
Gu› er stórkost-
legur húmor
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FÓLK 38
GEFUR ÚT BAKÞANKA SÍNA 

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 550 5000

SVALT Á NORÐURLANDI áfram og
víða einhver væta.
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SUNNUDAGUR
28. ágúst 2005 - 231. tölublað – 5. árgangur

Segir mannréttindi brotin í
Garðasókn
Frá byrjun árs 2004 hafa illindi sett
mark sitt á Garðasókn í Garðabæ.

Séra Hans Markús
Hafsteinsson segir
brotið á
mannréttindum
sínum og hefur

leitað til bæði
Persónuverndar og

dómstóla.

VIÐTAL 24

PETREA FINNSDÓTTIR:

Í MIÐJU BLAÐSINS  

● atvinna

NÍU LÍF Í KATTHOLTI

▲

DÝRALÍF 22

▲

VEÐRIÐ Í DAG

Stelpurnar mæta Svíum
Íslenska kvennalandsliðið
í knattspyrnu verður í

eldlínunni í Svíþjóð í
dag í undankeppni HM
í Kína 2007 á móti

einum af sterkustu
kvennalandsliðum heims.
Þjálfarinn Jörundur Áki

Sveinsson leggur áherslu á
varnarleikinn í leiknum.

ÍÞRÓTTIR 30

Dönsku blö›in sótt 
á fimmtudögum

A› taka a› sér kött er
langtíma skuldbinding
VANRÆKTIR KETTIR EIGA SÉR ATHVARF Í KATTHOLTI

Skeytir skapi á golfkylfum
Björgólfur Jóhannsson þykist ekki
muna eftir því að hann eigi afmæli
þegar haft er samband við hann. Síð-
an hlær forstjóri Síldarvinnslunnar og
formaður Landssam-
bands Útvegsmanna
og segir að það sé
víst rétt að árin verði
fimmtíu í dag.

TÍMAMÓT 14

EFNAHAGSMÁL Söluandvirði Símans
verður meðal annars varið til þess
að byggja nýtt hátæknisjúkrahús
og til að leggja nýja Sundabraut
frá Sæbraut að Vesturlandsvegi
samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins.

Talið hefur verið að lagning
Sundabrautar geti kostað um tíu
milljarða og nefnt hefur verið að
nýtt hátæknisjúkrahús geti kostað

á bilinu tuttugu til tuttugu og fimm
milljarða króna.

Andvirðinu af sölu Símans verð-
ur einnig varið til að greiða niður
skuldir ríkisins og byggja upp fjar-
skiptaþjónustu á landsbyggðinni.

Stjórnarflokkarnir ræða nú sín
á milli um hvernig verja eigi þeim
peningum sem fengust fyrir Sím-
ann eða 66,7 milljörðum króna.
Þeir ætla að kynna niðurstöður

sínar áður en þing kemur saman í
haust samkvæmt því sem fram
kemur í viðtali við Halldór Ás-
grímsson forsætisráðherra í
Fréttablaðinu í dag.

Þingflokkar Framsóknarflokks-
ins og Sjálfstæðisflokksins ákváðu
á sínum tíma þegar afráðið var að
selja Símann að hluta andvirðisins
yrði varið til að byggja upp fjar-
skiptaþjónustu á landsbyggðinni.

Meðal þess sem búast má við að
ráðist verði í er stækkun móttöku-
svæðis GSM-kerfisins og fjölgun á
háhraða nettengingum til heimila á
landsbyggðinni.

Ekki er ljóst hversu miklum
fjármunum verður varið til hvers
þeirra verkefna sem ákveðið hef-
ur verið að ráðast í en það ætti að
liggja fyrir á næstu dögum og
vikum. Sjá síðu 18 og 19 / - hb

STJÓRNARSKRÁ Þorsteinn Pálsson,
sendiherra og fulltrúi í stjórnar-
skrárnefnd, segir augljóst að Ís-
lendingar geti ekki sótt um aðild
að Evrópusambandinu að
óbreyttri stjórnarskrá. Fullveld-
isákvæðin standi í vegi fyrir
því.

„Mér finnst eðlilegt að stjórn-
völd á hverjum tíma eigi að geta
metið það hvort við stígum slíkt
skref. Og þá er nauðsynlegt að
setja um það reglur í stjórnar-
skrá hvernig slík mál skuli borin
upp og samþykkt.“

Þorsteinn segir engan ágrein-
ing um að þjóðin yrði sjálf að
taka ákvarðanir í þjóðarat-
kvæðagreiðslu um mál eins og
aðild að Evrópusabambandinu.
„Ég tel að mál af þessu tagi

þurfi að ákveða með mjög víð-
tækri sátt og ástæða sé til að
gera kröfur um aukinn meiri-
hluta í þinginu eða meðal kjós-
enda þegar slík skref yrðu stig-
in. Ég held að það sé ekki skyn-
samlegt að sitja uppi með
stjórnarskrá sem ekki geymir
heimildir til þess að stíga skref
af þessu tagi. Í dag er stjórnar-
skráin okkar algerlega lokuð að
þessu leyti og það er ekki hyggi-
legt.“

Sjá síðu 16

ÞORSTEINN PÁLSSON SENDIHERRA
Þorsteinn, sem er fulltrúi í stjórnar-
skrárnefnd, segir engan ágreining um að
þjóðin verði sjálf að taka ákvörðun um
aðild að Evrópusambandinu.

Sjúkrahús og Sundabraut
fyrir hagna› af Símasölu
Stjórnarflokkarnir ræ›a flessa dagana hvernig verja eigi hagna›inum af sölu Símans. Söluandvir›inu
ver›ur me›al annars vari› til fless a› byggja hátæknisjúkrahús og leggja Sundabraut.

Þorsteinn Pálsson sendiherra telur fullveldisákvæði stjórnarskrár of ströng:

Stjórnarskrá útilokar a›ild a› ESB

KONSERT Í KERINU Ragnhildur Gísladóttir og Árni Johnsen tóku lagið saman á einstæðum tónleikum í Kerinu í Grímsnesi í gær.
Tónleikarnir, sem voru haldnir til styrktar björgunarsveitinni Björg á Eyrarbakka, voru vel sóttir og þóttu takast vel. 
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Reyndu að skrá sig í herinn:

Gramar ömmur
ekki ákær›ar
BANDARÍKIN, AP Ríkissaksóknar-
inn í Tucson í Arizona hefur fall-
ið frá ákærum á hendur fimm
ömmum sem reyndu að skrá sig
í herþjónustu Bandaríkjahers.

Ömmurnar, sem eru frá 65 til
81 árs, eiga allar barnabörn sem
gegna herþjónustu í Írak. Þær
hafa mótmælt fyrir utan skrán-
ingarstöð bandaríska hersins í
Tucson í hverri viku síðastliðin
þrjú ár. Fyrir skömmu ákváðu
þær að reyna að skrá sig sjálfar
í herinn svo barnabörnin fengju
að koma heim. Því var tekið
fremur illa á skráningarstöðinni
og var hringt í lögregluna. Í
kjölfarið voru ömmurnar síðan
ákærðar fyrir að hafa verið í
óleyfi inni á lóð hersins.

Ríkissaksóknari hefur nú fall-
ið frá ákærunum þar sem hann
taldi að erfitt yrði að sanna sekt
kvennanna sem hafa fengið við-
urnefnið „grömu ömmurnar.“

Engan bilbug er að finna á
ömmunum og hyggjast þær
halda mótmælum sínum áfram
þar til herinn verður kallaður
heim. ■
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Íslenskum dreng bjargað með þyrlu af flóðasvæðinu í Sviss:

fiyrlufer›in eins og í Disneylandi
FLÓÐ Íslenska piltinum, Matthíasi
Þór Ingasyni, sem var innlyksa á
svissnesku hóteli vegna flóða,
var bjargað af flóðasvæðinu í
gær. Matthías, sem er tólf ára og
var í för með enskum föður sín-
um og vinkonu hans, var fluttur
með herþyrlu frá svissneska
bænum Engelberg til næsta bæj-
ar. Hann var staddur á Genfar-
flugvelli þegar Fréttablaðið náði
tali af honum í gær og var á leið
til London og er væntanlegur
heim til Íslands í dag.

„Já, ég er feginn því að þetta
er búið en það var samt dálítið
gaman að upplifa þetta. Það eru
ekki margir sem fá tækifæri á að
upplifa svona hluti,“ sagði
Matthías, sem býr í Njarðvík.

Hann sagðist hafa orðið svo-
lítið hræddur fyrst í stað í þyrl-
unni. „En svo var þetta eins og í

Disneylandi,“ sagði Matthías.
Hann sagði að herþyrla hefði
lent á stóru túni í nálægð við hót-
elið og sótt tíu manna hóp og

flutt hann burt af flóðasvæðinu.
„Það var mjög spennandi að
horfa yfir landið í þyrlunni,“
sagði Matthías. - sda

Kona lífshættulega
slösu› eftir eldsvo›a
Rúmlega flrítug kona liggur flungt haldin á gjörgæsludeild Landspítalans eftir
eldsvo›a í Hlí›unum snemma í gærmorgun. Vegfarandi ger›i slökkvili›i vart
um a› reykur bærist frá húsinu. A›rir íbúar hússins sluppu ómeiddir.

ELDSVOÐI Ung kona liggur alvar-
lega slösuð á gjörgæsludeild
Landspítala-Háskólasjúkrahúss
með alvarleg brunasár og reyk-
eitrun eftir eldsvoða í kjallara í
tveggja hæða húsi í Stigahlíð í
Reykjavík snemma í gærmorgun.
Aðra íbúa hússins sakaði ekki en
einhverjar skemmdir urðu sökum
elds og reyks.

Vegfarandi tilkynnti að reykur
bærist frá húsinu laust fyrir
klukkan sjö og var slökkvilið kom-
ið á staðinn fjórum mínutum síðar
en Stigahlíð er afar nálægt neyð-
armiðstöðinni í Skógahlíð. Tveim-
ur mínútum síðar var búið að
bjarga konunni og öðrum íbúum
hússins út. Fannst konan meðvit-
undarlaus á gólfi í herbergi í kjall-
ara hússins og hafði hún brennst
illa. Var hún flutt í skyndi á slysa-
deild.

Tveir aðrir íbúar í kjallara
hússins sluppu ómeiddir sem og
fólk á efri hæðinni en fyrir utan
herbergi konunnar urðu ekki al-
varlegar skemmdir í íbúðinni.

Axel Einarsson, húseigandi,
sem svaf á efri hæð sagðist ekki
hafa orðið var við eld né reyk og
fyrst vaknað við komu lögreglu og
slökkviliðs.

„Við flýttum okkur út og það
gekk ósköp vel. Slökkviliðið var
fljótt að slökkva eldinn en hann
var reyndar ekki mjög mikill
heldur var fyrst og fremst mikill
reykur. Skemmdir eru allavega
ekki ýkja miklar.“

Hann segir öflugt brunavarna-
kerfi í húsinu en það fór þó ekki í
gang fyrr en reykkafarar brutu
sér leið inn í herbergi ungu

konunnar. Það kom Axel á óvart að
hún skyldi finnast þar en hún not-
aði herbergið fyrst og fremst sem
geymslu. „Hún hefur verið afar lít-
ið hér upp á síðkastið og ég vissi

ekki að hún gisti þarna þessa nótt.“
Líðan konunnar var óbreytt

þegar Fréttablaðið fór í prentun í
gærkvöld.

albert@frettabladid.is

Tryggingafélög:

fiurfa a› 
ey›a gögnum
TRYGGINGAR „Það er nærtæk ályktun
að það þurfi að eyða ákveðnum upp-
lýsingum fyrir gildistöku laganna,“
segir Þórður Sveinsson, lögfræðing-
ur Persónuverndar, vegna banns í
nýjum vátryggingalögum við að
spyrja um arfgenga sjúkdóma í
beiðnum um líf- og sjúkdómatrygg-
ingar. 

Vátryggingalögin taka gildi 1.
janúar, en þau ná bæði til nýrra
trygginga, sem og þeirra trygginga
sem eru í gildi á þeim degi. Í beiðn-
um um líf- og sjúkdómatryggingar
er óskað eftir upplýsingum um
hvort foreldrar og systkini þjáist af
arfgengum sjúkdómum. 

- ss

STJÓRNARSKRÁ ÍRAKS Forseti Íraks Jalal
Talabani, þriðji frá hægri, ásamt leiðtogum
Súnní-múslíma á blaðamannafundi á
fimmtudag.

Súnní-múslímar í Írak:

Ósáttir vi› drög
a› stjórnarskrá
BAGDAD,ÍRAK,AP Fjórir af ráðherr-
um Súnní-múslíma í ríkisstjórn
Íraks og einn aðstoðarforsætis-
ráðherra, sem er Súnní-múslími,
lýstu í gær yfir efasemdum sínum
um drög að stjórnarskrá fyrir
Írak. Ráðherrarnir gagnrýndu 13
atriði stjórnarskrárinnar sem
þeir sögðu að þyrftu breytinga
við.

Þrátt fyrir að fimmmenning-
arnir taki ekki beinan þátt í
stjórnarskrárumræðunum er talið
að slík yfirlýsing frá háttsettum
ráðamönnum bendi til að erfið-
lega muni ganga að fá Súnní-
múslíma til að samþykkja stjórn-
arskrána í óbreyttri mynd. ■

RJÚPA Í ályktun sem Fuglavernd sendi frá
sér í gær kemur fram að ekki sé tímabært
að afnema friðun rjúpunnar. 

Stofninn að ná æskilegri stærð: 

Ótímabært a›
afnema fri›un
UMHVERFISMÁL Fuglaverndunar-
samtökin Fuglavernd sendu í gær
frá sér ályktun þar sem afnám frið-
unar á rjúpu er gagnrýnt. 

Gripið var til friðunar á rjúpu
haustið 2003 því rjúpustofninn stóð
þá höllum fæti og segir í tilkynn-
ingunni að stofninn sé nú við það að
ná svipaðri stærð og á fyrri hluta
20. aldar. Fuglavernd telur afnámið
koma í veg fyrir að þetta sögulega
takmark náist og að næsta tæki-
færi gefist ekki aftur fyrr en í
fyrsta lagi eftir tíu ár. - ifv

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

Haustferðir

draCretsaM
udnuM

!aninusíváaðref

Apollo og Kuoni bjóða ótrúlega fjölbreytta og 
hagstæða haustpakka til allra heimshorna. 
Kannaðu verðdæmi á heimasíðu okkar, www.kuoni.is, 
eða hafðu samband við söluskrifstofuna.

Grikkland • Tyrkland • Túnis • Egyptaland 
Kanaríeyjar • Taíland • Indland • Bali...
- og heimsborgin Kaupmannahöfn í kaupbæti!

SPURNING DAGSINS
Björn Ingi, hverjir velja flá
sem velja?

Fulltrúar á kjördæmisþingi ákveða fyrir-
komulag við val á frambjóðendum. Full-
trúarnir eru valdir af framsóknarfélögun-
um fjórum í Reykjavík.

Fulltrúar framsóknarmanna í Reykjavík ætla að
funda um það hvernig valið verður á framboðs-
lista Framsóknarflokksins fyrir kosningarnar í vor.

LÖGREGLUFRÉTTIR
ÁREKSTUR VÖRUBÍLS OG STRÆT-
ISVAGNS Strætisvagn og vörubíll
með tengivagni rákust harkalega
saman í gærmorgun án þess þó að
nokkur slasaðist. Skemmdir urðu
þó talsverðar á báðum bílum.

HÁLKA OG KRAP Á FJALLVEGUM
Hlíðar fjalla á Norðurlandi eru
víða orðnar hvítar og kalt hefur
verið í veðri. Má búast við að ein-
hver krapi og jafnvel hálka sé
fyrir hendi á hæstu fjallvegum á
þeim slóðum.

MÓTÞRÓI Á HORNAFIRÐI Lögregl-
an á Hornafirði mátti hafa tals-
vert fyrir að fjarlægja þrjá óláta-
belgi úr sundlauginni á staðnum í
gærnótt. Brugðust þeir ókvæða
við tilmælum lögreglu um að
yfirgefa laugina og réðust að lag-
anna vörðum. Voru þeir hand-
teknir og gistu fangageymslur.

Samið við New York Times:

Rushdie n‡r
dálkahöfundur
ÚTGÁFA Fréttablaðið hefur gert
samning við New York Times um
kaup á greinum eftir ýmsa dálka-
höfunda. Fyrsta greinin birtist á
blaðsíðu 10 í blaðinu í dag. Hún er
eftir rithöfundinn Salman
Rushdie og skrifar hann um
hryðjuverkaárásirnar á London.

Greinar eftir Salman Rushdie
munu birtast í Fréttablaðinu mán-
aðarlega hér eftir. ■

MATTHÍAS ÞÓR INGASON Sagðist hafa verið hræddur í þyrlunni í fyrstu en síðan var þyrlu-
ferðin eins og í Disneylandi.

STIGAHLÍÐ 61 Eldsvoðinn kviknaði í kjallara hússins en þar leigir húseigandi út tvö her-
bergi. Skemmdir eru talsverðar í herbergi konunnar sem slasaðist illa en litlar að öðru
leyti að sögn húseiganda.
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Idol stjörnuleit hóf göngu sína í gær -- þriðja árið í röð:

400 sungu í fyrstu áheyrnarprufunni
STJÖRNULEIT Hátt í þúsund manns
mættu í fyrsta áheyrnarprófið
fyrir þriðju Idol stjörnuleitina í
gær. Alls voru þátttakendur í
forvali fjögur hundruð og munu
160 þeirra koma fram fyrir
dómnefndina í dag, að sögn Sig-
mars Vilhjálmssonar, annars
þáttastjórnendanna í Idol
stjörnuleit.

Dómnefndina skipa Bubbi
Morthens, Sigga Beinteins, Páll
Óskar Hjálmtýsson og Einar
Bárðarson.

„Mætingin var mjög góð og
þátttakendurnir frábærir.
Stemnningin var rosalega fín og
mikill andi í mönnum. Ég þori að
fullyrða að við höfum sjaldan

verið jafnspennt fyrir keppn-
inni þótt hún sé nú haldin í
þriðja sinn,“ segir Sigmar. „Við
erum að leggja upp í bestu
þáttaröðina til þessa og er þá
ekki á hinar tvær hallað,“ segir
Sigmar.

Áheyrnarpróf verða haldin á
Akureyri á fimmtudag og Egils-
stöðum á laugardag.

- sda

STJÖRNULEIT IDOLSINS HAFIN Mikill
spenningur var í áheyrnarprófi fyrir Idol

stjörnuleit. 400 þátttakendur sungu fyrir
forvalsnefnd og enn fleiri voru mættir til

að styðja vini og vandamenn.
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S‡rusmygli› a›eins á
færi atvinnumanna
Lithái á flrítugsaldri hefur veri› ákær›ur fyrir a› reyna a› smygla tveimur
flöskum fullum af brennisteinss‡ru til landsins. Brennisteinss‡ra er lykilefni í
amfetamínframlei›slu og er efni› banvænt og mjög eldfimt.

LÖGREGLUMÁL Sýslumaðurinn á
Keflavíkurflugvelli gerði í vik-
unni upptækar tvær flöskur sem
sannast hefur að innihéldu
brennisteinssýru en hún er nauð-
synleg til framleiðslu á am-
fetamíni.

Maðurinn sem reyndi að
smygla flöskunum til landsins er
frá Litháen en kom hingað með
viðkomu í Póllandi og Kaup-
mannahöfn. Ekkert athugavert
fannst við fyrstu leit tollvarða
enda var ekki að sjá að átt hefði
verið við flöskurnar með nein-
um hætti. Þurfti að senda
þær til efnagreiningar hjá
Háskóla Íslands áður en
sannleikurinn kom í ljós.
Litháinn, sem neitar sök,
var handtekinn í kjölfarið
og hefur verið birt ákæra.

Jóhann R. Benedikts-
son, sýslumaður á Kefla-
víkurflugvelli, telur málið
benda til þess að alþjóðleg
glæpasamtök hafi búið um
hnútana og hafi tengsl
hingað til lands. Það sanni
frágangurinn á flöskum þeim
er teknar voru en ekki sé á færi
annarra en atvinnumanna að

tappa brennisteinssýru á
áfengisflöskur svo ekkert

beri á.
Ásgeir Karlsson, yfirmaður

Fíkniefnadeildar lögreglunnar í
Reykjavík, segir fund efnanna á
Keflavíkurflugvelli ekki koma á
óvart. Lögreglan hafi vitneskju
um að hluti þess amfetamíns sem
selt er hér á landi sé framleiddur
hér líka. 

„Þetta er ekki alveg nýtt af
nálinni. Það er ekki ýkja langt
síðan við lokuðum slíkri fram-
leiðslu í Kópavogi og dæmi eru
um þetta enn fyrr. Þetta er enn
einn þátturinn í okkar starfi sem

við fylgjumst mjög grannt með.“
Brennisteinssýra er eitt af

lykilefnum við framleiðslu am-
fetamíns en neysla þess efnis
hefur aukist ár frá ári undanfar-
in misseri. Mikil eld- og sprengi-
hætta er af slíkri framleiðslu og
brennisteinssýran sjálf er
ætandi efni sem étur sig gegnum
allt sem fyrir verður. 

„Að mínu viti þarf góða kunn-
áttu til að fara með slík efni og
þau eru alveg stórhættuleg í
höndum viðvaninga,“ segir Guð-
mundur G. Haraldsson, prófess-
or í efnafræði við Háskóla Ís-
lands. albert@frettabladid.is

Svínaveiki í Rúmeníu:

Anna› tilfelli›
í mánu›inum
RÚMENÍA, AP Svínaveiki hefur
brotist út í norð-vestur Rúmeníu
og hefur þurft að slátra um 30
svínum og loka kjötmörkuðum.
Þetta er í annað sinn í mánuðin-
um sem svínaveiki hefur komið
upp í héraðinu og þriðja sinn á
árinu.

Sóttkví hefur verið komið á
og lagt hefur verið bann við inn-
og útflutningi svína. Svínaveiki
stafar af vírus sem er banvænn
svínum en leggst ekki á menn.
Ekki er langt síðan upp kom
óþekkt veiki í svínum í Kína
sem varð tugum manns að bana
og hundruð smituðust.

- sda

Mikill erill í sjúkraflutningum:

Sex fluttir í
sjúkraflugi
SLYS Sex beiðnir um sjúkraflug bár-
ust Slökkviliði Akureyrar og Flug-
félagi Íslands á föstudag. Öllum
beiðnunum var sinnt að einni und-
anskilinni sem varð að fresta
vegna veðurs. Fyrsta flugið var
farið á föstudagsmorgun og hið síð-
asta að kvöldi dags. 

Mikið hefur verið um sjúkra-
flug frá Akureyri að undanförnu en
sjúkraflug á árinu eru nú orðin 207
talsins.

Gott samstarf er á milli Slökkvi-
liðs Akureyrar, Flugfélags Íslands
og FSA, Fjórðungssjúkrahússins á
Akureyri í sjúkrafluginu. ifv

LÖGREGLUFRÉTTIR
ÞUNG UMFERÐ Í ÁRNESSÝSLU
Lögreglan á Selfossi veitti því at-
hygli í gær að umferðarþungi
víða um sýsluna var talsvert yfir
meðallagi. Var mikill fjöldi fólks
á öllum helstu ferðamannastöð-
um og fleiri en venjulega sem
tóku helgarbíltúr um svæðið.

BÍLVELTA Á HÁLENDINU Enginn
slasaðist alvarlega þegar fimm
ítalskir ferðamenn veltu bíla-
leigubíl sínum á Kjalvegi snemma í
gær. Bíllinn er ónýtur en orsakir
slyssins sagði lögregla vera
reynsluleysi í akstri á malarvegum.

BJÖRGUNARSVEIT SÓTTI BÁT
Björgunarsveitin í Neskaupstað
sótti bát á haf út í gær og dró
hann til hafnar eftir að netadræs-
ur festust í skrúfu hans. Komst
hann hvorki lönd né strönd en
var aldrei í hættu.

Öfgamaður lokar vefsíðu:

Úthú›ar Blair
KAÍRÓ, AP Útlægur múslími, frá
Sádí- Arabíu, sem á á hættu að
vera rekinn frá Bretlandi fyrir að
halda úti her-
skárri ís-
lamskri vef-
síðu hefur nú
lokað vefsíð-
unni. Mo-
hammed al-
Massari heldur
því fram að
hann hafi gert
það af sjálfs-
dáðum og
bresk yfirvöld hafi ekki haft sam-
band við hann.

Á vefsíðunni eru myndbands-
upptökur af sjálfsmorðsárásum í
Ísrael og Írak, áróður gegn Vest-
urlöndum og hvatningarorð til al-
Kaída.

Al-Massari birti dánartilkynn-
ingu á vefsíðunni og sagði ástæðu
lokunarinnar vera þá heftingu á
tjáningarfrelsi sem hin kúgandi
ríkisstjórn Tony Blair hefði staðið
fyrir. Hann kallaði Blair jafn-
framt lygara og vel þekktan
stríðsglæpamann. ■

Ofurhugi lést við metstilraun:

Komst ekki
yfir 22 rútur
TEHERAN, AP Íranskur ofurhugi lést
þegar hann reyndi að setja heims-
met í því að stökkva á mótorhjóli
yfir rútur. 

Ætlunin var að stökkva yfir 22
rútur sem lagt hafði verið þvers-
um, hlið við hlið, en mótorhjól
hans lenti á þrettándu rútunni.
Javad Palizbanian, sem var 44
ára, lést samstundis.

Írönsk sjónvarpstöð var með
beina útsendingu frá atburðinum
en rauf hana um leið og slysið
varð. Aðeins nokkrum mínútum
áður hafði Palizbanian sagt við
hundruð áhorfenda: „Ég ætla að
slá heimsmetið og gera nokkuð
sem landar mínir geta verið stolt-
ir af.“ ■

Vinsælt og hagnýtt námskeið um öll helstu
grundavallaratriði stafrænna myndavéla
og meðferð stafrænna mynda í tölvu.

• Stillingar stafrænna myndavéla
• Stærðir og upplausn mynda
• Myndir færðar yfir í tölvu
• Skipulag myndasafns í tölvu
• Heimaprentun / framköllun
• Myndir skrifaðar á CD/DVD
• Frágangur mynda í tölvupósti
• Grundvallarlagfæringar
• Vinsælt, ókeypis myndvinnslu-

forrit á Netinu tekið fyrir

Lengd námskeiðs: 14 stundir. Verð: kr. 15.000,
(Innifalin er ný kennslubók á íslensku).

S T A F R Æ N A R  M Y N D A V É L A R

Faxafen 10 • 108 Reykjavík • Sími: 544 2210 • www.tsk.is • skoli@tsk.is
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SALA

108,63 -0,34%

MOHAMMED AL-
MASSARI Kallar Tony
Blair stríðsglæpa-
mann á vefsíðu sinni.

SJÚKRAFLUG Það sem af er ári hafa 207
verið fluttir á sjúkrahús með sjúkraflugi. 

AMFETAMÍN Brennisteinssýra er meðal annars notuð til að búa til amfetamín.
Búið var að tappa sýrunni, sem reynt var að smygla hingað til lands, á tvær
áfengisflöskur. Önnur þeirra var Ballantines vískíflaska.

HVAÐ ER AMFETAMÍN?

Örvandi ljóst efni sem gjarnan er sogað
upp í nefið í fyrstu og hefur áhrif á
miðtaugakerfið. Öll hugsun og líkams-
starfsemi verða fyrir örvunaráhrifum og
öfgar koma fram í hegðun og fram-
komu. Neytandinn verður ör, skapbráð-
ur, missir matarlyst og sefur lítið sem
ekkert undir áhrifum. Amfetamín er
dýrt efni á markaðnum og er algengt
að afbrot til að kosta mikla neyslu fylgi
í kjölfarið.

BANDARÍKIN „Viðleitni okkar í
Írak og í Miðausturlöndum
þarfnast meiri tíma, frekari
fórna og áframhaldandi ein-
beitni,“ sagði George W. Bush,
forseti Bandaríkjanna, í viku-
legu útvarpserindi sínu. 

Nærri 1.900 bandarískir her-
menn hafa fallið í Írak og eykst
þrýstingurinn á Bush að binda
enda á veru bandaríska herliðs-
ins í Írak svo hermennirnir geti
snúið aftur til Bandaríkjanna. 

Írakar hafa átt í erfiðum og
tímafrekum umræðum um eðli
og innihald stjórnarskrár fyrir
landið en Bandaríkjamenn álíta
stjórnarskrána vera mikilvægt
skref í áttina að því að tryggja

frið og jafnvægi í landinu. Bush
sagði að Bandaríkin myndu
halda áfram að styðja við bakið
á Írökum meðan á þessu erfiða
ferli stæði. 

Ummæli Bush koma í kjölfar-
ið á niðurstöðum nýlegra skoð-
anakannana þar sem kemur
fram að meira en 50 prósent
Bandaríkjamanna telja stríðið í
Írak ganga illa og að meirihluti
þeirra vill að bandarískir her-
menn í landinu verði kallaðir
heim. ■

GEORGE W. BUSH Forseti Bandaríkjanna
hélt ræðu í Idaho á miðvikudag þar sem

hann sagði meðal annars að svo lengi
sem hann væri forseti myndi bandaríska

herliðið vera áfram í Írak.

Meirihluti Bandaríkjamanna vill bandaríska herliðið heim frá Írak:

Bandaríkjamenn færi frekari fórnir
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Einn skemmtistaður í miðbæ Reykjavíkur sker sig úr hvað ofbeldisbrot varðar:

Lögregla gefur engar uppl‡singar
LÖGREGLUMÁL „Þessar upplýsingar
eru trúnaðarmál enda eigum við
sjálfir eftir að fara á stúfana og
ræða við viðkomandi veitinga-
mann vegna þessa,“ segir Geir
Jón Þórisson, yfirlögregluþjónn
hjá lögreglunni í Reykjavík.

Í nýlegri úttekt sem unnin var
fyrir embættið um ofbeldisbrot í
miðbæ Reykjavíkur kemur fram
að einn skemmtistaður sker sig
allnokkuð úr þegar kemur að
fjölda mála sem þaðan berast
vegna ofbeldis við eða inni á við-
komandi stað. Voru 20 skráð til-
felli ofbeldisverka þar árið 2004
eða tæplega helmingi fleiri en á
næstu stöðum á eftir en lögregla
vill þó ekki upplýsa nafn viðkom-
andi staðar.

Geir Jón segir lögreglu hafa
veitt þessu eftirtekt og hluti af
ástæðu þess að umrædd úttekt
var gerð var til að embættið fengi
betri yfirsýn yfir slíkt. „Við höf-
um hugsað okkur að nota þessar
upplýsingar til að ná betri sam-
vinnu við dyraverði og veitinga-
menn á þeim stöðum þar sem of-
beldi virðist vera algengara en
annars staðar. Við værum líka að
gera viðkomandi mikinn grikk
með því að birta nafn staðarins og
gerum það ekki að svo stöddu.“

-aöe

Svona eiga forystu-
menn ekki a› tala
Össur Skarphé›insson gagnr‡nir ummæli Steinunnar Valdísar Óskarsdóttur sem 
sag›i a› Stefán Jón hafi gengi› me› borgarstjórann í maganum og flví komi frambo›
hans ekki á óvart. Stefán Jón Hafstein segir ummælin sig engu skipta.

SAMFYLKINGIN „Það er óskrifuð
regla að stjórmálamenn fá að
kynna framboð sín til embætta í
fullkomnum friði,“ segir Össur
Skarphéðinsson, fyrrum formað-
ur Samfylkingarinnar, um um-
mæli Steinunnar Valdísar Óskars-
dóttur borgarstjóra varðandi
ákvörðun Stefáns Jóns Hafstein
um að bjóða sig fram sem borgar-
stjóraefni Samfylkingarinnar. 

Hún sagði í fréttum RÚV að
ákvörðun Stefáns Jóns kæmi
henni ekki á óvart enda hafi hann
gengið með borgarstjórann í mag-
anum um nokkra hríð.

Össuri finnst það ákaflega
óviðeigandi að manneskja sem er
í forystuhlutverki fyrir flokk
skuli tala frekar neikvætt um fé-
laga sinn sem er að bjóða sig
fram, jafnvel þótt það sé til þess
embættis sem viðkomandi gegn-
ir. „Stefán Jón hefur fullkomlega
eðlilegar ástæður til að bjóða sig
fram sem borgarstjóraefni Sam-
fylkingarinnar og það er engin
ástæða til að tala niður til hans
vegna þeirrar ákvörðunar eins og
mér finnst gert þegar talað er um
að hann sé að bjóða sig fram af
því hann hafi borgarstjórann í
maganum,“ segir Össur. „Svona

eiga forystumenn ekki að tala.
Þeir eiga að virða aðra og rétt
þeirra til að sækjast með lýðræð-
islegum hætti eftir trúnaðarstöð-
um,“ segir hann. „Mér finnst ekki
að borgarstjórar eigi að tala
svona um keppinauta sína og
minni á að þegar við Ingibjörg
Sólrún tókumst á um formennsku
þá var það algjörlega á forsend-
um gagnkvæmrar virðingar,“
segir Össur.

Stefán Jón Hafstein tilkynnti í
fyrradag að hann gæfi kost á sér í
fyrsta sæti á lista Samfylkingar-
innar í næstu borgarstjórnarkosn-
ingum. Steinunn Valdís sagði í

samtali við fréttastofu RÚV þegar
leitað var eftir viðbrögðum henn-
ar: „Miðað við þessar fréttir er
ljóst að allavega tveir hafa gefið
kost á sér. Í sjálfu sér kemur það
mér ekkert á óvart að Stefán Jón
skuli gefa kost á sér enda maður-
inn búinn að ganga með borgar-
stjórann í maganum um nokkra
hríð og það er bara ágætt og fínt
að fá góða samkeppni,“ sagði
Steinunn Valdís.

Stefán Jón sagði í samtali við
Fréttablaðið í gær að þessi
ummæli skiptu sig engu. Ekki
náðist í Steinunni Valdísi
Óskarsdóttur. sda@frettabladid.is

Kletthálsi 13  //  s. 587 6644  //  www.gisli.is

Vetur, sumar
vor og haust

Rally. Alvöru fjórhjól á 450.000 kr.

  Bombardier fjórhjól 
eru fyrir allar aðstæður. 
            Alltaf.

Outlander 800
er öflugasta fjórhjólið

á markaðnum. Seldist
upp en kemur aftur

í september.

Outlander Max 400 
4 x 4 fyrir tvo. Þjarkur sem 
fer áfram og áfram og áfram

DS 650 X
Sannkallað tryllitæki

á meðal fjórhjóla.
Útlitið segir allt.

Verð. 980.000 kr.

Á Reykjavíkurborg að leigja
Blind Pavillion til tveggja ára?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Eiga borgaryfirvöld að taka í
notkun bílastæðaklukkur í stað
stöðumæla?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

75%

25%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

LÆTI Alls voru skráð 20 ofbeldismál á
einum og sama staðnum í miðbæn-
um hjá lögreglu á síðasta ári en eng-

ar upplýsingar eru gefnar upp um
nafn viðkomandi staðar.

Uppbygging í Hrísey:

Reisa fjölnota
íflróttahús
FÉLAGSLÍF Bæjaryfirvöld á Akur-
eyri hafa skipað þriggja manna
verkefnastjórn vegna byggingar
fjölnota íþróttahúss í Hrísey. 

Gísli Kristinn Lórenzson, sem
sæti á í verkefnastjórninni, segir
Hríseyinga notast við gamalt og
lélegt félagsheimili til íþróttaiðk-
ana og brýnt sé að bæta þar úr.
„Ekki liggur fyrir hversu stórt
nýja húsið verður né hvað það
kemur til með að kosta en bæjar-
yfirvöld ætla að veita fjármunum
til hönnunar hússins í ár og til
byggingar þess á næsta ári,“ seg-
ir Gísli.

- kk

ÖSSUR VIÐ TÖLVUNA „Svona eiga forystumenn ekki að tala,“ segir Össur og á við ummæli
Steinunnar Valdísar um að Stefán Jón gangi með borgarstjórann í maganum.

STEINUNN VALDÍS
Hefur lýst því yfir að
hún sækist eftir því
að vera borgarstjóra-
efni Samfylkingarinn-
ar næsta vor.

STEFÁN JÓN HAF-
STEIN Tilkynnti í
fyrradag að hann
gæfi kost á sér í
fyrsta sæti á lista
Samfylkingarinnar.

Hækkun leikskólagjalda stúdenta þrepaskipt:

Öll hækkunin gengur til baka
LEIKSKÓLAGJÖLD Forsvarsmenn
stúdenta hafa leitað eftir svörum
við því hjá borgaryfirvöldum
hvort samþykkt borgarráðs um að
falla frá fyrirhuguðum hækkun-
um á gjaldskrá leikskólanna þar
sem annað foreldrið er í námi, eigi
einnig við um þá hækkun sem tók
gildi 1. júní síðastliðinn. Hækkun-
in hafði verið ráðgerð í þrepum og
tók fyrsta þrepið gildi 1. júní.

Hrefna Lind Ásgeirsdóttir, sem
situr í hagsmunanefnd stúdenta-
ráðs og stjórn stúdentaráðs, segir
að ekki hafi fengist svör frá borg-
inni um hvort hækkunin 1. júní
muni ganga til baka.

Alfreð Þorsteinsson borgar-

fulltrúi sagðist í samtali við
Fréttablaðið líta svo á að sam-
kvæmt samþykkt borgarráðs
muni hækkunin 1. júní ganga til
baka.

„Gert var ráð fyrir því að þetta
myndi kosta borgarsjóð 20 millj-
ónir á þessu ári, því aðeins er um
að ræða hálft árið, og 40 milljónir
á því næsta þannig að ég lít svo á
að þessi samþykkt eigi við um alla
þessa hækkun, sem ráðgerð var í
þrepum, og að hún gangi þá til
baka,“ segir Alfreð. - sda

ALFREÐ ÞORSTEINSSON Fullvissar stúdenta
um að hækkunin á leikskólagjöldum fyrir

stúdenta þar sem annað foreldri er í námi
og tók gildi 1. júní verði gerð afturkræf.





1Hvað heitir ný plata Sigur Rósar sem
kemur út 12. september?

2Hvað hafa margar nauðganir verið
kærðar til lögreglu það sem af er árinu?

3Hver var hagnaður Samherja á fyrstu
sex mánuðum ársins?

SVÖRIN ERU Á BLS. 38

VEISTU SVARIÐ?
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BERLÍN, AP Horfurnar eru tvísýnar
fyrir þingkosningarnar í Þýska-
landi sem haldnar verða 18. sept-
ember. 

Við höfuðstöðvar kristilegra
demókrata í mið-
borg Berlínar er
klukka sem telur
niður til kosning-
anna og fyrir
neðan hana
stendur: „dagar
til stjórnar-
skipta“. Vissulega er útlitið ágætt
fyrir kristilega demókrata og
frjálslynda demókrata en margt
getur breyst á þeim vikum sem eft-
ir eru fram að kosningum.

Samkvæmt nýjustu skoðana-
könnunum fá kristilegir demókrat-
ar og frjálslyndir samanlagt 49
prósent atkvæða sem hugsanlega
gæti dugað þeim til að ná meiri-
hluta sæta í neðri deild þýska
þingsins.

Staða stjórnarflokkanna er öllu
lakari, Sósíaldemókrataflokkur
Gerhards Schröder kanslara
mælist með 31 prósent og sam-
starfsflokkur hans græningjar með
8 prósent. Hugsanlega gætu þessir
tveir flokkar myndað meirihluta
með Vinstriflokknum, sem hefur
mikinn stuðning í austurhluta
landsins og mælist með 7 prósent á
landsvísu. Stjórnmálaskýrendur

vilja þó meina að líklegra sé, ef
kristilegum demókrötum tekst ekki
að mynda meirihluta með frjáls-

lyndum, að sósíaldemókratar og
kristilegir demókratar gangi í eina
sæng í eins konar þjóðstjórn. - oá

Kaupver›i› hærra en samanlög›
kaupgeta stóru listasafnanna
Sigurjón Sighvatsson kaupir listaverk eftir Ólaf Elíasson á um 30 milljónir króna. Listasafn Íslands 
og Listasafn Reykjavíkur fá samtals rúmar 24 milljónir króna til listaverkakaupa á ári.

MENNING Borgaryfirvöld úthlut-
uðu Listasafni Reykjavíkur 13,5
milljónum króna til listaverka-
kaupa fyrir árið 2005. Fjárhæðin
var hækkuð fyrir nokkrum árum
en var lengi 12 milljónir. 

Listasafn Íslands hefur úr 10,8
milljónum að spila þetta árið og
koma þeir peningar úr ríkissjóði.
Samanlagt hafa stóru söfnin tvö
24,3 milljónir til kaupa á listaverk-
um. Við þá fjárhæð bætast 3,5
milljónir króna sem Listasafn
Reykjavíkur fær vegna útilista-
verka en misjafnt er milli ára hvort
peningarnir eru nýttir til kaupa á
nýjum verkum eða framkvæmda
vegna flutnings eða uppsetningar. 

Söfnin tvö kaupa árlega í
kringum 40 listaverk hvort, sam-
tals um 80 verk.

Eins og fram kom í Fréttablað-
inu á fimmtudag hyggst Sigurjón
Sighvatsson kaupa verk Ólafs Elí-
assonar, Blinda skálann, og hefur
kaupverðið verið talið um 30
milljónir króna. Þótt verðið sé
mun hærra en nokkurt listasafn á
Íslandi ræður við að greiða eru
heimildarmenn blaðsins úr lista-
lífinu sammála um að það sé fjarri
því að vera of hátt. Ólafur Elías-
son er í fremstu röð listamanna á
sínu sviði í heiminum og verkið
sem um ræðir var meðal annars
sýnt á Feneyjatvíæringnum. Í því
samhengi má líka benda á að verk
samtímalistamanna seljast gjarn-
an á mun hærra verði, jafnvel svo

hlaupi á hundruðum milljóna. 
Að sögn Eiríks Þorlákssonar,

forstöðumanns Listasafns
Reykjavíkur, kostaði dýrasta
verkið sem keypt hefur verið í
hans tíð hjá safninu á milli fjórar
og fimm milljónir króna. Er það
eftir áðurnefndan Ólaf Elíasson.
Eiríkur segir erfitt að verðmeta
heildar listarverkaeign safnins en
ætlar að hún nemi milljörðum
króna.

Ólafur Kvaran, forstöðumaður
Listasafns Íslands, fagnar kaup-
um Sigurjóns á verki Ólafs og seg-
ir ánægjulegt þegar einstaklingar
fjárfesti í myndlist. Hann segir þó
mikilvægt að listaverk sem svo
háttar til um verði áfram sýnileg
en ekki lokuð inni fáum til yndis. 

bjorn@frettabladid.is

Akureyri:

Kjölur semur
vi› Nor›urorku
KJARASAMNINGUR Kjölur, stéttarfé-
lag starfsmanna í almannaþjón-
ustu, hefur samið við Samtök at-
vinnulífsins vegna starfsmanna
Norðurorku hf. sem er alfarið í
eigu Akureyrarbæjar. 

Samningurinn er á svipuðum
nótum og aðrir samningar á al-
menna vinnumarkaðinum en jafn-
framt er tryggt að félagsmenn
Kjalar halda öllum réttindum sem
þeir höfðu sem opinberir starfs-
menn áður en Norðurorka var
einkavædd árið 2003. - kk

NEYTENDUR
TAKMARKA INNFLUTNING Um-
hverfisstofnun hefur takmarkað
enn frekar innflutning á matvæl-
um sem innihalda litarefnið súd-
an en það er talið krabbameins-
valdandi.Innflutningur á túrmer-
ík og pálmolíu verður nú tak-
markaður.
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Sterku norsku Steady 
bátarnir sameina kosti hefðbundinna 
slöngubáta og plastbáta. 

Verð frá 99.000 kr.

Þekktustu utanborðsmótorar heims 
á verði á við það sem ódýrast þekkist.
Traust viðgerðar- og varahlutaþjónusta. 

Verð frá 79.000 kr.

Johnson-Evinrude 

Steady

Styrkurinn
og aflið

ANGELA MERKEL Leiðtogi kristilegra demókrata vill helst starfa með frjálslyndum.

SÓLFARIÐ Að líkindum dýrasta listaverk
landsins þótt erfitt sé að slá á verðmæti
þess. Vinnsla og uppsetning kostaði tugi
milljóna.

LISTAMAÐURINN OG FJÁRFESTIRINN Ólafur Elíasson og Sigurjón Sighvatsson við opnun verslunar 66 norður við Bankastræti í sumar.

MENNING „Til skamms tíma hef
ég verið með stærri kaupend-
um íslenskrar myndlistar og
stuðningsmaður,“ segir Sigur-
jón Sighvatsson kvikmynda-
framleiðandi og athafnamaður.
Hann stefnir nú að því að kaupa
Blind Pavillion eftir Ólaf Elías-
son og er það eitt dýrasta verk
sem einstaklingur hér á landi
hefur fjárfest í. 

