorki
seli né kaffidósir, en ljúfmennið
Danielsen viðurkenndi þó að
hann hefði fundið villidýrið
blossa upp í sér þegar hann var
kominn með riffil í hönd og
bráðina í sigtið. Siglingin til
baka tók hetjurnar fimm
klukkustundir í gegnum þoku og
ís. Þeir segja að ferðin hafi ver-
ið það magnaðasta sem þeir
hafa upplifað en mér nægir til-
hugsunin um úldna selinn og
lyktina af honum í forstofunni
til að sætta mig við að hafa orð-
ið eftir í Tasiilaq. Ég mun þó

gæða mér á ísbjarnarkjötinu
sem Siggi kom með færandi
hendi í plastpoka eftir að hann
hefur eldað það ofan í okkur eft-
ir kúnstarinnar reglum. Dýrið
felldi hann fyrir nokkrum dög-
um þannig að rotnunin er lítil
sem engin. Skáktrúboðið hélt
áfram í Tasiilaq á meðan Henrik
og Otto sigldu á vit ævintýranna
og það er óhætt að segja að föru-
neyti Hróksins hafi slegið í gegn
hjá krökkunum í Tasiilaq, sem
hópast í samkomuhúsið til að
tefla og áhuginn er slíkur að um
20 börn tefldu fjöltefli við Ró-
bert Harðarson, varaforseta
Hróksins, undir berum himni í
hellirigningu.

REISUBÓKARBROT
ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON ER Á SKÁKHÁTÍÐ HRÓKSINS Á GRÆNLANDI.

Selsjógúrt og fjöltefli í rigningu

NEWLYWEDS
SUNNUDAGA KL. 21:00

FYLGSTU MEÐ!



„Mamma ætlaði bara að skjótast 
út í búð. Hún sagði að ég þyrfti 

ekki að fara í bílbelti af því að við 
værum að fara svo stutt.“

Þessi frásögn er byggð á raunverulegum atburðum. 
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

 

      

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Aftur og aftur

Ég man eftir því að hafa alist upp
við að heyra fréttir af svöngu

börnunum í Eþíópíu. Síðan þá, og
auðvitað löngu áður, hafa sömu frétt-
ir verið sagðar reglulega. Það eina
sem breytist er að nýtt land er nefnt
til sögunnar. Yfirleitt langt í burtu.

VIÐ ÞEKKJUM fréttirnar. Fyrst
er sagt frá yfirvofandi hættu.
Næstu vikur og mánuði birtast við-
töl við fólk frá hjálparstofnunum
sem lýsir ástandinu og segir frá því
hvað þarf að gera. En oft virðist
niðurstaðan verða að of lítil hjálp
berst of seint. Þrátt fyrir að fólk og
samtök séu reiðubúin til hjálpar. 

NÚNA ER það Níger. Þar eru víst
um þrjár milljónir manna matar-
lausar. Auðvitað segir það sína sögu
um það hversu vön við erum þess-
um fréttum, að talan 3 milljónir
vekur jafnvel ekki svo sterk við-
brögð. Stefið er sem fyrr það sama.
Hætta er á því að þetta fólk muni
svelta verði ekkert að gert. Margir,
þar á meðal börn, eru alvarlega
vannærðir. Fréttirnar og myndirnar
sem með þeim fylgja eru öllum
erfiðar. Kannski er það þess vegna
sem þeim er ekki gert hærra undir
höfði. Eða vegna þess að það er svo
stutt síðan Afríka var á dagskrá.

ER ÞAÐ ekki fáránleikinn full-
komnaður að vandamál sem þessi
séu ekki efst á forgangslistanum?
Sérstaklega þegar haft er í huga að
til er fjármagn, til er þekking og
nauðsynleg tæki og tól eru sömu-
leiðis til staðar. Engu að síður gerist
það aftur og aftur að fólk, sem býr
nógu langt í burtu, deyr úr hungri. 

Í HVERT skipti sem heimurinn
hefur litið framhjá hungursneyð,
grófum mannréttindabrotum, jafn-
vel þjóðarmorðum, er viðkvæðið
að reynslan muni kenna mönnum
að grípa fyrr inn í næst. Aldrei
aftur muni þetta gerast. Samt
endurtekur sagan sig aftur og
aftur. Og nú þegar litlir íslenskir
krakkar horfa á fréttirnar og velta
fyrir sér af hverju svöngum börn-
um sé ekki gefið að borða vaknar
spurningin hvort þetta þurfi að
vera svona. Er það lögmál að
sagan þurfi að endurtaka sig? ■

BAKÞANKAR
ÞORBJARGAR S.

GUNNLAUGSDÓTTUR

Fer›afljónusta Iceland Express, Grímsbæ, Efstalandi 26, Sími 5 500 600
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Fluggáfa›ir einstaklingar klippi› hér

Iceland Express b‡›ur nú 2000 flugsæti a›ra lei› á sérstöku tilbo›sver›i. Tilbo›i›

gildir fyrir flug á tímabilinu 17. ágúst til 30. september. Um er a› ræ›a valdar

dagsetningar og takmarka› sætaframbo›. Hentu frá flér dagbla›inu, smelltu

flér á icelandexpress.is og trygg›u flér mi›a til London, Köben e›a Frankfurt!

Sala hefst á mánudag kl. 09:00. Fyrstur bókar, fyrstur fær!

2000 FLUGSÆTI
www.icelandexpress.is

SALA HEFST
KL. 09:00

Takmarka› sætaframbo›, fyrstur kemur, fyrstur fær!

www.icelandexpress.is

Ver› frá a›eins: 3.700 kr.
(A›ra lei› me› sköttum)

2000 SÆTI

Til Kaupmannahafnar:

   2.000 kr. (flugfargjald)

+ 3.350 kr. (skattar)

= 5.350 kr. a›ra lei› me› sköttum

»

Frá Kaupmannahöfn:

   2.000 kr. (flugfargjald)

+ 3.350 kr. (skattar)

= 5.350 kr. a›ra lei› me› sköttum

»

Til London:

   2.000 kr. (flugfargjald)

+ 3.350 kr. (skattar)

= 5.350 kr. a›ra lei› me› sköttum

»

Frá London:

   2.000 kr. (flugfargjald)

+ 2.850 kr. (skattar)

= 4.850 kr. a›ra lei› me› sköttum

»

Til Frankfurt Hahn:

   2.000 kr. (flugfargjald)

+ 3.350 kr. (skattar)

= 5.350 kr. a›ra lei› me› sköttum

»

Frá Frankfurt Hahn:

   2.000 kr. (flugfargjald)

+ 1.700 kr. (skattar)

= 3.700 kr. a›ra lei› me› sköttum

»

mánudaginn 15. ágúst

Tilbo›i› gildir a›eins á völdum dagsetningum frá 17. ágúst til 30. september. Takmarka› sætaframbo›.