Hann segir að ef opinber að-
ili hefði keypt verk Ólafs, hefði
það kostað meira en ársfram-
lag hins opinbera til listaverka-
kaupa. „Blind Pavillion er
merkilegt verk og ég hefði
talið akk í því að það væri hér í
landinu og við eigum að gleðj-

ast yfir því að svo getur orðið.
Ef ég væri hinn almenni borg-
ari myndi ég hugsanlega leggj-
ast gegn því að hið opinbera
myndi kaupa verkið og jafnvel
telja að peningarnir ættu frek-
ar að fara í menntamál.“ Hann
segir að vegna smæðar þjóðfé-
lagsins hafi söfn hér á landi
verulega litla peninga til að
kaupa listaverk. „Rekstur á
söfnum er líka of dýr. Það fer
allt í umgjörð. Ég veit ekki nóg
um rekstur á söfnum hér á
landi til að alhæfa um að þetta
eigi við hér, en þetta er sú um-
ræða sem á sér stað annars
staðar í heiminum.“ 

- ss

SIGURJÓN SIGHVATSSON Segir Blind
Pavillion of dýrt fyrir ríki og borg að
kaupa.

Sigurjón Sighvatsson um kaupin á Blind Pavillion:

Akkur a› hafa verki› á Íslandi

fi‡sku
ÞINGKOSNINGARNAR

Skoðanakannanir fyrir þýsku þingkosningarnar:

Sta›a stjórnarinnar lök





Þegar Sir Iqbal Sacranie, formað-
ur Múslimaráðs Bretlands, viður-
kenndi að „okkar eigin börn“ hefðu
framið sprengjutilræðin í London
þann 7. júlí, var það í fyrsta skipti
sem breskur múslími axlar ábyrgð
samfélags síns á slíkum illvirkj-
um. Í stað þess að kenna utanríkis-
stefnu Bandaríkjastjórnar um eða
fælni Vesturlandabúa við
múslima, lýsti Sacranie sprengju-
tilræðunum sem „mikilli áskorun“
fyrir samfélag múslima. 

Þrátt fyrir þessi orð er þetta
hinn sami Sacranie og sagði, árið
1989, að „dauði væri hugsanlega of
væg refsing“ fyrir höfund
„Söngva Satans“. Sú ákvörðun
Tony Blairs að aðla Sacranie og
álíta hann æskilegan talsmann
hins „hófsama“ og „hefðbundna“
múslíma er annað hvort merki um
tilhneigingu ríkisstjórnar Blairs til
trúarlegrar friðþægingar eða er
lýsandi fyrir það hversu takmark-
aða valmöguleika Blair hefur í
raun.

Sacranie er ákafur stuðnings-
maður nýs lagafrumvarps Blairs
um trúarlegt hatur, sem mikið hef-
ur verið gagnrýnt. Með lagafrum-
varpinu verður erfiðara um vik að
gagnrýna trúarbrögð og virðist
Sacranie trúa því að nýju lögin
komi í veg fyrir allt tal um „íslömsk
hryðjuverk“. Hann sagði fyrir ekki
lengri tíma síðan en 13. janúar:
„Það er ekkert til sem heitir ís-
lamskur hryðjuverkamaður. Slík
ummæli eru gróflega móðgandi. Að
segja að múslímar séu hryðju-
verkamenn væri ólöglegt með
þessu lagaákvæði.“ Tveimur vikum
síðar sniðgengu samtök hans at-
höfn sem haldin var til minningar
um Helförina og það að sextíu ár
voru liðin frá frelsun Auschwitz. Ef
Sir Iqbal Sacranie er að mati Blairs
besta dæmið sem hann getur fund-
ið um góðan Múslíma þá er okkur
vandi á höndum. 

Mál Sacranies undirstrikar
brestina í þeirri ráðagerð ríkis-
stjórnar Blairs að treysta um of á
hefðbundna en í rauninni strang-
trúaða múslíma í baráttunni við að
uppræta íslamska öfgahyggju. 

Íslam er fjöldahreyfing með
milljónum hófsamra, siðprúðra
manna og kvenna, en hún telur
einnig marga sem hafa úreltar
hugmyndir um réttindi kvenna,
sem telja að réttindi samkyn-
hneigðra séu óguðleg, sem láta sig
tjáningarfrelsi litlu varða og halda
uppi skipulögðu gyðingahatri.
Múslíma sem eru að mörgu leyti á
öndverðum meiði við ríkjandi
sjónarmið samborgara sinna,
hvort sem þetta fólk er kristið,
hindúatrúar, trúleysingjar eða
Gyðingar.

Í Leeds, en þaðan komu nokkrir
af þeim mönnum sem tóku þátt í
sprengutilræðinu, eru margir
múslímar sem lifa einangruðu lífi
sem gengur nærri því að vera ger-
samlega aðskilið frá hversdagslífi
annarra sem búa í samfélaginu.
Frá slíkum samfélögum vænisýki
og aðskilnaðar koma ungmenni

sem á einhvern órættlætanlegan
hátt hafa stigið yfir línu hins sið-
lega og hins rétta, og gripið til þess
ráðs að drepa. 

Sú djúpa firring sem leiðir til
hryðjuverka
kann að eiga
rætur sínar
að rekja til
a n d s t ö ð u
þessara ung-
menna við
ástandið í
Írak eða ann-
ars staðar, en
hin lokuðu
s a m f é l ö g
sumra vestrænna múslíma geta
hæglega aukið á firringu þessara
ungu manna. 

Nauðsynlegt er að grípa til að-
gerða sem eru í andstöðu við hefð-
ina, ekkert minna en umbótahreyf-
ingu þarf til að laga mikilvægustu
trúarsetningar íslam að samfélög-
um nútímans, múslímsk siðaskipti
til að berjast gegn þeim hug-
myndafræðingum sem boða jihad
(heilagt stríð) og einnig gegn hin-
um rykmettuðu, kæfandi mennta-
stofnunum hinna fastheldnu;
feykja þarf upp gluggum hinna
lokuðu samfélaga svo að nauðsyn-
legt ferskt loft geti leikið þar um. 

Það væri æskilegt að ríkis-
stjórnir og leiðtogar í múslíma-
heiminum og utan hans styddu
hugmyndina vegna þess að sköpun
og viðhald slíkrar umbótahreyf-
ingar mun fela í sér nauðsynina á
nýrri stefnu í menntamálum sem
gæti tekið allt að eina kynslóð að
hafa sýnileg áhrif, ný fræði sem
kæmu í stað bókstafstrúarlegra
kennisetninga og kredduhyggju
sem þjaka hugsun múslíma nú á
dögum. Til að byrja með er tíma-
bært að múslímar læri um opin-
berunina í trúarbrögðum sínum
sem sögulegan atburð en ekki sem
atburð sem á einhvern yfirskilvit-
legan hátt er hafinn yfir vísinda-
lega söguskoðun. Það ætti að vera
hverjum múslíma mikið áhugaefni
að íslam eru einu trúarbrögðin í
heiminum sem eiga sér skrásett
sögulegt upphaf í heimildum og
eiga þau sér því fasta stoð í raun-
veruleikanum en ekki í óstaðfest-
um helgisögum. Kóraninn var op-
inberaður á tímum mikilla um-
brota í arabaheiminum, á sjöundu
öld þegar samfélög arabaheimsins
voru að breytast úr því að vera
hirðingjasamfélög þar sem ríkti
mæðraveldi yfir í borgarsamfélög
þar sem faðirinn var allsráðandi. 

Múhammeð var munaðarleys-
ingi og þessar breytingar komu
sér illa fyrir hann sem slíkan, og
því er mögulegt að lesa Kóraninn

sem bón um að gildin úr gamla
mæðraveldinu muni einnig gilda í
hinum nýja heimi feðraveldisins,
íhaldssöm tilmæli sem urðu bylt-
ingarkennd vegna þess að hug-
myndin höfðaði til allra þeirra sem
voru sviptir borgararéttindum sín-
um með tilkomu nýja kerfisins,
hinna fátæku, valdalausu og einnig
hinna munaðarlausu. 

Múhammeð naut einnig vel-
gengni sem kaupmaður og á ferða-
lögum sínum heyrði hann útgáfur
kristinna fylgismanna Nestoríosar
af Biblísögunum sem endurspegl-
ast svo greinilega í Kóraninum (í
Kóraninum fæðist Kristur undir
pálmatré í vin). Það ætti að vera
heillandi fyrir múslíma út um all-
an heim að sjá hversu greinilega
hin hjartfólgna bók þeirra er afurð
þess staðar og þess tíma sem hún
var skrifuð á og hversu greinilega
hún er að mörgu leyti byggð upp á
upplifunum spámannsins. 

Hins vegar er það svo að fáir
múslímar hafa fengið að lesa trú-
arrit sitt á þennan hátt. Sú þráláta
krafa innan íslam að textinn í Kór-
aninum innihaldi hin óbrigðulu og
óspjölluðu orð Guðs gerir fræði-
mönnum ókleift að greina og ræða
þennan texta á fræðilegan og
gagnrýninn hátt. Af hverju ætti
Guð eftir allt saman að hafa orðið
fyrir áhrifum frá félagslegum og
efnahagslegum aðstæðum í Arabíu
á sjöundu öld? Af hverju ættu per-
sónulegir hagir sendiboðans að
hafa haft einhver áhrif á boðin,
boðskapinn sem hann tók við og
flutti?

Söguleg afneitun þeirra sem
eru fastheldnir á rótgróna siði ís-
lam gerir íslömskum bókstafstrú-
armönnum auðveldara fyrir að
hneppa íslam enn frekar í fjötra
fullvissu sinnar og óbreytilegrar
kredduhyggju. Ef hins vegar væri
litið á Kóraninn sem sögulegt rit
þá væri lögmætt að endurtúlka
hann þannig að hann eigi betur við
aðstæður komandi alda. Lög sem
sett voru á sjöundu öld gætu vikið
fyrir kröfum þeirrar tuttugustu og
fyrstu.

Íslömsku siðaskiptin þurfa að
hefjast hér; með samþykki um að
allar hugmyndir, jafnvel hinar
heilögu, þurfi að aðlaga breyttum
samfélagsháttum.

Víðsýni er skylt umburðar-
lyndi; fordómaleysi og friður á
jörð eru systkini. Það er á þennan
hátt sem við bregðumst við hinni
„miklu áskorun“ tilræðismann-
anna. Mun Sir Iqbal Sacranie, og
aðrir af sama sauðahúsi, viður-
kenna að það þurfi að laga íslam að
nútímanum? Það myndi þá þegar
gera þá að þátttakendum í því að
komast að mögulegri lausn. Ef þeir
hins vegar gera það ekki eru þeir
bara „hefðbundinn“ hluti vanda-
málsins.

Salman Rushdie er 
rithöfundur. Eftir hann liggja

bækur eins og Söngvar Satans,
Miðnæturbörn og Fury.

Íslensk þýðing eftir Inga F. Vihjálmsson

E itt frægasta atvikið frá dögum innrásar Bandaríkja-
manna í Írak vorið 2003 er þegar risastórt líkneski af
einræðisherranum Saddam Hussein í miðborg Bagdad

var brotið niður í beinni útsendingu alþjóðlegra sjónvarps-
stöðva. Það varð áhorfendum víða um heim tákn um endalok
grimmúðlegra stjórnarhátta og upphaf lýðræðis og mannrétt-
inda í arabaheiminum. Ekki var annað að sjá en að almenning-
ur í Írak flykktist út á götur og fagnaði innrásarliðinu sem
frelsað hafði það frá kúgunarstjórninni.

En smám saman varð ljóst að veruleikinn er flóknari en hug-
myndasmiðir innrásarinnar í Hvíta húsinu höfðu áttað sig á. Al-
menningur í Írak reyndist tortrygginn gagnvart innrásarherj-
unum. Atvikið í miðborginni reyndist við nánari athugun svið-
setning ímyndarhönnuða en ekki birtingarmynd raunverulegs
feginleika. Eftirspurn eftir lýðræði og mannréttindum að vest-
rænum hætti reyndist ekki jafn mikil í landinu og vænst hafði
verið. Tryggð við hugmyndaheim íslamskrar trúar og menning-
ar reyndist hins vegar rótgróin.

Vart hefur liðið sá dagur frá því að Írak var frelsað úr klóm
Saddam Husseins að ekki hafi verið unnin grimmileg ofbeldis-
verk í landinu. Mikið mannfall hefur orðið í hersveitum Banda-
ríkjamanna og Breta, en það er þó lítilsháttar miðað við þær
fórnir sem óbreyttir borgarar hafa þurft að færa. Enginn er
óhultur í landinu, börn eru ekkert síður skotmark ódæðismanna
en fullorðnir. Hvergi er griðastaði að finna, hvorki heimili né
moskur. Við þessar aðstæður, þar sem ótti og óöryggi einkenn-
ir allt þjóðlífið, hafa Bandaríkjamenn staðið fyrir því að fá
valdahópa í Írak til að reyna að byggja upp lýðræðis- og réttar-
ríki að vestrænni fyrirmynd. Það hefur reynst torsótt verkefni
og ekki blasir við hvernig því muni lykta.

Það er Bandaríkjastjórn mikið kappsmál að hraða því að
Írakar setji sér lýðræðislega stjórnarskrá. Fyrr geta innrásar-
herirnir ekki farið úr landi. Stuðningur við dvöl Bandaríkja-
manna í Írak fer minnkandi heimafyrir og tíminn sem Bush for-
seti hefur til að koma málum í kring styttist óðum. Hættan er
sú að við þessar erfiðu aðstæður verði atburðarásin önnur en að
hefur verið stefnt. Hættan er sú að nýja stjórnarskráin í Írak
setji íslömsk trúarsjónarmið ofar veraldlegum áherslum lýð-
ræðis og mannréttinda. Sá texti stjórnarskrárinnar sem þegar
liggur fyrir er þversagnakenndur í þessu tilliti en gæti orðið
hættulegt vopn í höndum einstrengingslegra og gamaldags
valdsmanna úr klerkastétt. Á dögum Saddams Hussein var Írak
veraldlegt ríki. Hættan er sú að það verði trúarríki að íranskri
fyrirmynd. Það væru sannarlega snautleg endalok vestrænnar
innrásar í nafni lýðræðis og mannréttinda. ■
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SJÓNARMIÐ
GUÐMUNDUR MAGNÚSSON

Tekist er á um grundvallarviðhorf í Írak:

Fer Írak sömu
lei› og Íran?

FRÁ DEGI TIL DAGS

En smám saman var› ljóst a› veruleikinn er flóknari en hug-
myndasmi›ir innrásarinnar í Hvíta húsinu höf›u átta› sig á. Al-
menningur í Írak reyndist tortrygginn gagnvart innrásarherjunum.
Atviki› í mi›borginni reyndist vi› nánari athugun svi›setning
ímyndarhönnu›a en ekki birtingarmynd raunverulegs feginleika.

Stofnfundur kvennahreyfingar Samfylkingarinnar
ver›ur haldinn á Hótel Örk í Hverager›i
dagana 16. -17. september nk.

Skráning og nánari uppl‡singar á skrifstofu Samfylkingarinnar
í síma 414 2200 og á www.samfylking.is

og pólitísk plott
Pæjur

Múslímsk si›askipti tímabær

Lokaður fundur
Síðdegis á morgun, mánudag, munu
trúnaðarmenn Sjálfstæðisflokksins í
Reykjavík flykkjast á fund sem haldinn
verður í höfuðstöðvunum í Valhöll. Í
fundarboði er skýrt tekið fram að þeim
einum verði hleypt inn sem sæti eigi í
Fulltrúaráði sjálfstæðisfélaganna í
Reykjavík. Þetta er semsé lokaður fund-
ur. Nokkur eftirvænting ríkir á meðal
sjálfstæðismanna vegna þessa fundar. Á
dagskránni er að taka formlega ákvörð-
un um prófkjör flokksins vegna komandi
borgarstjórnarkosninga. Áformað er að
það verði í nóvember. En þó að
spenna sé farin að byggjast upp
innan flokksins vegna próf-
kjörsins er það ekki sá dag-
skrárliður sem skapar eftir-
væntinguna. Eftir að próf-

kjörsmál hafa verið til lykta leidd ætlar
formaður flokksins, Davíð Oddsson, að
segja nokkur orð. Það er ræða hans
sem margir eru spenntir að heyra. 

Tilkynningin?
Innan Sjálfstæðisflokksins sem utan
hafa menn verið að velta því fyrir sér
hvort sú stund sé að renna upp að Dav-
íð Oddsson gefi ekki lengur kost á sér í
embætti formanns flokksins. Landsfund-
ur flokksins er eftir örfáar vikur og þá á
niðurstaðan að vera á hreinu. Ýmsir hafa

um þetta meiningar og hefur
sumt af því jafnvel ratað í
virðulega smáletursdálka í
blöðum. En sjálfur hefur for-

maðurinn ekkert sagt
opinberlega. Hermt er
að hann tali eins og vé-

frétt við alla sem um þetta spyrja. Það
er út af fyrir sig ákveðin vísbending.
Skyldu mál skýrast á fundinum í Valhöll
á morgun? 

Árni varaformaður?
Enginn efast um að á eftir Davíð kemur
Geir. Umræður um annan frambjóðanda
heyrast en ólíklegt verður að telja að
nokkur treysti sér í slíkan slag, því Geir
er vinsæll með mikið fylgi og traust. Þá
eru hafnar umræður um næsta varafor-
mann. Það tal segir sína sögu um hvern-
ig veðmálin standa í flokknum. Nafn
Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur er oft
nefnt, en upp á síðakstið hefur æ oftar
heyrst nafn Árna Matthiesen sjávarút-
vegsráðherra. Hann hefur verið farsæll í
störfum og þykir hófsamur en ákveðinn
í málflutningi. 

SALMAN RUSHDIE
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„Íslömsku si›askiptin flurfa a›
hefjast hér; me› samflykki um
a› allar hugmyndir, jafnvel
hinar heilögu, flurfi a› a›laga
breyttum samfélagsháttum.“





Axel Gíslason, framkvæmdastjóri
Eignarhaldsfélaganna Samvinnu-
trygginga og Andvöku, var for-
stjóri VÍS um fjórtán ára skeið og
jafnframt framkvæmdastjóri
Samvinnutrygginga og líftrygg-
ingafélagsins Andvöku frá 1989. 

Eignarhaldsfélagið Samvinnu-
tryggingar varð til í núverandi
formi árið 1989 þegar Samvinnu-
tryggingar, sem voru stofnaðar
árið 1946 að tilstuðlan Sambands
íslenskra samvinnufélaga, sam-
einuðu rekstur sinn rekstri
Brunabótafélags Íslands. Sem
gagngjald fengu Samvinnutrygg-
ingar helmingshlut í VÍS sem tók
yfir tryggingarstarfsemi þess og
Brunabótafélagsins.

„Þá breyttist starfsemi Sam-
vinnutrygginga úr því að vera í
beinum tryggingarrekstri í það að
vera annar af tveimur stórum
hluthöfum VÍS. Brunabótafélagið
breyttist einnig í eignarhaldsfé-
lag,“ segir Axel.

Eignarhaldsfélagið Andvaka
varð til þegar LÍFÍS (Líftrygg-
ingafélag Íslands) var stofnað
tveimur árum síðar en þá rann
rekstur Andvöku og líftrygginga-
félags í eigu Brunabótafélags Ís-
lands saman í eitt. Eignarhaldsfé-
lagið Andvaka, sem var upphaf-
lega norskt tryggingafélag sem
Samvinnutryggingar festu kaup
á, á enn stóran hlut í LÍFÍS.

Horfðu fram á harða samkeppni
Hver er ástæða þessara samein-
inga? „Á þessum tíma voru að

verða miklar breytingar á starf-
semi tryggingafélaga í evrópsku
vátrygginga- og fjármálaum-
hverfi. Það lá fyrir að evrópsk
tryggingafélög gætu komið til Ís-
lands og starfað hér án takmark-
ana. Á þessum tíma voru tvö þús-
und tryggingafélög í Evrópu sem
hefðu getað fengið starfsleyfi hér
á landi. Hér voru starfandi mörg
félög á litlum markaði sem hefði
þýtt að samkeppnisstaða þeirra
hefði orðið mjög erfið. Rekstrar-
lega séð var það mjög skynsam-
legt að sameina þau og hagræða í
rekstrinum. Við sáum spennandi
tækifæri til að spara en á sama
tíma að bæta þjónustuna um allt
land,“ segir Axel og bendir á að
sameiningin hafi gengið betur en
menn þorðu að vona. 

Félögin áttu einnig í erfiðleik-
um með að ná sér í áhættufé sem
gagnkvæm tryggingafélög og var
því hlutafélagaformið talið betri
kostur. Gagnkvæm tryggingafé-
lög geta látið hluta hagnaðar eða
arðs ganga til viðskiptavina í
formi afsláttar og henta því vel í
öruggum og reglulegum rekstri.
Þetta félagaform hentar hins veg-
ar illa við erfið rekstrarskilyrði.

Sameiningin gaf nýja trygging-
arfélaginu líka betri tækifæri til
fjárfestinga eins og síðar kom á
daginn.

Hagnaður yfir tvo milljarða
Í samþykktum Eignarhaldsfélags-
ins Samvinnutrygginga segir að
tilgangur félagsins sé meðal ann-
ars að ávaxta sem best eigið fé
þess með þátttöku í vátrygginga-
starfsemi og skyldum rekstri og
annars konar fjárfestingar- og
lánastarfsemi.

Rekstur félagsins gekk ljóm-
andi vel á síðasta ári en þá var af-
koman jákvæð um 2.400 milljónir
króna og arðsemi eigin fjár
hvorki meiri né minni en 132 pró-
sent. Til samanburðar nam hagn-
aður ársins 2003 um 312 milljón-
um.

Þá hagnaðist Andvaka um 120
milljónir króna á síðasta ári.

„Bæði félögin hafa haft það að

meginmarkmiði annars vegar að
vera virkir þátttakendur á vá-
tryggingarmarkaði í gegnum VÍS
og LÍFÍS og hins vegar að ávaxta
þær eigur sem ekki eru þar
bundnar sem best hverju sinni.“

Axel segir það sé ekkert laun-
ungarmál að Eignarhaldsfélagið
Samvinnutryggingar eigi mikið
inni. Til dæmis er stærsta eign fé-
lagsins samkvæmt ársreikningi,
30 prósenta hlutur í VÍS, bókfærð
á þrjá og hálfan milljarð króna,
sem er langt undir markaðsvirði
VÍS þegar það var tekið af mark-
aði á síðasta ári. Axel hefur nátt-
úrlega tröllatrú á VÍS og telur að
það eigi eftir að halda áfram að
gera góða hluti fyrir eigendur
þess.

Með óbeinum hætti er hlutur
Eignarhaldsfélagsins Samvinnu-
trygginga enn stærri í VÍS því það
á hluti í Eignarhaldsfélögunum
Hesteyri og Andvöku sem eiga
svo hluti í VÍS. 

Þá á það eignarhlut í KB banka
og hefur á síðustu misserum með-
al annars fjárfest í fjárfestingafé-
lögum sem standa utan um rekst-
ur Lyfju, Fiskiðjunnar Skagfirð-
ings, Áburðarverksmiðjunnar og
Fóðurblöndunnar.

Varðveitir réttindi tryggingartaka 
Eigendur Eignarhaldsfélagsins
Samvinnutrygginga eru annars
vegar tryggingartakar Samvinnu-
trygginga árin 1987-88 og trygg-
ingartakar í lögboðnum bruna-
tryggingum húsa árin 1992-93 og
hins vegar Samvinnutrygginga-
sjóðurinn, sem er eins konar
sjálfseignarstofnun og hefur sama
tilgang og eignarhaldsfélagið.

Hlutdeild tryggingartakanna í
eigin fé er um tvö hundruð millj-
ónir króna en hlutdeild Samvinnu-
tryggingasjóðsins um eitt hund-
rað milljónir samkvæmt ársreikn-
ingum. Varasjóður og annað eigið
fé nemur um fjórum milljörðum
króna.

Hlutverk félagsins er meðal
annars að gæta hagsmuna gömlu
tryggingartakanna og varðveita
þeirra réttindi. „Þetta var hugsað
svo að gömlu tryggingafélögin
væru í eigu tryggingartakanna á
hverjum tíma. Tveimur árum eft-
ir að þeir hætta tryggingartöku
eða falla frá þá falla þessi skilyrtu
réttindi niður og renna inn í Sam-
vinnutryggingasjóðinn. Það er al-
gengur misskilningur að halda að
þau réttindi gangi til annarra og
síðasti maður eignist félagið.
Samvinnutryggingasjóðurinn er
sjálfseignarstofnun sem er rekin
sem deild innan félagsins.“

Verði félaginu slitið eru það
einungis tryggingatakar gömlu
félaganna sem geti gert tilkall til
þess hluta eigin fjár sem er merkt
þeim.

Heimilt er samkvæmt sam-
þykktum að greiða eigendum eig-
in fjár félagsins arð verði hagnað-
ur og er hann þá lagður inn á eig-
infjárreikninga. Jafnframt eru
eiginfjárreikningar hækkaðir á
hverju ári í samræmi við verð-
lagsbreytingar. Verði halli á
rekstri félagsins er hann bættur
úr varasjóði.

Ekki fé án hirðis
Er Eignarhaldsfélagið Samvinnu-
tryggingar ekki fé án hirðis eins
og oft er sagt um sparisjóðina?

„Þetta er ekki fé án hirðis - það
er alveg klárt. Þetta er fé sem
fulltrúaráðið, stjórnin og ég sem
framkvæmdastjóri erum hirðar
yfir og berum sameiginlega
ábyrgð á,“ segir Axel.

Fulltrúaráð félagsins, skipað
24 aðalmönnum og sex vara-
mönnum, tilnefnir fimm manna
stjórn Eignarhaldsfélagsins Sam-
vinnutrygginga. „Fulltrúar mega
aðeins sitja í ráðinu í átta ár og
þá kýs það nýjan aðila. Fulltrúa-
ráðsfundur sem aðalfundur ber
ábyrgð á því að afgreiða reikn-
inga og taka stórar ákvarðanir
sem snúa til dæmis að því að
breyta samþykktum félagsins,“
segir hann. Stjórnin ræður fram-
kvæmdastjóra sem fer með dag-
leg málefni félagsins. 

Fulltrúaráðsmenn og stjórnar-
menn skulu vera tryggingartakar
hjá VÍS og/eða fyrrverandi trygg-
ingartakar hjá Samvinnutrygg-
ingum.

Ánægður með árangurinn
Axel er bjartsýnn á framtíðina og
er ánægður þegar hann lítur yfir
farinn veg. „Breytingin yfir í
eignarhaldsfélag var í samræmi
við þann tilgang að bæta trygg-
ingarlega reksturinn sem Sam-
vinnutryggingar voru stofnaðar
til að sjá um. Þetta var besta leið-
in að okkar mati á sínum tíma og
ég efast um að nokkur sé í vafa
um að þetta hafi verið rétt
ákvörðun. Eignarhaldsfélagið er
fjárhagslega mun öflugra en
Samvinnutryggingar voru
nokkurn tíma og hefur mikil
tækifæri til að vaxa og dafna,“
segir hann að lokum.
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Heldur uppi merki Samvinnutrygginga

- SPENNANDI VALKOSTUR
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HELSTU EIGNIR EIGNARHALDSFÉ-
LAGSINS SAMVINNUTRYGGINGA

Félag          
VÍS (30%)        
Eignarhaldsfélagið Hesteyri 

(33% - Hesteyri á 24 prósent í VÍS)
KB banki
Eignarhaldsfélagið Andvaka 

(50% - Andvaka á um 5 prósent í VÍS)

M.a. hluthafi í eignarhaldsfélögum utan
um rekstur Áburðarverksmiðjunnar,
Fiskiðjunnar Skagfirðings, Fóðurblönd-
unnar, Lyfju og Samkaupa

Eignarhaldsfélagi› Samvinnutryggingar hagna›ist
um 2,5 milljar›a á sí›asta ári og s‡ndi frábæra
ávöxtun. Félagi› er stór eigandi í VÍS, KB banka,
sjávarútvegi, landbúna›i og verslunarrekstri. Eggert
fiór A›alsteinsson hitti Axel Gíslason, framkvæmda-
stjóra Eignarhaldsfélaganna Samvinnutrygginga og
Andvöku, a› máli og fræddist um sögu, rekstur og
tilgang félaganna.

AXEL GÍSLASON, FRAMKVÆMDASTJÓRI EIGNARHALDSFÉLAGANNA SAMVINNUTRYGGINGA OG ANDVÖKU Hlutverk félag-
anna er að ávaxta eigið fé með sem bestum hætti með aðild að vátrygginga- og fjármálastarfsemi.

„fietta er ekki fé án hir›is - fla› er alveg klárt. fietta er fé sem 
fulltrúará›i›, stjórnin og ég sem framkvæmdastjóri erum hir›ar
yfir og berum sameiginlega ábyrg› á,“



ÚTLÁN HAFA AUKIST UM SEXTÍU
PRÓSENT FRÁ ÁRAMÓTUM Kristinn
Bjarnason, framkvæmdastjóri Frjálsa fjár-
festingarbankans.

Kostna›ur
Frjálsa hækkar
miki›
Hagnaður Frjálsa fjárfestingar-
bankans nam 230 milljónum
króna á fyrstu sex mánuðum árs-
ins samanborið við 221 milljón
króna á sama tíma árið áður.
Kostnaðarhlutfall bankans hækk-
aði milli ára og var 35,5 prósent í
stað 25 prósent árið áður. Í til-
kynningu frá bankanum segir að
bæði launakostnaður og annar
rekstrarkostnaður hækki umtals-
vert. Hreinar vaxtatekjur dragist
saman um rúmlega þrjátíu pró-
sent milli ára en útlán hafi aukist
um sextíu prósent frá áramótum.

- dh

TVÖFALDA HAGNAÐ Frá fiskverkun í
Síldarvinnslunni.

Hagna›ur
meira en 
tvöfaldast
Síldarvinnslan hagnaðist um 728
milljónir króna á fyrstu sex mán-
uðum ársins samanborið við 302
milljónir árið áður. Má rekja auk-
inn hagnað til 245 milljóna króna
söluhagnaðs af hlutabréfum.

Hagnaður fyrir afskriftir og
fjármagnsliði nam 1.201 milljón
króna en 1.299 milljónum á sama
tíma í fyrra. Rekstrartekjur á
fyrstu sex mánuðum ársins námu
tæpum fimm milljörðum króna og
jukust lítillega frá fyrra ári.

Félagið telur miklar líkur á að
áætlanir félagsins gangi ekki eftir
á síðari hluta ársins. Ástæður
þess eru að engin loðnuveiði hefur
verið í sumar og að komunaveiður
hafi verið lagnt frá áætlunum í
júlí og ágúst. - dh

„Eignarrétturinn og framtí›in“
Á dögunum var haldin
ráðstefna á vegum Rann-
sóknarmiðstöðvar um
samfélags- og efnahags-
mál undir yfirskriftinni
„Eignarrétturinn og
framtíðin“. Jón Skaftason
sat ráðstefnuna, sem
fram fór á Hótel Nordica,
og hlýddi á það sem fyr-
irlesarar höfðu upp á að
bjóða.

Meðal fyrirlesara voru Banda-
ríkjamaðurinn Michael De Alessi
sem starfar hjá Reason-stofnun-
inni í San Francisco og Bretinn
Julian Morris, stofnandi
International Policy Network. 

Eignarrétturinn og framtíðin
eru viðeigandi umfjöllunarefni
fyrir þá félaga en Morris og De
Alessi eiga það sameiginlegt að
vera leiðandi í umræðu um gildi
eignarréttar og frjálsra viðskipta.

„Náttúruauðlindir, einkaeign eða
ríkiseign?“
Erindi De Alessis bar titilinn
„Náttúruauðlindir, einkaeign eða

ríkiseign.” Fjallaði hann þar
meðal annars um aðferðir við
stjórnun fiskveiða og bar saman
Nýja-Sjáland og Galapagos-eyjar
í þeim efnum.

Á Galapagos-eyjum eru ekki
skilgreind eignarréttindi yfir
fiskimiðunum, og afleiðingarnar
ofveiði og úlfúð milli sjómanna,
sem reyna að hámarka eigin hag
með því að veiða sem mest, og
vísindamanna sem takmarka
vilja veiðarnar og vernda fiski-
stofna.

Þessu sé hins vegar ólíkt farið
á Nýja-Sjálandi þar sem eignar-
réttur á fisknum í sjónum er
skýrt skilgreindur. Þar sé hagur
allra sem að koma að vernda fisk-
inn, útgerðarfyrirtæki hafi jafn-
vel eigin vísindamenn á sínum
snærum og veiði oft minna en
sjávarútvegsráðuneytið leyfir á
hverri vertíð.

De Alessi sagði fræg ummæli
enska 18. aldar hagfræðingsins
Arturs Young lýsandi fyrir þau
áhrif sem skilgreining eignarétt-
ar hefði á nýtingu auðlinda: „Af-
hendið manni tryggt eignarhald á
berri klöpp og hann breytir henni
í garð; leyfið honum að leigja
garð í níu ár og hann mun breyta
honum í eyðimörk.“

Eignarréttur og frjáls viðskipti
„Baráttan við fátækt: eignarrétt-
ur og frjáls viðskipti“ var yfir-
skrift fyrirlestrar Julian Morris.
Morris sagði skýrt samband
milli heilbrigðis og ríkidæmis og
að frjálst viðskiptaumhverfi
væri lykill þess að fólk kæmist í
álnir. 

Fjórar forsendur þyrfti að
uppfylla til að viðskiptaumhverfi
teldist frjálst; eignarréttur ætti
að vera skýrt skilgreindur, dóm-
stólar þyrftu að vera traustir og
mættu ekki gera upp á milli
manna vegna stöðu eða stéttar,
ríkisinngrip væru í lágmarki auk
þess sem pólitískur og efnahags-
legur stöðugleiki þyrfti að ríkja.

Morris segir viðskipti leiða til
aukins hagvaxtar, velmegunar
og betri nýtingar á náttúruauð-
lindum. Sem dæmi nefndi hann
nashyrninga í Afríku; í Suður
Afríku séu nashyrningar eign
þess sem fer með eignarrétt á
landinu, svo sé ekki í Suður-Afr-
íku þar sem enginn eignarréttur
sé skilgreindur. Afleiðingin sé sú
að í austurhluta Afríku séu að-
eins tvö þúsund nashyrningar og
bændur telji dýrin plágu sem
eyðileggi uppskeru. Í Suður-Afr-
íku séu hins vegar um tuttugu

þúsund nashyrningar og bændur
búi vel um þá enda mikil verð-
mæti fólgin í dýrunum.

Morris telur að sama eigi við
um hvali og að yrðu hvalveiðar

teknar upp að nýju myndi skil-
greining eignarréttar koma í veg
fyrir ofveiði og sjá til þess að vel
yrði gengið um takmarkaða auð-
lind. ■
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FYRIRLESARAR OG FUNDARSTJÓRI Fundurinn var vel sóttur og góður rómur gerður
að máli fyrirlesara. Á myndinni má sjá þau Guðrúnu Gauksdóttur fundarstjóra, Julian
Morris, Michael De Alessi og Roger Bate. Sá síðastnefndi fjallaði um skrumskælingu vís-
inda í opinberri stefnumótun. 
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Björgólfur Jóhannsson þykist
ekki muna eftir því að hann eigi
afmæli þegar haft er samband við
hann. Síðan hlær forstjóri Síldar-
vinnslunnar og formaður Lands-
sambands Útvegsmanna og segir
að það sé víst rétt að árin verði
fimmtíu í dag. Honum finnst það
þó ekki mikil tímamót og segir líf-
ið ganga áfram sinn vanagang.

„Ég ætla ekki að vera heimavið
í dag heldur ætla ég að fara eitt-
hvert með mínum allra nánustu
vinum og ættingum,“ segir
Björgólfur sem ver afmælisdeg-
inum í Reykjavík. Hann er ekki

mikið fyrir veislur og finnst því
ágætt að flýja að heiman á svona
tímamótum.

Þá man hann heldur ekki sér-
staklega eftir afmælum úr æsku
sinni. „Það var ekki venja að halda
mikið upp á afmæli,“ segir
Björgólfur sem ólst upp í Greni-
vík.

Sumarið hefur verið í rólegri
kantinum hjá Björgólfi en hann
hefur þó farið bæði í laxveiði og
að spila golf. Hann hefur nýlega
ánetjast golfíþróttinni og segist
ekki mjög góður. „En það dugar
fyrir mig. Það er helst að ég verði

að hafa hemil á skapinu,“ segir
Björgólfur hlæjandi en hann telur
mjög jákvætt að golfkylfur séu úr
nær óbrjótandi efni. „Það er verst
þegar kúlan lendir rétt aftan við
þann stað sem hún þegar er á,“
segir forstjórinn og hlær.

Haustið leggst vel í Björgólf.
Horfurnar í síldveiði eru þokka-
lega góðar og nýtt kvótaár hefst 1.
september. „Þá lyftist alltaf brún-
in á útgerðarmönnum,“ segir
Björgólfur sem býst ekki við nein-
um afmælisgjöfum nema ef væri
frá móður sinni sem muni ávallt
eftir sér. ■
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JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 
(1748-1832) fæddist þennan dag.

BJÖRGÓLFUR JÓHANNSSON FORSTJÓRI SÍLDARVINNSLUNNAR ER FIMMTUGUR

Skeytir skapi á golfkylfum

„Rétt svar er líkt og
kærleiksríkur koss.“

Johann Wolfgang von Goethe var
þýskur rithöfundur og vísindamaður.
Hann er meðal annars höfundur rit-

verksins Faust.

timamot@frettabladid.is

AFMÆLI

Birgir Sigurðsson rithöfundur er 68 ára.
Hjördís Hákonardóttir héraðsdómstjóri
er 61 árs.
Magnús Þór Sigmundsson  tónlistar-
maður er 57 ára.
Örlygur Hnefill Jónsson varaþingmaður
er 52 ára.
Hjálmar Hjálmarsson leikari er 42 ára.

FÆDDUST fiENNAN DAG
1749 Johann Wolfgang von

Goethe rithöfundur

1828 Leo Tolstoj 
rithöfundur

1965 Shania Twain 
sveitasöngkona

Cetshwayo konungur, síðasti
mikli leiðtogi Zulu-manna, var
handsamaður af Bretum þennan
dag árið 1879. Konungurinn var
sendur í útlegð og þar með lauk
Zulu-stríðinu. Upphaf innrásar
Breta í Zulu-land má rekja til
andstöðu Cetshwayo við breskri
stjórn í suðurhluta Afríku.
Cetshwayo tók við konungstign-
inni að föður sínum látnum árið
1872. Hann var staðráðinn í að
berjast gegn evrópskum yfirráð-
um í konungsríki sínu. Í desem-
ber árið 1878 neitaði Cetshwayo
að leysa upp hersveitir sínar eins
og Bretar kröfðust. Í janúar réð-

ust því Bretar inn á land Zulu
manna. Bretar urðu fyrir miklu
mannfalli í nokkrum bardögum.
En í lok mars snerist gæfan
þeim í hag í bardaganum við
Khambula.
Þar handsömuðu þeir konung-
inn og sendu hann í kjölfarið í
útlegð. Fjórum árum síðar fékk
Cetshwayo að snúa aftur til að
ríkja yfir hluta konungsríkis síns.
Hins vegar höfðu þegnar hans
misst álit á honum vegna ósigra
hans og var hann því fljótlega
gerður útlægur á ný en nú af
þjóð sinni. Cetshwayo dó í út-
legð árið 1884. CETSHWAYO Konungur Zúlúmanna

ÞETTA GERÐIST > 28. ÁGÚST 1879 MERKISATBURÐIR 
1818 Landsbókasafn Íslands er stofnað.

Það hét upphaflega Íslands Stiftis-
bókasafn.

1910 Vígslubiskupar eru vígðir í fyrsta
sinn á Íslandi. 

1963 „Ég á mér draum,“ segir blökku-
mannaleiðtoginn Martin Luther
King Jr. í sögufrægri ræðu sinni
við Lincoln-minnisvarðann í Was-
hington.

1967 Tólf manna áhöfn Stíganda frá
Ólafsfirði finnst heil á húfi eftir að
hafa verið í björgunarbátum á
fimmta sólarhring.

1986 Bylgjan hefur útsendingar. Hún
var fyrsta útvarpsstöðin í einka-
eign eftir að einkaréttur Ríkisút-
varpsins var afnuminn.

1996 Skilnaður Karls prins og Díönu
prinsessu gengur í gegn. 

Konungur Zulu-manna handsama›ur

Tilkynningar um merkisatbur›i,
stórafmæli, andlát og jar›arfarir 

má senda á netfangi›
timamot@frettabladid.is.

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

Dagbjört Sigurðardóttir
frá Stígshúsi, Stokkseyri,

lést á Landspítalanum við Hringbraut aðfaranótt föstudagsins
26. ágúst.

Ágúst Guðbrandsson
Hólmfríður Hlíf Steinþórsdóttir  Einar Páll Bjarnason
Ragnheiður Drífa Steinþórsdóttir  Logi Hjartarson
Kristín Steinþórsdóttir
Jason Steinþórsson  Hrönn Sturlaugsdóttir
Guðbrandur Stígur Ágústsson  Brynhildur Arthúrsdóttir
Guðríður Bjarney Ágústsdóttir
Sigríður Inga Ágústsdóttir
Dagrún Mjöll Ágústsdóttir  Aron Hauksson
barnabörn og barnabarnabörn www.steinsmidjan.is

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir og amma, 

Alda Sigurvinsdóttir
Barðastöðum 11, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju mánudaginn 29. ágúst 
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á heimahlynningu
Krabbameinsfélagsins.

Kristín S. Vilhelmsdóttir   Atli Edgarsson

Guðmundur J. Vilhelmsson Jóndís Einarsdóttir

Ragna G. Vilhelmsdóttir   Rudolf K. Rúnarsson

Linda B. Vilhelmsdóttir   Óskar G. Óskarsson

Halldór G. Vilhelmsson   Íris Ólafsdóttir

Alda Guðlaug, Bryndís Ósk, Ragnar Björn,

Hanna Liv, Guðný Ása og Vilhelm Frank.

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

Héðinn Jónsson
skipstjóri, Mýrum 14, Patreksfirði,

andaðist mánudaginn 22. ágúst.
Útförin fer fram frá Patreksfjarðarkirkju þriðjudaginn 30. ágúst
kl. 14:00.

Guðrún Jónsdóttir
Elín Magnea Héðinsdóttir Bolli Ólafsson
Jón Már Héðinsson Rósa Líney Sigursveinsdóttir
Inga Mirjam Héðinsdóttir Kristján Hermannsson
Jóhannes Héðinsson Styrgerður Fjeldsted
Freyr Héðinsson Steinunn Finnbogadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Mjólkursamlagi› fær a› standa

MJÓLKURSAMLAGIÐ  Mjólkursamlagið er gráa húsið við sjóinn. Það verður ekki rifið
eins og bæjaryfirvöld höfðu áður ákveðið

Hús gamla Mjólkursamlagsins í
Borgarnesi sem teiknað var af
Guðjóni Samúelssyni fyrrum
húsameistara ríkisins verður ekki
rifið eins og áður hafði verið
ákveðið. Bæjarstjórn Borgar-
byggðar hafði ákveðið að fjar-
lægja húsið, sem er frekar illa
farið, til að rýma fyrir nýrri
íbúðabyggð við Brákasund. En því
var víða mótmælt hástöfum og
stofnuð voru hollvinasamtök
Gamla Mjólkursamlagsins, enda
þykir húsið hafa menningarsögu-
legt gildi.

„Það var ákveðið á síðasta
fundi bæjarráðs að ganga til
samninga um sölu á húsinu,“ seg-

ir Páll S. Brynjarsson bæjarstjóri
Borgarbyggðar. Páll Björgvins-
son arkitekt hefur gert kauptilboð
í húsið en bæjarstjóri telur að
hann muni nýta það fyrir íbúðir
og menningartengda þjónustu.
„Við settum þau skilyrði að þetta
yrði í takt við það skipulag sem
þarna er fyrir,“ segir Páll
Brynjarsson sem telur hugmynd-
ir Páls Björgvinssonar í samræmi
við það.

„Menn eru mjög sáttir við þá
niðurstöðu að þarna væri aðili
sem væri tilbúinn að gera húsið
upp en Borgarbyggð treysti sér
ekki í þær framkvæmdir,“ segir
Páll.

ANDLÁT
Sævar Tryggvason lést á Landspítalan-
um við Hringbraut, föstudaginn 26.
ágúst.
Elín Guðmundsdóttir lést á Sjúkrahúsi
Akraness, föstudaginn 26. ágúst.
Kristján FR. Hagalínsson lést á Landspítal-
anum Fossvogi, miðvikudaginn 24. ágúst.
Sigurður Guðmundsson lést á Landspít-
alanum Fossvogi, fimmtudaginn 25. ágúst.



Skóladagar Kannastu við tilfinninguna
að fá hærri einkunn á prófi en þú reiknaðir með?Það er eins og að fá meiri bíl en maður
borgar fyrir og fartölvu í kaupauka.

15,4”

www.bt.is

77.988
Staðgreitt

2.399
Tölvukaupalán 48 mán.

* 6.499
Vaxtalaust 12 mán.

**

*Meðalmánaðargreiðsla á 48 mánaða tölvukaupaláni V.Í.S.  
Umsóknin er afgreidd á staðnum á innan við mínútu.

 **Miðað við 12 jafnar vaxtalausar greiðslur á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald 
bætist við samningsfjárhæðina og greiðist  með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.

MD95333-DVD

MEDION X2 BLACK DRAGON DVD
• Intel® Celeron® M 360 örgjörvi
• 512MB DDR minni • 40GB harður diskur
• DVD±R brennari - Útvær USB
• S3 UniChrome skjástýring
• 802.11G 54Mbps þráðlaust net
• VGA tengi, 4x USB 2.0 • Lithium-Ion rafhlaða
• Nett og Létt! • Mál: 33 x 27.7 x 2.3/3.4 cm
• Þyngd aðeins 2.2 kg.

Toshiba Satellite M40X-119
PSM4XE-01L018G3
 
• Intel® Centrino™ mobile tækni
• Intel® Pentium® M 740 1.73 GHz (Dothan)
• 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
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 hugbúnaðinn vanta!

799
12 mán. vaxtal. m. fartölvu

**

119.988
Staðgreitt

3.527
Tölvukaupalán 48 mán.

* 9.999
Vaxtalaust 12 mán.

**

Árið 1985 var fyrsta fartölva heimsins 
sett á markað af Toshiba. Toshiba 

hefur verið leiðandi í framleiðslu og 
þróun fartölva í 20 ár

Super DVD skrifari 
Auðvelt er að afrita 
DVD. Skrifanlegir DVD 
diskar rúma allt að 7 falt gagnamagn 
miðað við eldri geisladiskana

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.

Tengdu við 
sjónvarp
Auðvelt er að tengja 
tölvuna við sjónvarp. 

Ný Intel tækni
 – Sonoma
Hraðari gagnabrautir, 
meiri stöðugleiki ásamt 
mun öflugri skjástýringu.

Þráðlaust net
Innbyggt 54Mbps netkort, vélin 
dettur beint inn á þráðlausa 
netið - ekkert snúruvesen.

Gullna tölvan
Allar Medion tölvur eru framleiddar 
samkvæmt ströngustu gæðastöðlum í 
Þýskalandi. Þá hafa Medion tölvur unnið 
til ótal verðlauna t.d. Gullnu Tölvuna

DVD skrifari 
Auðvelt er að afrita DVD. 
Skrifanlegir DVD diskar rúma 
allt að 7 falt gagnamagn 
miðað við eldri geisladiskana

Örgjörvi Intel Celeron Mobile 
1.4 Öflugur en jafnframt hagkvæmur 
örgjörvi byggður á orkusparandi 
Centrino tækninni.

2.399
Toshiba er

ALLTAF 
ódýrari í BT!

Geggjuð

vél!!
Geggjuð

vél!!

Nú með 

DVD skrifara
Nú með 

DVD skrifara
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3.527

• 10/100 Ethernet og V.90 mótald
• VGA, TV-OUT, kortalesari
• i.LINK® (IEEE 1394), 3x USB 2.0, hljóð inn/út
• 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

Bestu kaupin

FYRSTA GREIÐSLA

1.OKT
NÝTT
KORTATÍMABIL

Skóladagar TOYOTA
- Betri notaðir bílar!
Medion Black Dragon 
kaupauki með bíl!

15”
BETRI NOTAÐIR BÍLAR



„Ég vil fyrst nefna sérstök
áhugamál í okkar stjórnmála-
hreyfingu. Í flestum stjórnar-
skrám, sem nýlega hafa verið
endurskoðaðar eða samdar frá
grunni, er yfirleitt að finna ein-
faldar reglur umhverfisréttar
svo sem um sjálfbæra þróun og
ábyrgð manna gagnvart um-
hverfinu. Sem umhverfisvernd-
arflokkur leggjum við vitanlega
áherslu á þetta. Þetta gæti farið
prýðilega saman við ákvæði um
sameign á auðlindum. Þarna þarf
að kveða á um almannarétt til að
njóta náttúrunnar um leið og
kveðið er á um skyldur til að
vernda hana. 

Í öðru lagi höfum við áhuga á
stjórnarskrárákvæðum um vopn-
leysi og herleysi og helst auðvitað
friðlýsingu landsins gagnvart
gereyðingarvopnum. Minna má á
fyrirvara Íslands þegar við öðluð-
umst aðild að Sameinuðu þjóðun-
um og Atlantshafsbandalaginu.
Þar var skírskotað til þess að við
værum vopnlaus og herlaus þjóð
og hygðumst ekki koma upp her
né fara með ófriði gegn öðrum
þjóðum.

Sum atriði virðast mönnum
augljós en ef til vill þarf að taka
þau fram í stjórnarskrá. Það er til
dæmis spurning hvort ekki þarf
að tiltaka hvaðan valdið sprettur,
að allt vald komi frá þjóðinni
sjálfri. Að fullveldi tilheyri þjóð-
inni. Þetta er tekið fram til dæmis
í sænsku og finnsku stjórnar-
skránni. Þetta er eft til vill
ástæðulaust en þarf ekki að árétta
að valdið kemur frá þjóðinni þótt
aðrir fari með það?

Styrkja þarf þingið
Ekki er um það deilt að færa
þarf til nútímans orðalag stjórn-
arskrárinnar um samskipti for-
seta, framkvæmdavalds og lög-
gjafarvalds. Það þarf ekki endi-
lega að þýða að gera þurfi mikl-
ar efnisbreytingar frá núver-
andi fyrirkomulagi. Við þekkj-
um orðalagið að forseti láti ráð-
herra framkvæma vald sitt, sem
á sér líka sögulegar rætur. Hér
þarf að skýra valdmörkin. Þetta
nær einnig til Alþingis en ég lít
svo á að styrkja þurfi stöðu þess
gagnvart öðrum valdastofnun-
um. Ákvæði um rannsóknar-
nefndir og eftirlitshlutverk
þingsins er óvirkt. Í orði kveðnu
hafa allir flokkar lýst áhuga á að
styrkja þetta 39. ákvæði stjórn-
arskrárinnar. Einfaldur meiri-
hluti þingmanna á ekki að geta
stöðvað skipan rannsóknar-
nefnda á vegum þingsins eins og
nú háttar til. 

Svo finnst mér að forseti og
forsætisráðherra ættu ekki að
gegna neinu hlutverki við þing-
setningu og þingslit. Alþingi á að
sjálfsögðu að stjórna algerlega
sjálft sínum högum. 

Forsetinn og rýmri heimildir til
þjóðaratkvæðagreiðslu
Við viljum að sjálfsögðu fella
ákvæði inn í stjórnarskrána sem
gera það mögulegt að mikilvæg
mál verði borin beint undir þjóð-
ina. Það getur gerst á nokkra
vegu. Ein leiðin er sú að tiltekinn
hluti kjósenda geti farið fram á
þjóðaratkvæðagreiðslu með und-
irskriftum. Líka er til það fyrir-
komulag að tiltekinn hluti þing-
manna geti krafist þjóðarat-
kvæðagreiðslu. Þetta þarf alls
ekki að vera annað hvort eða. 

Málskotsréttur forseta Íslands
þarf ekki að útiloka aðrar leiðir.
Hann gæti verið áfram til staðar
þótt einnig yrðu sett inn önnur
ákvæði um þjóðaratkvæðagreiðsl-
ur. Ég er ekki tilbúinn til þess að
taka undir það að þetta vald eigi
að taka af forsetaembættinu. Árið
1944 vissu þingmenn nákvæm-
lega hvað þeir voru að gera þegar
þetta ákvæði var sett í stjórnar-
skrá. Niðurstaðan var sú að for-
setinn skyldi vera þjóðkjörinn en
ekki þingkjörinn eins og hug-
myndir voru um. Það þarf að
skoða málskotsréttinn í þessu
ljósi.

Engu að síður er alveg ljóst að
ekki má ríkja óvissa um það hvað
við taki þegar þessu ákvæði er
beitt. Ef til vill ætti að lýsa nánar
þeim tilvikum þar sem unnt yrði
að beita málskotsrétti forsetans. 

Loks þarf að vera skýrt hvaða
reglur gilda þegar og ef málskots-
rétturinn er nýttur. Að í þessu
efni hafi forsetanum aldrei verið
fært annað vald en að vísa málum
til þjóðarinnar sem kaus hann.“

johannh@frettabladid.is

„Ég hef lagt málið þannig fyrir
sjálfan mig að í upphafi þurfi
menn að glöggva sig á því hvers
eðlis stjórnarskrá á að vera. Hvað
eigi heima í stjórnarskrá og hvað
eigi að skilja eftir fyrir almenna
löggjafann og fjárveitingarvaldið.
Mörg mál koma upp í þessari um-
ræðu og samstaða er rík um mörg
þeirra. En það er ekki þar með
sagt að þau eigi heima í stjórnar-
skrá þegar vel er að gáð. 

Sem dæmi má nefna að þótt ég
sé þeirrar skoðunar að takmarka
eigi útgjöld ríkissjóðs er ég and-
vígur því að eitthvert þak sé sett
þar um í stjórnarskrá. Kjósendur
eiga í þingkosningum að hafa val
um að móta stefnuna í þessum
efnum frá einum tíma til annars. 

Ákvæði stjórnarskrár þurfa
líka að vera mjög skýr. Markmið
mega ekki vera óljós og ekki fela í
sér almennar stefnuyfirlýsingar.
Ef menn fara að því ráði er hætt-
an sú að þá flytjist pólitískt
ákvörðunarvald úr þingsölum yfir
í dómssalina og það er hættulegt
lýðræðinu. Dómstólarnir eru til
að dæma um lög en þingið á að
taka pólítískar ákvarðanir í krafti
valds sem það fær frá kjósendum. 

Það skiptir líka miklu máli að
skoða jafnvægið milli fram-
kvæmdavalds og löggjafaravalds.
Ég held að ekki sé hægt að segja
annað en að framkvæmdavaldið
er býsna sterkt. Það er mín eigin
reynsla eftir að hafa verið bæði í
ríkisstjórn og stjórnarandstöðu.
Það er mikilvægt fyrir lýðræðis-
lega þróun að það sé eðlilegt jafn-
vægi þarna á milli. Tryggð sé góð
og efnisleg umfjöllun um þau mál
sem Alþingi tekur fyrir og að
stjórnarandstaða hafi eðlilegt
svigrúm til þess að beita því að-
haldi sem henni er ætlað að sinna.

Þingræðisreglan er veigamesti
þáttur í stjórnskipan landsins og
tryggja þarf að þessi regla sé
virk. Þróunin má ekki verða sú að
hluti framkvæmdavaldsins kom-
ist undan þingræðisreglunni og
þar með undan eftirliti þingsins.“ 

Beint lýðræði
„Síðan held ég að það sé ástæða til
þess að velta aðeins fyrir sér með
hvaða hætti og við hvaða aðstæð-
ur sé eðlilegt að almennir kjós-
endur komi beint að fleiri ákvörð-
unum en núverandi stjórnarskrá
gefur tilefni til. Sum málefni eru
þess eðlis að eðlilegt er að um þau
sé vélað beint í þjóðaratkvæða-
greiðslu. Önnur eru þess eðlis að
kjörnir fulltrúar ættu að taka
ákvarðanir. Í allri þeirri umfjöll-
un finnst mér skipta miklu máli að
menn gæti að því að ákvörðun um
fjáröflun og ráðstöfun fjár fari
saman.

Nauðsynlegt er að skoða með
hvaða hætti skörp ágreiningsmál
geti við tiltekin skilyrði farið til
þjóðarinnar til endanlegrar
ákvörðunar. 

Þingræðisreglan er þunga-
miðjan í okkar stjórnkerfi. Við
þurfum að hafa í huga að það eru
fyrst og fremst hagsmunir al-
mennings sem við þurfum að
horfa á í þessu efni. Ekki pólítísk
staða forsetans eða ríkisstjórnar
heldur hagsmunir almennings.
Reglur ættu að vera þannig úr
garði gerðar að þær hvetji til
sátta og samstarfs á löggjafar-
þinginu. Það er atriði sem skiptir
máli þegar við fjöllum um það
hver eigi að hafa vald til að skjóta
málum til þjóðarinnar og í hvaða
formi það eigi að vera. Ákvæði
eins og þetta þarf að skoða út frá
þingræðisreglunni og því hvernig
hagsmunir almennings séu best
varðir þannig að það sé ekki til-
viljunum háð hvenær málum er
vísað í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég
vil styðjast við þetta við endur-
skoðun á 26. grein stjórnarskrár-
innar.

Einnig er eðlilegt að gera kröfu
um lágmarksþátttöku kosninga-
bærra manna þegar mál eru borin
undir þjóðina og í ákveðnum til-
vikum gæti verið ástæða til að
kveða á um aukinn meirihluta.“ 

Alþjóðasamstarf og heimildir í
stjórnarskrá
„Það er alveg augljóst að við get-
um ekki sótt um aðild að Evrópu-
sambandinu að óbreyttri stjórnar-
skrá. Fullveldisákvæðin standa í
vegi fyrir því. 

Mér finnst hins vegar eðlilegt
að stjórnvöld á hverjum tíma eigi
að geta metið það hvort við stígum
slíkt skref. Og þá er nauðsynlegt
að setja um það reglur í stjórnar-
skrá hvernig slík mál skuli borin
upp og samþykkt. Einsýnt er - og
um það varla ágreiningur - að þjóð-
in yrði sjálf að taka ákvarðanir um
slíkt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég
tel að mál af þessu tagi þurfi að
ákveða með mjög víðtækri sátt og
ástæða er til að gera kröfur um
aukinn meirihluta í þinginu eða
meðal kjósenda þegar slík skref
yrðu stigin. Setja þarf reglurnar
fyrirfram. Ég held að það sé ekki
skynsamlegt að sitja uppi með
stjórnarskrá sem ekki geymir
heimildir til þess að stíga skef af
þessu tagi. Í dag er stjórnarskráin
okkar algerlega lokuð að þessu
leyti og það er ekki hyggilegt,“
segir Þorsteinn að endingu. 

johannh@frettabladid.is
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IX. HLUTI 

Áhugi á beinu lýðræði
Stjórnarskrárnefnd kom saman til sjöunda fundar síðast-
liðinn miðvikudag eftir nokkurt hlé.
Undir einum lið fundarboðsins var gert ráð fyrir skoð-
anaskiptum um einstök ákvæði stjórnarskrárinnar og
til þess ætlast að flokk-
arnir kynntu stefnumál
sín.
Fréttablaðið hefur und-
anfarnar vikur kynnt
sjónarmið og áherslur
einstakra nefndar-
manna og heldur því
áfram næstu vikur.
Þeim eru ofarlega í
huga leiðir til þess að
efla beint lýðræði og
hvaða leikreglur stjórn-
arskráin eigi að geyma um möguleika þings, þjóðkjör-
ins forseta eða kjósenda til þess að skjóta mikilsverð-

um málum í dóm þjóðarinnar. Hugmyndir eru fram
komnar en tillögur um þjóðaratkvæðagreiðslur hafa
ekki verið mótaðar. Enda hefur nefndin og sá hópur
sérfræðinga sem er henni til halds og trausts lagt
áherslu á til þessa að afla upplýsinga og sjónarmiða

sem flestra.

Slagsíða
Össur Skarphéðinsson á sæti í
stjórnarskrárnefnd. Hann getur um
það í pistli á vefsíðu sinni, að
hann hafi látið færa til bókar fyrir-
vara á fundinum á miðvikudag
vegna fyrirhugaðrar ráðstefnu
stjórnarskrárnefndar í samvinnu
við Lögfræðingafélag Íslands, en
þar er ætlunin að fjalla um þjóðar-
atkvæðagreiðslur.

Athugasemdir og andstaða Össurar varðar þá ráðstöf-
un að Karli Axelssyni lögfræðingi er ætlað að gera

grein fyrir niðurstöðu fjögurra manna nefndar sem rík-
isstjórnin setti upp um stjórnarskrárbundinn málskots-
rétt forseta Íslands þegar harðar deilur um fjölmiðla-
lögin riðu yfir í fyrra.
Össur, sem telur Karl fulltrúa einlitra skoðana, segir
síðan: „Í sjálfu sér skiptir ekki meginmáli hvort lög-
fræðingarnir í nefndinni voru sammála eða ekki. Við-
horf Karls Axelssonar í þessu máli eiga sannarlega
rétt á að koma fram. Hitt skiptir öllu máli að á sínum
tíma komu líka fram sterk og vel rökstudd viðhorf
annarra lögfræðinga, sem ekki höfðu minni fræðilega
þyngd en lögfræðinganefndin - en voru á allt öðru
máli!“
Össur heldur í rauninni fram að ekki sé ætlunin af
hálfu Lögmannafélagsins að láta sjónarmið sem flestra
koma fram á fyrirhugaðri ráðstefnu.
Hafi Össur rétt fyrir sér verður ekki fram hjá því horft,
að vinnubrögð við undirbúning ráðstefnunnar geta
varla talist í anda stjórnarskrárnefndar og vinnubragða
sem hún hefur haft að leiðarljósi til þessa.

Rökrétt
skipulag
Fulltrúar í stjórnarskrárnefnd og aðrir
sérfróðir hafa haft á orði að uppsetning
og efnisleg röðun stjórnarskrárinnar sé
í senn órökrétt og úrelt.
Steingrímur J. Sigfússon og Þorsteinn
Pálsson, sem báðir eiga sæti í stjórnar-
skrárnefnd, telja báðir að þessu þurfi
að breyta við endurskoðun stjórnar-
skrárinnar. 
Steingrímur leggur áherslu á að telja
verði upp réttindi og valdastofnanir
samfélagsins í rökrænni röð. „Stjórnar-
skráin ætti að hefjast á knappri lýsingu
á þjóðskipulaginu, fullveldi þjóðarinnar,
þingbundinni stjórn og svo framvegis.
Síðar ætti að fjalla um grundvallar
mannréttindi og lýðræði. Á þessum
hornsteinum er stjórnskipunin byggð
og þar ætti vitanlega að fjalla fyrst um
löggjafarvaldið sem er æðst en síðar
um forseta, ríkisstjórnir og dómstóla.
Að þessu hefur verið hugað við sam-
bærilega endurskoðun í nálægum
löndum,“ segir Steingrímur.
Þorsteinn Pálsson bendir á að stjórnar-
skráin hafi verið gefin Íslendingum árið
1874 af danska kónginum. „Það var fyr-
ir daga þingræðisins og í upphafi var
engin viðurkenning á þingræði eða
rétti Alþingis. Af sjálfu leiðir að þrátt
fyrir breytingar á stjórnarskránni síðan,
sem tóku mið af fullveldi og lýðveldi,
er notast við orðalag frá einveldistím-
anum. Þetta er form en ekki efni en
getur engu að síður skipt máli. Við
endurskoðunina þarf að huga að upp-
byggingu stjórnarskrárinnar, tiltaka
hvaðan valdið kemur og hvernig efnis-
flokkum er raðað,“ segir Þorsteinn. 

Um vinnubrög› og Lögmannafélag Íslands

> Nefndir
Þorsteinn Gylfason heimspekiprófessor
hafði gott skopskyn og beitti því stund-
um kaldhæðnislega í ræðu og riti.
Þorsteinn var fyrstur prófessora við
Háskóla Íslands til þess að flytja inn-
setningarfyrirlestur þegar hann hlaut
stöðu þá er hann gegndi til æviloka.
Fyrirlesturinn nefndi hann Orðasmíð,
eins konar málsvörn fyrir gamalgróna
íslensku gagnvart nýyrðasmíð og íð-
orðanefndum.
Í fyrirlestrinum gat Þorstein þess að
hann hefði eitt sinn varpað fram
þeirri hugmynd að í stjórnarskrá Ís-
lands ætti að standa svohljóðandi
grein: „Nefndir má aldrei skipa til
neinna verka“.
Ekki vildi hann fylgja þessu fast eftir
en lét fljóta með gamla danska vísu:

Drottinn var að skapa og skapa
Skrattinn vildi hefnd.
Hann skóp heldur en að tapa
heimsins fyrstu nefnd.

Spurningum, ábendingum 
og hugmyndum um efni á 
stjórnarskrársí›u Fréttabla›sins
er unnt a› koma á framfæri 
í tölvupósti.

NETFANGIÐ ER:
stjornarskra@frettabladid.is

ÖSSUR 
SKARPHÉÐINSSON

KARL AXELSSON

KRISTJÁN III DANAKONUNGUR

R‡mri heimildir Valdi› er fólksins
fiorsteinn Pálsson er lögfræ›ingur a› mennt. Hann er
reyndur stjórnmálama›ur, fyrrverandi flingma›ur og rá›-
herra og lætur senn af störfum sem sendiherra. Á árum
á›ur var hann auk heldur bæ›i bla›ama›ur og ritstjóri.
fiorsteinn á sæti í stjórnarskrárnefndinni og segir fla› hafa
veri› rétt mat manna a› taka stjórnarskrána til endursko›-
unar. fiorsteinn hefur or›i›:

Steingrímur J. Sigfússon forma›ur Vinstri grænna á sæti
í stjórnarskrárnefnd. Hann hefur sér til halds og trausts
starfshóp innan flokksins sem fjallar um endursko›un
stjórnarskrárinnar. Steingrímur vill r‡mri heimildir í
stjórnarskrá til a› bera mál undir fljó›aratkvæ›i og tel-
ur a› n‡jar reglur megi setja án fless a› hrófla vi› rétti
forseta Íslands til a› skjóta málum til fljó›arinnar.
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Halldór Ásgrímsson segir
töluverð viðbrigði hafi
verið að hefja störf í

stjórnarráðinu enda starf forsæt-
isráðherra töluvert ólíkt þeim
ráðherrastöðum sem hann hefur
áður gegnt. Halldór hefur verið
þingmaður í þrjátíu ár og ráð-
herra í átján ár og kann vel við sig
í starfi forsætisráðherra.

„Mér hefur líkað þetta fyrsta
ár vel. Ég skal þó játa það að ég
hélt þetta yrði öðruvísi að ein-
hverju leyti. Ég átti ekki von á því
að stjórnarandstaðan hefði svona
mikinn áhuga á fortíðinni. Ég hef
lítinn áhuga á fortíðinni almennt
þótt ég hafi gaman af því að lesa
sögu. Ég tel mikilvægara fyrir
stjórnamálamenn að hugsa til
framtíðar,“ segir Halldór sem er
ánægður með samstarfið við Dav-
íð og aðra ráðherra ríkisstjórnar-
innar og hælir stjórnarsamstarf-
inu en við annan tón kveður um
stjórnarandstöðuna á þingi.

„Við höfum verið að takast á
við krefjandi verkefni og það hef-
ur komið meðal annars í minn hlut
að marka stefnu um sölu Símans
svo eitthvað sé nefnt. Umræðan
um það hefur hins vegar verið
mjög fortíðarkennd. Stjórnarand-
staðan hefur verið heltekin af sölu
bankanna og í hvert skipti sem
Símasalan er nefnd þarf að fjalla
um einkavæðingu bankanna sem
er löngu liðin tíð. Sú sala tókst
afar vel og íslenskt þjóðfélag hef-
ur gjörbreyst í kjölfarið og fjár-
málamarkaðurinn þar með. Ég er
ekki í nokkrum vafa um það að ein
af stóru ástæðunum fyrir því
hvað okkur gengur vel í samfélag-
inu, er sú að við erum búin að losa
ríkið út af fjármálamarkaðnum.“

Samfylkingin komið mest á
óvart
Halldór segir að allt of mikill tími
hafi farið í að leiðrétta stjórnar-
andstöðuna. Ekki síst þegar kom
að umræðunni um hans persónu-
legu hagsmuni við bankasöluna.
Hann segist ekki hafa tekið gagn-
rýnisraddirnar nærri sér.

„Þetta er orðið þekkt fyrirbæri
í íslenskum stjórnmálum að tala í
tíma og ótíma um lítinn eignarhlut
sem ég erfði eftir foreldra mína í
tilteknu fyrirtæki á Hornafirði.
Fyrirtæki sem hefur verið í heið-
arlegum atvinnurekstri í áratugi

og hefur grundvallarþýðingu í því
byggðarlagi. Ég hef ekki haft nein
afskipti af því fyrirtæki og það
var nú svo að þessi gagnrýni
stjórnarandstöðunnar gekk svo
langt að Ríkisendurskoðun ákvað
að fara ofan í málið og komst að
mjög ákveðinni niðurstöðu. Ekki
bara einu sinni, heldur þrisvar. Ég
var ánægður með það og mér
finnst þar með málinu lokið.“

Hann segir stjórnarandstöðuna
hamla því oft á tíðum að hægt sé
að starfa eðlilega við þau verkefni
sem þarf að sinna.

„Það er ekki mjög uppbyggileg
pólitík ef alltaf er verið að sá
fræjum tortryggni í tilteknum
málum í stað þess að taka afstöðu
til málanna sjálfra. Að því er
varðar sölu bankanna og sölu Sím-
ans hefur stjórnarandstaðan haft
afar óljósa afstöðu. Það er okkar
hlutverk sem erum leiðandi í ís-
lenskum stjórnmálum að hafa
skoðun á málum og að koma þeim
í framkvæmd. Ég geri mér grein
fyrir því að það þarf að taka mál
til umræðu og ræða þau í þjóðfé-
laginu en menn geta ekki verið í
endalausri umræðu. Menn verða
líka að hafa tíma til að fram-
kvæma. Mér hefur alltaf hugnast
betur framkvæmdastjórnmál en
umræðustjórnmál þó að undan-
farinn þurfi nú að vera umræðan.
Stjórnarandstaðan kemst bara
aldrei út úr umræðunni og tekur
mjög óljósa afstöðu til stórra mála
nema að vera bara á móti þeim.
Þetta er það sem hefur komið mér
mest á óvart á þessu ári sem ég
hef verið hér, sérstaklega hvað
varðar Samfylkinguna. Mér hefur
fundist Vinstri-grænir hafa nokk-
uð skýra afstöðu, þeir vilja ekki
miklar breytingar, þannig það
hefur legið ljóst fyrir.“

Vill sjá lægri tekjuskatt
Fylgi Framsóknarflokksins mæld-
ist í sögulegu lágmarki fyrr í sum-
ar og fylgi flokksins í Reykjavík
dugði þá varla til þess að flokkur-
inn fengi einn þingmann kjörinn í
Reykjavík. Hefur Halldór áhyggj-
ur af stöðu flokksins?

„Mér finnst alltaf slæmt þegar
að flokkurinn mælist með lágt
fylgi í könnunum. Sérstaklega
finnst mér það miður þegar allt
gengur vel. Það hefur aldrei geng-
ið betur í íslensku samfélagi en í

dag og við Íslendingar erum að
skara fram úr öðrum þjóðum á
mörgum sviðum. Samkeppnis-
hæfni landsins er góð, frum-
kvöðlastarfsemi, efnahagsleg af-
koma og staða til framtíðar er
með því besta sem gerist í heimin-
um.

Ég geri mér hins vegar grein
fyrir því að við höfum verið að
ganga í gegnum gífurlegar breyt-
ingar og Framsóknarflokkurinn
hefur verið að breytast. Við þurf-
um ekki annað en að líta til þeirra
breytinga sem orðið hafa í land-
búnaði og sjávarútvegi. Þar við
bætist svo alþjóðavæðingin og gíf-

urlegar breytingar á fjármála-
markaði. Allt þetta hefur reynt
mikið á flokkinn og hann hefur
legið undir mikilli gagnrýni fyrir
að ganga jafn langt og raun ber
vitni í breytingum. Það má sjálf-
sagt spyrja þeirra spurninga
hvort við höfum gengið þar of
hratt en ég held að menn eigi eftir
að sjá að þetta var rétt og nauð-
synlegt. Þetta mun skila miklu í
framtíðinni þannig að ég vænti
þess að Framsóknarflokkurinn
verði dæmdur af verkum sínum.
Við höfum orðið vör við það í ýms-
um skoðanakönnunum að mörg
þau mál sem við höfum ráðist í og
hafa skipt sköpum varðandi þær
framfarir sem hafa orðið í þjóðfé-
laginu hafa mætt andstöðu hjá
mörgum. Ég held hins vegar að
fólk eigi eftir að sjá að þarna vor-
um við að ganga í takt við tímann.“

Efnahagsástandið leyfir ekki
breytingar á skattkerfinu

Skattamál hefur borið á góma í
pólitískri umræðu hér á landi og
tekjuskattur lækkar um áramótin.
Búist er við breytingum á virðis-
aukaskattkerfinu. Halldór segir
að ekki megi búast við miklum
breytingum á skattkerfinu því
efnahagsástandið leyfi það ekki
að sinni þótt hann segi ljóst að
breytinga sé þörf. 

„Eins og stendur þá erum við
ekki að ræða frekari skattalækk-
anir en boðaðar hafa verið. Efna-
hagsástandið býður ekki upp á
það. Við höfum ákveðið að lækka
tekjuskatt en ég leyni því ekki að
ég myndi vilja sjá tekjuskattspró-
sentuna eitthvað lægri. Skattur á
fyrirtæki er átján prósent og
skattur á fjármagnstekjur er tíu
prósent og nú erum við að fara
með skattprósentuna niður í rúm
þrjátíu og fjögur prósent. Skatt-

prósentan þyrfti að vera einhverj-
um prósentum lægri til að minnka
bilið þarna á milli. Það er að vísu
að verða tiltölulega lítið en ég
hefði viljað sjá það enn minna. 

Síðan er það þannig að hér eru
ýmis gjöld sem eru ekki í takt við
tímann. Sérstaklega væri mikil-
vægt að endurskoða vörugjald og
stimpilgjald er skattur sem sam-
ræmist ekki því sem gerist í flest-
um öðrum löndum. 

Það er ekkert því til fyrirstöðu
að lækka neðra þrep virðisauka-
skatts, það er að segja á matvæli,
ef við höfum til þess svigrúm í
ríkisfjármálum. Það er nú til
skoðunar og athugunar en sem
stendur býður efnahagsástandið
ekki upp á það heldur. Við erum
hér með all nokkra þenslu og
þurfum að gá að okkur út af stöð-
ugleikanum.“

Halldór segir að það sé hans
skoðun að fólk hafi aldrei haft það
betra hér á landi en í dag. Þannig
hafi flestir möguleika á að fá störf
við hæfi og það hljóti að vera tak-
mark að fólk geti nýtt sína mennt-
un og reynslu til að koma sér vel
fyrir á vinnumarkaði.

„Auðvitað er hér fólk sem á við
erfiðleika að stríða og bilið milli
hinna lægst launuðu og þeirra
hæst launuðu hefur aukist. Við
þurfum að taka á því með því að
reyna að hífa þá upp sem að hafa
lægstu tekjurnar og við höfum
verið að stíga skref í því, til dæm-
is með hækkun atvinnuleysisbóta
en það sem mest er um vert er að
allir hafi vinnu. Ég tel að það sé
mikilvægast af öllu í lífinu. Ég hef
heyrt það undanfarnar vikur að
menn hafi áhyggjur af því að mik-
il þensla sé á vinnumarkaði og það
er áreiðanlega rétt en gleðitíðind-
in í því, sem halda verður meira á
lofti, er að flestir eiga auðvelt
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Er ekki á lei› út úr pólitík
Um mi›jan næsta mánu› hefur Halldór Ásgríms-
son gegnt starfi forsætisrá›herra í eitt ár. Hann tók
vi› af Daví› Oddssyni sem haf›i gegnt embættinu
samfellt frá árinu 1991 e›a í rúm flrettán ár. Hjálm-
ar Blöndal hitti Halldór í stjórnarrá›inu og fór yfir
fyrsta ári› í starfi, ræddi vi› hann um stö›u Fram-
sóknarflokksins og vi›horf hans til fleirra mála sem
hva› hæst ber í dag.

„Það er ljóst að Vinstri grænir voru mjög ákveðnir í því að
róa á eigin mið. Það voru mikil vatnaskil í sögu Reykjavík-

urlistans þegar sá aðili sem hafði leitt hann alla tíð gekk opinber-
lega til samstarfs við Samfylkinguna og er nú formaður hennar. Það
hlaut að hafa einhver áhrif og það skapaði los á milli flokkanna.
Síðan er það nú þannig að í öllum flokkum er vilji til þess að bjóða
fram í eigin nafni og mér sýnist að hann sé að verða ofan á.“

,,

HALLDÓR ÁSGRÍMSSON Halldór hefur um miðjan næsta mánuð gegnt starfi forsætisráðherra í eitt ár. Hann er ánægður með fyrsta
árið sem forsætisráðherra en stjórnarandstaðan hefur valdið honum vonbrigðum.
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með að fá starf.“
Framundan eru mörg verkefni

og Halldór hlakkar til að takast á
við verkefni næstu ára sem for-
sætisráðherra og bjart er
framundan í íslensku þjóðfélagi.
Af því sem hæst er framundan
nefnir Halldór andvirði Símans.

„Það er margt framundan og af
mörgu að taka. Við verðum til
dæmis að ákveða hvernig á að
ráðstafa söluhagnaðinum af Sím-
anum. Við höfum sagt að það
verði gert með hagsmuni samfé-
lagsins í huga. Stórum hluta verði
varið til þess að greiða niður
skuldir og það er alveg einstakt
hvað okkur hefur tekist að laga
stöðu ríkisins. Það er ekki nema
áratugur síðan að vaxtagjöld rík-
isins voru jöfn því sem við vorum
að eyða til allra menntamála í
landinu. Þetta er auðvitað allt
öðruvísi í dag. Við getum því leyft
okkur á næstu árum að nota þenn-
an ágóða af Símanum til verkefna
sem við hefðum annars ekki farið
í. Þetta á almenningur eftir að sjá.
Við erum ekki tilbúin með það mál
en við verðum tilbúin með það
þegar þing kemur saman.“

Formaður Samfylkingar skapaði
los milli R-listaflokkanna
Halldór syrgir ekki
Reykjavíkurlistann en segir
Framsóknarflokkinn hafa reynt
að bjarga samstarfinu. Hverjar
telur hann ástæðurnar fyrir
endalokum framboðslistans?
„Þær eru margar. Það er ljóst að
Vinstri grænir voru mjög
ákveðnir í því að róa á eigin mið.
Það voru mikil vatnaskil í sögu
Reykjavíkurlistans þegar sá aðili
sem hafði leitt hann alla tíð gekk
opinberlega til samstarfs við
Samfylkinguna og er nú formaður
hennar. Það hlaut að hafa einhver

áhrif og það skapaði los á milli
flokkanna. Síðan er það nú þannig
að í öllum flokkum er vilji til þess
að bjóða fram í eigin nafni og mér
sýnist að hann sé að verða ofan á. 

Ég er bjartsýnn á framboð
Framsóknarflokksins í Reykjavík.
Við eigum góða möguleika því
okkar fólk hefur unnið mjög gott
starf innan Reykjavíkurlistans og
ég spái því að Framsókn-
arflokkurinn eigi eftir að koma
betur út úr skoðanakönnunum á
næstunni þannig að ég kvíði engu
um kosningarnar. Það hefur oft
verið spáð illa fyrir okkur og ég
man sérstaklega eftir því í
aðdraganda síðustu kosninga. Þá
voru raddir uppi um það að
Framsóknarflokkurinn væri
næstum búinn að vera. Það varð
svo auðvitað langt frá því og er.“

Baugur dæmdur fyrir dómstólum
en ekki í fjölmiðlum

Baugsmálið var þingfest í
síðustu viku, hvernig blasir það
við Halldóri?

„Mér finnst alltaf slæmt þegar
stór fyrirtæki og athafnamenn í
íslensku viðskiptalífi eru ákærðir
fyrir lögbrot. Það er alvarlegt
mál. Það er hins vegar þannig að
niðurstaða í slíku máli verður að
fást fyrir dómstólum. Hún fæst
ekki í fjölmiðlum eða almennri
umræðu og það hefur allt of oft
komið fyrir að menn hafa nánast
verið dæmdir sekir eða saklausir í
fjölmiðlum landsins. Það geri ég
ekki og tek ekki þátt í því. 

Ég tel að allir aðilar verði að
hafa þolinmæði til þess að málið
fái eðlilega umfjöllun og mér
hefur fundist menn fara allt of
geyst í fjölmiðlum í þessu máli.
Ég vænti þess að það fáist
niðurstaða sem fyrst í málinu því
það er mikilvægt fyrir alla aðila.“

Málinu hefur af sumum verið
stillt upp sem baráttu milli
pólitískra afla í landinu en
Halldór gefur lítið fyrir slíkar
kenningar.

„Ég tel það fráleitt að stilla
þessu máli svona upp. Ríkisstjórn
hefur ekki afskipti af lögreglunni
og hvað þá dómstólum. Dómstólar
hafa oft fellt úrskurði sem hafa
verið mjög óþægilegir fyrir
ríkisstjórnina og niðurstöður
Hæstaréttar í nokkrum málum
hafa kallað á viðbrögð af okkar
hálfu sem við höfum aldrei
reiknað með. Þannig að ég tel að
þau mál sýni vel sjálfstæði
dómstólanna gagnvart
framkvæmdavaldinu.“

Halldór ætlar að vera áfram í
stjórnmálum og segir að sér líki
þau vel.

„Ég er ekki á förum úr
íslenskum stjórnmálum. Ég hef
haft gaman af því að vera í
stjórnmálum í gegnum árin og
sérstaklega að taka þátt í þeim
breytingum sem hafa orðið á
íslensku þjóðfélagi. Ég hef
upplifað miklu meiri breytingar
en ég hefði nokkurn tímann geta
trúað. Mér finnst ég hafa tekið
þátt í að ná árangri fyrir Íslands
hönd sem ég hélt að væri ekki
hægt. En eftir því sem við höfum
náð meiri árangri þeim mun meiri
trú hef ég fengið á að við getum
gert enn betur og mér hefur
fundist sérstaklega ánægjulegt að
taka á móti erlendum gestum sem
að hrífast af íslensku samfélagi
og sjá hvað allt gengur hér vel.“

Sumarið hefur liðið hratt en
Halldór hefur notið þess.

„Sumarið hefur verið gott.
Ánægjulegustu tíðindi sumarsins
eru að heima hjá okkur er lítil
stúlka sem er hálfs mánaðar
gömul. Það er yngsta barnabarnið
okkar og það hefur verið
yndislegt að fylgjast með henni
frá því hún kom heim eins dags
gömul. Annars hefur sumarið
liðið hratt en ég hef notið þess,
geri mér alltaf eitthvað til
skemmtunar, gekk til dæmis á
Esjuna í vikunni og hef almennt
haft af nægu að taka. Það tekur
líka sinn tíma að vera
forsætisráðherra.“ ■
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Vinningshafar krossgátunnar 
síðustu viku voru

Jón Símon Karlsson og 
Magnús Álfsson

Þú gætir unnið diskinn Back 
To Bedlam með James Blunt. 

Á disknum er m.a. að finna 
eitt vinsælasta lag sumarsins 

Beautiful.

1 2 3 2 4 5 6 6 7 8 9 9

10 4 11 12 13 2 14 15

5 16 11 17 18 9 19 9 2 6 8 6 20 2

21 2 2 4 8 5 2 18 15

6 2 3 8 6 2 22 15 1 2 22 2

2 9 1 17 6 5 2 23

9 14 18 18 8 10 10 14 8 9 20 2

18 5 9 18 2 6 6 2 11 2 15

9 13 11 10 2 11 12 18 14 22 17 11

24 23 9 25 10 5 15 19

11 24 16 8 2 4 2 11 1 2 21 2

2 2 1 2 26 27 9 5 28

9 17 6 28 2 18 18 5 11 7 2 11 6 2

3 15 11 18 3 8 2 4

16 2 10 2 9 2 4 8 4 2 11 2
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Dregið verður næstkomandi fimmtudag kl. 12. 
SMS-skeytið kostar 99 krónur.

VERÐLAUNAKROSSGÁTAN
NR. 20

Í sunnudagskrossgátu Fréttablaðsins eru gefnir
4 bókstafir sem á að færa inn í númeraða reiti.
Í dag er L til dæmis í reit merktum 6 og fer þá
L í alla aðra reiti með því númeri. A er í reit
númer 2 og fer í alla aðra reiti gátunnar númer
2 o.s.frv. Til þess að leysa gátuna þarf að finna
út hvaða bókstafir eiga að standa í auðu reit-
unum (bókstafirnir c, z, q og w eru ekki notað-
ir). Þegar því verkefni er lokið er hægt að finna
lausnarorð gátunnar, sem er í þetta sinn karl-
mannsnafn sett saman úr stöfum reita númer
7-25-6-5-22-15-5 (í þessari röð).*

Lausnarorðið er hægt að senda inn með SMS-skeyti í núm-
erið 1900. Dæmi um það hvernig SMS gæti litið út ef lausn-
arorðið væri Jón: þá sendir þú SMS sem segir: 
JA LAUSN JON í númerið 1900.

56257 22 15 5
Lausnarorð

*Ráðning gátunnar birtist í blaðinu eftir tvær vikur.

Lausn nr. 18 B R O S G L J Á B E R A

S Ó Á L A E Ó D

K I S U R Ó S K A S T A Ð A

A A T Í Ð A T Ð M

P R I K A K R A E I R A

I L K Æ R A L I

L Ó M U R R Ú R G A N G

L U Í S K R A Ð I R E

T A R S A N I S V I M I

E Ý N Ó T T N M

Þ J Á Ð R Ö N D Ó H Æ F

Y F H S Ý F T I E

K Æ R L E I K U R A F L A R

K A M U R X L Ð

S M J A Ð R A R I Ð A R

L A K I

Merktu við rétt svör. Stafirnir fyrir framan hvert
rétt svar mynda lausnarorð sem þú sendir í 
þjónustunúmerið 1900.

Dæmi: Lausnarorðið er páfinn. Þú sendir skeytið 
JA MYND PAFINN í þjónustunúmerið 1900.

Leystu gátuna!   Þú gætir unnið hina bráðskemmtilega gamanmynd Hitch 
                   sem hefur slegið rækilega í gegn.

SMS skeytið kostar 99 krónur. 

SMS-GÁTAN:
Hvað veist þú um myndina HITCH?

Hvers konar mynd er Hitch? 
s) rómantísk gamanmynd       w) sálfræðilegur spenntryllir       t) hrollvekja 

Hvað er Will Smith gamall? 
a)  27       m)  37       e)  47 

Í hvaða grínþáttum fer Kevin James með aðalhlutverkið? 
i)  King of Queens       q )  Joey       v)  Two and a half men 

Hvaða þokkadís af suður-amerískum uppruna leikur í Hitch? 
y)  Jennifer Lopez        t)  Eva Mendes       c)  Salma Hayek 

Fyrir hvað varð Amber Valetta, sem lék Allegru Cole í Hitch, fræg áður en hún gerðist leikkona? 
x)  ristörf       f)  tennis       h)  fyrirsætustörf

Vinningshafi í SMS-leik síðustu viku var
Ragnheiður Jónsdóttir

20

„Við fengum þetta trommusett
þegar við vorum að byrja með
þáttinn Strákarnir og ástæðan
fyrir því að við ákváðum að selja
það á ebay er að það er orðið svo
mikils virði eftir að Dave Grohl
áritaði það og spilaði á það,“ segir
Sverrir Þór Sverrisson í Strákun-
um en þeir hyggjast láta ágóðann
af sölunni renna til Hjartavernd-
ar. „Hann Dave er nefnilega ekki
bara söngvarinn í Foo Fighters
heldur var hann trommuleikarinn
í Nirvana og við erum að vonast
til þess að fá góða summu frá ein-
hverjum trylltum Nirvana-aðdá-
anda, vonandi einhverjum rík-
um.“

Þegar Foo Fighters héldu tón-
leika hér fyrr á árinu var það á
blaðamannafundi sem þeir félag-
ar Sveppi, Auddi og Pétur báðu
Dave um að spila á settið og árita
það. „Við æddum inn á blaða-
mannafund og báðum hann um að
spila og árita og bjuggum til lítið
atriði í kringum þetta sem var
einmitt sýnt í fyrradag. Ég myndi
vera ánægður með að fá milljón,
mér finnst það mjög sanngjarnt
verð því auðvitað hafa fleiri fræg-
ir spilað á settið eins og til dæmis

Pétur Jóhann Sigfússon, Sigurjón
Kjartansson, Eiður Smári Guð-
jónsson og Phil Collins. Eða sko
Phil Collins hefur í það minnsta
sýnt mikinn áhuga á því að fá að
spila á trommusettið.“

Strákarnir hafa áður látið pen-
ing renna til líknarstarfa og er
skemmst að minnast þess þegar
þeir leyfðu fólki að henda rjóma-

tertum í andlitið á sér á Lækjar-
torgi. „Þá hafði fólk eitthvað ver-
ið að kvarta yfir þættinum, fannst
við fara yfir strikið og svona. Við
leyfðum þeim þá að koma og
kaupa rjómatertur á fimmhund-
ruðkall og henda í okkur. Svo rann
peningurinn til góðgerðarmála.
Við erum nú ósköp ljúfir drengir
inn við beinið.“ ■

STRÁKARNIR Sveppi, Auddi og Pétur láta sér ekki standa á sama þegar kemur að góð-
gerðarmálum og ætla nú að selja trommusettið sem Dave Grohl áritaði á ebay og láta
ágóðann renna til Hjartaverndar. 

Ljúfir Strákar inn vi› beini›
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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 28. ágúst, 

240. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 5.58 13.29 20.58
AKUREYRI 5.36 13.14 20.49

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Bókabúðin Úlfarsfell í
Vesturbæ Reykjavíkur
er ein af þessum gömlu
góðu sem ekki eru hluti
af neinni keðju. Petrea
Finnsdóttir vinnur í
bókabúðinni. Henni lík-
ar starfið vel og segir
samskiptin við við-
skiptavinina það sem
gefi henni mest.

Petrea segist hafa unnið í
Úlfarsfelli árum saman.
Hún vinnur með hléum en
er alltaf til taks þegar mik-
ið er um að vera. Til dæm-
is núna þegar skólarnir eru
að byrja. 

„Mesta traffíkin er
gengin yfir en það er samt
enn mikið að gera,“ segir
Petrea og bætir því við að
það sé alltaf gaman að
vinna í skólavertíðinni.
„Það er skemmtileg stemn-
ing þegar skólarnir eru að
byrja og það er gaman að
afgreiða krakkana með
skóladótið. Oft eru foreldr-
arnir að kaupa skóladót
fyrir mörg börn og þá þarf
að aðstoða mikið,“ segir
Petrea. Henni þykir gaman
að vinna í bókabúðinni og
segir að viðskiptavinirnir
séu það sem geri starfið
svo skemmtilegt. „Ég fæ
tækifæri til þess að hitta
alls konar fólk og það er
gaman að sjá hvað kúnn-
arnir eru ólíkir. Þetta er í
rauninni hverfisbókabúð

og þess vegna myndast dá-
lítið skemmtileg stemning
hérna. Sama fólkið kemur
aftur og aftur og við erum
með dyggan hóp viðskipta-
vina,“ segir Petrea og talar
sérstaklega um alla eldri
borgarana sem eru tíðir
gestir í búðinni. „Það er
ákaflega gaman að hitta
allt þetta indæla gamla
fólk. Á fimmtudögum er til
dæmis mikið um að vera
því þá koma allar eldri
dömurnar í hverfinu til að
sækja dönsku blöðin sín.“

Petrea viðurkennir að
oft mætti vera meira að
gera í búðinni. „Þetta kem-
ur svona í törnum. Annars
hefur verslunin tekið tölu-
verðum breytingum í
gegnum árin og núna erum
við til dæmis með um-
fangsmikla filmuframköll-
un sem við leggjum
áherslu á. Það er alltaf eitt-
hvað að gera í því,“ segir
Petrea.

Þegar skólavertíðin er
liðin er ekki langt í að jóla-
bókaflóðið ryðjist inn í
bókabúðirnar. Að sögn
Petreu þarf starfsfólk
bókabúða að undirbúa sig
vel fyrir jólatörnina og afla
sér þekkingar um bækur
og höfunda. „Það verður
ekki mikill dauður tími
þegar skólatraffíkin er
búin. Heimalærdómurinn
hefst um leið og Bókatíð-
indin koma út. Þau eru eins
konar leiðarvísir að jólun-
um fyrir starfsfólk bóka-
búða,“ segir Petrea og hlær.
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FJARVISTASTJÓRNUN
Bættur starfsandi dregur úr
streitu. BLS 2

LÖGREGLUMAÐUR
Þverskurður af þjóðfélaginu
í lögreglunni. BLS 8

Petrea segir starfið skemmtilegt og henni þykir sérlega vænt um allt gamla fólkið sem kemur reglulega í búðina.

Gaman a› vinna 
í skólavertí›inniKennarar
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Leikskólakennarar
Bifreiðasmiður
Fyrirtækjafulltrúi
Félagsliðar
Þjónustustjóri
Bókari
Tækniteiknari



Óánægja í starfi
Óánægja í starfi getur verið afar lamandi og gert fólki lífið leitt. Ef óánægja kemur
upp skaltu skoða það með opnum en gagnrýnum huga og sjá hvað það er sem
veldur óánægjunni og reyna að finna lausn á vandanum.[ ]

Útskriftarnemar úr kennara-
háskólum í Bretlandi búast
við því að vinna við annað en
kennslu innan tíu ára.

Næstum því þrír fjórðu af út-
skriftarnemum úr kennarahá-
skólum í Bretlandi síðustu ár ætla
að skipta um starfssvið þegar
þeir verða 35 ára. Þetta kemur
fram í nýrri könnun sem fram-
kvæmd var af umboðsskrifstofu
kennaraþjálfunar þar í landi.

73 prósent starfsmanna sem
höfðu útskrifast úr háskóla síðan
árið 2003 bjuggust við því að eyða
tíu árum eða minna í sínu fyrsta
starfi. Jafnframt sögðust 72 pró-
sent ætla að skipta um starfssvið
við 35 ára aldur. Margir starfs-
mannanna vildu vinna vinnu þar
sem þeir gætu skipt sköpum í lífi
fólks en 1,778 útskriftarnemar á
aldrinum 21 til 36 ára tóku þátt í
könnuninni.

Fólk sem var rétt rúmlega tví-
tugt var sérstaklega ákaft í að
skipta um starfssvið og fjörutíu

prósent hugðust gera það innan
fimm ára. 

Fjórtán prósent þeirra sem
vildu skipta um starfssvið vildu
vinna í fjölmiðlun eða útgáfuiðn-
aðinum, ellefu prósent í tölvu- eða
fjarskiptaiðnaðinum og einn af
hverjum tíu vildi vinna banka-
eða opinber störf.

ÞEIR SEM VINNA MIKLA YFIRVINNU
ERU MUN LÍKLEGRI TIL AÐ SLASAST
EÐA VEIKJAST.

Fólk sem vinnur fram eftir er í mun
meiri hættu á að verða fyrir meiðslum
eða veikjast, samkvæmt nýrri rann-
sókn við Háskólann í Massachusetts í
Bandaríkjunum.

Í rannsókninni var litið á gögn frá ár-
unum 1987 til 2000. Niðurstöður
bentu til þess að starfsmenn sem
vinna yfirvinnu væru 61 prósent lík-
legri til að meiðast eða veikjast þegar
þættir eins og aldur og kyn voru tekn-
ir til greina.
Niðurstöður þessarar rannsóknar
benda til þess að störf sem krefjast
yfirvinnustunda séu ekki bara áhættu-
meiri í hættulegum iðnaðarfögum. Yf-
irvinna getur aukið hættu á slysum á
vinnustað vegna þreytu og streitu
starfsmanna.
Í gögnunum sem nýtt voru til rann-
sóknarinnar fundust 5.139 vinnutengd
meiðsli eða veikindi; allt frá stressi til
skráma, brunasára og vöðvameiðsla.
Meira en helmingur þessara meiðsla
og veikinda átti sér stað í störfum þar
sem unnin er yfirvinna. Vegalengd til
og frá vinnu hafði hins vegar engin
áhrif á þessi óþægindi.

Yfirvinna skapar hættu á veikindum

Vilja skipta um starfssvi›

Þreyta og stress á vinnustað veit aldrei á
gott og getur aukið líkur á meiðslum
eða veikindum.

Nýjar reglugerðir eru í
vinnslu í Sádi-Arabíu sem
eiga að stuðla að því að auka
þátttöku kvenna í efnahags-
þróun landsins með því að
vinna eða fjárfesta.
Yfirvöld í Sádi-Arabíu ætla að
rannsaka núverandi reglugerðir
og starfsreglur í landinu til þess
að ákveða hverra breytinga er
þörf til að bæta stöðu kvenna.
Samkvæmt fimm ára áætlun fyr-
ir árin 2005 til 2009 er almennt
markmið að auka efnahagsstarf-
semi kvenna, auðvelda þátttöku
þeirra í atvinnulífinu, þróa stuðn-
ingsþjónustu, opna fleiri starfs-
geira fyrir konur og hvetja konur
til þess að læra vísindagreinar í
skólum án þess að þurfa að gefa
upp hlutverk sitt innan fjölskyld-
unnar og þjóðfélagsins.

Atvinnuleysi meðal kvenna í
Sádi-Arabíu er 21,7 prósent en 7,6
prósent hjá karlmönnum. Ósam-
ræmi milli menntunar og þarfa
vinnumarkaðarins er aðalástæða
þessa mikla atvinnuleysis en tak-
mörkuð menntun er í boði fyrir
konur. Flestar konur starfa hjá
hinu opinbera og voru þær þrjátíu
prósent starfsmanna þar árið
2003. Flestar þessar konur starfa
í skólageiranum eða 83,4 prósent.
5,4 prósent vinna í heilbrigðis-
geiranum.

Áætlunin sem er í bígerð í
Sádi-Arabíu einblínir ekki aðeins
á að veita fleiri konum menntun
og vinnu heldur líka á að veita
þeim fleiri fjárfestingartækifæri
þar sem áætlað er að þær lumi á
fimmtán milljörðum í sádi-arab-
ískum ríal á bankareikningum.
Það samsvarar tæplega fjörutíu
milljónum dollara.

Konur fái betri menntun
og atvinnutækifæri

Konur í Sádi-Arabíu eiga minni möguleika á menntun en karlmenn í landinu.

Flestir sem útskrifast sem kennarar í Bretlandi
vilja ekki vinna við kennslustörf alla ævi.

Brynja Bragadóttir aðstoðar
fyrirtæki við að draga úr fjar-
vistum með því að bæta
starfsandann og draga úr
streitu.

Samkvæmt úttekt sem ráðgjafar-
fyrirtækið ParX gerði á fjarvist-
um starfsmanna 28 fyrirtækja
kom í ljós að meðaltal fjarvista
var 9,4 dagar á mann á ári og þá
er orlof ekki talið með. Sam-
kvæmt þessari sömu úttekt er
áætlað að fjarvistir kosti meðal-
stórt fyrirtæki um 39 milljónir
króna á ári, sem hlýtur að teljast
ansi há upphæð. Brynja Braga-
dóttir ráðgjafi hjá ParX hefur
sérhæft sig í streitu- og fjarvista-
stjórnunarráðgjöf til fyrirtækja. 

„Erlendar kannanir benda til
þess að um fjórðungur þeirra
sem eru fjarverandi frá vinnu
eigi við andleg og/eða líkamleg
vandamál að stríða sem tengjast
streitu. Það er erfitt að aðskilja
það sem gerist í einkalífi fólks og
vinnustaðinn en í vinnustaða-

greiningum sem fyrirtækið gerir
spyrjum við fólk sérstaklega um
streitu í tengslum við líðan í
starfi. 54% þeirra sem svara hjá
okkur segjast finna fyrir frekar
mikilli eða mikilli streitu í starfi
og 72% prósent segjast vera und-
ir frekar miklu eða mjög miklu
álagi. Og mikið vinnuálag er auð-
vitað ekki hollt til langs tíma.“ 

ParX býður upp á ráðgjöf og
námskeið þar sem fyrirtækjum
og stjórnendum er hjálpað við að
finna út hvað geti valdið streitu
innan hvers fyrirtækis. „Lausnin
felst í því að þekkja hugsanlegar
orsakir álags og streitu sem
starfsfólk upplifir. Hlutverkatog-
streita virðist hrjá marga, bæði
innan vinnustaðarins og utan.
Hlutverk og ábyrgðarsvið þurfa
að vera vel skilgreind og mark-
mið skýr. Ýmislegt fleira má
nefna, meðal annars samskipti
og upplýsingaflæði. Allt þetta
þarf að skoða og greina hjá
hverjum vinnustað, finna út
hvort streita sé til staðar og hvað
sé til ráða til að draga úr álagi og

streitu meðal starfsmanna. Mik-
ilvægt er að hjálpa einstaklingn-
um að leysa sín mál líka, því oft
gerir fólk sér ekki grein fyrir
hvers konar álagi það er undir og
hvernig því hentar best að ráða
við það. Þá má ekki gleyma mik-
ilvægi jafnvægis milli vinnu og
einkalífs, það er að vinnan taki
ekki yfir líf fólks, að fólk hafi
tíma til að sinna fjölskyldu sinni
og áhugamálum.“ 

En hvernig hjálpar ParX til að
greiða úr þessum þáttum? „Við
sníðum okkar lausnir að þörfum
hvers og eins fyrirtækis en erum
líka með fræðslu um grundvallar-
atriði sem varða streitu og fjar-
vistir. Það er mikilvægt að yfir-
menn og stjórnendur fyrirtækja
átti sig á því hvað veldur streitu
innan fyrirtækisins, sérstaklega
þar sem mörgum þessara þátta er
hægt að stjórna með ýmsum
hætti. Það má til dæmis gera með
því að bæta starfsumhverfi og
starfshætti og hreinlega andann á
vinnustaðnum.“ Nánari upplýs-
ingar má finna á www.parx.is. ■

Fjarvistir gætu kosta› me›al-
stórt fyrirtæki 39 milljónir á ári

Brynja Bragadóttir ætlar að hjálpa fólki að draga úr streitu á vinnustaðnum og fækka þar með fjarvistardögum.

Breikkar bil milli ríkra og fátæka
Vefsíður í Bandaríkjunum og
Bretlandi þar sem hægt er að
finna upplýsingar um sérstök
svæði gætu aukið aðskilnað
hverfa.

Góðgerðarsamtökin Joseph
Rowntree Foundation í Bretlandi
hafa varað við því að vefsíður sem
innihalda upplýsingar um mis-
munandi hverfi geti breikkað bil-
ið á milli ríkra og fátækra svæða.

Samtökin eru hrædd um að
vefsíðurnar sjái fólki í fast-
eignahugleiðingum fyrir gögn-
um um tekjustig og uppruna
fólks í vissum hverfum. Samtök-
in segja að svipaðar vefsíður í
Bandaríkjunum hafi leitt til
þess að fólk með mjög háar tekj-
ur hópist saman á sama svæði.
Segja samtökin að þetta leiði til
meiri aðskilnaðar og minnki fé-
lagslega samkennd.

Upplýsingar sem tiltækar eru

á vefsíðunum í Bretlandi eru yfir-
leitt minni en í Bandaríkjunum. Í
Bandaríkjunum er hægt að leita
að meðaltekjum í hverfi og einnig
er hægt að sjá af hvaða þjóðerni
íbúarnir eru. Í Bretlandi getur
fólk athugað glæpatíðni og getu

barna í hverfisskólunum. Góð-
gerðarsamtökunum finnst gott að
fólk hafi aðgang að upplýsingum
um svæði en benda á að sú hætta
sé til staðar að ríka fólkið kjósi að
búa á svæðum þar sem einungis
ríkt fólk býr.

Húsin í Beverly Hills eru mörg hver glæsileg og þar hefur ríka fólkið hópað sig saman.



Hótel Centrum Reykjavík óskar eftir aðstoðarmanneskju í eldhús,
reynsla æskileg en ekki nauðsynleg. Þarf að vera áhugasamur/söm
og dugleg/ur. Áhugasamir eru vinsamlega beðnir að mæta á Hótel
Centrum, Aðalstræti 16 á milli kl:14:00 og 16:00 á mánudaginn 29.
ágúst eða þriðjudaginn 30. ágúst.  

Kitchen assistant.
Hotel Reykjavík Centrum is looking for a hard working kitchen 
assistant full time. Experience preferable but not necessary. 
Interested parties are asked to be at the Centrum Hotel Aðalstræti
16 on Monday or Tuesday between 14:00 and 16:00 hours.

Aðstoðarmann í
eldhús vantar.
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KYNNINGAR 
SNYRTIVÖRUR & ILMVÖTN

Við leitum að mjög hæfu fólki til kynningarstarfa í verslunum viðskiptavina okkar.
Annars vegar leitum við eftir snyrti-og eða förðunarfræðingum með reynslu og hins vegar leitum við eftir 
einstaklingum til að kynna ilmvötn. Aðeins áhugasamir og snyrtilegir einstaklingar koma til greina, sem hafa gaman
af mannlegum samskiptum og sölumennsku. 

Við leitum að áreiðanlegu og samviskusömu fólki sem hefur gaman af tísku, snyrtivörum og ilmvötnum, og hafa
gaman af að miðla öðrum. 

Í öllum tilfellum er um að ræða hlutastörf, gjarnan um helgar.

Vinsamlegast sendið umsóknir á „HJ kynning“ á auglýsingadeild Fréttablaðsins eða á box@frettabladid.is merkt 
„HJ kynning“ fyrir 31. ágúst nk.

Halldór Jónsson ehf er framsækið og arðbært innflutningsfyrirtæki, sem hefur á að skipa hæfu og metnaðarfullu starfsfólki .
Þarfir viðskiptavina eru hafðar í öndvegi og kappkostað að veita þeim faglega ráðgjöf og framúrskarandi þjónustu.

v
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ESTEE LAUDER 
óskar eftir starfskrafti til 

kynningar og sölustarfa sem fyrst.
Óskað er eftir að viðkomandi hafi lokið förðunar 

eða snyrtifræðinámi.
Hafi reynslu af sölustörfum og geti unnið sjálfstætt. 
Ensku- og almenn tölvukunnátta er einnig mikilvæg

svo og metnaður og ábyrgð í starfi.

Umsóknir sendist eða berist ásamt mynd fyrir 
4. september til

Artica ehf  Hlíðarsmára 9, 201 Kópavogi.

Styrktarfélag vangefinna

Bjarkarás
óskar eftir þroskaþjálfum og stuðningsfulltrúum til
starfa. Um er að ræða 100% stöður og æskilegt er
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Bjarkarás
er staðsettur í Stjörnugróf 9 og vinnutími er frá
8.30 til 16.30 virka daga. 
Um er að ræða störf á deild sem ætluð er 
einstaklingum sem þurfa sértæka þjónustu vegna
hegðunarfrávika. Starfsmönnum er boðin sérhæfð
fræðsla og kennsla varðandi vinnubrögð. 
Skipulagður er tími til undirbúnings og ágæt 
starfsaðstaða er til staðar.

Karlmenn eru sérstaklega hvattir til að sækja um
til að gæta jafnvægis milli kynja í 
starfsmannahópnum og þar sem meirihluti
þjónustuþega eru karlmenn. 

Nánari upplýsingar veita Þórhildur Garðarsdóttir og
Valgerður Unnarsdóttir í síma 
568-5330.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum 
Þroskaþjálfafélags Íslands eða Starfsmannafélags 
ríkisstofnana og Styrktarfélags vangefinna.

Við leitum að starfsfólki!
Við hjá Svæðisskrifstofu Reykjaness leitum eftir
þroskaþjálfum, stuðningsfulltrúum og félagsliðum til
starfa á eftirfarandi starfsstöðvar:

• Meðferðarheimili fyrir einhverfa í Kópavogi 
(vaktavinna)

• Hæfingarstöð í Kópavogi (dagvinna)
• Skammtímavistun fyrir börn og ungmenn í Garðabæ    

(vaktavinna)
• Heimili fatlaðs fólks í Mosfellsbæ og á Seltjarnanesi     

(Vaktavinna)
Um er að ræða vinnu í mismunandi starfshlutföllum.
Leitað er eftir duglegum og áhugasömum einstakling-
um sem eru að leita sér að spennandi starfi til lengri
tíma eða einstaklingum sem vantar hlutastarf með
skóla. 

Í boði er:
• Öflugur stuðningur í starfi og þjálfun
• Námskeið
• Sveigjanlegur vinnutími

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningum S.F.R. eða Þ.Í.

Nánari upplýsingar um fyrrgreind störf sem og önnur hjá

Svæðisskrifstofu eru veittar á skrifstofutíma í síma 525-

0900. Umsóknareyðublöð má nálgast á skrifstofu okkar

að Fjarðargötu 13-15 eða á heimasíðunum www.smfr.is 

og www.starfatorg.is
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Starfsmaður 
sem er hugmyndaríkur og þjónustulipur óskast á 
líknardeild aldraðra, L-5 Landakoti. Vinnutími frá 
kl. 08:00 - 16:00, alla virka daga. Starfið er mjög 
fjölbreytt og felst meðal annars í eftirfarandi 
verkefnum:
● verkstjórn í eldhúsi 
● pantanir matvæla
● undirbúningur fyrir máltíðir
● ýmis aðstoð við sjúklinga og aðstandendur þeirra.
Mikilvægt er að umsækjendur hafi góða færni í 
mannlegum samskiptum. Góður starfsandi er á 
deildinni.
Umsóknir berist fyrir 12. sept. nk., til Bryndísar 
Gestsdóttur, hjúkrunardeildarstjóra, netfang 
bryndisg@landspitali.is, sími 543 9873 og veitir hún
jafnframt upplýsingar ásamt Ingibjörgu Hjaltadóttur,
sviðsstjóra hjúkrunar, í síma 543 9893, 
netfang ingihj@landspitali.is

Sérhæfðir aðstoðarmenn
óskast til starfa sem fyrst á skurð- og svæfingardeildir 
í Fossvogi og við Hringbraut. Fjölbreytt starf með góðu
fólki. Starfshlutfall 80-100%. Mögurleiki er á
breytilegum vinnutíma. Einhver íslenskukunnátta
nauðsynleg. Um er að ræða sérhæfð störf við þrif á
skurðstofum og þrif á búnaði tengdum svæfingum.
Starfið miðar að því að auka vellíðan og öryggi
skjólstæðinga deildanna ásamt að tryggja að umhverfi
þeirra og starfsfólks sé ávallt hreint og snyrtilegt. 
Starfið gerir kröfu um ríka ábyrgðartilfinningu og
góða samskiptahæfileika.
Umsóknir berist fyrir 12. sept. nk. til Kristíar I.
Gunnarsdóttur, sviðsstjóra, sími 824 5986, 
netfang krisgunn@landspitali.is og veitir hún jafnframt
upplýsingar.

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og
fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi
og Hringbraut, skrifstofu starfsmannamála Eiríksgötu 5, og 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.

Hótel Centrum Reykjavík óskar eftir duglegum, 
metnaðarfullum matreiðslumanni til að ganga til liðs
við okkur. Aðilinn þarf að vera útskrifaður sem 
matreiðslumaður annaðhvort hér á landi eða vera með
samsvarandi menntun og diploma frá öðru landi.
Áhugasamir eru vinsamlega beðnir um að mæta á
Hótel Centrum, Aðalstræti 16 á milli kl:14:00 og 16:00
á mánaduginn 29. ágúst eða þriðjudaginn 30 ágúst.

Óskum eftir lærðum
matreiðslumanni

óskar að ráða starfsfólk í eftirfarandi störf:

Skólaliða og starfsmann í Dægradvöl í fullt starf
eða eftir nánara samkomulagi.

Stuðningsfulltrúa í yngstu bekkjum skólans, ca.
75% starfshlutfall.

Upplýsingar veitir skólastjóri, 
Viktor A. Guðlaugsson og aðstoðarskólastjórarnir

Helga Richter og Þórhildur Elfarsdóttir 
í síma 525 0700

BÆJARHRAUNI 22 - 220 HAFNARFIRÐI - SÍMI 544 2100 - FAX 544 2102
www.smidjan.is
kíktu á vefinn

Vegna aukinna umsvifa vantar okkur prentara og prentsmið strax.
Um er að ræða skemmtileg og fjölbreytt störf hjá litlu og öflugu 

fyrirtæki, sem er með nýjan og fullkominn tækjabúnað.
Góð vinnuaðstaða í boði á þægilegum vinnustað.

Umsóknir sendist á netfangið: prent@smidjan.is
eða í pósti á neðangreint heimilisfang fyrir 1. sept. 2005.

Prentar i  og prentsmiður

Rafvirkjar
Vegna aukinna verkefna óskum 

við eftir að ráða fleiri rafvirkja til starfa.
Upplýsingar gefur Hjörleifur í

síma 895-4045 
Rafvirkjameistarinn ehf.



6
ATVINNA

Verkamenn vantar 
til starfa strax. 

Upplýsingar í síma 660-6100, Sölvi eða 545-1805.

Þjónustumiðstöð Miðborgar og 
Hlíða auglýsir:
Félagsráðgjafi / ráðgjafi
Starfssvið:
 · Vinna í meðferðarmálum með einstaklingum 
   og fjölskyldum
 · Þverfaglegt starf í Þjónustumiðstöð Miðborgar 
   og Hlíða
 · Samvinna við samstarfsaðila og hagsmunasamtök
Menntunar- og hæfniskröfur:
 · Starfsréttindi í félagsráðgjöf eða háskólamenntun 
   á sviði félagsfræði, sálfræði eða uppeldisfræði
 · Reynsla af meðferðarvinnu æskileg
 · Lipurð í mannlegum samskiptum
 · Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu

Um er að ræða tímabundna ráðningu til 31. júlí 
2006. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir Hafdís Gísladóttir, 
framkvæmdastjóri í síma 411 1600 eða 664 7770, 
netfang: hafdis@reykjavik.is

Umsóknum skal skilað á Þjónustumiðstöð Miðborgar 
og Hlíða, Skúlagötu 21 fyrir 9. september nk. 

Bólstaðarhlíð – Ritari
Félags-og þjónustumiðstöðin í Bólstaðarhlíð óskar 
að ráða ritara til starfa sem er skipulagður og 
góður í mannlegum samskiptum. Helstu verkefni 
eru símavarsla, afgreiðsla í móttöku og almenn 
skrifstofustörf. 
Um er að ræða tímabundna ráðningu og þarf 
viðkomandi að getað hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir hafi samband við Jónu Vernharðsdóttur, 
verkefnisstjóra í síma 535 2760, 
netfang: jona.th.vernhardsdottir@reykjavik.is

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða býður upp á 
möguleika á að hafa áhrif og taka þátt í uppbygg-
ingu og mótun nýrrar þjónustumiðstöðvar, þverfag-
lega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki og 
sveiganlegan vinnutíma. Þjónustumiðstöðin er  
þekkingarstöð í fjölmenningu og margbreytileika 
og er lögð sérstök áhersla á að umsækjendur hafi 
þekkingu og reynslu á því sviði. 

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.

Hljómsveitarstjóri er maðurinn í smókingn-
um sem stendur fyrir miðju hljómsveitar-
innar og baðar út höndunum. Þó að fyrir
mörgum líti hljómsveitarstjóri út fyrir að
vera nokkuð tilgangslaus er hann höfuð
hljómsveitarinnar. Hann heldur bandinu
saman með því að slá takinn og gefur
bendingar til að aðstoða hljóðfæraleikarana
við að koma tónlistinni saman. Hljómsveit-
arstjóri stjórnar æfingum og ákveður hvern-
ig tónlistin skal flutt innan þess ramma
sem tónskáldið leyfir. 

Nám
Engin námskrá er til fyrir hljómsveitarstjórn
og aðalnámskráin sem menntamálaráðu-
neytið gaf út fyrir nokkrum árum gerir ekki
ráð fyrir neinum nemendum í greininni. Aft-
ur á móti hefur grunnur í hljómsveitarstjórn
verið kenndur í nokkrum tónlistarskólum
sem aukagrein fyrir áhugasama nemendur.
Hefur þá tíðkast að kennarar með reynslu af
tónlistarstjórn hafa tekið valda nemendur í
læri í greininni. Nokkrir menntaðir hljóm-
sveitarstjórar hafa komið frá Íslandi og hafa
þeir allir lært í útlöndum. Í tónlistarháskól-
um víða um heim er boðið upp á kennslu í
hljómsveitarstjórn og gilda þar sömu reglur
og um margt annað nám í tónlist að þar
skipta gæði aðalkennarans miklu máli.

Helstu námsgreinar
Fyrst og fremst þarf hljómsveitarstjóri að
hafa mikla innsýn í tónlistina sjálfa. Hann
þarf því að þekkja tónlistarsögu vel og eftir
hvaða áherslum og blæbrigðum venjan er
að leita í tónlist frá mismunandi tímum og
svæðum. Hljómsveitarstjórinn þarf að hafa

mjög gott hrynskyn og geta leitt hljómsveit-
ina styrkum höndum án þess að láta hana
ferðast með sig út af sporinu. Hann þarf
fyrst og fremst að vera með gott tóneyra og
kunna að hlusta eftir því sem betur má fara
í stórri heild.

Inntökuskilyrði
Eins og áður sagði þarf góðan tónlistarlegan
grunn til að verða hljómsveitarstjóri. Slíkan
grunn öðlast fólk ekki eingöngu með því að
lesa sér til og munda sprotann heldur er

nauðsynlegt að viðkomandi ráði yfir ákveð-
inni tónlistarfærni sem fátítt er að fólk öðlist
nema með færni í hljóðfæraleik. Því kemur
ekki á óvart að yfirgnæfandi hluti allra
hljómsveitarstjóra hefur lært á eitthvert
hljóðfæri. Þó virðist það ekki skipta máli á
hvaða hljóðfæri er leikið og geta blásturs-
hljóðfæraleikarar sem og strengjaleikarar og
ásláttarhljóðfæraleikarar verið færir hljóm-
sveitarstjórar. 

Að loknu námi
Þegar námi er lokið tekur við harkið á hin-
um almenna vinnumarkaði. Hér á landi eru
tækifærin fá enda einungis ein hljómsveit á
Íslandi sem eingöngu er skipuð atvinnu-
hljóðfæraleikurum. Fyrsta skrefið er því lík-
lega að stjórna fyrst lélegum hljómsveitum
og vinna sig síðan upp í virðingastiganum. 

Laun og kjör
Eins og með margt í tónlistarbransanum
getur tónlistarstjórnun oft gefið lítið í aðra
höndina. Aftur á móti ef þú ert fær í starfi er
hægt að öðlast frægð og frama en því fylgja
mikil auðæfi. Fremstu hljómsveitarstjórar í
heimi ferðast milli tónleikahúsa til að stjórna
hljómsveitum í mörgum heimsálfum. Það
verður þó að viðurkennast að líkurnar á að
öðlast heimsfrægð eru afskaplega litlar. 

Hvernig verður maður …

Rumon Gamba er aðalhjómsveitarstjóri Sinfón-
íuhljómsveitar Íslands.

Hljómsveitarstjórar þurfa tónlistarlegt innsæi.

Hljóðfæraleikarar þurfa styrka hönd til að
stjórna þeim.

… hljómsveitarstjóri



ATVINNA
7

Function / Responsibilities
 Daily execution of back office operations
 Reconciliation of security position
 Administrative tasks

Profile / Requirements
 Back office experience in a similar position
 At least 2-3 years experience
 Fluent in English and French
 Highly motivated and flexible team player

ASSISTANT BACK OFFICE    Ref 0508/OPE1

Function / Responsibilities
 Proprietary FX Trading
 Daily service to PB and Credit desks
 Structured products
 Other treasury tasks

Profile / Requirements
 Extensive experience in the FX markets
 Good knowledge in FX derivatives
 Analytical capabilities
 Fluent in English

FOREIGN EXCHANGE TRADER    Ref 0508/TRE1

Function / Responsibilities
 Benefits administration
 Relocation assistance
 Holidays control
 Recruitment coordinator

Profile / Requirements
 Human resource experience in a similar position
 Knowledge of labour regulation and Banking Collective Agreement
 Fluent in English and French
 Excellent communication skills

HUMAN RESOURCES OFFICER    Ref 0508/OPE2

Function / Responsibilities
 Secure and monitor the daily production of the banking system
 Automate procedures to support the constantly growing business needs
 Maintain and develop applications/interfaces
 Follow up on new deliveries/error corrections with providers

Profile / Requirements
 AS/400 expertise in System management/Application Development
 Olympic banking system experience
 At least 3 to 4 years experience in a similar position
 Fluent in English

SYSTEM DEVELOPER AS/400 Ref 0508/IT1

Function / Responsibilities
 Run an internal audit function for the bank
 Perform internal audit reporting to MD and Group Audit department
 Liaise with the Compliance department

Profile / Requirements
 Profound knowledge of banking and insurance sector regulations
 At least 3 years experience in a similar position or in an audit firm
 Fluent in English and French
 University degree

INTERNAL AUDITOR    Ref 0508/OPE3

Function / Responsibilities
 User support
 Software upgrades (server/workstation)
 Windows-based network operator

Profile / Requirements
 At least 1 to 2 years experience in Windows network operations
 Microsoft Certification (MCP or MSCE)
 Fluent in English and French
 Good people skills

IT TECHNICAL SUPPORT  Ref 0508/IT2

Function / Responsibilities
 Build and maintain your own portfolio in UK, Scandinavian or other EU markets
 Develop investment strategies and products for the private banking
 Initiate and take part in building the private banking
 Market and bank products

Profile / Requirements
 Good knowledge of Financial Markets
 Fluent in English
 Good presentation and communication skills
 Team player, self motivated and target oriented
 At least 3 to 5 years experience in private banking
 Ability to handle client relations at a senior level

ACCOUNT MANAGERS  (4 positions)   Ref 0508/PBS1

Function / Responsibilities
 Internal legal consultant for Private Banking and Credit departments
 Tax structures, structured finance
 Relations with external law firms and consultants
 Various project-driven responsibilities

Profile / Requirements
 At least 3 to 5 years experience in banking, law and tax law
 Post-graduation extended education in banking, finance and tax law
 Fluent in English and French
 Highly motivated, thorough and flexible team player

LEGAL COUNSEL Ref 0508/CR1

Function / Responsibilities
 Preparation of loan documents
 Booking credit facilities, fees, payments and FX transactions
 Filing loan documents
 General assistant in Credit department

Profile / Requirements
 At least 2 or 3 years experience in a similar position
 Fluent in English
 Highly motivated, thorough and flexible team player

CREDIT ADM. ASSISTANT    Ref 0508/CR3

Function / Responsibilities
 Control the preparation of loan documents
 Control the booking of credit facilities, fees, payments and FX transactions
 Preparation of regular credit reviews
 General assistant in Credit department

Profile / Requirements
 At least 3 to 5 years experience in a similar position
 Fluent in English
 Highly motivated, thorough and flexible team player

CREDIT CONTROL ADMINISTRATOR Ref 0508/CR2

Due to significant growth in our activities, Landsbanki Luxembourg S.A. 
is currently hiring personnel (m/f) to fill the following positions.

Please deliver your application before the 5th of September, along with your CV by email, 
to career@landsbanki.lu with the REF number indicated above as Subject Header.

85-91 Route de Thionville  |  P.O. Box 1133  |  L-1011 Luxembourg  |  Tel: +352 26 19 29  |  Fax: +352 26 19 29 29  |  www.landsbanki.lu
A subsidiary of Landsbanki Islands hf.  |  Reykjavik  |  Iceland

Landsbanki Luxembourg S.A. provides an excellent opportunity for career 
and professional development in a fast moving international environment. 
We offer competitive remuneration and performance-linked incentives.
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Fjárvakur - fjármálaþjónusta ehf. er dótturfélag FL Group hf. Félagið 
býður fyrirtækjum heildarlausn á fjármálasviði, m.a. umsjón bókhalds, 
uppgjöra, innheimtu og greiðslu reikninga, fjármálastjórn, starfmanna- 
þjónustu, upplýsingakerfi og hýsingu þeirra. Félagið er þekkingarfyrirtæki 
sem skipað er úrvals starfsfólki. Hjá félaginu starfa um 70 starfsmenn sem 
þjóna félögum með samanlagða veltu yfir 55 milljarða króna og hafa á að 
skipa yfir 3 þús. starfsmönnum að jafnaði. Meðal helstu viðskiptavina er 
FL Group hf. og dótturfélög. Aðsetur félagsins er í höfuðstöðvum FL Group 
hf., í Icelandairhúsinu, Reykjavíkurflugvelli.

F J Á R V A K U RF J Á R V A K U R
F J Á R m á l a þ j ó n u s t a

Vegna aukinna verkefna eru eftirfarandi störf laus til umsóknar:

Starfsmaður í bókhald
Starfssvi›
• Vinna við bókhald
• Vinna við afstemmingar og fjárhagslegt eftirlit
• Aðstoð við uppgjör og frágang á bókhaldi til 

endurskoðunar

Skriflegar umsóknir er tilgreini það starf sem sótt er um, menntun og reynslu, óskast sendar á netfangið 
starf@fjarvakur.is fyrir 10. september

Félagið leitar eftir metnaðarfullum, áhugasömum og duglegum einstaklingum í spennandi og krefjandi störf. Boðið er upp 
á gott starfsumhverfi og þægilega starfsaðstöðu, auk tækifæris til þróunar í starfi. Lögð er mikil áhersla á að viðkomandi hafi 
góða samskiptahæfileika, metnað og geti unnið sjálfstætt.

Starfssvi›
• Innheimta viðskiptakrafna fyrir viðskiptavini
• Bréfaskriftir vegna innlendra og erlendra 

viðskiptakrafna
• Skráning gagna og utanumhald í innheimtukerfi
• Samskipti við viðskiptavini og lögfræðinga vegna 

aðgerða við einstök mál
• Almenn skrifstofustörf í tengslum við innheimtu- 

starfsemi deildarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur
Áhersla á reynslu af innheimtustörfum. Reynsla af almennum
skrifstofustörfum og góð bókhaldsmenntun er kostur. Skipulögð 
og sjálfstæð vinnubrögð. Góð Word- og Excel- tölvukunnátta 
er skilyrði.

Starfsmaður í innheimtudeild

Þjónustustjóri
Starfssvi›
• Yfirumsjón með bókhaldi ákveðinna 

viðskiptavina
• Vinna við afstemmingar í fjárhagsbókhaldi
• Gerð mánaðarlegra uppgjöra
• Skil á bókhaldi til endurskoðunar
• Úrvinnsla ýmislegra tölulegra upplýsinga fyrir 

stjórnendur

Menntunar- og hæfniskröfur
Viðskiptafræðingur af endurskoðunar/fjármálasviði. Góð reynsla 
á sviði bókhalds, af afstemmingum og uppgjörum er skilyrði. 
Reynsla af endurskoðunarskrifstofu er æskileg. Þjónustulund 
og skipulögð vinnubrögð. Starfsmaður ber ábyrgð á bókhaldi 
nokkurra viðskiptavina með aðra starfsmenn sér til aðstoðar.
Unnið er náið með stjórnendum viðskiptavina við þjónustu 
og upplýsingagjöf.

Menntunar- og hæfniskröfur
Góð bókhaldsmenntun nauðsynleg. Áhersla á reynslu af vinnslu 
og frágangi bókhalds. Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð. Góð 
Excel- tölvukunnátta er skilyrði. 

Fjöltækni ehf. óskar eftir 
afgreiðslu- og starfsmanni á lager.

Ör vöxtur fyrirtækisins gefur möguleika á að vaxa 
í starfi. Góð laun í boði fyrir duglega einstaklinga.

Líflegur og skemmtilegur vinnustaður.

Hæfniskröfur 
Þekking á pípulagningarvörum ( ekki nauðsynleg )

Iðnmenntun er kostur, en ekki skilyrði.
Samviskusemi, jákvæðni og þjónustulund.

Reyklaus vinnustaður.

Umsóknir sendist á bjorng@fjoltaekni.is eða
Súðavog 14 104 Reykjavík merkt „Atvinna“ 

Nánari upplýsingar eru veittar hjá framkvæmdastjóra
í síma 660-7580.

Ævar Pálmason er lögreglu-
maður númer 332 í Reykja-
vík. Hann segir að ekkert sé
til sem heitir venjulegur
vinnudagur í lögreglunni.
Verkefnin séu í senn fjöl-
breytt og krefjandi.

Ævar hefur starfað hjá Lögregl-
unni í Reykjavík í rúm þrjú ár og
honum líkar vel við síbreytileik-
ann sem felst í starfinu. „Þetta
stendur mér dálítið nálægt því
pabbi er búinn að vera í lögregl-
unni núna í þrjátíu og níu ár. Ég er
lærður húsasmiður og var að
vinna við það. Mér fannst starfið
ekki vera nógu fjölbreytt og eitt-
hvað tilbreytingalítið þannig ég
ákvað að slá til og sækja um í
skólann.“

Til að geta orðið lögreglumað-
ur þarf sem sagt að fara í Lög-
regluskólann en hann hefur verið
mjög umsetinn síðustu ár og færri
komist að en vilja. „Það er mjög
góð aðsókn núna og sem betur fer,
því þá er hægt að velja þá bestu

og hæfustu úr sem stærstum
hóp,“ segir Ægir. Kröfurnar eru
bæði í tungumálum og almennri
þekkingu, auk þess sem reynt er á
líkamlega hreysti þeirra sem
sækja um. „Ég held að það sé bara
verið að reyna að fá þverskurðinn
af þjóðfélaginu inn í lögregluna
með þessum prófum,“ bætir hann
við.

Ægir sinnir almennum lög-
gæslustörfum og segir að ekkert
sé til sem heitir venjulegur vinnu-
dagur hjá lögreglumönnum. „Jú,
oft eftir helgar er mikið um inn-
brot og í heimahús þegar fólk er
að koma heim. Verkefnin eru líka
mismunandi milli vakta, það eru
allt öðruvísi verkefni á dagvakt
en á næturvakt meðan borgin sef-
ur.

Þú kynnist ýmsu í þessu starfi
sem aðrir sjá ekki og vilja kannski
ekki sjá. Oft á tíðum finnst manni
maður líka vera að gera þjóðfé-
laginu gagn með því að aðstoða
borgarana. Það er líka athyglis-
vert að vinna með fólk og kynnast
mörgum hliðum á því,“ segir Ægir
aðspurður um kostina við að vera

lögreglumaður. Starfið er þó ekki
gallalaust. „Maður verður náttúr-
lega alltaf að hafa varann á sér.
Enginn passar mann í þessu starfi
nema maður sjálfur og maður
þarf að þekkja inn á sjálfan sig og
sín takmörk.“

Almenn löggæslustörf skiptast
í að sinna útköllum og svokallaða
frumkvæðisvinnu sem er að sögn
Ægis til dæmis að hafa eftirlit
með þekktum brotamönnum,
fíkniefnaeftirlit og umferðareftir-
lit. „Hjá embættinu er rekin skýr
starfsmannastefna sem er bundin
árstímum. Fyrr í sumar voru sett
fram markmið sem voru til dæm-
is að fækka innbrotum og hafa
aukið eftirlit með útivistarsvæð-
um. Þetta er mjög þægilegt því
þetta veitir lögreglumönnum að-
hald og lögregluembættið hér er
mjög framarlega í þessum efnum
að mínu mati,“ segir Ægir og bæt-
ir við að það sé mjög gott að vera
lögreglumaður í Reykjavík.

Ævar kann vel við sig í lögreglunni.

Þverskurður af þjóðfélaginu í lögreglunni

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: ,,Jákvæður“

Okkur vantar menn
í vinnu inn á verkstæði.

Mikil vinna 
framundan. Hafið 
samband í síma 

659 5999.
Dalvegur 24, Kóavogur



Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
www.hsb.is

Flúðabakki 2  540 Blönduós
Sími 455 4100 –Fax 455 4136

• Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á sjúkrasvið
frá  1. október  eða síðar. Um er að ræða 
vaktavinnu og starfshlutfall eftir samkomulagi.
Laun samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga  og stofnanasamningi Hsb.
• Útvegum húsnæði. Verið velkomin í heimsókn
eða hringið og kannið málið.

• Umsóknir með upplýsingum  um náms og
starfsferil  skulu berist til Sveinfríðar
Sigurpálsdóttur hjúkrunarforstjóra sem veitir
upplýsingar um starfið í síma  455 4128. 
Netfang: sveinfr@hsb.is.

• Umsóknarfrestur er til og með 15. sept.
Umsóknareyðublað er á heimasíðu 
stofnunarinnar. Öllum umsóknum verður svarað.

Heilbrigðisstofnunin Blönduósi,  sjúkrasvið, skiptist í

bráða-, fæðingar- og öldrunarhjúkrun, auk dvalardeildar

aldraðra. Heilsugæslusviðið veitir almenna 

heilsugæsluþjónustu og þjónar ásamt sjúkrasviði,  

aðallega íbúum A-Húnavatnssýslu.

Hjúkrunarfræðingur

Leikskólakennarar
leiðbeinendur

Óskað er eftir leikskólakennurum/leiðbeinendum
til starfa í eftirtalda leikskóla í Reykjavík:

Austurborg, Háaleitisbraut 70 í síma 553-8545.

Brekkuborg, Hlíðarhúsum 1 í síma 567-9380.

Geislabaugur, Kristnibraut 26 í síma 517-2560.

Grandaborg, Boðagranda 9 í síma 562-1855.

Gullborg, Rekagranda 14 í síma 562-2455.

Hálsaborg, Hálsaseli 27 í síma 557-8360.

Klettaborg, Dyrhömrum 5 í síma 567-5970.

Leikgarður, Eggertsgötu 12-14 í síma 551-9619.

Laufásborg, Laufásvegi 53–55 í síma 551-7219.

Laufskálar, Laufrima 9 í síma 587-1140.

Nóaborg, Stangarholti 11 í síma 562-9595.

Rofaborg, Skólabæ 6 í síma 567-2290.

Sjónarhóll, Völundarhúsi 1 í síma 567-8585.

Sólbakki, Stakkahlíð 19 í síma 552-2725.

Sólborg, Vesturhlíð 1 í síma 551-5380.

Sólhlíð, Engihlíð 8 í síma 551-4870.

Sæborg, Starhaga 11 í síma 562-3664.

Vesturborg, Hagamel 55 í síma 552-2438.

Ægisborg, Ægisíðu 104 í síma 551-4810. 

Öldukot, Öldugötu 19 í síma 551-4881.

Ösp, Iðufelli 16 í síma 557-6989.

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

Nánari upplýsingar um þessi störf og önnur störf í leikskólum
Reykjavíkur eru einnig veittar í starfsmannaþjónustu
Menntasviðs í síma 411 7000.  Laun eru samkvæmt kjara-
samningum Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög.
Lausar stöður eru birtar á heimasíðunni www.leikskolar.is.

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

ATVINNA
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Vegna vaxandi verkefna leitar Securitas
a› starfsfólki.

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

Securitas

Sölumenn / rá›gjafar (4757)

Störfin felast í sölu á öryggisbúna›i og
rá›gjöf á öryggislausnum Securitas.
Leita› er a› mönnum sem búa yfir:

Reynslu af sölu

Gó›ri tölvukunnáttu

Hæfni til a› afla sér tæknilegrar 
flekkingar

Getu til a› vinna sjálfstætt

Rafvirki me› sveinspróf  (4758)

Leita› er a› rafvirkja me› gó›a reynslu
í húsaraflögnum og/e›a skiparaflögnum,
sem er tilbúinn a› taka a› sér tæknivinnu
sem spannar allt frá venjulegri raf-
virkjunarvinnu upp í flókna hátæknivinnu.

Rafeindavirki me› sveinspróf
 (4759)

Leita› er a› rafeindavirkja me› ví›tæka
reynslu á rafeindavirkjasvi›inu s.s. n‡-
smí›i, vi›ger›um, loftnetskerfum, skipa-
tækjum og verkstæ›isvinnu. Störf
rafeindavirkja hjá Securitas spanna allt
frá venjulegri rafeindavirkjun og rafvirkjun
til tölvuvinnu.

Nemi í rafvirkjun og/e›a
rafeindavirkjun (4760)

Leita› er a› kraftmiklum einstaklingi sem
kominn er vel álei›is me› nám sitt í
anna›hvort rafvirkjun e›a rafeindavirkun.

Í bo›i eru áhugaver› störf hjá traustu og framsæknu fyrirtæki flar sem starfar
samhentur hópur starfsmanna.  Lög› er áhersla á gó› starfsskilyr›i og möguleika
starfsmanna til a› vaxa og dafna me› fyrirtækinu.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 5. september nk.
Uppl‡singar veitir Ari Eyberg. Netfang: ari@hagvangur.is

- vi› rá›um

Vi› erum til fyrirmyndar!

Samkvæmt árlegri könnun VR me›al
starfsfólks 2000 fyrirtækja á Íslandi er
Securitas me›al hinna efstu. A› launum
hl‡tur fyrirtæki› vi›urkenningu VR og
nafnbótina Fyrirmyndarfyrirtæki 2005.

SECURITAS

Árbæjarskóli, símar 567 2555 og 664 8122
Skólaliðar.

Hamraskóli, símar 567 6300 og 664 8200
Skólaliðar.

Aðstoðarmaður í mötuneyti.

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

Skólaliðar, 100% stöður.

Ræsting, 50% stöður.

Ritari, 55% staða.

Hólabrekkuskóli, sími 557 4466
Skólaliðar/ræstingarfólk.

Ingunnarskóli, sími 585 0400
Skólaliðar.

Ræstingar eftir hádegi.

Korpuskóli, sími 525 0600
Skólaliðar, hlutastörf eða heilar stöður.

Aðstoðarmaður í mötuneyti.

Langholtsskóli, sími 553 3188
Sérkennsla.

Skólaliði.

Stuðningsfulltrúi.

Laugalækjarskóli, sími 588 7500
Skólaliðar.

Aðstoðarmaður í mötuneyti nemenda, 80-100% staða.

Melaskóli, sími 535 7500
Skólaliðar.

Rimaskóli, símar 567 6464 og 664 8320
Sérkennsla á unglingastigi frá 1. október.

Smíðakennsla, afleysing í ágúst og september.

Tónmenntakennsla í 1. - 6. bekk.

Tölvukennsla í 5. - 10. bekk.

Skólaliðar, aðstoð í matsal og við ræstingar.

Vesturbæjarskóli, sími 562 2296
Aðstoðarmaður í mötuneyti, 80-100% staða.

Sundkennsla, á þriðjudagsmorgnum í einn mánuð vegna

barneignarleyfis.

Þroskaþjálfi eða sérkennari, vegna tímabundinna veikinda,

a.m.k. til áramóta.

Vogaskóli, símar 553 2600 og 664 8350
Skólaliðar.

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

www.grunnskolar.is

Störf í grunnskólum
Reykjavíkur haustið 2005 

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

Starfsmaður óskast
Salathúsið óskar að ráða röskan, stundvísan og 

jákvæðan starfsmann til almennra framleiðslustarfa
í salatgerð þess í Reykjavík.

Umsókn sendist til Salathússins ehf. á netfangið:
eggert.g@mata.is

Help wanted
Salathúsið is seeking a person to work in its salad

factory in Reykjavík. Person must be hygienic,
punctual and positive.

Please send applications to eggert.g@mata.is

Afgreiðsla í Dótabúðinni
Óskum eftir jákvæðu og duglegu fólki
til afgreiðslu í verslunum okkar í
Kringlunni og Smáralind. Um er að
ræða fullt starf og er fólk á besta aldri
hvatt til að sækja um. Vinsamlegast
sendið umsóknir á box@frett.is fyrir 
1. september merkt „Dótabúðin“.
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Kannt þú pizzu 
að baka!

Ertu vanur - vön eða viltu læra að baka alvöru
pizzur. Góð laun í boði. Fullt starf / hlutastarf.

Upplýsingar hjá vakstjórum á staðnum, 
Hjallahrauni 13, Hafnarfirði og í síma 565 2525.

ATVINNA
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HEGAS ehf. óskar eftir starfsfólki
í lager-og afgreiðslustörf.

Áhugaverð og krefjandi störf hjá traustu og framsæknu fyrir-
tæki. Upplýsingar um fyrirtækið má sjá á heimasíðu okkar
www.hegas.is Umsækjendur vinsamlegast sendið umsóknir
fyrir 5. sept. 2005 á netfang: hegas@hegas.is eða í pósti til. 

Hegas ehf. 
Smiðjuvegi 1, 
200 Kópavogi

Starfsvið:
Lagerumsjón.
Sala og afgreiðsla  til viðskiptavina.
Tiltekt pantana.
Móttaka vöru.

Hæfniskröfur:
Samviskusemi.
Vandvirkni og öguð vinnubrögð.
Jákvæðni og stundvísi.
Þjónustulipurð.

Meðferðafulltrúar óskast strax
á næturvaktir og um helgar. 

Meðferðaheimili Götusmiðjunnar á Akuhóli
sem staðsett er við Hellu á Rangárvöllum, óskar

eftir að ráða starfsmann í 100% stöðu 
næturvaktar og meðferðafulltrúa á 

helgarvaktir. Götusmiðjan er meðferðaheimili
fyrir ungt fólk á aldrinum 15-20 ára með 

vímuefnavanda. Þetta eru gefandi störf en
hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði.

Þeir sem vilja fá frekari upplýsingar 
vinsamlegast hafið samband í síma 

566-6100, milli kl. 9.00 - 17.00. 

Heildsala - Lagerstarf
Innflutningsfyrirtæki með snyrtivörur og
fl. óskar eftir að ráða vanan 
starfsmann á lager. Þarf að geta 
unnið sjálfstætt, vera samvinnuþýður og
hafa frumkvæði til verka.

Áhugasamir, vinsamlegast sendið inn
umsóknir merkt „lager 12,, fyrir 
fimmtudaginn 1. september n.k. á 
auglýsingadeild Fréttablaðsins eða á
box@frettabladid.is

Halldór Jónsson ehf er framsækið og arðbært inn-
flutningsfyrirtæki, sem hefur á að skipa hæfu og
metnaðarfullu starfsfólki .
Þarfir viðskiptavina eru hafðar í öndvegi og kapp-
kostað að veita þeim faglega ráðgjöf og
framúrskarandi þjónustu.

12
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Aðstoðarfólk í eldhús

Óskað er eftir aðstoðarfólki í eldhús í eftirtalda
leikskóla í Reykjavík:

Brekkuborg, Hlíðarhúsum 1 í síma 567-9380. Um
er að ræða 75% starf.

Gullborg, Rekagranda 14 í síma 562-2455. Um
er að ræða 75% starf.

Hálsaborg, Hálsaseli 27 í síma 557-8360. Um er
að ræða 70% starf.

Jöklaborg, Jöklaseli 4 í síma 557-1099. Um er að
ræða 50% starf.

Kvarnaborg, Árkvörn 4 í síma 567-3199. Um er
að ræða 50% starf.

Laufskálar, Laufrima 9 í síma 587-1140. Um er
að ræða 70% starf.

Múlaborg, Ármúla 8 a. Um er að ræða 75% starf.

Sjónarhóll, Völundarhúsi 1 í síma 567-8585. Um
er að ræða 80-100% starf.

Ægisborg, Ægisíðu 104 í síma 551-4810. Um er
að ræða 40% starf.

Upplýsingar veita leikskólastjórar.

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

Nánari upplýsingar um þessi störf og önnur störf í leikskólum
Reykjavíkur eru einnig veittar í starfsmannaþjónustu
Menntasviðs í síma 411 7000.  Laun eru samkvæmt kjara-
samningum Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög.
Lausar stöður eru birtar á heimasíðunni www.leikskolar.is.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Nám á sviði matreiðslu æskileg. 
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Áreiðanleiki, sveigjanleiki og nákvæmni

í starfi.

debenhams
S M Á R A L I N D

debenhams
S M Á R A L I N D

njóttu þín
til fulls

Ef þú ert gædd ríkri þjónustulund, mikilli jákvæðni 
og ert tilbúin að takast á við krefjandi sölu- og 

þjónustustarf, þá er Debenhams staður þar sem 
þú munt njóta þín til fulls.

Reynsla af afgreiðslustörfum æskileg.
 

Áhugasamir hafi samband við Báru, sölustjóra 
snyrtivörudeildar, í síma 522 8008 eða 

bara@debenhams.is

ÍS
LE

N
SK

A
 A

U
G

LÝ
SI

N
G

A
ST

O
FA

N
/S

IA
.I

S 
 D

EB
 2

93
52

 0
8/

20
05

DEBENHAMS ÓSKAR 
EFTIR SNYRTI- eða 

FÖRÐUNARFRÆÐINGI TIL 
AÐ STARFA FYRIR NÝTT 
OG SPENNANDI MERKI 

   

ú©

Domino´s Pizza óskar eftir starfsmönnum 
í fullt starf.  Um er að ræða störf í verslunum okkar í
Ánanaustum, á Skúlagötu og á Höfðabakka.

Lögð er áhersla á að skapa öllum starfsmönnum öruggt
og þægilegt umhverfi þar sem hver starfsmaður fær að 
njóta sín.  Miklir möguleikar eru á starfsþróun innan 
fyrirtækisins og allir vegir færir fyrir duglega og 
áhugasama einstaklinga.

 

•  
 

•  

 
•  
•  

 
•

Umsækjendur þurfa að vera 18. ára eða eldri
nustulund

•  

 

FULLT STARF

Hægt er að sækja um í verslunum eða á 
heimasíðu Domino´s, www.dominos.is

Frábær starfsandi og skemmtilegur 
vinnustaður fyrir duglega 

og hressa einstaklinga.

 

Byggingaverkamenn 
Vegna aukinna verkefna óskar JB Byggingafélag 

eftir að ráða byggingaverkamenn.

Upplýsingar gefur Páll Róbert Matthíasson 
í síma 693-7014

Einnig er hægt að sækja um á www.jbb.is.

JB Byggingafélag, Bæjarlind 4, s: 544-5333

Hjá Sýslumanninum í Keflavík er laust starf
skrifstofumanns í innh.deild/þinglýsingadeild.
Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem
allra fyrst.
Umsækjandi þarf að hafa góða tölvuþekkingu.
Í umsókninni þurfa að koma fram upplýsingar
um menntun og fyrri störf .
Launakjör eru samkv. kjarasamningi ríksins og
SFR.
Reyklaus vinnustaður.
Umsóknir þurfa ekki að vera á sérstökum
eyðublöðum, en óskast sendar Sýslum. í 
Keflavík.Vatnsnesvegi 33. 230 Keflavík.
Hægt að nálgast umsóknareyðublöð
www.syslumadurinn.is
Umsóknarfrestur er til 11.sept.2005
Upplýsingar um starfið veitir Börkur Eiríksson,
skrifstofustjóri í síma 4202422 eða 8990573.

Keflavík. 26.ágúst 2005
Sýslumaðurinn í Keflavík.

Vatnsnesvegi 33.
230 Keflavík.

Sýslumaðurinn 
í Keflavík

ATVINNA
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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

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

Afgreiðsla – nr. 4778
Starfi› felst í sölu og rá›gjöf til vi›skiptavina. Í bo›i er fullt
starf og hlutastarf.

Lagerstarf – nr. 4673
Starfi› felst í vörumóttöku og lagerhaldi, samsetningu
húsgagna og vöruafgrei›slu. Gæti henta› einstaklingi á
besta aldri, i›nmenntun kæmi sér vel. Í bo›i er hlutastarf
eftir hádegi virka daga. Hugsanlega annan hvorn laugardag.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
fyrir 4. september nk.

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

- vi› rá›um

Habitat óskar að ráða starfsfólk
í verslun sína í Kópavogi.

Sölumaður fasteigna
Fasteignasalan Höfði óskar eftir að ráða sölumann 
fasteigna nú þegar. Viðkomandi þarf að vera heið-
arlegur, duglegur, samviskusamur og með hreint

sakavottorð.

Reynsla af fasteignamarkaði og löggilding til star-
fans er kostur en ekki skilyrði.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá sendist á tölvupósti
á runolfur@hofdi.is eða asmundur@hofdi.is

Fasteignasalan Höfði er öflugt fyrirtæki á 
fasteignamarkaði með skrifstofur á Bæjarhrauni 22

í Hafnarfirði og Suðurlandsbraut 20 í Reykjavík.

Hjúkrunarheimili 
Árskógum 2, 109 Reykjavík 

auglýsir lausa stöðu sjúkraliða, hlutastarf og 
hlutastarf starfsmanns við umönnun 

Unnið er eftir Time-Care vaktaáætlunarkerfi
sem veitir svigrúm til sveigjanlegs 

vinnufyrirkomulags. Vinnutími getur hentað
sérstaklega vel skólafólki, foreldrum með

börn og eldra fólki sem vill stuttan vinnudag.

Upplýsingar gefur hjúkrunarforstjóri í síma
510 2100 virka daga milli klukkan 

10.00 og 14.00. Hægt er að sækja um á 
www.skogar.is
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Ræsting
Einkaleikskólinn Korpukot í Grafarvogi

auglýsir eftir starfsfólki í ræstingar.
Áhugasamir hafi samband við skrifstofu í síma 577-1900

Korpukot
Fossaleyni 12

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

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

ESTEE LAUDER 
óskar eftir starfskrafti til 

kynningar og sölustarfa sem fyrst.
Óskað er eftir að viðkomandi hafi lokið förðunar 

eða snyrtifræðinámi.
Hafi reynslu af sölustörfum og geti unnið sjálfstætt. 
Ensku- og almenn tölvukunnátta er einnig mikilvæg

svo og metnaður og ábyrgð í starfi.

Umsóknir sendist eða berist ásamt mynd fyrir 
4. september til

Artica ehf  Hlíðarsmára 9, 201 Kópavogi.



Starfsfólk
Vegna mikilla anna óskum við eftir að ráða í

hóp okkar góða starfsfólks:
Framreiðslumenn

Aðstoðarfólk í sal (18 ára og eldri - skólafólk)
Starfsfólk í miðasölu

Krafist er: Reglusemi og stundvísi
Snyrtimennsku

Upplýsingar veittar á staðnum eða í síma 
533 1100 virka daga frá 12-17.

Broadway, Ármúla 9, 108 Reykjavík
Sími 533 1100

netfang: broadway@broadway.is
BÆJARHRAUNI 22 - 220 HAFNARFIRÐI - SÍMI 544 2100 - FAX 544 2102

www.smidjan.is
kíktu á vefinn

Vegna aukinna umsvifa vantar okkur prentara og prentsmið strax.
Um er að ræða skemmtileg og fjölbreytt störf hjá litlu og öflugu 

fyrirtæki, sem er með nýjan og fullkominn tækjabúnað.
Góð vinnuaðstaða í boði á þægilegum vinnustað.

Umsóknir sendist á netfangið: prent@smidjan.is
eða í pósti á neðangreint heimilisfang fyrir 1. sept. 2005.

Prentar i  og prentsmiður

AUGLÝSTU EFTIR STARFSFÓLKI 
Á RÉTTUM STAÐ

Lestur sunnudaga* 

37% 

60%
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Þú nærð til rúmlega helmingi fleiri Íslendinga 

á aldrinum 20–40 ára með því að auglýsa í atvinnublaði 

Fréttablaðsins frekar en atvinnublaði Morgunblaðsins. 

Á sunnudögum fylgja bæði Morgunblaðinu og Fréttablaðinu sérblöð inni í aðalblöðunum sem fjalla 

um atvinnumál. Rúmlega  60% 20–40 ára Íslendinga fletta ekki sunnudagsblaði Morgunblaðsins. 

Láttu ekki fyrirtæki þitt verða af góðum starfsmanni með því að auglýsa á röngum stað.

*20–40 ára Íslendingar. Gallup júní 2005. 

ATVINNA
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KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsþjónustan:

• Starf með fötluðum dreng

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Baðvarsla kvenna í íþróttahúsi

• Baðvarsla karla í íþróttahúsi

Sundlaug Kópavogs:
• Laugarvarsla/baðvarsla karla

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:

• Stuðningsfulltrúi

Kársnesskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl

• Tölvutónlist

• Þroskaþjálfi/stuðningsfulltrúi

• Matráður kennara

• Hljómsveitarval

• Gangavörður/ræstir

Lindaskóli:
• Gangaverðir/-ræstar

• Starfsmenn í Dægradvöl

Salaskóli:
• Skólaliðar

• Umsjónamaður Dægradvalar

• Starfsmenn í Dægradvöl

Snælandsskóli
• Starfsmaður í Dægradvöl

Vatnsendaskóli:
• Umsjónamaður Dægradvalar

• Starfsmaður í Dægradvöl

• Gangavörður/ræstir

• Matráður starfsmanna

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Heilsuleikskólinn Urðarhóll:

• Leikskólakennari

• Aðstoð í eldhús

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 Núpur:
• Leikskólakennarar

• Skilastaða

Leikskólinn Rjúpnahæð:
• Leikskólakennari

• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is
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RAÐAUGLÝSINGAR

Jörð til sölu
Grenjar

Sparisjóður Mýrasýslu auglýsir til sölu jörðina
Grenjar í Borgarbyggð. Um er að ræða 50% 
eignarhlut í jörðinni en hún er að mestu í óskiptri
sameign. 2,4 hektarar ásamt húsakosti eru í 
séreign sem er undanskilið við sölu. Jörðin er 
talin vera 1.275 hektarar. Enginn húsakostur fylgir
eignarhluta Sparisjóðsins. Jörðin er aðili að 
veiðifélagi Langár, töluverðar veiðitekjur. 

Sparisjóður Mýrasýslu óskar eftir tilboði í jörðina.
Tilboðum skal skila í lokuðu umslagi til Sparisjóðs
Mýrasýslu, Digranesgötu 2, 310 Borgarnesi fyrir kl.
14:00 mánudaginn 5. september 2005 og verða
þau opnuð sama dag. Réttur er áskilinn til að
hafna öllum tilboðum ef þau teljast ekki viðun-
andi.

Nánari upplýsingar gefur Stefán Sveinbjörnsson
hjá Sparisjóði Mýrasýslu í síma 430-7537.

Jafnréttisviðurkenning
2005

Jafnréttisráð lýsir eftir tilnefningum til 
jafnréttisviðurkenningar fyrir árið 2005. 
Viðurkenningu geta hlotið einstaklingar,
hópar, fyrirtæki eða félagasamtök, sem á

einn eða annan hátt hafa skarað fram úr eða
markað spor á sviði jafnréttismála.

Tilgangurinn er að verðlauna fyrir vel unnin
störf í þágu jafnréttis kvenna og karla og

hvetja um leið til frekari dáða. 

Tilnefningum skal skilað eigi síðar en 25.
september n.k. til Jafnréttisráðs, Borgum,

600 Akureyri, í síma 460 6200, bréfsíma 460
6201 eða í tölvupósti  
jafnretti@jafnretti.is

Netfyrirtæki til sölu.
Fyrirtækið er í menntageiranum og hefur verið
starfandi síðan 1997. Keyrir á margviðurkenndu 
alþjóðlegu námsumsjónarkerfi, sem notað er af

framhaldsskólum um allan heim. Hentar t.d. 
kennurum með góða tölvukunnáttu. Gríðarlegir

möguleikar til stækkunar og útrásar. Langbesti tími
ársins framundan. Ásett verð kr. 12 millj.

Upplýsingar gefur 
Helgi Númason endurskoðandi, 

hnumason@kpmg.is

AUGLÝSTU FASTEIGNINA ÞÍNA 
Á RÉTTUM STAÐ

Lestur mánudaga* 

45% 

73%
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Rúmlega 60% fleiri Íslendingar á aldrinum 

25–54 ára lesa mánudagsblað Fréttablaðsins 

frekar en mánudagsblað Morgunblaðsins.

Á mánudögum fylgja með Morgunblaðinu og Fréttablaðinu sérblöð sem fjalla um fasteignir. 

Nýttu þér gott tækifæri og auglýstu fasteignina þína í Fréttablaðinu.

* 25–54 ára Íslendingar. Gallup júní 2005. 

 

Síðustu forvöð að staðfesta
umsóknir um nám

Nemendur skólans þurfa að
staðfesta umsóknir sínar í
síðasta lagi 31. ágúst. 
skólans Engjateigi 1 sem er 
opin virka daga kl. 12 - 18.

skólastjóri

Útboð
Gatnagerð og veitulagnir 

Þing II – Vatnsenda, 1. áfangi

Bæjarsjóður Kópavogs, Síminn og Orkuveita
Reykjavíkur óskar eftir tilboðum í gatna- og
holræsagerð í Þingum II – Vatnsenda. 

Verkið felst í nýbyggingu gatna, holræsa og 
veitulagna í Kópavogi 

Helstu magntölur gatnagerð / fráveita/ veitulagnir 
Lengd gatna                             660 m 
Gröftur                                    18000 m3         
Fylling                                     15000 m3 
Fráveitulagnir                           1500 m 

Helstu magntölur veitustofna 
Heildarlengd skurða                 1300 m           
Tvöföld hitaveitulögn                700 m  
Strengjalangir OR og LS          16000 m 
Ídráttarrör                               2500 m 

Verkinu skal skila fullfrágengnu 1. mars 2006. 

Útboðsgögn verða seld á kr. 5000,- hjá
framkvæmda og tæknisviði Kópavogs,
Fannborg 2, 3. hæð frá og með þriðjudeginu
30. ágúst 2005.  Tilboð verða opnuð á sama
stað þriðjudaginn 13. september 2005, kl.
11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem
mæta. 

Bæjarverkfræðingur Kópavogs



533 4300 564 6655
Salómon Jónsson lögg. fasteignasali Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

Sóleyjarimi – 50 ára og eldri

Sóleyjarimi 5
Sérlega glæsileg ný og björt, opin
99,1 fm. 3ja herbergja íbúð með
mahognyinnréttingum, fallegu hlyn-
sparketi á gólfum og flísalögðu baði.
Rúmgóð stofa/borðstofa. Þvottahús
innan íbúðar. Íbúðin er á 2. hæð, er
fullbúin og tilbúin til að flytja í strax.
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara.
Lyklar á skrifstofu. Verð 21,4 m.

Sóleyjarimi 1
Stórglæsileg ný og björt, opin 104,7
fm. 3ja herbergja íbúð með eikarinn-
réttingum, vönduðu eikarparketi á
gólfum og flísalögðu baði. Stór og
rúmgóð stofa/borðstofa. Þvottahús
innan íbúðar. Íbúðin er á 4. og efstu
hæð og hefur gott útsýni til allra átta.
Hún er fullbúin og tilbúin til að flytja í
strax. Sérmerkt bílastæði í bílakjall-
ara. Lyklar á skrifstofu. Verð 23,8 m.

SUÐURHÓLAR 26 – 111 RVK
Fjölbýli • 91 fm. • 3 herb. 15,900,000

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17 - 18

Guðmundur St. Ragnarsson - löggildur fasteignasali

Góð 3ja. herbergja íbúð á 2.hæð með sérinngangi og góð-
um svölum í suður. Eldhús með eldri innréttingu og góðum
borðkrók. Stofan er mjög rúmgóð og nýtist vel sem setu-
stofa og borðstofa, útgangur út á mjög rúmgóðar suður-
svalir. Svefnherbergin eru rúmgóð og með skápum. Bað-
herbergi, baðkari m/sturtu og tengi fyrir þvottavél inn á
baði. Sérgeymsla við hlið íbúðar við enda
svalagangs. Hlutdeild í sameign í hjóla- og
vagnageymslu. Húsið er allt nýmálað 2005 og
svalir og svalagangur einnig. Gaflar klæddir á
húsþaki fyrir nokkrum árum og lítur því hús-
eignin mjög vel út og er í góðu ásigkomulagi.
Góð eign á barnvænum stað! Íbúðin er 85 fm.
en með geymslu telst eignin 91 fm. Stutt í alla
þjónustu! Áslaug Baldursdóttir, sölumaður á
staðnum. Sími: 822-9519

Áslaug
sölumaður

109 FM, talsvert endurnýjað raðhús á 3 hæðum. Aðalinn-
gangur í húsið er á miðhæð sem skiptist í; flísalagða for-
stofu, hol, eldhús með borðkrók og stofu með útgengi í
suðurgarð. Á efri hæð eru 3 góð svefnherbergi og flísalagt
baðherbergi. Í kjallara er vinnuherbergi og þvottahús.
Húsið er mikið endurnýjað m.a. nýlega viðgert þak, gler
og gluggar, skolplagnir o.fl. Verð 24,8 millj.

Réttarholtsvegur 77
Raðhús - opið hús milli kl. 14 og 17

Skeifan 19 • 108 Reykjavík • Sími 533 1060 
• Fax 533 1069 • www.xhus.is • xhus@xhus.is

Rauðalækur 52,
jarðhæð
OPIÐ  HÚS Í DAG 
SUNNUDAG KL. 17-19
4ra herbergja 113 fm
íbúð, rúmgóð og björt
með sérinngangi á jarð-

hæð. Íbúðin snýr að mestu leyti út að friðsælum og fal-
legum sameiginlegum garði. Teiknaður hefur verið út-
gangur úr annarri stofunni út á verönd í garðinum.
Stórar stofur, stórt eldhús með stórri og rúmgóðri upp-
runalegri eldhúsinnréttingu. Stórir og góðir innbyggðir
skápar eru í báðum svefnherbergjum en þau eru bæði
stór og björt. Lagt fyrir þvottavél á baði sem er með
baðkari. Geymsla innan íbúðar.
Verð 19.5 millj. Laus fljótlega.

4ra til 7 herb.

Jón Magnússon
Hrl. lögg. fasteigna og skipasali

GOÐABORGIR 8 - 112 RVK
Fjölbýli • 67 fm. • 2 herb.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15:30 - 16:30

Guðmundur St. Ragnarsson - löggildur fasteignasali

Falleg 2ja. herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi af
svölum og sérmerktu bílastæði á lóð. Mikill útsýnisstaður
og fallegt umhverfi! Forstofa m/ flísum.Gangur,stofa og
herbergi eru öll með ljósum velútlítandi linolíumdúk á
gólfi. Baðherbergið er rúmgott með hvítum
flísum á gólfi og veggjum og góðum sturtu-
klefa, tengi fyrir þvottavél á baði. Svefnher-
bergið er rúmgott með góðum skápum. Eld-
hús er með góðri hvítri innréttingu.Rúmgóð
stofa með góðum gluggum og útgengi út á
góðar svalir. Stutt í alla þjónustu!. Nánari
upplýsingar veitir: Áslaug Baldursdóttir, sölu-
maður á staðnum. Sími: 822-9519

Áslaug
sölumaður

Falleg 82,8 fm 3ja herb. íbúð ásamt 31,2 fm
bílskúr í fallegu og góðu fjórb.húsi sem er
klætt að utan og viðhaldslítið. Garður er
skjólgóður með sólpalli. Opin og vel skipu-
lögð íbúð sem skiptist í anddyri með góðum
skáp, stórt flísalagt baðherb. með baðkeri,
opið skemmtilegt eldhús með hvítri innr. og
uppþv. vél sem fylgir, fallega bjarta borð-
stofu með gluggum á tvo vegu, opna stofu,
stórt hjónaherbergi með skápum og glugg-
um á 2 vegu og stórt herbergi með skáp. Á
öllum gólfum er eikar stafaparket (án þrösk-
ulda) og flísar á eldhúsgólfi. Í sameign er
stórt sameiginl. þvottahús og þurrkherbergi
ásamt góðri sérgeymslu með hillum. Bílskúrinn er rúmgóður, upphitaður
með heitu og köldu vatni. Staðsetning eignarinnar er góð, rétt við
Kópavogsdalinn og því stutt í fallegar gönguleiðir, íþróttaiðkanir, verslun
og þjónustu. Verð 19,8 millj. 

Víðihvammur 24 - falleg eign með bílskúr

Grétar tekur vel á móti gestum á milli kl. 15 og 18 í dag. 

Opið hús í dag frá kl. 15 - 18

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

[ opin hús ]

Bæjarlind 6 • 201 Kópavogur • Sími: 575 8800 • Fax: 575 8801 • www.nethus.is

575 8800575 8800
NETHÚS
fasteignasala

Stærð eignar:
Herbergjafj:
Brunab.mat:
Byggingarár:
Bílskúr:
Verð:

69,5 m2
2ja herb.
13 millj.
1990
Stæði í bílag.
13,9 millj.

OPIÐ HÚS
Elín D. W. Guðmundsdóttir  Löggiltur fasteignasali

Skúlagata 40B íb. 3201
Þjónustuíbúð aldraðra

Matthildur tekur á móti 
gestum milli kl. 12:00-15:00 
í dag.  Sími 898-9607

Bæjarlind 6 • 201 Kópavogur • Sími: 575 8800 • Fax: 575 8801 • www.nethus.is

Herbergjafj:
Brunab.mat:
Byggingarár:
Bílskúr:
Verð:

2ja herb.
13 millj.
1990
Stæði í bílag.
13,9 millj.

Brúnaland17, RVK

Guðrún og Tom taka á móti gestum í dag milli kl 14-17. Sími 553 7525.
Glæsilegt 187,3 fm raðhús á þremur pöllum ásamt 22,2 fm bílskúr í Fossvoginum. Nýtt glæsi-
legt eldhús,tvö rúmgóð barnaherbergi (möguleiki á þremur) hjónaherbergi með fataherbergi
og suður svölum.Tvær stórar stofur. Glæsilegur garður á móti suðri. Nýlegt þak. Vel viðhaldin
og falleg eign á eftirsóttum stað.

ÓLAFSGEISLI 121 - 113 RVK 
Tvíbýli • 181,7 fm. • 4 herb.

39,000.000,-
FALLEG 4RA HERB. NEÐRI
SÉRHÆÐ Á RÓLEGUM
STAÐ RÉTT VIÐ GOLF-
VÖLLINN Í GRAFARHOLTI.
Eldhús með fallegri eikainn-
réttingu og gaseldavél öll tæki úr burst-
uðu stáli. Góð stofa og borðstofa með
útgangi út í garð. Baðherbergi með
hornbaðkari og sturtu, flísalagt í hólf og gólf. Hjónaherbergi
með fataherbergi inn af og útgangi út í garðinn.
Innangengt er í 24 fm bílskúr með geymslulofti.
GÓÐ STAÐSETNING Í FRIÐSÆLU HVERFI
ÞAR SEM STUTT ER Í ÞJÓNUSTU, SKÓLA
OG LEIKSKÓLA. – FALLEGT ÚTSÝNI –
GYÐA GERÐARSDÓTTIR, S. 695-1095,
SÖLUMAÐUR,TEKUR Á MÓTI GESTUM
MILLI 17:00 - 18:00 Í DAG Sölumaður. Gyða

Gerðarsdóttir

OPIÐ HÚS MILLI 17:00-18:00 Í DAG - LAUS FLJÓTLEGA

Guðmundur St. Ragnarsson - löggildur fasteignasali

100%
Verðvernd

Alltaf ódýrastir!

Jóhann Baldursson, héraðsdómslögmaður og löggiltur fas

Sími: 595 9090

Laugarnesvegur 104, 
Reykjavík

neteign
Fasteignasala 

99
sö

m.vsk

Sími: 595 9090

vegur 104, 
kjavík

neteign.is
Fasteignasala á Netinu

99.900

Föstsöluþóknun

m.vsk. 124.375 kr.

Sími: 595 9090
neteign

Fasteignasala 

Sími: 595 9090
neteign.is

Fasteignasala á Netinu

Reyrengi
Opið hús

Eyjólfur og Shirley taka á móti þér milli kl. 18.00 og
19.00 í dag sunnudag að Reyrengi 2 í Grafarvogi. Íbúðin
er á jarðhæð með sérinngangi, sér garði og bílskýli. Húsið
var málað í fyrra og er í fínu ástandi að sögn eigenda.
Staðsett í fallegu hverfi. Íbúðin er 4. herbergja, 97,3 fm.
Sjón er sögu ríkari. Verð 19,3 milljónir.

LÆKKAÐ VERÐ
LÆKKAÐ VERÐ

Í dag býðst þér að skoða þessa gullfallegu og vel skipu-
lögðu 3ja herbergja 85 fm íbúð á 2.hæð. Parket og flísar
eru á gólfum. Suður svalir. Sér stæði í bílageymslu. 
Verð 17,95 millj. 

VÍKURÁS 4 ÍB. 202

Opið hús í dag milli kl. 14 og 16

SÍMI 565 8000 
SÍMI 533 6050
Bæjarhraun 22
Suðurlandsbraut 20

www.hofdi.is

Runólfur Gunnlaugsson, viðskiptafræðingur, löggiltur fasteigna- og skipasali

Siggi Rabbi 
tekur vel á móti ykkur.
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Kringlunni 4 - 6 Norðurturni, 10. hæð • 103 Reykjavík • Sími 530 4600 • Fax 530 4609 • eigna@eigna.is

Félag Fasteignasala

GRAFARVOGUR

OPIÐ HÚS AÐ LAUFENGI
25 Í DAG MILLI KL 17-18.
3-4 HERB. ÍBÚÐ Á EFSTU
HÆÐ Íbúð á 3ju og efstu hæð í virkilega
snyrtilegu og vel viðhöldnu fjölbýlishúsi 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. STUTT Í AFHENDINGU 
Verð: 17,3 millj.
SÖLUMENN EIGNALISTANS TAKA VEL Á
MÓTI YKKUR.

101 SKUGGAHVERFI

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. Þvottaherbergi innan íbúðar.
Sameiginleg þjónusta, þrif á sameign um-
hirða á lóð og almennt viðhald. Háhraða-
tenging fyrir samskiptatæki. Lyfta. Rúm-
gott stæði í bílageymslu. 12,8 fm
geymsla.TILBÚIN TIL INNRÉTTINGA.
Verð: 35 millj.

101 REYKJAVÍK

NJÁLSGATA. Laus við
kaupsamning. 2ja herb. 56,9 fm
miðhæð. Mikið endurnýjað í íbúðinni.
Snyrtilegt eldhús, baðherbergi með sturtu,
svefniherbergi með fataskápum, forstofa
með fataskáp.Parket á gólfum, góð
geymsla og sameiginlegt þvottarými á
jarðhæð. V: 13 millj. 

BREIÐHOLT

AUSTURBERG. 4ra herb. með
aukaherbergi í kjallara, þvottahús innan
íbúðar. Rúmgóð stofa með útgengi út á
frekar stórar suðursvalir. Rúmgott baðher-
bergi, hjónaherbergi með góðu skápa-
plássi. Útbúið hefur verið herbergi úr hluta
af geymslu í kjallara (aðgangur að salerni)
Verð: 18,2 millj. LAUS VIÐ KAUPSAMN-
ING.

ATVINNUHÚSNÆÐI

AKRALIND - KÓPAVOGUR. 
Góður eignahluti í svo til viðhalsdfríu húsi í
samtals 293 fm. Húsið fullbúið að utan
með malbikuðu bílaplani. Húsnæðið tilbúið
til innrétingar að innan. Tvær innkeyrslu
hurðir, tveir eignarhlutar. V: 34,5 millj.

Sigurður Örn Sigurðarson, Viðskiptafræðingur og lögg. fasteignasli

VEGNA MIKILLAR SÖLU VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ
S K O Ð U N  E I G N A R  E R  E K K I  S K U L D B I N D I N G  T I L S Ö L U .  S Í M I  S Ö L U M A N N A U T A N  S K R I F S T O F U T Í M A :  8 2 2 - 4 6 1 0  

533 4300
Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur, ingvaldur@husid.is

Salómon Jónsson lögg. fasteignasali

ATHUGIÐ, vefur fyrirtækjasölunnar liggur niðri vegna breytinga á vef. 

FYRIRTÆKI AÐ VERÐMÆTI 
ALLT AÐ 200 MILLJÓNUM

Leita að traustum fyrirtækjum fyrir trausta kaupendur. Margt kemur
til greina, fataverlsun, heildsala, framleiðsla og fleira. 

MATSALA – HAFNAFIRÐI
Tveir eigendu frá upphafi, sömu eigendur síðustu 6 ár. Opið frá 8 ñ

16:00, gott tækifæri fyrir þá sem kjósa eðlilegan vinnutíma. 

GJAFAVÖRUVERSLUN 
Á LAUGARVEGINUM

Verslun með gjafavörur, seldar eru ýmsar smávörur og einnig rúm-
teppi og sængurfatnaður. Góð leiga, góð staðsetning.

ÍS – GRILL – VIDEO
100 MILLJÓNA VELTA 

Stórgóður staður, hægt að skoða skipti fyrir fasteign á höfuðborgar-
svæðinu.

KAFFIHÚS Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR
Frábær staðsetnig, fallegar innréttingar, 85 sæti, nýlegur staður

með mikla möguleika. Persónulegar ástæður fyrir sölu. 

KAFFIHÚS
PÓSTHÚSIÐ TÁLKNAFIRÐI

Kaffihús – pizzur – matur, húsnæði og rekstur.

Björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á fyrstu
hæð með útgengi út á verönd og lítinn garð. Íbúðin
skiptist í tvö góð rúmgóð svefnherbergi. Snyrtilegt
eldhús með borðaðstöðu. Gott baðherbergi og rúm-
góð stofa. Þetta er í eign á mjög rólegum stað og
með litlum garði. V. 16,2 millj. Verið velkomin, Hoffý
tekur á móti gestum.
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

STÍFLUSEL 3 - REYKJAVÍK

Opið hús í dag á milli kl: 16:00 og 18:00

Hlíðasmári 15, 200 Kópavogi

Guðmundur Þórðason hdl & löggiltur fasteignasali

DAVÍÐ S IGURÐSSON • GSM 824 7555
david@sagafaste ign i r. i s

OPIÐ HÚS
SUNNUDAGINN 28. ÁGÚST MILLI 16:00 OG 17:00

MOSARIMI 11, 112 REYKJAVÍK
Glæsileg 3ja herb. jarðhæð með góðu parketi á gólfum; sér verönd

með skjólgirðingu auk stæðis í opnu bílskýli. 
Getur verið laus fljótlega. Davíð tekur vel á móti ykkur !

Guðmundur Þórðarson, lögg. fasteignasali

Hlíðasmári 9, 200 Kópavogi

Gott endaraðhús á 2 hæðum ásamt rúmgóðum tvöföldum bílskúr
innst í botnlanga á góðum stað í Seláshverfi. Á neðri hæð ; fremri
forstofa, hol, gestasnyrting, stofa með arni, borðstofa, eldhús
með borðkrók- og þar innaf þvottahús með útgengi í garð. Vand-
aður stigi til efri hæðar þar sem nú eru 5-6 herbergi og flísalagt
baðherbergi.Tvennar flísalagðar svalir. Geymsluris. Innréttingar og
innihurðir eru af eldri en vandaðri gerð. Bílskúrinn er tvöfaldur
með gluggum. Grónir garðar báðu megin húss. Staðsetning er
frábær, ofarlega í Elliðaárdalnum. Öll þjónusta er í göngufæri, s.s.
grunnskóli, leikskólar, sundlaug, íþróttir, verslanir, heilsugæsla,
bankar o.fl.– Þetta er fjölskylduvæn og vönduð eign sem ber öll
merki um gott viðhald í
gegnum tíðina. 

Verð 42,9 millj.

Dísarás 16 - Raðhús
Gott endaraðhús á 2 hæðum



19
FASTEIGNIR

Opin Hús
Berjarimi 4 - 112 Reykjavík

SELD
Einstaklega falleg 3ja herb. 96 fm íbúð á 3.
hæð ásamt stæði í bílageymslu í vönduðu
fjölbýli. Vandaðar innréttingar úr kirsjuberja-
við í allri íbúðinni.

Draumahús  ehf  • H ja l t i  Pá lmason  hd l .   og  S igurður  J .  S igurðsson ,   l ögg i l t i r  fas te ignasa lar
Mörk in  4   •   108  Reyk jav ík  • S ími  530  1800   •   Fax  530  1801   •   www.draumahus . i s   •   d raumahus@draumahus . i s

SELD

Hverfisgata 106A - 101 Reykjavík 

13.900.000. 
Falleg 2 herbergja 59 fm íbúð í kjallara á góð-
um stað á Hverfisgötu, íbúðina er búið að
taka alla í gegn, skipta um öll gólfefni innrétt-
ingar og rafmagn.

Opið hús í dag frá 17 - 18

Brúarás 12 - 110 Reykjavík

43.700.000 
Virkilega fallegt 264,6 fm. raðhús á 3 hæðum .
Bílskúr er 39,9 fm. og sér 3ja herbergja íbúð í
kjallara sem leigð er út í dag.

Opið hús í dag frá 16 - 17

Álfhólar 6 - 800 Selfoss

23.900.000 
Sérlega fallegt 3ja herb. 148,1 fm. parhús þar af
30,8 fm innbyggður bílskúr. 

Opið hús í dag frá 15 - 16

Hraunbraut 24 - 200 Kópavogur

58.700.000 
Stórglæsilegt, afar vel viðhaldið 290 fm einbýli á
tveimur hæðum. Rúmgóður bílskúr. Möguleiki á
aukaíbúð á neðri hæð. Frábær staðsetning, mik-
ið og fallegt útsýni. Eign fyrir vandláta. 

Opið hús í dag frá 17 - 18

Öldutún 16 - 220 Hafnarfirði

34.600.000
Stórglæsileg og mjög vönduð 5 herbergja 173,2
fm. (þ.a. 21,4 fm. bílskúr) með sérinngangi á efstu
hæð í þríbýli. Íbúðin er öll nýuppgerð, lagnir, gól-
fefni, allt rafmagn er nýtt sem og allt gler. 

Opið hús í dag frá 16 - 17

Draumaeignir

530 1800
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Raðhús á góðum stað í Tungubakka

OPIÐ HÚS
Mjög gott 190 fm raðhús ásamt 20 fm
innbyggðum bílskúr. Húsið er staðsett
á vinsælum stað í Bökkunum þar sem
stutt er í alla þjónustu, skóla og íþrótt-
ir. Húseignin er í góðu ástandi jafnt að
utan sem innan. Húsið er mjög vel
skipulagt með stofu og borðstofu, eld-
húsi, búri, fimm svefnherbergjum,
baðherbergi, þvottahúsi og geymslu.
Hér er um að ræða sérlega gott fjöl-
skylduhús í grónu hverfi.

Upplýsingar gefur Jón Gretar Jónsson
í síma 840-4049

Húsakaup fasteignasala, Suðurlandsbraut 52, sími: 530 1500, husakaup@husakaup.is, www.husakaup.is

Guðrún Árnadóttir, lögg. fast

FRÁBÆRT
SKRIFSTOFU-
HÚSNÆÐI
TIL LEIGU
85 fermetra skrifstofa á besta stað í miðbæ 
Reykjavíkur. Allar lagnir og nettenging til 
staðar. Húsgögn geta fylgt ef óskað er. 

Áhugasamir hafi samband við:
 
Egill: 843 0454
egill@sendiradid.is
 
Hólmsteinn: 868 5576 
holmes@holmes.is

Atvinnuhúsnæði á hafnarsvæðinu á Akranesi.  
Til sölu eru eignir Nótastöðvarinnar hf. á Akranesi, tvö aðskilin hús á 
sameiginlegri lóð. Eignirnar skiptist þannig: 
Faxabraut 7a: Steypt einingahús frá Smellinn, byggt 2003. Húsið er  alls 

556 m² (2700m³). Húsið er að hluta til á 2 hæðum með innréttuðu 
skrifstofurými. 
Faxabraut 7:  Netaverkstæði og nótageymsla, byggt 1977-78. Alls 1556  m² 

(7770 m³).  Húsið er að hluta á 2 hæðum og að hluta á 3 hæðum. Húsið er í 
útleigu til loka maí 2006.  
Til greina kemur að selja eignirnar hvora í sínu lagi. 
Frekari upplýsingar eru að finna á heimasíðu 
Verslunarþjónustunar ehf.,  www.ver-ehf.is  og hjá  

Magnúsi H. Sólmundssyni í síma 431 1111. 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Skeifan 19 • 108 Reykjavík • Sími 533 1060 
• Fax 533 1069 • www.xhus.is • xhus@xhus.is

Hársnyrtistofa í fullum rekstri í
Mosfellsbæ fyrir 800 þús kr.
Hér er einstakt tækifæri til að hefja rekstur eigin
hársnyrtistofu. Núverandi eigandi er reiðubúinn til
að kynna nýjan kaupanda fyrir viðskiptavinum sín-
um. Stofan er á vinsælum stað með góðan og vax-
andi hóp viðskiptavina. Afar notaleg stofa með inn-
réttingum ásamt öllum tækjum og tólum fyrir langt
innan við kostnaðarverð. Lager er seldur á kostnað-
arverði, - ca 150-200 þús kr. Upplýsingar gefur
Valdimar Jóhannesson 897 2514.
Verð  800.000 kr.

Fyrirtæki

Jón Magnússon
Hrl. lögg. fasteigna og skipasali



Frumsýning nýi 2006 Subaru B9 Tribeca
Jeppin. Fáanlegur 5 og 7 manna. Okkar
verð frá 4.250 þús. 7 manna Limited út-
færsla á staðnum sem er geysilega vel
útbúinn. Okkar verð 4.636 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Jeep Wrangler 2.5 árgerð 1999 ek. 80 þ.
mílur, blár, álfelgur, líknabelgir, heilsárs-
dekk, o.fl. Verð 1.050.000.- Það sem
gróskan er þar erum við, þangað sem
fólkið leitar þar erum við, þar sem við-
skipti gerast þar erum við... business!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Bílaleit okkar ber árangur! Leitaðu að
draumabílnum með Bílaleit þjónustu Is-
landus.com. Nýjir og nýlegir fólksbílar,
jeppar og pallbílar. Gerðu reyfarakaup á
BílaUppboði eða kjarakaup í stærstu Bíla-
Búð landsins. Allt að 5 ára ábyrgð og
100% bílalán. Þú finnur bestu og örugg-
ustu bílakaupin á www.islandus.com

Nissan Patrol 3,0 Diesel ekinn 112 þús.
km. sjálfskiptur, árg. 2000. Ný 33” dekk.
S. 898 2811.

Mitsubishi Pajero/Montero Limited Ár-
gerð 2005 Splúnkunýr frá verksmiðju
með nær öllum fáanlegum aukalhlut-
um. Jeep, Ford, Mercedes-Benz, VW,
Toyota og önnur topmerki langt undir
markaðsverði. 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

Honda Civic ‘92 1400. Verð 150 þús.
Lítur mjög vel út. Sparneytinn. Í góðu
lagi. Fínn fyrir skólafólk. S. 869 4126.

Til sölu Toyota Hilux D/C árg. 1998 TD,
33” breyttur með Shadow Cruiser pall-
hýsi, verð 2 m. Áhv. 1.400 þ. Uppl. í s.
466 2848 & 821 2848.

Til sölu Bens 190 árg. ‘82. Sk. ‘06
beinsk. V. 140 þ. S 861 3790

VW Passt ‘99 ek. 100 þús., nýsk. án
aths., ný tímareim, dr.krók. Listaverð
900 þús. Verð 740 þús. stgr. Uppl. í s.
863 2393.

Til sölu Volvo 460 ‘94, 2.0L, ek. 145
þús. Ssk., sk. ‘06. V. 180 þús. S. 868
8565.

MMC lancer Station’93. 4x4. Sk. ‘06.
Margt nýtt V. 100 þ. Civic ‘95, 5 dyra, ek.
104 þ. V 150 þ. Van ‘78. V. 140 þ. S 822
8171.

Honda Accord ‘91 þokkalegur bíll en
þarfnast smá aðhlynningar. Tilboð.
Uppl. í s. 898 1649.

Lancer ‘92 sjálfsk ek. 173 þús. Þarfnast
smávægilegra lagfæringa fyrir skoðun.
Góður bíll, Verð aðeins 95 þús. kr. stgr.
S. 661 3444.

Tilboð ódýr Ford Escort árg. ‘95, ný sk.,
ek. 135 þ. Verð 190 þ. Uppl. í síma 849
6627.

Draumabíllinn til sölu MAC Lancer EVO
1.6 ‘94 hlaðinn aukahljóðum, matthvít-
ur. Straumlínulagaður bílstjóramegin.
Sk. ‘06. Þarfnast lagfæringar. Fæst á
kostnaðarverði 60 þús. Palli s. 843
0747.

Til sölu Daihatsu Cuore árg. ‘00, er tjón-
aður. Tilboð óskast. Uppl. í síma 896
0786.

Mazda 323 árg. ‘90, ek. 210 þús. Ath.
skipti. Uppl. í s. 868 3596.

MMC Lancer ‘92 ek. 195 þús. sjálfsk.
skoðaður ‘05. Verð 50 þús. Sími 893
7778.

Volvo 460 ‘93 2,0l. Ssk. Ekinn 140 þús.
Skoðaður ‘06. Verð 125 þús. Sími 868
8565.

Glæsilegur Subaru Legacy 2,0, ssk,
1996 ek. 160 þ., smurbók/þjónustu-
bók, nýl. tímareim, sk. 06, fallegur og
traustur bíll á tilboði 490 þús. Uppl í s.
861 7271.

Tilboð!
Corolla árg. ‘97, ek. 111 þús., 4ra dyra,
ný tímareim, sk. ‘06. Verð 270 þús.
Uppl. í s. 896 0399.

Mazda 323 GLX árg. ‘98 ekinn 133 þús.
Nýskoðaður. Engin skipti. Mjög góður
bíll. Uppl. í síma 897 4978 & 822 8444.

Suzuki Baleno GLX árg. ‘98, ek. 90 þús.
sjálsk., CD, sumar og vetrardekk, raf-
magn í rúðum, hiti í sætum. Listaverð
480.000, tilboðsverð 360.000. Uppl. í
síma 663 4420.

50% afsláttur
Alfa Romeo 156 1.6 beinsk., árg. ‘99,
ek. 80 þús. álfelgur, ný tímareim. Lista-
verð 920 þ. Ásett 460 þ. Áhv. 160 þ. S.
898 1986.

Toyota Corolla árg. ‘97, ek. 108 þús., sk.
‘06. Verð 390 þús. Góður stgr.afsláttur.
Uppl. í s. 867 3046.

MMC Lancer GLXi Stw.’97 vínrauð. ek.
118 þús. ssk. Verð 490 þús. Uppl. í s.
555 1691 & 660 3172.

Gullfallegur og vel með farinn Toyota
Camry ‘99 ek. 85.000 km. Verð
990.000. Uppl. í 892 8089.

Til sölu Opel Astra árg. ‘01 ek. 87 þús.
Verð 650 þús. Uppl. í s. 856 2302.

Ford Bronco XLT
Til sölu gott eintak ef Ford Bronco árg.
‘92, stærri gerðinni. Uppl. í síma 821
5052.

Toyota Yaris Sol ‘99 ekinn 94 þús., 5
dyra, gylltur. Toppbíll. Verð 690 þús.
Uppl. í s. 865 1618.

Til sölu jeppi árg. ‘99, breyttur. Fæst
gegn yfirtöku á láni, skipti mögul. á
ódýrari eða dýrari. Uppl. í s. 856 5890.

Til sölu Pajero 2.5 dísel, árg. ‘96,
beinsk., ný dekk, ek. 211 þ., fallegur bíll
í góðu lagi. Uppl. í síma 849 5948.

MMC Pajero GLX 3.2 Dísel, árg. ‘00, ek-
inn 94 þús., dráttark. Verð 2.750 þús.
Uppl. í síma 863 0965.

Til sölu Skoda Octavia árg. ‘05, sjálfsk.
2.0 L, fallegur bíll. Möguleiki á 100%
láni. Uppl. í síma 893 7518.

Óska eftir bíl á allt að 300 þús. stgr. S.
868 4972, Dóri.

Splúnkunýjir frá kr. 3.390.000. Næstum
nýjir 2005 árgerð frá kr. 2.800.000! Jeep
Grand Cherokee var valinn jeppi ársins
2005! Eigum flesta liti á lager og bjóðum
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

Dodge Ram 2500 Laramie árg. 2004,
ekinn 24 þús., 5,9 HO Cummings Dies-
el, leður. Einn með öllu. S. 898 2811.

Fær frábæra dóma! Jeep Liberti jeppinn
er skemmtilegur og lipur jeppi utan
vega sem innanbæjar. Árgerð 2002.
Sjáðu frábæra umfjöllun á vefnum okk-
ar. Bíllin er kominn til landsins og til af-
greiðslu 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 Bíllinn er á
staðnum - Hringdu í 552 2000 til að
skoða hann!

Splúnkunýjir Ford F150 pallbílar á ótrú-
lega hagstæðu tilboðsverði eða frá kr.
1.995.000! Við seljum nýja bíla frá öllum
helstu framleiðendum á miklu lægra
verði. Ef þú vilt heldur notaðan þá finnast
meira en þrjár milljónir bíla í tölvunni hjá
okkur. Gerðu reyfarakaup á BílaUppboði
eða kjarakaup í stærstu BílaBúð landsins.
Allt að 5 ára ábyrgð og bílalán. Þjónustu-
ver sími 552 2000. Þú finnur bestu bíla-
kaupin á www.islandus.com

Grand Cherokee Limited ‘91. Leður-
klæddur, rafmagn í öllu. Ágætis bíll.
Verð 150 þús. Uppl. í s. 894 5047.

Toyota Land Cruiser 80 árg. ‘95, sjálfsk.,
diesel, ek. 193 þús. 35” dekk,
intercooler, fjarstart. Góður bíll. Verð
2.400 þ. Uppl. í s. 898 2088.

Útsala Útsala Útsala
Ford Escape XLT árg. 2005, ekinn 29
þús. km, topplúga, 6 diska CD. Fallegur
bíll. Verð 2.650 þús. S. 898 2811.

Nissan Patrol SE+ árg. 1999, ekinn 160
þús. km, leður, toppluga, 5 gíra, 38”, ný
dekk. Góður bíll. S. 898 2811.

Mercedes Benz 309D árg.’81 ek. 170
þús. km. Ný skoðaður og í ágætu
ástandi. Verð 1,3 millj. Uppl. í síma 864
5988.

Til sölu Yamaha TTR90 og TTR250
crosshjól árgerð 2004. Minna hjólið
passar 8-10ára. Einnig Lancer station
4x4 árg. 1993 ekinn 190þús. Skipti
koma til greina. uppl. í síma 8200790.

Til sölu Suzuki DR350 (430). Götuskráð
sk. ‘06. Verð 150 þús. S. 896 0399.

Suzuki Dakar DR600 árg. ‘89, fæst á
150 þús. Gott hjól í góðu standi og lítur
þokkalega út. Uppl. í s. 848 8111.

TM 400 árg. ‘01, Yamaha DT 175 árg.
‘00, Mercury 50 utanborðsm. Sturtu-
klefi 95x95 nýr með öllu. Ýmis skipti
möguleg. S. 896 6007.

KTM 380 Enduru ‘99. Verð 280 þús.
Uppl. í síma 866 8380.

Til sölu Vento vespa árg. ‘05, 50 CC, ný
komið á götuna, fjarstart og þjófavörn.
Verð 180 þús. Uppl. í s. 692 6212.

Einn ódýr fyrir veturinn
Atric Cat sleði fæst á 80 þús. Góður og
skemmtilegur sleði í góðu lagi en belti
orðið slappt. Uppl. í síma 848 8111.

Tökum hjólhýsi/fellihýsi til geymslu í
vetur. Hagstætt verð. Gjafakot Siglufirði,
s. 555 6770.

Gullfallegt Hobby hjólhýsi til sölu, árg.
2001, stórt fortjald fylgir. Gott verð. S.
861 9939.

Til sölu sem nýtt Coleman Bayside árg.
‘03, með nánast öllum aukabúnaði, al-
veg toppgræjað. Verð tilboð. Uppl. í
síma 894 4653.

Coleman Taos árg ‘02 til sölu. Tilboð
499 þús. verð áður 650 þús. Einnig
Coleman Niagara 14 fet árg. ‘00. Tilboð
749 þús. verð áður 1050 þús. Uppl. í
síma 822 1155.

Viltu láta geyma tjaldavagn, fellihýsi eða
hjólhýsi. Sanngjarnt verð (eftir stærð).
Upphitað hús mosfellbæ. Uppl. gatla-
son@fss.is

Trigano tjaldvagn til sölu, árg. ‘98, vel
með farinn, topp eintak. Verð 240 þ. S.
860 7536.

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Vélsleðar

Vespur

Mótorhjól

Húsbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA 
KL. 8–22

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER 550 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS     8–18
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG      8–19
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16 
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Til sölu Isusu sendibil með kælir og
lyftu. Upplýsingar í síma 822 3650.

Kubota mini vél til sölu. Upplýsingar í
sími 822 3650.

Rekkakerfi til sölu fyrir 9 metra lofthæð
fæst fyrir lítið ef kaupandi tekur það
niður sjálfur. Upplýsingar gefur Hjalti í
síma 821 6560.

Bátur til sölu 5.50 m/l. Nýr mótor og
vökvastýri. Góð kerra. Upplýsingar í s.
824 3141.

Óska eftir að kaupa bát undir 6 metr-
um, ekki spíttbát. Sími 845 1518.

Til sölu 4 stk. 15”, 5 gata álfelgur. Verð
35 þús. Uppl. í s. 897 6183.

Góð vetrardekk+felgur á Grand Vitara
org. 35” dekk+álfelg á Toyotu. S 821-
5885.

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Im-
presa 2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel,
Audi 100 ‘95, Lancer Golf. Opið 8-18
Lau. 10-15.

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.

Varahlutir úr Mitsubishi Pajero 1988 og
Mitsubishi L-200 1991. Toyota HIACE
4X4 1994. Nissan cik cap 1991. Til sölu.
Uppl. í gsm 660 0595.

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.

Tilbúnir stigar, hringstigar og handriða-
efni á lager. Ryðfrí handrið með eða án
uppsetningar. Handlistar, píralar, plast-
listar, ryðfrítt, festingar, glerklemmur og
margt fleira. Stigalagerinn, Dalbrekku
26, 564 1890.

Hágæða lúxus sturtuklefar og nudd-
baðker á ótrúlegu verði! Á. Óskarsson
ehf. S.566 6600 www.oskarsson.is
www.oskarsson.is

Vel með farið King size rúm, Serta frá,
193x203 cm (dýna enn í ábyrgð), hlífð-
ardýna, blá pífa og 3 lök fylgja. Verð
60.000. Einnig 2 barnarúm, 1 ungbarna
og hitt fyrir 2-6 ára. S. 699 7955 Heiða.

Til sölu ýmislegt úr veislustöð td. stál-
borð, stálföt ýmsar stærðir, hnífapör
glös og fleira. Hentar einnig fyrir heim-
ili. S. 554 1616.

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

12” powerbook fartölva til sölu. 1 Ghz,
1.25 GB RAM, 60 GB harður dískur. V.
95 þús. Uppl. í s. 692 0099.

Til sölu sambyggð Shephard trésmíða-
vél. Verð 120 þús. Uppl. í s. 661 8984.

vidur.is
Harðviður til húsbygginga. Palla- og
girðingaefni, nótuð vatnsklæðning, nót-
aður panill og fræst gluggaefni. Gæði á
góðu verði. Nánar sjá vidur.is Magnús
sími 561 1122 & 660 0230

vidur.is
Harðviður til húsbygginga. Palla- og
girðingaefni, nótuð vatnsklæðning, nót-
aður panill og fræst gluggaefni. Gæði á
góðu verði. Nánar sjá vidur.is Magnús
sími 561 1122 & 660 0230.

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

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings-
, stigagangaþrif og teppahreinsanir.
Uppl. í s. 824 1455 eða senda fyrir-
spurnir á nostra@nostra.is

Þrif
Tek að mér heimilis og fyrirtækjaþrif
alla virka daga frá kl. 8-14. Uppl. í s. 868
9325.

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

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

Túnþökusala Oddsteins
Túnþökur til sölu, frí heimkeyrsla.
Steini. S. 663 6666 / 663 7666.

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

Málarameistari getur bætt við sig inni-
verkum. Sími 693 0999.

A.H.K Flutningar.
Tek að mér flutninga. Get bætt við mig
föstum flutningum fyrir fyrirtæki, er
með stóran bíl sem hefur heilopnum
beggja megin. Sími 869 3046 Arnór.

Háþrýstiþvottur
Náum allri málningu af með hita-þvotti.
Sandblásum vinnuvélar og tæki með
vot-sandi. Múrþvottur. Öflug tæki og
gott verð. BP Háþrýstiþvottur. S. 820
3420.

Húsasmiður auglýsir. Þarftu að láta
skipta um rennur, glerja eða mála þak-
ið. Tilboð, tímavinna. S. 553 2171.

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

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusöm/samur? Tarot lest-
ur og fáðu svör við spurningunum þín-
um. 908 5050. Lára & Laufey e. kl.
18.00 til kl. 01.00.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Saumastofa
Gluggatjaldasaumur, nýsaumur, fatavið-
gerðir og breytingar. Saumastofa Jónu
Háholti 14 Mosfellsbæ. Sími 565 9222,
GSM 845 8492.

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.

Herbalife - Shapeworks - NouriFusion.
Upplifðu muninn WWW.ARANGUR.IS
S.586 8786.

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

Höfuðbeina og spjaldhryggsmeðferð f.
fullorðna og börn frá 7 ára aldri. Er í
Craniosacral félagi Íslands. Uppl. í s.
864 1717.

Snyrting

Nudd

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Rafvirkjun

Spádómar

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Málarar

Í fjármálum, alhliða fjár-
mála- og rekstrarráðgjöf.

Skattskil og bókhaldsþjónusta
Endurskipulagning fjármála,

samningar við lögmenn, lána-
drottna og innheimtumenn, að-

stoð v/nauðungaruppboða, stofn-
un einkahlutafélaga ofl. Geymið

auglýsinguna.
SÍMI 517 1030 OG 822 9670

Kaflaskipti ehf. - Skipholti 5 -
Sími 517 1030 og 822 9670

kaflaskipti@rsg.is

Ráðgjöf

Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. Sími 892 3666

Gylfi Jónsson

Garðyrkja

Ræstingar

Hreingerningar

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Til sölu

Varahlutir

Hjólbarðar

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

BÍLAR TIL SÖLU
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Bættu Microsoft prófgráðu í ferilskrána.
MCSA námið hefst 12. sept. Rafiðnað-
arskólinn. www.raf.is

Lærum heima www.heimanam.is Frá-
bær námskeið allt árið. Tölvufræðslan s.
562 6212.

Harmonikukennsla
Einkatímar. Haustönn hefst í september
fyrir byrjendur og lengra komna. Innrit-
un í s. 690 7424 eftir hádegi

Bóklegt námskeið hefst um miðjan
sept. Skráning á geirfugl.is - Sími 511
5511.

Mjög fallegt rautt pluss sófasett 3+2+1,
eikarstofuborð og tvö minni borð.
Hornsamstæða í palizander með gleri.
Spegill og símab. með 2 skúffum úr
dökkum við. S. 844 3553.

Til öslu hillusamstæða. Vel með farin.
Verð 12 til 15 þús. Uppl. í s. 897 6183.

Til sölu 2 fataskápar, sjónvarpsskenkur
og skenkur í stíl, sófasett 3+2+2, sófa-
borð, hillusamstæða. Selst á vægu
verði. Gott fyrir fólk sem er að byrja að
búa. Uppl. í s. 849 6078.

Hotpoint þvottavél ca 4ra til 5 ára til
sölu á 10 þús. Uppl. í síma 552 3715 &
695 7371.

Til sölu 2 ára borðstofusett úr dökkum
við frá Tekk Company, 8 háir leðurstól-
ar fylgja. V. 70 þ. S. 893 5683.

Til sölu Kingsize rúm v. 60 þús, sjón-
varpshilla v. 8 þús, sjónvarpsskápur v.
10 þús, tvö rúm stærð 70*200 v. 11
þús. Uppl í s 898 1900.

Til sölu svefnsófi með springdýnu
tveggja manna, þriggja sæta. Uppl. í s.
895 7647.

Til sölu þvottavél og eldhúsvaskur með
blöndunartækjum og afrennslisplötu.
Sími 895 7055.

Stál ísskápur og uppþvottavél til sölu.
Uppl. í s. 895 1432.

Einstaklega barngóð 1 árs tík fæst gef-
ins. Uppl. í síma 820 7093.

Sýningaþjálfun Íshunda fyrir alþjóðlega
hundasýningu félagsins 24-25 sept.
hefst Þriðjud. 30. ágúst. og verður í
reiðhöll Gusts, kóp. Hefst kl. 19 verður
einnig 6, 13, 20 sept. Frekari uppl. í s.
867 1398.

Spánn-leiga
Fallegt raðhús fyrir sunnan Alicante til
leigu. Laust frá 1. sept. Uppl. í síma 822
3860.

Veiðihjóla og stangaviðgerðir.
Byssusmiðja Agnars, sími 891 8113.

Ódýrir og stórir maðkar til sölu! Silungs
og laxa. Margra ára reynsla. Geymið
auglýsinguna. S. 692 5133.

Tóti Tönn og Ingó Ásgeirs fengu 42 laxa
á þessa túpu. fæst á www.frances.is

Til leigu 2ja herb. 36 fm íbúð á sv. 101.
Laus eftir 1. sept. S. 690 0172.

Til leigu 80 fm penthouse íbúð með
húsgögnum á Öldugötu. Leigist einung-
is til skamms tíma. Uppl. í síma 898
5119.

Rúmgóð kjallaraíbúð í raðhúsi í efra
breiðholti. 55 þús á mán. með hita,
rafm. og stöð 2. Leigist frá 1. sept. Uppl.
í s. 825 6215.

Herbergi til leigu innan íbúðar. Aðgang-
ur að baði, eldhúsi og þvottavél. Uppl í
s 554 6585 eða 824 7585.

Í París og Madrid
Leigast út íbúðir með húsgögnum til
skemmri eða lengri tíma. Uppl. í síma
821 8272 eða á www.this.is/paris

Herbergi eða stúdíóíbúð óskast sem
fyrst í Hafnarf. Uppl. í síma 565 4107 &
694 7913.

Ung hjón með tveggja ára gutta óska
eftir snyrtilegri 3ja herbergja íbúð frá og
með 1 okt. Helst í Grafarholti. Sími 660
3571.

SOS
Einstaklingur óskar eftir stóru herbergi
með aðgang að öllu því helsta. Helst
fyrir þriðjudag. Uppl. í s. 869 9175 Karl.

EInstæður helgarpabbi óskar eftir hús-
næði. Leiga ekki hærri en 50 þús. Uppl.
í s. 820 1025.

4ra manna fjölskylda óskar eftir 4 herb.
íbúð í Hafnarfirði, algjör reglusemi og
meðmæli. (Helst í norðurbænum)
Uppl. í s. 845 4308.

Óska eftir lítilli íbúð til leigu í Kópavog-
inum. Uppl. í s. 821 7320.

Rafgirðingaefni.
Allt til rafgirðinga, staurar, vír, spennu-
gjafar, 220V, 12V og 9V einnig sólarraf-
hlöður, leiðarar, einangrar, randbeitar-
girðingar o.fl. ATH. Góðar leiðbeiningar
í Vörulista Vélaborgar. Vélaborg ehf.,
Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414-8600, Njarð-
arnesi 2, 603 Ak, 464-8600

70 fm heilsárshús til sölu. Tilbúið að
utan og einangrað að innan. Uppítaka á
nýlegum díseljeppa möguleg. Gestahús
getur fylgt. Nú er rétti tíminn til að
panta. S. 5174200 og www.husog-
honnun.is S. 822 4200.

Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlan-
um. Góð aðstaða, hagstæð kjör. S. 899
3760.

Til leigu rúml. 50 fm húsnæði, fyrir skrif-
stofur eða hljóðvinnslu. Sameiginleg
kaffi og eldhúsaðstaða. Leigist frá og
með 1. sept. Uppl. í s. 823 5055.

Þinn eigin geymslubílskúr. 7, 10 og 17
m2. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn.
Upphitað og vaktað www.geymsla-
eitt.is. S. 564 6500.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir á brettum. Starfað í 18 ár. Uppl. í s.
567 4046 & 892 2074. Sækjum og
sendum búslóðirnar.

Til leigu geymslupláss fyrir fornbíla,
hjólhýsi og tjaldvagna. Uppl. í síma 869
2241, Þórarinn.

Til leigu bílskúr
C.A. 20 fm bílskúr til leigu í Garðabæ,
leigist sem geymsluhúsnæði. Upp. í s:
824 2122.

Íbúð til leigu í Barcelona, Playa de Aro
og Menorca. Uppl. í s. 899 5863.

Áskriftasala
Okkur bráðvantar hresst og já-

kvætt fólk í áskriftasölu.
Vinnutími kl. 18 og 22. mán. til

fim
Reynsla af sölustörfum kostur.

Aldurstakmark 20 ár.
Upplýsingar gefur Margrét í síma

515-5552 / 515-5500
Góðar tekjur fyrir gott fólk

Tímaritaútgáfan Fróði ehf.

Mikil Sala
Vegna mikillar sölu á okkar frá-
bæru heilsu og snyrtivörum frá
Volare vantar okkur söluráðgjafa
um allt land. Góð laun í boði fyrir
duglegt fólk. Hafðu samband. Ey-
dís Davíðsdóttir sjálfstæður sölu-
ráðgjafi og deildarstjóri Volare.

S. 869 5226, email
eydis@tpostur.is

Óskum eftir starfsfólki á
dag- og kvöldvaktir

Við hjá Skúlason leitum að fólki
18 ára og eldra við úthringingar

og símsvörun. Dag- og kvöldvaktir
í boði. Almenn tölvukunnátta

æskileg. Hafðu samband í síma
575 1500 eða á vakt-

stjorn@skulason.is og leggðu inn
umsókn.

Skúlason ehf, Laugavegi 26, s.
575 1500, www.skulason.is

Atvinna í boði

Gisting

Bílskúr

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Byssur

Ferðalög

Dýrahald

Heimilistæki

Húsgögn

Flug

Kennsla

Ullarþæfing - mer-
inóull/silki

Þæfingarnámskeið , kennari Inge
Marie Regnar 1.Helgarnámskeið,
17. og 18. sept., kl. 9:00 - 16:00
2.Morgunnámskeið, 19., 20. og
21. sept., mánud. - miðv.d., kl.

8:30 - 13:00
3.Síðdegisnámskeið, 19., 20. og
21. sept., mánud. - miðv.d., kl.

15:00 - 19:30
Fyrir framhaldsnemendur:

4. Síðdegisnámskeið, 22.- 23.
sept., fimmtud. - föstud., kl. 13:00

- 20:00
5. Helgarnámskeið, 24. - 25.

sept., kl. 9:00 - 16:00
Upplýsingar um önnur nám-

skeið á heimasíðu
HANDÍÐIR, Hamraborg 1, Kóp.,
2. hæð www.handidir.is Upp-
lýsingar og skráning í síma
616-6973 hs@heimsnet.is

Námskeið

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Líkamsræktarkort fyrir 1.
september.
Það borgar sig.
Mecca-Spa, Nýbílavegi.
Mecca-Spa, Hótel Sögu.

Fegrið heimilið með
glæsilegum pottaplönt-
um. 20 - 60% afsláttur.
Blómaval.

Skessubrunnur opið.
Skessubrunnur.is

Sýningin Tívolí,
Listasafn Árnesinga 
Hveragerði.

Pottaplöntuútsala.. 20 -
60% afsláttur.
Blómaval

Orkideur, 999 krónur.
Blómaval.

Útsala, opið til 4,
Valhúsgögn, Ármúla.

Ferðamenn, hópar og
áhugamenn 
um íslenska náttúru,
Gauksmýri, Húnaþingi
Vestra býður 
gistingu, mat og afþrey-
ingu í hæsta 
gæðaflokki árið um kring.
Hestaleiga, fugla og sela-
skoðun.
Slóðir Grettis kannaðar.
Góð helgartilboð í gangi
fyrir starfsmannahópa.

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.

TIL SÖLU
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Frábær-aukavinna
Okkur vantar hressa, jákvæða og þjón-
ustulunda starfsmenn til þjónustustarfa
í sal á veitingastaði okkar í Skipholti og
Höfðabakka. Kvöld og helgarvinna, eða
dagvinna, sveigjanlegur vinnutími við
allra hæfi. Góð laun í boði fyrir gott fólk.
Uppl. gefur Skipholt Haukur í s.552
2211 eða 660 1143. Höfðabakki Gunn-
ar s.517 3990 eða 660 1144

Viltu koma í Pizza Hut
liðið

Pizza Hut leitar að duglegu og stund-
vísu starfsfólki í veitingasal, í eldhús og
í símaver. Um er að ræða fullt starf og
hlutastarf. Lágmarksaldur er 18 ára.
Áhugasamir sendi inn umsóknir á
loa@pizzahut.is

Vaktstjórar á Pizza Hut
Pizza Hut leitar að öflugum vaktstjórum
í veitingasal. Starið felst í þjónustu,
stjórnun vakta , mannastjórnun í sam-
ráði við veitingastjóra. Hæfniskröfur eru
reynsla af þjónustu, mikil þjónustulund,
samviskusemi og hæfni í mannlegum
samskiptum. Aldurstakmark er 25 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 í loa@pizzahut.is

Þjónanemar óskast
Grillið er einn besti veitingastaður
landssins. Þjónanámið tekur þrjú ár og
er undir leiðsögn meistara í fremstu
röð. Ef þú hefur metnað þá er Grillið
rétti staðurinn fyrir þig til að læra á.
Nánari upplýsingar hjá veitingastjóra
Grillsins Sævari Má. Sími 820 9960.

Dagvinna-Subway
Vantar fólk í dagvinnu, bæði í fullt starf
og hlutastarf. Sveiganlegur vinnutími.
Leitum að jákvæðu og lífsglöðu fólki
með mikla þjónustulund. Hægt er að
sækja um á subway.is Hentar fólki á öll-
um aldri

Skemmtileg vinna með
skóla

Vantar fólk í kvöld og helgarvinnu,
vaktavinna. Tilvalið fyrir skólafólk. Leit-
um að jákvæðu og lífsglöðu fólki með
mikla þjónustulund. Hægt er að sækja
um á subway.is og á stöðunum. 

Ferðamannaverslun í miðbæ Reykjavík-
ur óskar eftir að ráða byrgðarstjóra.
Umsækjendur þurfa að vera reglusam-
ir, stundvísir og hafa reynslu af lag-
ervinnu. Um framtíðarstarf er að ræða.
Umsóknir sendist á ymir@ramma-
gerdin.is

Sálfræðinemar / Félagsráðgjafanemar
Fjögur börn með athyglisbrest og ein-
hverfu. Aðstoð á heimili í Rvk. kl.18-
21,30 klst. á viku. Félagsþjónustan
greiðir og BUGL ráðleggur. S. 824 4309.

Cafe Oliver óskar eftir vönu þjónustu-
fólki í kvöld og helgarvinnu upplýsingar
á staðnum hjá Gunna og Arnari.

Pípulagnir óskum eftir að ráða pípu-
lagningamenn til starfa sem fyrst. Góð
verkefnastaða, góðir tekjumöguleikar.
Uppl. í síma 824 0240. Faglagnir ehf.

Bifreiðasmiður eða vanur maður óskast
til starfa á réttingaverkstæði. Upplýsing-
ar í síma 892 1822 & 848 2526.

Red chili
Viljum bæta við okkur hressu og dug-
legu starfsfólki í sal. Vegna mikilla anna
í vakta og dagvinnu. Umsóknir og upp-
lýsingar á staðnum eða í s. 660 1855.
Laugavegur 176.

Eldhússtarf
Viljum bæta við okkur hressum og
áreiðanlegum aðstoðarmanni í eldhús
eða góðum pizzabakara. Uppl. og um-
sóknir á staðnum eða á www.kringlu-
krain.is.

Óskum eftir að ráða bifreiðstjóra og
vélamenn með meirapróf og reynslu til
starfa á Vesturlandi. Mikil vinna. Uppl. í
síma 895 9812.

Verkamenn. Vantar duglega menn í
vinnu eingöngu eldri en 20 ára. Upplýs-
ingar í síma 849 3033.

Húsvörður
Starf húsvarðar í stóru fjölbýli í Vestur-
borginni er laust til umsóknar. Gert er
ráð fyrir búsetu í húsinu og fylgir íbúð
og stæði í bílageymslu starfinu. Um-
sóknir þ.s.m.a. koma fram upplýsingar
um reynslu og fyrri störf sendist fyrir 5.
september nk. til Auglýsingadeildar
Fréttablaðsins merkt “Húsvarsla”.

Hár,hár
Nemi óskast. Hárstofan Noon, Hólma-
seli 2, Sími 567 2077.

Lagerstörf-Vörumerking
Hýsing-Vöruhótel leitar að eljusömu og
kraftmiklu starfsfólki í lagerstörf og
vörumerkingu. Hýsing er þjónustufyrir-
tæki fyrir sérvöru sem veitir örugga og
fljóta þjónustu til viðskiptavina sinna.
Vinnutími er frá 8-17. Með Nýlegu
bónuskerfi geta starfsmenn náð allt að
20% launahækkun á mánuði. Nánari
upplýsingar veitir Júlíus Steinn Krist-
jánsson á staðnum, Skútuvogi 9 eða í s.
530 5697.

Jolli Hafnarfirði
Starfskraftur óskast í dagvinnu og vakta-
vinnu, eða eftir nánari samkomulagi.
Uppl. á staðnum eða í síma 898 6670.

Sjómenn!!
Vanan háseta vantar á bát með beitn-
ingarvél. Uppl. í s. 861 7655.

Bakarí
Aðstoðarmaður óskast í bakstur í Breið-
holti. Uppl. í s. 893 7370 eða 820 7370

Bakarí
Bakari óskast í bakarí Breiðholti. Uppl. í
s. 893 7370 eða 820 7370

Snæland mos. Vaktstjóra og starfsfólk
vantar í dagvinnu. Viðkomandi verður
að vera orðinn 18 ára. Uppl. gefur Ásta
í s. 693 3782.

Veitingahúsið Nings
Veitingahúsið Nings óskar eftir vakt-
stjórum í fullt starf á veitingastaði okk-
ar. Við leitum af þjónustuliprum, dug-
legum og áræðanlegum starfsmönn-
um. Aldurstakmark 22 ára. Þarf að geta
hafið störf strax! Góður starfsandi. s.
822 8833

Byggingarfyrirtæki óskar eftir að ráða 1-
2 smiði í vinnu eða starfsmenn vana
byggingarvinnu. Uppl. í s. 893 9777.

Menntaður matreiðslumaður með 8
ára reynslu af rekstri tengt veitingum og
þjónustu óskar eftir starfi. Ýmislegt
kemur til greina. Áhugasamir hafið
samband í s. 891 9409 eða olisol@sim-
net.is. Ath. Einungis öruggt og vel laun-
að starf kemur til greina.

Vantar starfsfólk í Íþróttahús, kvöld og
helgarvinna, reyklaust umhverfi. Upp-
lýsingar í s. 659 2952.

Kona óskar eftir vinnu, er vön ýmsum
störfum, matreiðslu t.d. Gjarnan úti á
landi en má einnig vera á höfuðborgar-
sv. Sendið á Fréttablaðið skaftahlíð 24
merkt “Samviskusöm” fyrir 8. sept.

Ertu einmanna?
Til hvers, margir með svipuð áhugamál
og skoðanir eru núna innskráðir á
einkamal.is og bíða eftir að kynnast þér.
Einkamal.is fyrir fólk eins og þig.

Einkamál

Atvinna óskast

Mosfellsbær
Leikskólinn Hlaðhamrar

Leikskólakennarar
Leikskólakennarar

Leikskólakennari óskast á leik-
skólann Hlaðhamra í stöðu deild-

arstjóra.
Til greina kemur að ráða starfs-

mann með aðra uppeldismennt-
un.

Unnið er í anda “Reggio” stefn-
unnar. Kjör eru skv. samningum

FL.
Upplýsingar gefur Sveinbjörg
leikskólastjóri í símum 566

6351 og 861 3529

Steinsteypusögun!
Góður starfsmaður óskast í stein-
steypusögun og kjarnaborun. Gott

kaup fyrir góðan aðila. Góður
vinnustaður.

upplýsingar í s. 893-3236

Dyravörður, vélamaður
og afgreiðslufólk

Óskum eftir að ráða fólk í af-
greiðslu, dyravörslu og vélamann.
Ekki yngri enn 18 ára.Einnig vant-
ar ábyrgt fólk í vakstjórastöður(

ekki yngri en 20 ára)
Umsóknareyðublöð eru á

www.keiluhollin.is Uppl. eru
ekki gefnar upp í síma.

Matfugl ehf
Völuteigur 2 Mosfells-

bær.
Óskum eftir að ráða starfsfólk í

eftirtalin störf. Verðmerking og til-
tekt, uppl. í síma 660 9630 & 660

9604. Almenn framreiðslustörf,
uppl. í síma 660 9604. Lager- og
útkeyrslustörf, uppl. í síma 660

9631.

Morgunræstingar

Vantar nokkra starfsmenn við
ræstingar á höfuðborgarsvæð-

inu, unnið alla virka daga frá kl:
8.00.

Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf, s. 554-

6088.

Síðdegisræstingar

Vantar nokkra starfsmenn til
ræstinga á höfuðborgarsvæð-
inu. Unnið alla virka daga eftir

kl. 16.
Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf, s. 554-

6088.

energia óskar eftir
Starskröftum í eftirtalin störf:

Vaktstjóra, þjóna/þjónustufólk í
sal, uppvask. Í boði fyrir rétta að-
ila eru bæði 100% störf og hluta-

störf.
Upplýsingar í s. 864 6600 &

896 4000 eða senda á
energia@energia.is.

Leikskólinn Brekkuborg
Starfsmaður við ræstingar óskast
við leikskóla í Gravarvogi, verkið
skal unnið alla vikra daga eftir

klukkan 17:15. Vinnutími tæpir 3
tímar

Uppl. veitir leikskólastjóri í s.
567 9380

Leikskólinn Brekkuborg
Aðstoðarmaður í eldhús óskast í
leikskóla í Gravarvogi í 75% starf.

Vinnutími 10:30-16:30
Uppl. veitir leikskólastjóri í s.

567 9380

Hársnyrting
Óska eftir að ráða duglegan og
hressan svein/meistara. Erum á
lifandi og skemmtilegum stað í

miðbænum. Góð laun í boði fyrir
réttan aðila. A.t.h. að farið verður
með umsóknir sem trúnaðarmál.
Hár í Höndum v/Ingólfstorg S.

899 8280 Ingibjörg.

Hvar ert þú að vinna í
haust ?

Okkur vantar gott fólk í störf með
skóla/vinnu. Ef þú ert dug-

leg/duglegur og hefur áhuga á
mjög góðum tekjumöguleikum,
skemmtilegri vinnu og vinnuum-
hverfi þá ert þú sá sem við erum

að leita að.
Áhugasamir sendi póst með
helstu upplýsingum um sig á

hordur@ipf.is

Gullnesti, Grafarvogi
Óskar eftir rösku starfsfólki í fullt

starf.
Uppl. í s. 567 7974.

Fjölbreytt verslunarstarf
Erum að leita að duglegum

starfsmanni í verslunar- og létt
skrifstofustarf í Hafnarfirði. Við-
komandi þarf að vera með ríka
þjónustulund og búa yfir sölu-

hæfileikum.
Vinnutími er 10 -18 eða 13 -18, 4

eða 5 daga vikunnar.

Áhugasamir sendi tölvupóst til
Önnu á sologmani@internet.is
eða hafi samband í 865 0327
milli 10 og 16 á mánudag og

þriðjudag.

Ræstingar
Félagasmtök óska eftir starfs-
manni í verktöku til að annast
ræstingar. Um hlutastarf er að

ræða og möguleiki á sveigjanleg-
um vinnutíma

Áhugasamir sendi inn skrifleg-
ar umsóknir merktar “ræsting-
verktaka” til afgreiðslu Frétta-

blaðsins eða í tölvupósti,
tg20@simnet.is fyrir 2. septem-

ber n.k

Leikskólinn Rofaborg
Starfsmann vantar á leikskólann
Rofaborg Árbæ við uppeldi og

kennslu ungra barna. Viðkomandi
þarf að hefa áhuga á að starfa
með börnum, vera glaðlegur

ábyggilegur.
Upplýsingar gefur leikskóla-
stjóri síma 587 4816 eða 567

2290 til kl 16-30.

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir verkamönnum til mal-

bikunarframkvæmda og jarð-
vinnuframkvæmda. Heimkeyrsla

og matur í hádeginu.
Upplýsingar í síma 565 0877.

Mosfellsbakarí
Mosfellsbæ, óskar eftir góðu fólki
til starfa í afgreiðslu. Vinnutíminn
er frá 13:00-18:30 virka daga og

einn dag aðra hverja helgi frá
7:30-17:30.

Nánari upplýsingar veitir Ás-
laug eða Linda í síma 566

6145.

Mosfellsbakarí
á Háaleitisbraut 58-60,Rvk. óskar

eftir góðu fólki til starfa í af-
greiðslu. Vinnutíminn er frá

13:00-18:30 virka daga og einn
dag aðra hverja helgi frá 7:30-

16:30.
Nánari upplýsingar veitir Ellisif
í síma 553 5280 eða 660 2153.

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 vinnu-
framlag í skemmtilegu vinnuum-

hverfi.
Umsóknir á www.aktutaktu.is.

Upplýsingar veitir starfs-
mannastjóri (Herwig) í síma

568 6836.

Ert þú í leit að starfi?
Viljum bæta við jákvæðu og dug-
legu fólki á American Style. 100%
starf í boði í vaktavinnu. Líflegur
og fjörugur starfshópur á þremur
stöðum Reykjavík / Kópavogi /
Hafnarfirði. Æskilegur aldur: 17
ára og eldri. Einnig lausar hád.
vaktir alla virka daga frá 11-14.

Upplýsingar veitir starfs-
mannastjóri (Herwig) í síma
568 6836 einnig umsóknir á

americanstyle.is

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn Glæsibæ, Hús-
gagnahöllinni, Smáratorg, Suður-

veri og mjódd óskar eftir af-
greiðslufólki. Ýmsir vinnutímar í
boði t.d 7-14, 8-16 og 10-19.

Uppl. í s. 897 5470 einnig um-
sókareyðublöð á www.bakara-

meistarinn.is

Atvinna í boði.
Rúmfatalagerinn í skeifunni óskar

eftir hressu fólki til afgreiðslu
starfa. Um er að ræða 50-100%

starf í skemmtilegu umhverfi.
Umsækjendur hafi samband

við verslunarstjóra á staðnum
eða í síma 568 7499 eða á

www.skeifan@rumfatalager-
inn.is.

Innritun í fjarnám á haustönn 2005 
fer fram dagana 25. ágúst til 7. september á www.fa.is

Skólameistari



Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum um styrki vegna 
starfsemi á árinu 2006. Meðal markmiða styrkveitinga er að 
styrkja og efna til samstarfs við félagasamtök, fyrirtæki og 
einstaklinga um uppbyggilega starfsemi og þjónustu í 
samræmi við stefnumörkun, áherslur og forgangsröðun 
borgaryfirvalda. Styrkir eru m.a. veittir til verkefna á sviði 
eftirtalinna málaflokka:
  • félags- og velferðarmála
  • menntamála
  • íþrótta- og æskulýðsmála
  • jafnréttismála
  • menningarmála
  • umferðaröryggismála

Vakin er athygli á því að reglur um styrkveitingar er að finna 
á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/styrkir. Þar er 
einnig að finna nánari upplýsingar um áherslur borgarinnar 
í einstökum málaflokkum.

Umsóknum skal skilað á sérstökum eyðublöðum sem nálgast 
má á vef Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/styrkir. 
Eyðublöðum þessum skal skilað rafrænt ásamt fylgigögn-
um, eða, ef þess er ekki kostur, í Ráðhús Reykjavíkur, 
merktum Reykjavíkurborg – styrkumsókn.

Umsóknir skulu hafa borist fyrir 1. október nk. og eru 
einungis teknar til greina umsóknir sem berast innan 
tilskilins frests og uppfylla þær kröfur sem reglur 
Reykjavíkurborgar kveða á um.

Viðburðir eða verkefni eru ekki styrkt eftir á. Þá eru styrkir 
alla jafna ekki veittir til kaupa á húsnæði, og ekki eru 
veittir styrkir til greiðslu fasteignagjalda. Umsóknir verða 
metnar með hliðsjón af eftirfarandi:
  • markmiðum sem lýst er og hvort líklegt sé að 
     þeim verði náð
  • hvort verk- og tímaáætlun sé raunhæf 
  • hvort unnt sé að meta framvindu verksins
  • hvort skilagreinar og fyrri verkefni sem styrk hafa 
     hlotið uppfylli lágmarkskröfur
  • væntanlegum árangri og ávinningi fyrir 
     umrædda starfsemi
  • fjárhagsáætlun og greinargerð um aðra fjármögnun 
     sem einnig skal fylgja umsókn
 
Styrkumsókn felur í sér að umsækjendur undirgangast 
ákvæði reglna Reykjavíkurborgar um styrki. Gert er ráð 
fyrir að úthlutun nefnda og ráða verði lokið í árslok 2005.

Styrkir  
     Reykjavíkurborgar

Fyrirspurnir og óskir um nánari upplýsingar 
má senda á netfangið styrkir@reykjavik.is

www.reykjavik.is/styrkir

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Silfra›ur leikjasími

Sigurður Sigtryggsson úr akureyrsku
rappsveitinni Skytturnar hefur gefið út
sólóplötuna Activity undir listamannsnafn-
inu Sadjei. 

Aðeins er sungið í einu lagi á plötunni,
sem er að mestu leyti byggð á „sömplum“
þar sem bútum úr lögum er skeytt saman. Í
laginu sem er sungið rappa þeir Sadjei og
Clash B úr hljómsveitinni Forgotten Lores
saman. „Mig langaði að gera eitthvað sjálf-
ur, eitthvað sem er bara ég,“ segir Sigurður
um plötuna. „Þetta er efni frá síðasta vetri
sem ég er búinn að vera að dunda mér við.“

Þetta er önnur sólóplata Sigurðar en sú
fyrsta kom út árið 2002 og var einungis gef-
in út í 70 eintökum. Hefur hún mestmegnis
verið í gangi á netinu síðan þá. Sadjei held-
ur útgáfutónleika vegna nýju plötunnar á
Pravda í byrjun september. ■

Medal of Honor-leikirnir hafa far-
ið yfir nánast alla seinni heims-
styrjöldina í leikjaseríunni. Sumir
hafa verið fínir en aðrir síðri.
European Assault kemur ferskur
inn í seríuna með sterkum tón.
Leikurinn byggir á upplifun raun-
verulegrar persónu sem hjálpaði
til, eftir fremsta megni, við gerð
leiksins. Þetta er sennilega næsta
skrefið í þessum geira; að blanda
raunverulegu hetjunum saman við
bardagana sem breyttu heims-
myndinni. Það gerir leikina per-
sónulegri og raunverulegri fyrir
vikið.

Umgjörð
Leikurinn gerist að sjálfsögðu í
seinni heimsstyrjöldinni í Evrópu
en einnig í Afríku og Rússlandi.
Borðin eru stór og umhverfin eru
vel hönnuð með raunverulegum
staðháttum fyrir hvert landsvæði
sem auka gæði leikjarins til muna.
Leikurinn gerist bæði innan og
utan dyra sem eykur enn á fjöl-
breytnina. Stærð borðanna gera
það að verkum að spilarinn hefur
frelsi til að klára borðin á sinn
hátt.

Spilun
Sem fyrstu persónu skotleikur á
leikjatölvu er hann vel gerður.
Auðveld stjórnun skilar meiri leik-
gleði án vandkvæða. Það þarf að
passa upp á persónuna þar sem
ekki er hægt að vista leikinn í
miðju borði. Það er pirrandi í byrj-
un en venst svo vel við spilun
leiksins þar sem markmiðið er
raunveruleikinn í að halda lífinu í
þínum manni. Þegar líður á leikinn
fær spilarinn hermenn undir sína
stjórn. Þótt svo skipanir séu ekki
ýkja margar fyrir liðsmennina þá
hjálpa þeir mikið við framgang

leiksins svo lengi sem þeir lifa af
bardagana. Mikilvægt er að passa
upp á líftóruna í þeim vegna þess
að bónusar fást fyrir að koma liðs-
mönnum í gegnum borðin á lífi.
Það eru ýmis markmið í hverju
verkefni fyrir sig og er spilarinn
metinn fyrir að klára flest eða öll
þeirra. Vopnin í leiknum eru raun-
veruleg en spilarinn getur borið fá
vopn og því mikilvægt að velja þau
fyrir mismunandi aðstæður. 

Grafík og hljóð
Allt gott að frétta í grafík og hljóð-
geiranum þar sem framleiðandinn
skilar verkinu vel. Þróun á serí-
unni þar sem framleiðandinn
kreistir djúsinn úr PS2 eins mikið
og hægt er miðað við umfang leikj-
arins. Grafíkin er góð og tónlistin
er epísk eins og gengur og gerist í
svona leikjum. Franz Gunnarsson

MEDAL OF HONOR: EUROPEAN ASSAULT
VÉLBÚNAÐUR: PLAYSTATION 2

FRAMLEIÐANDI: EA LOS ANGELES
ÚTGEFANDI: ELECTRONIC ARTS

HEIMASÍÐA:
HTTP://WWW.EAGAMES.COM/OFFICI-

AL/MOH/EUROPEANASSAULT/US/

Niðurstaða: Besti MOH-leikur sem ég hef spil-
að á leikjatölvu með fullt af nýjungum sem
blása nýju lífi í seríuna sem var komin í óefni.
Sögulegur leikur þar sem kraftar William Holt
eru nýttir við gerð leiksins. Þessi leikur sómir
sig vel í Playstation 2-tölvunni fyrir hernaðar-
sinnaða spilara.

[ TÖLVULEIKIR ]
UMFJÖLLUN

Sadjei gefur út plötu

SADJEI Sigurður Sigtryggsson, eða Sadjei, hefur gefið út plötuna Activity.

Frá því að Neon Golden með The
Notwist kom út, hef ég verið að
bíða eftir því að heyra eitthvað
nýtt frá þeirri frábæru sveit. Þar
var svo sannarlega plata á ferð
sem breytti því hvernig ég upp-
lifði tónlist það árið. Sú plata kom
út síðla árs 2002 og við verðum
víst að bíða eitthvað áfram. Þessi
plata hér er róar mann þó heilmik-
ið í biðinni, því 13 & God er nefni-
lega samstarfsverkefni þýsku
snillinganna og kaliforníu
hipphoppdúettsins Themselves.
Þetta hljómar því eins og The
Notwist, með sérstaklega fersk-
um og góðum röppurum og takt-
smiðum. Auðvitað hljómar þetta
eins og fallegasta brúðkaup sem
þú hefur farið í. Fallegt, gegnheilt
og eitthvað ekta sem á eftir að lifa
lengur en batteríin í spilaranum
þínum. Er það ekki ást?

Þessi plata var víst spunnin á
staðnum, á tveimur vikum þegar
plön beggja sveita brugðust.
Þannig eru oftast bestu hugmynd-
irnar gripnar úr tómu lofti. Þessi
tónlist hefur allan sjarma í rafbít-
um og tónsmíðum og fyrri verk
The Notwist. Einhvers staðar sá
ég hinum sérstæða tón sveitarinn-
ar lýst sem „elektrónískt viðar-
vinds popprokk“ og finnst það
smellpassa. Þetta er ótrúlega vin-
gjarnlegt, en þó alltaf svalara en

andskotinn. Hér blanda þeir
áfram blásturshljóðfærum við
beitt bít og órafmagnað gítarspil.
Rappsveitina Themselves hef ég
nú bara ekki heyrt um áður. Rödd
rapparans Doseone er alveg
mögnuð, og fer sérstaklega vel
við dreymandi tóna Notwist.
Hann hefur mjög sérstæðan rapp-
stíl, og heldur sig algjörlega á lín-
unni á milli söngs og rapps. Og
ekki skemmir að hann er ljóð-
rænn og rappar um eitthvað
áþreifanlegra en byssur, brjóst og
bling bling.

Plata sem allir grúskrarar ættu
að tékka á, og enn einn gullmoll-
inn í annars ágætis tónlistarári.

Birgir Örn Steinarsson

Gu›i sé lof!

13 & GOD: 
13 & GOD

NIÐURSTAÐA: Þetta samstarfsverkefni The
Notwist og hipphoppdúettsins Themselves
gæti varla verið betur heppnað. 13 & God er í
senn dáleiðandi og sjarmerandi, eins og gott
axlarnudd á sálina.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Ferskir strí›svindar

Nokia-risinn hefur tilkynnt um
silfurútgáfu á N-Gage leikjasím-
anum sínum fyrir Evrópu, Mið-
Austurlönd og Afríkumarkað.
Nokia mun halda áfram að styðja
við leikjasímann með frekari út-
gáfu á titlum eins og One, System
Rush, Pathway to Glory, Ikusa Is-
lands og High Seize.

Útgáfan sem ber heitið N-Gage
QD Silver Edition kemur á mark-
að fyrsta september og býr yfir
öllum möguleikum sem „Smart-

phones“ hafa eins og dagatali,
tenglasafni, vefpósti, vafrara,
Bluetooth-tengingu og GPRS.

Meðal leikja sem eru fáanlegir
fyrir N-Gage eru: Asphalt: Urban
GT, Bust-A-Move, FIFA Soccer
2005, Pandemonium, Rayman 3:
Hoodlum Havoc, The Sims
Bustin' Out, Tiger Woods PGA
Tour 2004, Tom Clancy's Splinter
Cell, Tomb Raider, Tony Hawk's
Pro Skater, Virtua Tennis, Worms
World Party. ■
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Níu líf í Kattholti
Sóley Kaldal fræddist um stö›u kattarins í hinum íslenska hversdagsleika.

Kettir eru dásamleg gælu-
dýr enda bæði ljúfar, gáf-
aðar og flóknar verur.

Kattareign er þó ekki fyrirhafnar-
laus og eins og með aðrar lifandi
skepnur þarf að sinna þeim af ást-
úð og natni. „Kettir gefa mikið af
sér og eru góður félagsskapur,“
segir Sigríður Heiðberg, formað-
ur Kattavinafélags Íslands. „Að
eignast gæludýr er líka eitt það
besta sem getur hent lítið barn og
með dýrunum geta foreldrarnir
innrætt börnum sínum mildi.

Þannig læra þau að bera meiri
virðingu fyrir öðrum verum.“

En fólk þarf að gera sér grein
fyrir því að kettir eru ekki gælu-
dýr „lata mannsins“ og Sigríður
segir að fólk verði að geta axlað
ábyrgðina sem kattahald felur í
sér. „Að taka að sér kött er bind-
ing sem getur varað allt að tólf til
fjórtán árum,“ segir hún. „Svo
fara þeir úr hárum og geta klórað
og skemmt hluti sem fólk heldur
upp á.“

Illa farið með dýrin
Sigríður segir að vanræksla katta
sé gífurleg enda tekur starfsfólk
Kattholts manna best eftir því. „Ég

trúi ekki að fólk vilji fara svona
með dýrin og held að oft þegar það
er að skilja kettlinga eftir í kössum
fyrir utan Kattholt sé það vegna
þess að það hrylli við að taka
ábyrgð og láta svæfa þá,“ segir
hún. „Ég reyni að sýna þessu fólki
skilning en það er afar erfitt og ég
ber blendnar tilfinningar í brjósti.“

Hverfa oftast vegna vanrækslu
Nokkuð hefur borið á kattahvörf-
um undanfarnar vikur og margir
kattaeigendur í öngum sínum yfir
horfnum fjölskyldumeðlimum.
„Það er algengast að kettir hverfi
að heiman á sumarmánuðunum,“
segir Sigríður. „Það má oftast
rekja til þess að eigendurnir eru á

ferðalögum og sýna ekki nóga
ábyrgð gagnvart dýrunum sínum
á meðan. Kettirnir fara alltaf að
leita að eigendum sínum og villast
þá lengra í burtu en venjulega.
Það verður að koma köttunum í
öruggt skjól á meðan eigendur
eru í burtu, til dæmis á Hótel
Kattholti eða í umsjón hæfra að-
ila. Það er ekki nóg að skilja bara
eftir mat í skál og opinn glugga.“ 

Magir kettir eru í Kattholti
þessa dagana en á meðan þeir eru
þar væsir ekki um þá. „Það eru
miklir dýravinir sem starfa hérna
en í júlílok voru um 120 kettir hjá
okkur. Það er aðeins lítil prósenta
fólks sem sækir kettina sína svo
við reynum að finna þeim ný
heimili. Við bíðum þó alltaf í ein-
hvern tíma en ef kettirnir eru
mjög ungir þá bíðum við aðeins í
sjö daga eins og kveður á um í
dýraverndunarlögum.“

Allir kettir fara eyrnamerktir
og geldir frá Kattholti og starfs-
fólkið fylgist með þeim fyrst um
sinn þegar þeir fara á ný heimili.
„Það er okkar allra síðasta úrræði
að svæfa kettina og við forðumst
það í lengstu löð, sérstaklega ef
um góð dýr er að ræða.“

Sjarmera sig inn
Hvað er hægt að gera til þess að
lágmarka hættuna á kattarhvarfi?
„Það á alls ekki að leyfa kettinum
að valsa inn og út þegar honum
dettur í hug. Líkt og börn þurfa
kettir aga og það er eigandinn
sem á að stjórna því hvenær hann
fer út. Eins ættu kettir aldrei að
vera úti á nóttunni og af tillits-
semi við nágranna myndi ég ekki
hafa kettina úti mjög lengi í senn.
Það er vel hægt að ala ketti
þannig að þeir komi inn þegar
kallað er á þá,“ segir Sigríður.

Ef kötturinn týnist þá eru
nokkur ráð sem hægt er að grípa
til. „Það fyrsta sem fólk á að gera
er að hringja upp í Kattholt og til-
kynna hvarfið. Svo er mjög mikil-
vægt að hafa dýrin vel merkt því
það eru dýravinir um allan bæ
sem vilja hjálpa til við að koma
dýrunum heim.“

Sigríður segir kettina fljóta að
ná tengslum við sitt villta eðli séu
þeir fjarri heimili um tíma. „Þeir
eru samt eiginlega fljótari að sjar-
mera sig inn á heimili einhvers
staðar annars staðar,” segir hún
kímin.

Kötturinn ræður
Sigríður segir að það sé alls ekki
erfiðara að taka að sér fullorðinn
kött en kettling. „Það fer bara allt
eftir kisunni. Ef fólk er hins vegar
með annan kött fyrir á heimilinu
þá mæli ég með því að nýja dýrið
sé yngra því þá ógnar það síður
yfirráðasvæði kattarins sem fyrir
er,“ segir Sigríður. „Í dag finnst
fólki gjarnan þægilegra að vera

með tvo ketti því flestir vinna svo
mikið að einn köttur verður ein-
mana og vantar félagsskap allan
daginn.“

Þeir sem eiga hund ættu ekki
að setja það fyrir sig ef þá langar
í kött því samkvæmt Sigríði er
goðsögnin um ósætti hunda og
katta röng. „Sambúð hunds og
kattar gengur langoftast ljómandi
vel og oft á tíðum mun betur en
tveggja katta. Það er þó alveg á
hreinu að í sambúð hunds og katt-
ar ræður kötturinn,” segir hún að
lokum og hlær.

Kettir yfirgefnir úti í vegkanti
Sigrún Jónasdóttir, starfsmaður
Landsvirkjunar, var á ferð upp

við Rauðavatn þegar hún sá
óhugnanlega sjón. „Ég var að
keyra heim og sá allt í einu grind-
horaða læðu við vegkantinn. Ég
snarstöðvaði bílinn, stökk út og sá
að hún var með kettlinga hjá sér,“
segir Sigrún. „Mér fannst eins og
það væri nýbúið að henda þeim
þangað og dýrin voru öll mjög illa
farin. Það er svo ógeðslegt að
gera dýrunum þetta að maður er
bara miður sín.“

Sigrún, sem sjálf á þrjá ketti,
tók vesalings dýrin upp í bílinn til
sín og leyfði þeim að dvelja hjá
sér í nokkra daga. „Kettirnir voru
allir með augnsýkingu en ég fékk
lyf við því uppi á dýraspítala. Ég
gaf þeim gott að borða og klappaði
þeim blíðlega svo þeir kynntust
því að mannfólkið væri ekki allt
vont,“ segir hún. „Þetta eru gull-
falleg dýr og ég vona að fólkið í
Kattholti geti fundið þeim góð
heimili hjá hjartahlýjum eigend-
um.“

Sigríður Heiðberg segir að kis-
unum sé farið að líða ágætlega og
séu fjörugar og sprækar.

Fékk dásamlegan stuðbolta í
Kattholti
Leisha Churchill fékk læðuna

Kettir hafa löngum verið óleyst ráð-
gáta atferlisfræðinga sem hyggjast
rannsaka hegðunarmynstur dýra.
Margir hafa sagt kattarhugann þann
minnst mennska en jafnframt þann
gáfaðasta.
Árið 1979 birtu tveir vísindamenn, B.
R. Moore og S. Stuttart, ritgerð í
tímaritinu Science
sem hét „Dr. Guthrie
og Felis domesticus:
fallið í gryfju kattar-
ins“, þar sem þeir
gerðu grein fyrir því
hvernig kötturinn
hafði eina ferðina
enn leikið á vísinda-
menn.
Tíu árum áður höfðu
nefnilega tveir vís-
indamenn E. R. Gut-
hrie og G. P. Horton
lýst rannsókn þar
sem kettir voru settir í þrautabraut úr
gleri. Þar áttu þeir að læra að kom-
ast út úr brautinni með því að stjaka
við rá og opna litlar dyr. Það sem
vakti áhuga rannsóknarmannanna
var ekki að kettirnir gætu lært að ýta
á rána heldur að áður en nokkur
köttur gerði það varð hann að fram-

kvæma afar flókið ritúal, með því að
til dæmis nudda höfði og búk við
ýmsa parta og snúa sér í hringi.
Þessi rannsókn varð sígild í rann-
sóknarsálfræði og þótti sumum hún
jafnvel benda til einhvers konar hjá-
trúar katta.
Moore og Stuttart endurtóku þessa

rannsókn Guthries
og sáu sams konar
flókin hegðunar-
mynstur en upp-
götvuðu svo að
kettirnir fram-
kvæmdu þau að-
eins ef manneskja
var þeim sýnileg á
meðan. Ef enginn
maður var í sama
herbergi og köttur-
inn þegar hann
leysti þrautina
sleppti hann öllu

umstanginu og í mesta lagi fékk sér
blund. Maður í augsýn var það eina
sem þurfti til þess að kötturinn hæfi
þessar margbrotnu athafnir. Hegðun-
in var því ekki gerð í yfirnáttúruleg-
um tilgangi hjátrúar heldur var kött-
urinn bara á einhvern hátt að heiðra
návist mannsins.

UNDARLEGAR SAMSKIPTAREGLUR

Til a› ba›a kött flarf grimmi-
legan kraft, flolinmæ›i, hug-
rekki, sannfæringu og kött.
fia› er yfirleitt erfi›ast a› ná
tökum á flví sí›astnefnda.

Stephen Baker

Eins og allir vita sem ein-
hvern tíma hafa umgengist
kött, flá hafa fleir grí›arlega
flolinmæ›i gagnvart takmörk-
unum mannshugans.

Cleveland Amory

Köttur getur haldi› stö›u sinni í notalegri svefnstellingu á
hnjám flér flanga› til flú ert nánast sta›inn á fætur. Alveg fram
á sí›ustu sekúndu vonar hann a› samviska flín nái yfirhönd-
inni og a› flú setjist aftur.

Pam Brown

Ef d‡rin gætu tala›, flá
myndi hundurinn vera sí-
kjaftandi og opinmynntur
gaur, en kötturinn myndi
hafa hina sjaldgæfu fágun
fless sem segir aldrei or›i of
miki›.

Mark Twain

Á lífslei›inni hef ég kynnst mörgum heimspekingum og mörgum
köttum. fia› er mun meira vari› í speki kattanna.

Hippolyte Taine

Hverjum fleim sem finnst sam-
skiptareglur óflarfar hefur
aldrei flurft a› eiga vi› kött.

Robert A. Heinlein

Ma›ur sem heldur á ketti á rófunni einni saman lærir nokku›
sem ekki er hægt a› læra á nokkurn annan hátt.

Mark Twain

LEISHA CHURCHILL Leisha og eiginmaður hennar
James Churchill með fjörugu læðuna sína Miso þegar
þau fengu hana í Kattholti.

SIGRÍÐUR HEIÐBERG er for-
maður Kattavinafélags Íslands.
„Við sýnum ketti í Kattholti alla
daga milli tvö og fjögur. Fólk get-
ur þá valið sér kisu og fengið
hana afhenta einum til tveimur
dögum seinna,“ segir Sigríður.



Miso frá Kattholti í byrjun júní.
„Ég ákvað að taka Miso að mér
því ég elska ketti og langaði í kött
hér á Íslandi,“ segir Leisha. „Hún
er sennilega tæplega eins árs og
hefur aðlagast mjög vel.“

Miso var ekki í góðu ástandi
þegar komið var með hana upp í
Kattholt. „Hún fannst ráfandi ein

um á götunni og var hrikalega
horuð. Það tók hana um þrjár vik-
ur að byrja að ná sér og hún var
mjög veik fyrst eftir að hún kom
heim til okkar. Við fengum lyf fyr-
ir hana hjá dýralækni og fljótlega
fór hún að éta eins og hross,“ seg-
ir Leisha og hlær.

Leisha átti ekki í vandræðum
með að velja
Miso. „Hún

var eitthvað svo sæt en svo hent-
aði aldur hennar og kyn fyrir mig.
Hún er rosalega ánægð núna og
það er mikill kraftur í henni. Hún
er ekkert sérstaklega kelin en
ærslast og leikur allan daginn,“
segir dýravinurinn Leisha að lok-
um.

Fannst eftir fjóra mánuði í tugi
kílómetra fjarlægð frá heimilinu

Skuggi er lítill kisustrákur sem
var rétt um eins árs þegar hann
hvarf frá heimili sínu. „Hann
hvarf í lok mars og við leituðum
að honum úti um allt hverfi,“ seg-
ir Lára Kristinsdóttir sem á
Skugga. „Við vorum alltaf í sam-

bandi við Kattholt og settum aug-
lýsingu inn á kattholt.is.“

Fjölskyldan var orðin úrkula
vona þegar þau fengu loksins sím-
tal fjórum mánuðum eftir hvarfið.
„Það hringdi í okkur kona frá
Kattholti og lýsingin sem hún gaf
okkur passaði alveg við Skugga.
Það kom mjög á óvart að hann
skyldi finnast eftir svona langan
tíma en það voru miklir fagnaðar-
fundir að fá hann aftur heim,“
segir Lára.

Skuggi var ekki lengi að jafna
sig þrátt fyrir mikla svaðilför
fjarri heimili sínu. „Hann þjáðist
af vítamínskorti og fór mikið úr
hárum þegar við fengum hann aft-
ur. Það sást móta fyrir rifbeinun-
um og maginn var útþaninn. Hann
er samt alveg búinn að jafna sig
núna og er farinn að fara aftur út.“

Skuggi var búinn að týna ólinni
sinni og var ekki eyrnamerktur
sem gerði leitina erfiðari en ella.
„Við erum búin að eyrnamerkja
hann núna,“ segir Lára ánægð
með að vera búin að heimta kis-
una sína úr helju. ■
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KúbaDÁ‹IR & HATA‹IR
Kettir hafa verið gæludýr mannsins í mörg þúsund ár en forn-Egyptar voru
fyrstir til þess að viðurkenna þá sem meðlimi heimilisins. Á þeim tíma þróað-
ist í samfélaginu mikil kattadýrkun sem entist í tvö þúsund ár. Örlög kattarins

hafa þó verið hverful og á miðöldum voru
þeir brenndir og pyntaðir því almenningur
taldi þá hin mestu ólíkindatól sem væru í
slagtogi við ill öfl. Þeir hafa því hlotið
hvort tveggja konunglega greftrun og nið-
urlægjandi útrýmingu.
Nú á tímum hefur öldurnar lægt og kettir,
eins og önnur gæludýr, eru helst taldir
góður félagsskapur og eigendum sínum
til yndisauka.

Ef svartur köttur hleypur fram
hjá flér flá fl‡›ir fla› bara a›
d‡ri› sé a› fara eitthvert.

Groucho Marx

Kötturinn flinn mun aldrei
ógna vinsældum flínum me›
flví a› gelta klukkan flrjú á
nóttinni. Hann mun ekki rá›-
ast á póstbur›armanninn e›a
éta gluggatjöldinn, fló honum
gæti dotti› í huga a› klifra í
fleim til a› athuga hvernig
herbergi› líti út ofan frá.

Helen Powers

Ég vildi a› skrif mín gætu
or›i› jafn leyndardómsfull og
köttur.

Edgar Allan Poe

Fyrir flúsundum ára voru
kettir d‡rka›ir eins og
gu›ir. fieir eru ekki
búnir a› gleyma flví.

Perry Berkeley

Hundar koma flegar kalla› er á flá. Kettir taka skilabo› og hafa samband sí›ar.
Mary Bly. 

LÁRA KRISTINS-
DÓTTIR með kisu-

strákinn sinn
Skugga.



Hans Markús Hafsteinsson,
sem síðan 1997 hefur verið
sóknarprestur í Garða-

sókn, segir tímabært að hann tjái
sig um þær alvarlegu ávirðingar
sem á hann hafi verið bornar um
samstarfsörðugleika og persónu-
leikabrest. „Ég vildi ekki tjá mig á
meðan málið var í vinnslu, en nú
er væntanlega kominn tími á að
fólk heyri rödd mína,“ segir hann,
en kirkjumálaráðherra staðfesti
nýverið ákvarðanir úrskurðar- og
áfrýjunarnefnda þjóðkirkjunnar
um að Hans Markús skyldi fluttur
til í starfi. Hann segir síðustu
misseri hafa verið óskaplega erf-
ið. „Ég og eiginkona mín hefðum
ekki lifað þetta af, nema fyrir
þann mikla kærleika og um-
hyggju sem við höfum fundið frá
þessum stóra hópi sóknarbarna. Á
þann velvilja og elskusemi legg
ég í raun allt mitt traust.“

Vonbrigði með gang mála
Rót vandans, sem fram braust
með umkvörtunum djákna Garða-
sóknar á sóknarnefndarfundi í
ársbyrjun 2004, rekur Hans
Markús til vonbrigða djáknans og
hluta sóknarnefndar með að ann-
ar prestur en hann skyldi ekki
hreppa brauðið þegar hann tók við
því. Óánægju þeirra segir hann
hafa kraumað árum saman og tel-
ur fólkið hafa beðið eftir að hon-
um yrði á í starfi. Það hafi hins
vegar ekki gengið eftir og því ver-
ið blásin upp mál í umkvörtun
djáknans. Frá þeim tíma segir
hann málið hafa undið upp á sig
með ótrúlegum hætti. „Ég veit
manna best að ég er ekki þetta
fullkomna eintak sem aldrei gerir
mistök, því það gera allir, en mér
varð bara ekkert á sem þau gátu
notað sér. Hlutirnir gengu vel og í
kirkjunni var unnið öflugt og gott
starf, en strax í upphafi var þetta
allt sett upp með svo hryllilega
neikvæðum hætti að ég get ekki
annað en lýst vonbrigðum mínum

með allan gang málsins. Ég hefði
aldrei trúað því að hægt væri að
taka manneskju svona af lífi án
dóms og laga, og það innan vé-
banda kirkjunnar.“

Hans Markús segir fjölda
fólks í sókninni hafa lýst yfir ein-
dregnum stuðningi við hann og
hans störf. „Ég get ekki annað
sagt en að hér vil ég starfa og hér
veit ég að söfnuðurinn vill hafa
mig. Þó að tveir til þrír aðilar
hafi farið af stað með þessa að-
för, einelti og brot á mannréttind-
um mínum, þá er minn vilji ein-
lægur um að þjóna hér embætti
mínu áfram,“ segir Hans Markús
og á bágt með að leyna vonbrigð-
um sínum með getuleysi kirkj-
unnar til að taka á málum. „Fram
kom í útvarpsviðtali við vígslu-
biskup að sáttaferlið sem kirkjan
hefur upp á að bjóða hafi engan
veginn gengið upp. Það er alveg
ljóst, en hvað það varðar vil ég
ekki deila frekar á neinn. Auðvit-
að er þetta samt mjög sorglegt,
því í öllu mannlegu samfélagi
getur komið upp ágreiningur og
getur varla talist ásættanlegt að
eina lausnin sé að reka mann-
eskjur.“ Hans Markús segir ít-
rekað hafa verið slegið á útrétta
sáttahönd sína og ljóst orðið að
aldrei hafi verið til staðar sátta-
vilji hjá djáknanum, eða öðrum
gagnaðilum málsins, meðpresti,
formanni og varaformanni sókn-
arnefndarinnar. „Meira að segja
er upphafssetningin í bréfi mínu
til úrskurðarnefndar á þá leið að
ég óska eftir að leitað sé sátta
með okkur. Það hefur aldrei stað-
ið á mér að ná fram sáttum.“ Þá
segist hann einn hafa svarað ját-
andi lokaspurningu áfrýjunar-
nefndar um möguleika til sátta.
„Ég sagðist geta unnið með þessu
fólki öllu saman.“

Er ekki óargadýr
Hans Markús segir alvarlega
annmarka hafa verið á allri sátta-

umleitan og stöðugt hafi hann
mátt sæta því að þurfa að svara
ásökunum, líkt og engum hafi
dottið í hug að rót vandans kynni
að vera annars staðar. Hann átel-
ur sérstaklega þátt vinnustaða-
sálfræðings sem kallaður var að
málinu í fyrra vor. „Eftir að hafa
bara rætt við mig tvisvar lýsti
hann því yfir að ég væri alvar-
lega veikur og ókleift að eiga við
mig mannleg samskipti, en lét hjá
líða að fara yfir erindisbréf okkar
og vinna að úrlausn mála.“ Í
framhaldinu segir Hans Markús
að litið hafi verið framhjá vitnis-
burði honum í hag, en einblínt á
þessa neikvæðu umsögn, en sál-
fræðingurinn hafi síðar fengið
ákúrur Landlæknis fyrir óvönduð
vinnubrögð í málinu. „Eftir sam-
tal við forsvarsmenn Persónu-
verndar er mér ljóst að brotið
hefur verið mjög alvarlega á mér,
einkum og sér í lagi hvað varðar

starf sálfræðingsins og mjög al-
varlegt trúnaðarbrot hans, auk
tilvitnana í ummæli hans í blaða-
greinum. Landlæknir veitti hon-
um að vísu ekki formlega áminn-
ingu, en átaldi hann mjög fyrir
þagnarskyldubrot og fyrir að vísa
mér ekki til annarra aðila ef ég
væri svona illa staddur.“ Til við-
bótar segir Hans Markús rétt-
arsálfræðingana virtu, Gísla Guð-
jónsson og Jón Friðrik Sigurðs-
son, sem fengnir voru til að fara
yfir störf þessa sálfræðings hafa
komist að raun um að hann hafi
trúlega brotið allar siðareglur
sálfræðinga og að skýrsla hans
væri ómarktækt plagg. „Líkt og
trúlegt sé að ég geti átt góð sam-
skipti við sóknarbörn og sinnt
mínum störfum af kostgæfni, en
breytist svo í eitthvert óargadýr
þegar ég er búinn að loka að mér
með samstarfsfólki mínu,“ segir
hann hneykslaður.

Dráttur á bréfi
Hans Markús segist vera að
leggja lokahönd á formlegt erindi
til Persónuverndar, en að auki var
strax kærður úrskurður áfrýjun-
arnefndar þjóðkirkjunnar sem
féll fyrr í sumar, en í honum er
kveðið á um tilflutning Hans
Markúsar í starfi. „Biskupi, fyrir
hönd þjóðkirkjunnar og þessum
fjórum gagnaðilum, formanni og
varaformanni sóknarnefndarinn-
ar, presti og djákna, er stefnt til
héraðsdóms til ógildingar á
ákvörðun um tilfærslu mína,“
segir hann og er ósáttur við af-
greiðslu ráðuneytisins á málinu í
framhaldinu. „Staðreyndin er sú,
þegar málið var komið til ráð-
herra, að ég heyrði bara í fréttum
um frest sem ég hefði til að gera
upp hug minn um tilflutning í
starfi. Um það fékk ég hvorki bréf
frá ráðherra né biskupi.“ Sam-
kvæmt fyrstu fréttum átti fyrsti
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Mannréttindi brotin í Garðasókn
Frá byrjun árs 2004 hafa illindi sett mark
sitt á Gar›asókn í Gar›abæ, en í fleim
eru nú nokkur fláttaskil flar sem ö›rum
sóknarpresti kirkjunnar til átta ára hefur
veri› viki› frá störfum. Séra Hans
Markús Hafsteinsson fór yfir máli›
me› bla›amanni og l‡sir flví hvernig á
hann hefur veri› rá›ist. Hann segir broti›
á mannréttindum sínum og hefur leita›
til bæ›i Persónuverndar og dómstóla.

Dansleikfimi í Hreyfigreiningu, Höfðabakka 9
virka daga kl. 16.20, 17.20 og 18.20 

Frjáls aðgangur að fullkomnum tækjasal innifalinn 

Vatnsleikfimi  í sundlaug Hrafnistu, Reykjavík
miðvikudaga og föstudaga kl. 16.20 og 17.10 

Hentar vel viðkvæmum hnjám og mjöðmum

Betri líðan í hálsi, herðum og baki
með dansi eða í vatni

Ráðist er að rótum vandans undir leiðsögn sjúkraþjálfara

Harpa Helgadóttir                Thelma D. Ragnarsdóttir       Kolbrún V.Jónsdóttir       Ólöf  I. Óladóttir        Hildur G. Ásgeirsdóttir 
sjúkraþjálfari BSc, MTc,          sjúkraþjálfari BSc                sjúkraþjálfari BSc,           sjúkraþjálfari BSc       4. árs nemi í sjúkraþjálfun
MHSc. Sérhæfing í meðferð                                           og danskennari  
á hrygg og útlimaliðum

Frekari upplýsingar og skráning í síma: 897-2896
www.bakleikfimi.is • harpahe@hi.is SÓKNARPRESTURINN Hans Markús segir ekkert nema gott um það að segja að fólk

hafi skoðanir á mönnum og málefnum, hvort sem þær séu réttar eða rangar. Hann segir
hins vegar andvaraleysi verst, því í skjóli þess geti óréttlæti dafnað. „Og það er ekki verj-
andi,“ segir hann.
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Skákmeistararnir Otto Naka-
punda, frá Namibíu, og Ingvar Ás-
björnsson tefla þriggja skáka ein-
vígi um helgina en nú þegar
tveimur skákum er lokið er ljóst
að Ingvar stendur uppi sem sigur-
vegari en hann er þegar kominn
með tvo vinninga.

Ingvar er einn efnilegasti
skákmaður landsins. Hann er að-
eins fjórtán ára gamall og er kom-
inn með 1942 ELO stig. Hann er
Norðurlandameistari í skák með
grunnskólasveit Rimaskóla og er í
stöðugri sókn.

Otto Nakapunda er þrjátíu ára
gamall Afríkumeistari með 2107
ELO stig. Hann sigraði á skákmóti
sem Hrókurinn og Þróunarsam-
vinnustofnun héldu í Namibíu í
vor og vann sér þá inn þriggja
vikna Íslands- og Grænlandsferð.
Otto hefur verið í stífri skákþjálf-
un hjá danska stórmeistaranum
Henrik Danielsen sem er skóla-
stjóri skákskóla Hróksins. Hand-
leiðsla danska meistarans dugði
Otto þó ekki til að leggja hinn unga
Ingvar en þeir áttust síðast við á
Grænlandi fyrir hálfum mánuði á
Grænlandsmótinu 2005. Þar sigr-
aði Ingvar í hraðskák þannig að
Otto átti harma að hefna.

Otto byrjaði seint að tefla og
segist fullmeðvitaður um það að

hann muni ekki ná stórmeistaraá-
fanga en segir framtíð Ingvars
bjarta þar sem hann búi nú þegar
að mun meiri reynslu við skák-
borðið.

Otto er léttlyndur og kátur ná-
ungi sem kann að tapa með reisn
en hann segist fyrst og fremst

vilja nota reynslu sína til þess að
miðla skákinni til ungs fólks í
heimalandi sínu.

Einvígi þeirra Ottos og Ingvars
telur til ELO stiga en dómari í ein-
víginu er Einar S. Einarsson, al-
þjóðlegur skákdómari með víð-
tæka reynslu, sem hefur oftar en

ekki verið til staðar á stórmótum
Hróksins, og fylgdist til dæmis
með því að allt færi rétt fram á
Grænlandsmótinu í Tasiilaq á
dögunum.

Síðasta skákin í einvígi Ingvars
og Ottos verður teflt í Pennanum
við Hallarmúla klukkan 13 í dag.

Ingvar sigursæll gegn Nakapunda

UPPHAF EINVÍGIS Þriggja skáka einvígi Ingvars Ásbjörnssonar og Otto Nakapunda hófst í Pennanum Hallarmúla á föstudag. Kristinn
Vilbergsson, forstjóri Pennans, lék fyrsta leik og Hrafn Jökulsson, forseti Hróksins, fylgdist með.

fresturinn að renna út síðasta
föstudag, en bréf um það barst
aldrei. Í vikulokin var lögmanni
Hans Markúsar hins vegar afhent
bréf, þar sem honum var gefinn
vikufrestur til að taka afstöðu til
ákvörðunarinnar. „Mér finnst í
raun óverjandi að ráðherra skuli
ekki virða mig þess að senda mér
formlegt svar við andmælum sem
hann fékk í hendur frá lögmanni
mínum, né heldur hafa leyft mér
að heyra einhverjar röksemdir
fyrir ákvörðun sinni, áður en hann
sendi bréf til biskups. Mikið virð-
ist hafa legið á að afgreiða málið,
hvað sem öllum mannréttindum
eða öðru líður. Meðalhófsregla
stjórnsýslulaganna virðist hrein-
lega hafa gleymst í meðferð ráðu-
neytisins.“

Hans Markús áréttar að em-
bættisgengi hans og mannorð sé
óskaddað og gerir ráð fyrir að á
endanum verði dæmd dauð og
ómerk „skaðvænleg orð“ vinnu-
staðasálfræðingsins sem kallaður
var að málum. „Prestakallinu hef
ég nú þjónað í átta ár og lagt mig
fram um að gera það eins vel og
kostur er,“ segir hann og bendir á
að aldrei hafi nokkur kvörtun
borist til biskups vegna embættis-
starfa hans. „Ég hef notið starfs-
ins út í ystu æsar og vonandi tek-
ist að færa birtu og yl inn í líf ein-
hverra.“ Hans Markús segist
strax hafa ákveðið að svara ekki
fullum hálsi árásum á sig, enda
ekki viljað sökkva niður á sama
plan og þeir sem á hann hafi ráð-
ist. Hann segist þess fullviss að
söfnuðurinn standi með honum í
þeim erfiðu málum sem upp hafi
komið. „Ég legg störf mín í dóm
sóknarbarna minna og vil trúa því
að þau sætti sig ekki við þessa
meðferð á sóknarpresti sínum og
fjölmenni á aðalsafnaðarfundinn
sem haldinn verður næsta þriðju-
dagskvöld. Þar fær fólk löngu
tímabært tækifæri til að tjá sig
um vinnubrögðin sem viðhöfð
hafa verið í málinu öllu.“

olikr@frettabladid.is

SR. HANS MARKÚS HAFSTEINSSON
Hans Markús, sem vikið hefur verið úr
embætti sóknarprests í Garðasókn, telur
brotin á sér mannréttindi í allri málsmeð-
ferð og ekki tekið tillit til gagna sem hann
lagði fram. Hann bindur vonir við að sem
flestir mæti á aðalsafnaðarfund sóknarinn-
ar á þriðjudagskvöldið og segi hug sinn til
illinda sem sett hafa mark sitt á safnaðar-
starfið síðustu misseri.



Chelsea áfram eitt á toppnum
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Meistararnir höf›u heilladísirnar á sínu bandi flegar fleir lög›u granna sína í Tottenham Hotspur 2-0 í
gær, eftir a› hafa veri› manni fleiri bró›urpart leiksins

FÓTBOLTI „Þetta var afar mikilvæg-
ur sigur fyrir okkur og mér fannst
liðið leika vel. Margir segja að þeg-
ar lið spilar manni fleiri, eigi það
að vinna auðveldan sigur, en það er
ekki rétt, þetta var mjög erfiður
leikur fyrir okkur,“ sagði Jose Mo-
urinho, knattspyrnustjóri Chelsea,
eftir að hans menn höfðu lagt
granna sína í Tottenham nokkuð
örugglega í gær. 

Tottenham hefur ekki borið sig-
urorð af Chelsea í deildinni í heil
átján ár og þrátt fyrir bjartsýni
heimamanna fyrir leikinn í gær,
varð engin breyting þar á. Chelsea
situr sem fastast á toppi deildar-
innar með fullt hús stiga og hefur
enn ekki fengið á sig mark.

Það var Asier del Horno sem
skoraði fyrra mark Chelsea með
skalla, skömmu fyrir leikhlé, en
nokkru áður hafði hann fiskað
framherjann Mido af velli með
rautt spjald, eftir að dómara þótti
hann gefa del Horno utanundir
þegar þeir stukku upp í skallaein-
vígi. Michael Essien var í tvígang
heppinn að vera ekki vísað af velli,
en dómarinn sá ekki ástæðu til að
gefa honum rautt spjald og heima-
menn hugsa honum þegjandi þörf-
ina eftir leikinn. 

Það var svo Damien Duff sem
skoraði síðara mark Chelsea í síð-
ari hálfleiknum og var nokkur
heppnistimpill yfir marki hans.
Sigur Chelsea var aldrei í hættu í
leiknum, en verður þó seint talinn
mjög glæsilegur.

„Þeir pressuðu okkur mjög stíft
í þessum leik og voru betri en við á
löngum kafla, en mér fannst sigur-
inn þó verðskuldaður og nokkuð
öruggur. Við skoruðum mark úr
skyndisókn og hefðum í raun átt að
skora fleiri, en Crespo náði ekki að
nýta færin sín,“ sagði Jose Mourin-
ho eftir leikinn.

„Það var aldrei ætlunin hjá
Mido að meiða neinn og ég held að
margir aðrir dómarar hefðu látið
nægja að gefa honum gult spjald,“

sagði Martin Jol, stjóri Tottenham. 
„Strákarnir lögðu sig alla fram í

leiknum, en það er erfitt að leika
einum færri. Við vorum að undir-
búa að skipta um leikaðferð þegar
við fengum svo á okkur seinna
markið og þá var útlitið orðið
dökkt.“

Manchester City situr í öðru
sæti deildarinnar eftir góðan 2-1
útisigur á Portsmouth, þar sem
þeir Claudio Reyna og Andy Cole
skorðu mörk City, sem hefur byrj-
að leiktíðina vel og greinilegt að
Stuart Pearce er að gera mjög
góða hluti með liðið. Stuart Pearce
er ánægður með Cole sem hefur
tryggt City tvo sigra í fyrstu
fjórum leikjunum á tímabilinu. 

„Ég hef spilað gegn honum,
horft á hann margoft spila en það
var ekki fyrr en ég fór að vinna

með honum á æfingasvæðinu að ég
áttaði mig á hversu góður og klár
knattspyrnumaður hann er,“ sagði
Pearce um Cole eftir leikinn en
Cole skoraði einnig sigurmark
Man. City um síðustu helgi, þá í
2-1 sigri gegn Sunderland.

Milan Baros stimplaði sig ræki-
lega inn í sínum fyrsta leik fyrir

Aston Villa, þegar hann skoraði
sigurmarkið í 1-0 sigri á á Black-
burn á Villa Park. Bolton lyfti sér
upp fyrir West Ham í töflunni með
því að sigra 2-1 í leik liðanna í gær,
en Everton þurfti að sætta sig við
nokkuð óvænt 1-0 tap fyrir Heiðari
Helgusyni og félögum í Fulham.

baldur@frettabladid.is

Ungbarnasund 
Námskeiðið hefst 5. febrúar nk. í Árbæjarlaug.

Sunddeild Ármanns

Barnasund 
Sundnámskeið fyrir börn 2ja-6 ára
hefst laugardaginn 15. janúar nk.
í Árbæjarskóla

Innritun virka daga frá kl. 17:00 og um helgar frá kl. 13:00
í síma 557-6618 (Stella) og Eygló í síma 866-0122

17. September nk.

10.September nk.

> Við bíðum spenntir ...

eftir því að sjá hvað íslensku
landsliðsmennirnar í körfubolta
gera á móti hinum 226 sm háa

Yao Ming og félögum hans í
kínverska landsliðinu en

þjóðirnar mætast í æfingaleik
klukkan 12.00 að hádegi í dag.
Þetta er fyrri leikur þjóðanna
og fer hann fram í Kína.Heyrst hefur ...

... að gott gengi Notts County sé farið
að vekja mikla athygli í Englandi en lið
Guðjóns Þórðarsonar er í efsta sæti 2.
deildarinnar eftir leiki gærdagsins.
Guðjón er því heldur betur að koma sér
á blað í stjóraheimi enska boltans.
Undir stjórn hans hefur liðið náð í
ellefu stig út úr fimm leikjum.
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Guðjón Valur er.... Karlmaður.

Grótta eða KA? Bæði.

Sannir karlmenn... prjóna sokka.

Skytta, hornamaður eða miðjumað-
ur? Hornamaður.

Akureyri er... klassastaður.

Viggó Sigurðsson er... góður þjálfari
sem röflar mikið í dómurum.

Hljómsveit? Metallica í Reykjavík.
Þjóðverjar eru.... flestir fínir.

Íslenskur handbolti þarf... fleira fólk
og meiri pening.

Geturðu troðið á körfu? Auðvitað.

Ef þú værir annað en handbolta-
maður... væri ég heimavinnandi hús-
móðir.

Erfiðasti andstæðingur? Konan þeg-
ar ég er latur.

Auðveldasti andstæðingur? Má ekki
segja.

Næsti fyrirliði Íslands verður... ekki
hugmynd. Spyrjið Viggó.

MEÐ GUÐJÓNI
VAL SIGURÐSSYNI

sport@frettabladid.is

LEIKIR GÆRDAGSINS

Enska úrvalsdeildin:
WBA–BIRMINGHAM 2–3
0–1 Emile Heskey (10.), 1–1 Geoff
Horsfield (12.), 1–2 Jiri Jarosik (26.), 1–3
Emile Heskey (33.), 2–3 Geoff Horsfield
(64.).
ASTON VILLA–BLACKBURN 1–0
1–0 Milan Baros (11.).
FULHAM–EVERTON 1–0
1–0 Brian McBride (57.). Heiðar Helgu-
son sat allan tímann á bekknum.
MAN. CITY–PORTSMOUTH 2–1
0–1 John Viafara (52.), 1–1 Claudio
Reyna (66.), 2–1 Andy Cole (69.)
TOTTENHAM–CHELSEA 0–2
0–1 Asier Del Horno (39.), 0–2 Damien
Duff (71.). Eiður Smári Guðjohnsen sat
allan tímann á varamannabekknum.
WEST HAM–BOLTON 1–2
0–1 Kevin Nolan (59.), 0–2 Ivan Campo
(85.), 1–2 Teddy Sheringham, víti (90.)
WIGAN–SUNDERLAND 1–0
1–0 Jason Roberts, víti (2.)

STAÐA EFSTU LIÐA:
CHELSEA 4 4 0 0 8–0 12
MAN. CITY 4 3 1 0 6–3 10
BOLTON 4 2 1 1 6–4 7
TOTTENH. 4 2 1 1 4–2 7
ARSENAL 3 2 0 1 6–2 6
CHARLTON 2 2 0 0 4–1 6
MAN. UTD 2 2 0 0 3–0 6
A. VILLA 4 1 2 1 4–4 5

Enska 1.deildin:
BURNLEY–DERBY 2–1
CARDIFF–WOLVES 2–2
CRYSTAL PALACE–STOKE 2–0
Þórður Guðjónson var ekki í hópi Stoke.
LEICESTER–LUTON 0–2
Jóhannes Karl Guðjónsson lék allan
leikinn með Leicester og fékk gult spjald
á 87. mínútu.
MILLWALL–IPSWICH 1–2
NORWICH–LEEDS 0–1
Gylfi Einarsson lék allan leikinn með
Leeds.
PLYMOUTH–HULL 0–1
Bjarna Guðjónssyni hjá Plymouth var
skipt útaf á 63,. mínútu.
PRESTON–BRIGHTON 0–0
SHEFF. UTD–COVENTRY 2–1
SOUTHAMPTON–CREWE 2–0
WATFORD–READING 0–0
Ívar Ingimarsson lék allan leikinn í vörn
Reading en Brynjar Björn Gunnarsson
var allan tímann á varamannabekknum.

STAÐA EFSTU LIÐA:
SHEFF. UTD 5 4 0 1 11–6 12
READING 5 3 1 1 11–2 10
LUTON 5 3 1 1 8–5 10
LEEDS 5 3 1 1 6–3 10
SOU´TON. 5 3 1 1 6–3 10

HEITT Í KOLUNUM  Framherjinn Mido var
ekki sáttur við að vera rekinn af velli gegn
Chelsea í gær, en leiknum lauk með sigri
Chelsea. Hér til hægri fagnar Andy Cole
sigurmarki sínu fyrir Manchester City en
hann tryggði sínu liði þrjú stig annan
laugardaginn í röð. GETTYIMAGES
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> Við erum ánægðir með ...

... meistaraflokksleikmenn FH sem fjöl-
menntu á úrslitaleik fimmta flokks karla í
gær þar sem strákarnir í FH tryggðu sér
Íslandsmeistaratitilinn annað árið í röð.
Leikmenn FH eru
sannar fyrirmyndir fyrir
unga og efnilega
leikmenn félagsins auk
þess sem þeir sýna enn
og aftur í verki þá miklu
samkend sem ríkir nú
innan FH.

Piltalandsliðið á HM 21 árs í Ungverjalandi:

HANDBOLTI Ísland lagði Ísr-
ael að velli í leiknum um
níunda sætið á heims-
meistaramóti piltalands-
liða í handknattleik í Ung-
verjalandi í gær, 35-32. 

Ásgeir Örn Hallgríms-
son, sem hefur verið besti
leikmaður íslenska liðsins
á mótinu, var markahæst-
ur í íslenska liðinu með ell-
efu mörk en Ernir Arnar-
son og Andri Stefan komu
næstir með sex mörk.
Björgvin Gústavsson
varði ellefu skot í marki Íslands
og Davíð Svansson fimm. 

Íslenska liðið endar því í ní-
unda sæti á mótinu. Ásgeir Örn
Hallgrímsson var þokkalega
ánægður með sigurinn á Ísrael

en hundsvekktur með
árangurinn á mótinu. 

„Það er ekkert laun-
ungarmál að við ætluð-
um okkur að komast í
undanúrslitin á mótinu.
Níunda sæti er ekki
ásættanlegt. Vörnin
var slök allt mótið og
markvarslan helst
alltaf saman við hana.
Mér fannst hún reynd-
ar stundum góð miðað
hversu vörnin var slök.
Stundum gengur vel og

stundum illa í íþróttum og við
leikmenn þurfum að læra af
þessu móti. Við spiluðum flestir
undir getu og það gengur nátt-
úrulega ekki þegar keppt er á
heimsmeistaramóti.“ -mh

ÁSGEIR ÖRN
HALLGRÍMSSON
Besti leikmaður
íslenska liðsins á
mótinu.

Íslenska li›i› í 9. sætinu



■ ■ LEIKIR
� 16.00 Grindavík tekur á móti Fram

í Grindavík í Landsbankadeild karla.

� 18.00 ÍA og FH mætast á
Akranesvelli í Landsbankadeild karla.

� 19.15 Þróttur og KR mætast á
Laugardalsvelli í Landsbankadeild
karla.

� 20.00 Úrslitaleikur Hraðmóts Vals
í körfubolta í Kennaraháskólanum.

■ ■ SJÓNVARP
� 11.00 Spænski boltinn á Sýn.

� 12.15 Enski boltinn á Enska
boltanum. Beint frá leik
Middlesbrough og Charlton.

� 12.40 Watford og Reading á Sýn.

� 14.20 Hnefaleikar á Sýn.

� 14.45 Enski boltinn á Enska
boltanum. Beint frá leik Newcastle
og Man. Utd.

� 14.50 Kvennlandsleikur á RÚV.
Bein útsending frá leik Íslands og
Svíþjóðar í knattspyrnu kvenna á
RÚV.

� 16.50 Gillette-sportpakkinn á Sýn.

� 18.20 Ítalski boltinn á Sýn. Beint
frá leik Juventus og Chievo.

� 20.20 Spænski boltinn á Sýn.
Beint frá leik Cadiz og Real Madrid.

� 21.30 Helgaruppgjör á Enska
boltanum.

� 21.40 Helgarsportið á RÚV.

� 21.55 Fótboltakvöld á RÚV.

� 22.00 Landsbankamörkin á Sýn.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 
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Sunnudagur
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Keppni allra landsmanna
Frítt á leiki og happdrættispottur
Sextán ára og yngri fá frítt á leiki í Landsbankadeildinni í sumar og lenda 
í happdrættispotti þar sem dregnir verða út 100 glæsilegir vinningar. 
Miðar eru afhentir í útibúum bankans.
1. vinningur: 4 flugmiðar og 4 miðar á leik í Meistaradeild Evrópu. 
Aðrir vinningar: Áritaðar landsliðstreyjur og vandaðir fótboltar. 
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VIÐ STYÐJUM ÍSLENSKA
KNATTSPYRNU MEÐ STOLTI

sun. 28. ágúst 16:00 Grindavík - Fram
sun. 28. ágúst 18:00 ÍA - FH
sun. 28. ágúst 19:15 Þróttur - KR
mán. 29. ágúst 18:00 Valur - ÍBV
þri. 30. ágúst 18:00  Fylkir - Keflavík

NÆSTU LEIKIR LANDSBANKADEILDAR KARLA

Miðvikudaginn 7. september
mun sérblað um sjávarútveg fylgja Fréttablaðinu.

Blaðið verður tileinkað Íslensku sjávarútvegssýningunni 2005.

Pöntunarfestur auglýsinga er til kl. 12.00 þriðjudaginn 6. september.
Skil á efni er fyrir kl. 12.00 mánudaginn 5. september

Nánari upplýsingar veita Ámundi Ámundason 
í síma 515-7580 eða 821-7514, netfang amundi@frettabladid.is,

og Valur Þráinsson í síma 550-5084 eða 663-4411,
netfang valur@frettabladid.is

Sérblað um sjávarútvegSérblað um sjávarútveg

Íslenska sjávarútvegssýningin 2005
í Smáranum Kópavogi 

7. -10. september

Boris í gó›um anda
Kristinn Óskar Haraldsson sigra›i örugglega í
kraftakeppninni „Su›urnesjatrölli›“ sem lauk í
Grindavík í gærdag.

AFLRAUNIR Síðasta keppnin í móta-
röðinni Sterkasti maður Íslands
fór fram um helgina, en keppnin
bar heitið Suðurnesjatröllið 2005.
Keppnin hófst með látum í Hafn-
arfirði á föstudaginn, en þaðan lá
leiðin í Garðinn og lokaátökin fóru
fram í Grindavík. 

Það var handhafi titilsins
Sterkasti maður Íslands, Kristinn
„Boris“ Haraldsson sem sigraði
með nokkrum yfirburðum í
keppninni, en hann sigraði í öllum
greinunum nema einni. Guðjón
Gíslason eða „Gaui Austfjarða-
tröll“ eins og hann er jafnan kall-
aður, sigraði í lóðakasti yfir rá
með kasti upp á 15,5 fet, sem er
frábær árangur.

Þó sigur Boris hafi verið nokk-
uð öruggur, var hann ekki á því að
hann hafi verið auðveldur. 

Langt frá því að vera auðvelt
„Það var langt í frá auðvelt að

vinna þessa keppni, en mér gekk
jú mjög vel,“ sagði Boris sem var
nýgenginn frá matarborðinu í
Grindavík þegar blaðamaður náði
tali af honum. „Það voru miklar
þyngdir í þessu móti núna og í
raun held ég að þetta hafi verið
erfiðasta mót sumarsins ef undan
er skilin keppnin Sterkasti maður

Íslands. Það var rosalega góður
andi í þessari keppni og margir og
skemmtilegir áhorfendur settu
svip sinn á hana, auk þess sem við
fengum auðvitað ótrúlega gott
veður,“ sagði Boris sem var risp-
aður og tættur eftir átökin við
„Bjargið“, sem er hin nýja Húsa-
fellshella í sportinu, en er talsvert
mikið þyngri en hellan gamla.

Gott fyrir sjálfstraustið
„Það var mjög gott fyrir sjálfs-

traustið að taka þessa keppni
svona áður en maður fer út til
Kína á Sterkasta mann heims, en
ég á nú að vísu eftir að keppa á
tveimur mótum í viðbót áður en
ég fer þangað,“ sagði Boris hlæj-
andi, en hann hefur verið iðinn við
kolann á mótum sumarsins.

„Ég lít fyrst og fremst á þessi
mót núna sem æfingu fyrir mig,
því mig skortir fyrst og fremst
reynslu í þessu sporti. Aflið er
nóg hjá mér, en ég verð að öðlast
alla þá reynslu sem ég get til að
komast í fremstu röð í aflraunun-
um,“ sagði Boris, sem keppir eins
og áður sagði í Sterkasta manni
heims í Kína í næsta mánuði.

baldur@frettabladid.is

SUÐURLANDSTRÖLLIÐ Boris hit-
aði upp fyrir keppnina Sterkasti
maður heims með sigri í gær en
hann er á leiðinni til Kína í lok
næsta mánuðar.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA
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Spænska úrvalsdeildin hefur um árabil verið drottning
evrópskra knattspyrnudeilda. Frá aldamótum má segja
að mesta gullöld í sögu deildarinnar hafi ríkt, aldrei hafa

jafnmargar erlendar stórstjörnur leikið á Spáni og síðustu árin
og aldrei hefur árangur í Evrópumótum verið jafngóður í
heildina litið ef frá er talin fimm ára óslitin sigurganga Real
Madrid í árdaga Evrópukeppni meistaraliða. Í fyrra sigraði
Barcelona með miklum glæsibrag og lék feikiskemmtilega
sóknarknattspyrnu. Ný lið blönduðu sér í toppbaráttuna og
tryggðu sér Meistaradeildarsæti, Villareal og Real Betis, og
undirstrikuðu þannig þá miklu breidd sem hefur verið aðals-
merki deildarinnar og skilið hana frá hinum höfuðdeildum
Evrópu.
Hins vegar bar svo við í fyrra að árangur í Evr-
ópumótunum var ekki góður og vöknuðu þá
efasemdir um stöðu deildarinnar. En öflug
styrking leikmannahópa stærstu liðanna í sumar
bendir til þess að deildin á Spáni muni í vet-
ur endurheimta fyrri styrk.

Brasilískra áhrifa gætir hjá Real
Mest hefur farið fyrir innkaupum Real
Madrid sem strjúkast upp að Chelsea í
heildareyðslu í sumar ef þeir landa
brasilíska bakverðinum Cicinho eins
og allt lítur út fyrir. Hann hittir fyrir
fjóra aðra Brassa og spennandi verð-
ur að sjá hvernig Robinho hinn ungi
plummar sig og hvaða stöðu Julio
Baptista verður látinn leika.
Brasilíski þjálfarinn Vanderlei
Luxemburgo hefur gerbreytt
leikstíl liðsins sem hefur verið 4-4-2 (eða
eiginelga frekar 4-2-4) eins lengi og menn

muna. Hann hefur selt báða kantmennina, Figo og Solari,
og hyggst láta liðið leika 4-3-3 kerfi í stíl við það sem
brasilíska landsliðið lék undir hans stjórn. Það er erfitt að
spá um hvernig mál þróast hjá Madrid, liðið er hrikalega
sterkt á pappírnum en mikið gæti oltið á því hvernig leik-
tíðin hefst. Ef liðið lendir í slæmu tímabili verður lífið erfitt
fyrir Luxemburgo en hann gæti náð að fleyta því alla leið í
mark.

Meiðslamartröð Barca lokið
Meistarar Barcelona hafa verið afar sterkir á undirbúnings-
tímabilinu. Þeir fengu tvo menn á frjálsri sölu, kantmann-
inn
Santi Ezquerro og hollenska jaxlinn Mark Van Bommel en
mest munar um það að fjórir leikmenn hafa stigið upp úr
erfiðum meiðslum sem héldu þeim frá megnið af tímabil-
inu í fyrra, Henrik Larsson, miðjumennirnir Thiago Motta

og Edmilson og varnarmaðurinn Gabri.
Valencia er þó það lið sem mestum breytingum

hefur tekið og nýr þjálfari kann að leiðrétta
kúrsinn á skútunni sem sigldi í strand und-

ir stjórn Ranieri í fyrra. Villareal, Sevilla og
Betis ættu að geta fylgt eftir góðu gengi

en fá harða samkeppni um Meistaradeildar-
sæti frá Atletico de Madrid undir stjórn Car-
losar Bianchi en þetta þriðja stærsta lið

Spánar hefur átt í mikilli krísu árum saman.
Deportivo gæti átt aðra erfiða leiktíð í vænd-

um. Liðið fékk loksins nýjan þjálfara, Gaparros
frá Sevilla, en vantar tilfinnanlega menn til að fylla

uppí götin sem hafa myndast síðustu tvö ár í leik-
mannhópinn. Svo verður spennandi að sjá hvort Hect-
or Cuper nær að rífa Mallorca upp eða hvort liðið verð-
ur í fallbaráttunni enn og aftur.

Áfram skemmtilegasta deildin
EINAR LOGI VIGNISSON: PRIMERA LIGA

Þessi sókndjarfi
miðjumaður er 29 ára
og ber viðurnefnið
„Litli búdda“. Hann
kemur úr unglinga-
starfi Barcelona og
var talinn meðal efni-
legustu leikmanna
Evrópu á sínum tíma.
Hann stóð ekki undir
þeim miklu vænting-
um sem til hans voru

gerðar og eftir misheppnaða lánsdvöl
á Ítalíu og í Frakklandi hélt hann til
Espanyol þar sem allt hefur gengið
honum í hag.

IVÁN DE LA PEÑA (ESPANYOL)

Kameni var farinn að spila á fullu í
markinu hjá landsliði Kamerún nítján
ára gamall og sló í gegn í Álfukeppn-
inni 1999. Hann er 21 árs í dag og er
á óskalista margra stórliða í Evrópufót-
boltanum en viðræður við Espanyol
um nýjan samning hafa dregist á lang-
inn. Frábær markvörður sem á svo
sannarlega framtíðina fyrir sér.

CARLOS KAMENI (ESPANYOL)

Ramos er
stórefnilegur
varnarmaður
sem lék vel
með Sevilla á
síðustu leik-
tíð. Fjölda-
mörg félög
hafa sýnt
áhuga á hon-
um en Sevilla
hefur í sífellu

gefið það út að hann sé ekki til sölu.
Spennandi verður að sjá hvort þessi
ungi leikmaður nái að standa undir
væntingum sem til hans eru gerðar.

SERGIO RAMOS (SEVILLA)

S ó k n a r m a ð u r i n n
Saviola fær tækifæri
til þess að sýna hvað í
honum býr þegar
hann verður í láni hjá
Sevilla frá Barcelona.
Þessi 23 ára argent-
ínski landsliðsmaður
hefur ekki náð að
vinna sigur í þeirri
miklu samkeppni

sem ríkir hjá Börsungum. Hann mun fá
það hlutverk að fylla skarðið sem Julio
Baptista skildi eftir sig er hann gekk til
liðs við Real Madrid.

JAVIER SAVIOLA (SEVILLA)

Á stuttum tíma hefur Vicente náð að
tryggja sér sæti í landsliði Spánar. Hann
er nú einn af lykilmönnum liðsins og
skapar ávallt mikla hættu upp við mark
andstæðinganna með hraða sínum og
leikni. Vicente leikur á vinstri kantinum
en þar hefur hann verið fastamaður í
sterku liði Valencia undanfarin ár.
Ökklameiðsli settu strik í reikninginn
hjá honum á síðasta tímabili en hann
hefur æft vel að undanförnu og verður
tilbúinn í slaginn þegar flautað verður til
leiks í deildarkeppninni.

VICENTE (VALENCIA)

FÓTBOLTI Það má með sanni segja
að deildarkeppnin á Spáni, sem
hófst í gær, verði spennandi fyr-
ir margra hluta sakir í vetur.
Eins og oft áður verður kastljós-
ið á Barcelona og Real Madrid,
en spennan milli þessara tveggja
félaga hefur aldrei verið meiri
en nú. Barcelona vann sinn
fyrsta deildarmeistaratitil í sex
ár í vor en Real Madrid hefur
hins vegar ekki náð að vinna titil
í tvö ár, sem þykir heil eilífð þar
á bæ. 

Þrátt fyrir að athyglin beinist
oftast að þessum tveimur af
stærstu knattspyrnufélögum Evr-
ópu gætu mörg félög komið á
óvart á komandi leiktíð. Valencia,
Sevilla, Villarreal og Real Betis
eru líkleg til þess að veita
Barcelona og Real Madrid harða
keppni og verður forvitnilegt að

sjá hvernig nýir leikmenn liðanna
koma undirbúnir til leiks. 

Javier Saviola og Frédéric
Kanouté verða í framlínu Sevilla
og má búast við því að þeir tveir
verði mikilvægustu menn liðsins
þar sem þeim er ætlað að fylla
skarðið sem Brasilíumaðurinn
Julio Baptista skildi eftir sig, en
hann fór til Real Madrid í sumar.

Mikil samkeppni hjá Real 
Vanderlei Luxemburgo, knatt-
spyrnustjóri Real Madrid, er ekki
öfundsverður af því að velja leik-
menn í byrjunarlið sitt hverju
sinni. Sérstaklega er það framlína
liðsins sem er vel mönnuð en
Raúl, Ronaldo, Michael Owen,
Robinho og Julio Baptista munu
berjast um tvær stöður í liðinu.
Líklegt er að allar þessar stór-
stjörnur muni ekki sætta sig við

að sitja á varamannabekknum og
því verður Luxemburgo að finna
leið til þess að halda leikmönnun-
um ánægðum.

Varnarleikurinn hjá Real hefur
verið helsti veikleiki liðsins síðustu
ár og verður spennandi að sjá
hvernig hann verður á komandi
leiktíð. Argentíski varnarmaðurinn
Walter Samuel er farinn til Inter,
eins og landi hans Santiago Solari
og Portúgalinn Luis Figo, og því
einum varnarmanni færra hjá fé-
laginu þar sem enginn hefur enn
komið í staðinn. Englendingurinn
Jonathan Woodgate mun þó von-
andi ná að leika sinn fyrsta deildar-
leik síðan hann kom til Real fyrir
um ári síðan. Woodgate hefur átt
við meiðsl að stríða á hné í tvö ár en
ljóst er að hann getur orðið mikil-
vægur leikmaður á komandi leiktíð
ef hann nær sér að fullu.

Sóknarleikur í fyrirrúmi
Í spænsku knattspyrnunni er sóknin
besta vörnin. Liðin eru óhrædd við
að sækja og heyrir það til undan-
tekninga ef megináhersla er lögð á
varnarleik í leikjum liðanna í deild-
inni. Þess vegna eru margir af bestu
sóknarmönnum heimsins að leika á
Spáni, þar sem hæfileikar þeirra
nýtast liðunum betur en í deildum
annarra Evrópulanda, þar sem meg-
ináhersla er oft lögð á varnarleik-
inn. Það má því búast við sóknar-
knattspyrnu af bestu gerð í spænska
boltanum í vetur. magnush@frettabladid.is

SPÁ FRÉTTABLAÐSINS FYRIR
PRIMERA LIGA:

TOPPBARÁTTAN

Real Madrid
Barcelona
Valencia

BARÁTTAN UM MEISTARADEILDARSÆTI

Sevilla
Villareal
Real Betis
Atletico Madrid

MIÐJUMOÐIÐ

Atletico Bilbao
Deportivo
Espanyol
Osasuna
Real Sociedad
Real Zaragoza
Racing Santander
Celta Vigo

BOTNBARÁTTAN

Mallorca
Malaga
Getafe
Cadiz
Alaves

Sókn er besta vörnin
Komandi keppnistímabil í spænska fótboltanum er forvitnilegt fyrir margra
hluta sakir, en fyrsta umfer›in hófst í gær. Búast má vi› flví mörg li› reyni eft-
ir fremsta megni a› strí›a Barcelona og Real Madrid.

RONALDO OG DAVID BECKHAM
FAGNA Brasilíski landsliðsmaðurinn
Ronaldo ætlar sér stóra hluti á leik-
tíðinni og stefnir á að skora 35 mörk
á tímabilinu.

FÓTBOLTI Brasilíski landsliðs-
maðurinn Ronaldo ætlar sér
stóra hluti á komandi tímabili.
Hann hefur æft vel að undan-
förnu og vonast til þess að ná
markmiðum sínum. „Ég stefni
á að skora 35 mörk. Þetta tíma-
bil er mikilvægt fyrir mig því
ég ætla mér að vera í mínu
besta formi í heimsmeistara-
keppninni í Þýskalandi á næsta
ári,“ segir Ronaldo sem hefur
náð sér að fullu eftir erfið
meiðsli á hné og ætlar sér að
sýna og sanna að hann sé besti
framherji í heimi. - mh

Ronaldo hugsar stórt:

Stefnir á 35
mörk í vetur

FRÉTTABLAÐIÐ SPÁIR 
SPÆNSKA OG ÍTALSKA  

Fótbolti á Spáni         
FÓTBOLTI Pétur Pétursson var
fyrsti íslenski knattspyrnumað-
urinn til þess að leika á Spáni, en
hann var um tíma á mála hjá
Hercules sem þá var í efstu
deild.

„Það var ótrúleg upplifun að
leika á Spáni. Aðdáendur liðanna
hugsa um fótbolta eins og trúar-
brögð og láta því vel í sér heyra.
Fjölmiðlar í landinu fjalla líka
gríðarlega mikið um fótbolta og

þess vegna hafa
eiginlega all-

ir Spán-
v e r j a r
skoðanir á
því sem
gerist inni
á vellin-

um.“
Leikmenn

á Spáni eru
margir hverj-

ir virkilega

FYLGSTU MEÐ ÞESSUM 
Á SPÁNI Í VETUR:



PATRICK VIEIRA Patrick Vieira er hér í harðri baráttu við Dejan Stankovic, leikmann Inter. Vieira á eflaust eftir að láta finna vel fyrir sér á
Ítalíu líkt og hann gerði svo oft með Arsenal.
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Framherjinn Luca
Toni, sem leikur
með Fiorentina,
hefur verið einn
hættulegasti fram-
herji ítölsku deild-
arinnar undanfarin
ár. Hann er stór,
193 sentímetrar, og
sterkur og því illvið-
ráðanlegur í teign-
um. Hann er 28 ára gamall og hefur
verið í leikmannahópi ítalska lands-
liðsins síðan á heimsmeistaramótinu
2002 í Japan og Suður-Kóreu.

LUCA TONI (FIORENTINA)

VALERI BOJINOV(FIORENTINA)

Portúgalski miðjumaðurinn Luis Figo er
öllum knattspyrnuáhugamönnum að
góðu kunnur. Figo er kannski frægastur
fyrir að hafa yfirgefið Barcelona og
gengið til liðs Real Madrid, og ollu þau
félagsskipti miklu fjaðrafoki á Spáni.
Figo er staðráðinn í því að sýna sitt rétta
andlit á Ítalíu en hann náði sér ekki al-
mennilega á strik á síðustu leiktíð hjá
Real Madrid og var seinnihluta tímabils-
ins á varamannabekknum.

LUIS FIGO (INTER MILAN)

Einn af athyglis-
verðustu leikmönn-
um síðustu leiktíð-
ar á Ítalíu var sókn-
armaðurinn skæði
hjá Sampdoria,
Francesco Flachi.
Flachi sem bæði
getur leikið sem
miðjumaður og
sóknarmaður, er
skapandi leikmað-
ur sem glæðir leik Sampdorialiðsins
miklu lífi. Flachi er orðinn þrítugur og
því verður spennandi að sjá hvernig
hann bregst við aukinni ábyrgð og álagi
á komandi tímabili, eftir síðustu leiktíð
sem var frábær.

FRANCESCO FLACHI (SAMPDORIA)

Corradi kom til Parma í
sumar frá Valencia, en
hann náði sér ekki á
strik með Valencia á
síðustu leiktíð. Corradi
er sóknarmiðjumaður
sem einnig getur leikið
framarlega á miðjunni.
Mikið mun mæða á
honum í sumar í sókn-
inni hjá Parma og er

honum ætlað að fylla skarðið sem Al-
berto Gilardino skildi eftir sig, en hann
fór til AC Milan í sumar.

BERNANDO CORRADI (PARMA)

FÓTBOLTI Það má búast við því að
Juventus, AC Milan og Inter Milan
verði aftur í fremstu röð, en öll
þessi félög hafa styrkt leikmanna-
hópa sína mikið. Fyrirliði Arsenal
Patrick Vieira verður í eldlínunni
með Juventus en hann gekk í raðir
liðsins í sumar. Hann mun styrkja
miðjuspilið mikið enda frábær
leikmaður þar á ferð.

Að sama skapi verður for-

vitnilegt að fylgjast með því
hvernig framlínumenn AC Milan
munu ná saman. Andriy
Shevchenko, Christian Vieri,
Fillipo Inzaghi og ungstirnið Al-
berto Gillardino munu berjast
um sæti í liðinu, og eru fá lið í
deildinni sem hafa jafn marga
heimsklassa framherja í leik-
mannahópi sínum. 

Erkióvinur AC Milan Inter

hefur sjaldan verið með sterkari
leikmannahóp, en Santiago Sol-
ari, Luis Figo og Walter Samuel
gengu allir til liðs við félagið í
sumar. Þá hefur Juan Sebastian
Verón, fyrrverandi leikmaður
Manchester United og Chelsea,
verið í sínu besta formi í sumar
og er staðráðinn í því að sýna sitt
rétta andlit á tímabilinu sem
fram undan er. „Ég hef endur-
heimt sjálfstraustið aftur hjá Int-
er og ég ætla mér að sýna stuðn-
ingsmönnum félagsins hvers ég
er megnugur.“

Ekki bara sterkar varnir á Ítalíu
Það hefur löngum verið sagt að
það sé spilaður alltof stífur varnar-
leikur á Ítalíu. En bestu sóknar-
menn heims hafa þó oftar en ekki
leikið í ítölsku deildinni og er því
ætíð um mikla baráttu að ræða á
milli sterkra varnar- og sóknar-
manna. Carlo Ancelotti, knatt-
spyrnustjóri AC Milan, vonast til
þess að geta sýnt áhorfendum góða
knattspyrnu á komandi leiktíð.
„Helsti vandi okkar á síðustu leik-
tíð var sá að varnarleikurinn var
ekki nægilega stöðugur. Stundum
var hann góður og svo komu leikir
þar sem hann var alls ekki nægi-

lega góður. Þrátt fyrir að margir
telji öll ítölsk lið vera of varnar-
sinnuð þá er ég alls ekki sammála
því. Hér á Ítalíu hafa alltaf verið
heimsklassa sóknarmenn og oftar
en ekki reyna öll lið að sækja til
sigurs. AC Milan er sóknarlið og
hefur alltaf verið það.“

Miklar kröfur gerðar til Juventus
Mikil pressa er leikmönnum
Juventus að verja deildarmeist-
aratitil sinn frá síðustu leiktíð, en
þá tókst liðinu að komast á toppinn
undir lok leiktíðarinnar. Fabio
Capello, knattspyrnustjóri Juvent-
us, vonast til þess að tilkoma
Frakkans Patrick Vieira til félags-
ins færi liðinu nauðsynlega breidd
til þess að geta verið í baráttunni
um sigur í öllum keppnum sem lið-
ið keppir í. „Ég er viss um að Vieira
á eftir að vinna titla með Juventus
og hann á eftir vera lykilmaður hjá
okkur. Það er markmið okkar að
komast lengra í Meistaradeild Evr-
ópu á komandi leiktíð en á þeirri
síðustu og vonandi tekst okkur að
vinna hana. Leikmannahópurinn er
orðinn virkilega góður og það er
mikið af leikmönnum í honum sem
vita hvað þarf til þess að vinna
titla.“ magnush@frettabladid.is

Sumarið sem nú er að renna sitt skeið verður að teljast
það erfiðasta í sögunni fyrir knattspyrnuyfirvöld á Ítalíu. Í
hverri viku júlímánaðar var einu liði vísað úr Serie A þótt

sum þeirra fengju að skríða uppí þá miklu sæng á nýjan leik í
ágúst. Ekki varð endanlega ljóst fyrr en langt var liðið á mán-
uðinn hvaða lið nákvæmlega myndu vera í deildinni og leikja-
skráin var ekki tilbúin fyrr en í síðustu viku. Það er orðið árlegt
brauð að lið séu dæmd niður um eina deild eða tvær. Varpar
þetta miklum og dimmum skugga yfir ítalska knattspyrnu og
mun hún ekki endurheimta fyrri virðingu sína nema að takist
að koma í veg fyrir slíkar uppákomur í framtíðinni. 

Mikið áfall fyrir Genúa
Það er mikil eftirsjá af þeim liðum sem dæmd voru niður,
Tórínó og Genúa. Bæði eru í hópi sigursælustu og best
studdu liða landsins í gegnum tíðina, stórveldi sem mega
muna sinn fífil fegurri en sáu bjartari tíð handan við hornið.
Tórínó var dæmd niður fyrir fjármálaóreiðu, rétt eins og Fior-
entina um árið, en þó ekki lengra en í Serie B. Mál Genúa var
sýnu alvarlegra en liðið var dæmt niður í Serie C fyrir að
múta forsvarsmönnum Venezia í lokaleik síðustu leiktíðar.
Er það mál í senn sorglegt og hlægilegt því lögreglan var
að rannsaka allt annað mál sem snerist að Feneyingum
og vafasömum viðskiptum stjórnarmanna liðsins. Voru
símar þeirra hleraðir og heyrðust vægast samt
vafasöm símtöl við stjórnarmenn Genúa um
samkomulag um að tryggja Genúamönn-
um sigur í leiknum mikilvæga. 
Ég á marga vini sem eru stuðnings-
menn Genúa og eru þeir með
böggum hildar eftir þetta áfall,
enda liðið búið að dvelja 10 ár í
annarri deild og mikil eftirvænt-
ing ríkjandi fyrir komandi leiktíð.

Þeir eru flestir sammála um sekt sinnna manna en þykir refs-
ingin ansi hörð. Málið er reyndar enn rekið fyrir almennum
dómstólum og ef niðurstaða þar gengur þvert á úrskurð
knattspyrnuyfirvalda mun það setja alla leiktíðina í uppnám.

Fiorentina og Parma gætu komið á óvart
Þessar snautlegu uppákomur hafa varpað skugga á þá stað-
reynd að flest betri lið deildarinnar mæta sterkari til leiks í
haust en í fyrra. Telja margir að deildin verði sterkari í ár en
hún hefur verið um langt skeið. Meistarar Juventus hafa kíttað
í einu götin sem glitti í þar á bæ með komu Patrick Viera og
Robert Kovac. Áherslan hjá „gömlu frúnni“ sögð á Meistara-
deildina þennan veturinn og kann það að opna leiðina fyrir
Mílanóliðin tvö að meistaratigninni heimafyrir. 

Aðdáendur Inter eru með hraðastan
hjartsláttinn enda langþjakaðir af

eins og hálfs áratugar eyðimerkur-
göngu. Þjálfarinn Roberto
Mancini þykir hafa unnið afar
gott starf og nýju leikmennirnir
ekkert slor; Figo, Samuel og
Solari auk Pizarro sem kom frá

Udinese. AC Milan hafði alla
burði til að gera betur í fyrra og

mætir með svaðalega sóknarlínu til
leiks. En aumingjaskapurinn gegn

Liverpool kann að sitja í mannskapn-
um og það virðist vanta drápseðli í liðið

til að klára verkefnin. Af öðrum liðum
verður mest spennandi að fylgjast með
Fiorentina sem gæti orðið spútniklið
vetrarins og Parma en þar verður engin
lognmolla í kringum nýja eigandann, Lor-

enzo Sanz fyrrum forseta Real Madrid.

Sumar skandala a› baki
EINAR LOGI VIGNISSON: SERIA A

SPÁ FRÉTTABLAÐSINS FYRIR
SERIE A:

TOPPBARÁTTAN

Juventus
AC Milan
Inter

BARÁTTAN UM MEISTARADEILDARSÆTI

Fiorentina
Sampdoria
Udinese
Roma

MIÐJUMOÐIÐ

Parma
Palermo
Livorno
Lazio
Lecce
Chievo
Messina
Cagliari

BOTNBARÁTTAN

Reggina
Empoli
Ascoli
Siena
Treviso

FÓTBOLTI Úkraínski framherjinn Andriy Shevchenko segist ekki
leggja áherslu á að skora mörkin fyrir AC Milan, heldur frekar að
vinna leikinn. „Það skiptir mig ekki öllu máli hver skorar mörkin.
Aðalmarkmið liðs á að vera að vinna leikinn og það er ekkert aðalat-

riði hver skorar mörkin. Ég er alltaf ánægður ef liðið
vinnur og ég sætti mig alveg við að skora ekki.“
Shevchenko hefur skorað meira en tuttugu mörk á leik-
tíð á öllum fimm leiktíðunum sem hann hefur leikið fyr-

ir AC Milan. Sú staðreynd gerir hann að einum mesta
markaskorara Evrópu. Shevchenko er fyrirliði
landsliðs Úkraínu og er án efa besti leikmaður liðs-

ins. „Þetta tímabil sem nú er að hefjast er mikil-
vægt fyrir mig. Ég verð að standa mig vel með
AC Milan svo ég geti verið í toppformi með

Úkraínu í heimsmeistarakeppninni, því
þangað ætla ég mér að komast.“ - mh

Andriy Shevchenko segir ekki mikilvægast að skora mörkin:

Skiptir mestu a› vinna leikina

Í SPILIN FYRIR
   BOLTANN Í VETUR

  eins og trúabrög›
góðir fótboltamenn og segir Pét-
ur marga þeirra sem aldrei eru í
sviðljósinu vera frábæra leik-
menn. „Þegar ég var að leika á
Spáni þá voru margir virkilega
góðir knattspyrnumenn að spila
sem voru ekkert sérstaklega
frægir. Þess vegna finnst mér
svo athyglisvert að fylgjast með
spænska boltanum, þar sem þeir
sem stundum eru kallaðir miðl-
ungsleikmenn eru það bara alls
ekki. Nánast allir knattspyrnu-
mennirnir í efstu deild á Spáni
eru góðir og þess vegna er gaman
að fylgjast með flestum leikjun-
um í deildinni.“ 

Knattspyrnan á Ítalía er
stundum sögð of varnarsinnuð,
en þrátt fyrir það leika margir af
bestu sóknarmönnum heims á
Ítalíu. „Ég er auðvitað alltaf
hrifnari af sóknarbolta en oft á
tíðum getur verið skemmtilegt
að fylgjast með liðum eins og AC
Milan og Juventus. En ef maður
ber þau saman við stærstu félög-
in á Spáni, Barcelona og Real Ma-
drid, þá er ég hrifnari af þessum
frjálsa og skemmtilega sóknar-

AC Milan, Inter og Juventus eru líklegust til fless a› berjast um sigurinn í efstu deild á Ítalíu á komandi
leiktí› en öll flessi félög hafa bætt vi› sig sterkum leikmönnum sem munu eflaust eiga eftir a› setja
mark sitt á keppnistímabili›.

Barátta á milli risanna þriggja

FYLGSTU MEÐ ÞESSUM 
Á ÍTALÍU Í VETUR:

Búlgarska ungstirnið Valeri Bojinov,
sem er aðeins nítján ára gamall, sló í
gegn á síðustu leiktíð og fór hann í
kjölfarið frá Lecce til Fiorentina. Hjá
Lecce blómstraði hann og var um Boj-
inov rætt sem einn allra efnilegasta
leikmanninn á Ítalíu. Bojinov náði sér
ekki nógu vel á strik hjá Fiorentina
seinnipart tímabilsins en reikna má
með því að hann verði hættulegur í
framlínu liðsins á komandi leiktíð.
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Argentínumaðurinn Gabriel
Heinze, sem leikur með

Manchester United, er vongóður um
að keppnistímabilið
serm er nýhafið verði
árangursríkt fyrir
Manchester. „Ef við
ætlum að vera í topp-
baráttunni verðum við
að halda einbeitingu
allt tímabilið og hafa
trú á því að við getum
unnið öll lið í deild-
inni. Ég held að ekkert lið sé betra
en við þegar við sýnum okkar besta.
Chelsea er með sterka vörn en sókn-
arleikur liðsins mætti vera betri.“
Heinze hefur leikið vel það sem af er
tímabili og hefur meira að segja ver-
ið að skora mörk, en hann er ekki
þekktur fyrir mikla markaskorun. 

Alan Curbishley, knattspyrnustjóri
Charlton Athletic, segist þurfa tvo

leikmenn til viðbótar til þess að lið
félagsins geti blandað sér í baráttuna
um sæti í Evrópukeppni. „Það sýndi
sig á síðustu leiktíð að leikmanna-
hópur okkar var ekki nægilega stór
þegar leikjaálagið fór að aukast. Þess

vegna ætla ég að reyna að fá tvo
góða leikmenn til
félagsins áður en
félagsskiptaglugg-
inn lokar.“ Charlton
hefur byrjað leiktíð-
ina ágætlega og
hefur nýr framherji
liðsins, Darren
Bent, leikið sérstak-
lega vel í framlín-
unni. Hermann Hreiðarsson hefur
leikið í stöðu miðvarðar og leyst þá
stöðu vel. Á síðustu árum hefur hann
að mestu leyti leikið í stöðu vinstri
bakvarðar en virðist nú vera búinn
að festa sig í sessi sem miðvörður. 

Jean-Michel Aulas, forseti franska
knattspyrnufélagsins Lyon, er

hæstánægður með að hafa náð að
klófesta Portúgalann Tiago, en hann
var áður á mála
hjá Chelsea. Ger-
ard Houllier
lagði mikla
áherslu á það að
fá Tiago til Lyon
en honum er ætl-
að að fylla skarð
Mikael Essien
sem fór nýlega til
Chelsea. „Það er
gott að vera bú-

inn að ganga frá þessum kaupum
því við höfum verið að eltast við Ti-
ago í langan tíma. Hann lék frábær-
lega í Portúgal og átti gott fyrsta
tímabil með Chelsea á síðustu leik-
tíð. Hann mun verða í aðalhlutverki
hjá okkur á komandi leiktíð og verð-
ur örugglega einn af bestu leikmönn-
um Portúgals í HM á næstu leiktíð.“ 

Nicky Butt vonast til þess að ná
að sýna sitt besta í næstu leikj-

um með Birmingham City en hann
náði sér ekki nægi-
lega vel á strik
með Newcastle
United á síðustu
leiktíð. „Ég var ekki
nægilega góður
hjá Newcastle í
fyrra. Ég lék
meiddur í margar
vikur og átti erfitt með að sýna stöð-
ugleika eftir það. Ég reyndi mitt besta
en það var ekki nægilega gott. Ég hef
fulla trú á því að ég geti náð að sýna
hvers ég megnugur hjá Birmingham
City. Hér er knattspyrnustjóri sem
hefur trú á mér og það skiptir sköp-
um. Ef sjálfstraustið verður í lagi held
ég að það sé möguleiki fyrir mig að
komast í landsliðshópinn fyrir heims-
meistaramótið í Þýskalandi á næstu
leiktíð.“

ÚR SPORTINU

Jörundur Áki Sveinsson, fljálfari íslenska landsli›sins, segir sænska li›i› vera
grí›arlega sterkt en fla› hefur veri› í fremstu rö› í heiminum á sí›ustu árum.
Miki› mun flví mæ›a á varnarmönnum íslenska li›sins í dag.

Áhersla lög› á varnarleik

FÓTBOLTI Íslenska kvennalandsliðið
í knattspyrnu mætir í dag því
sænska á Nobelstadion í
Karlskoga í Svíþjóð, en leikurinn
er hluti af undankeppni heims-
meistaramótsins. Lið Svíþjóðar er
eitt það allra besta í heiminum og
hefur margsinnis leikið til úrslita á
stórmótum á síðustu árum. 

Jörundur Áki Sveinsson, lands-
liðsþjálfari, vonast til þess að ís-
lenska liðið geti komið á óvart.
„Þetta verður erfiður leikur og
varnarleikur okkar verður að vera
virkilega góður. Sænska liðið er
eitt það besta í heiminum og í
svona leikjum er ekki hægt að
leyfa sér neitt kæruleysi. Það mun
því verða okkar verkefni að nýta
skyndisóknirnar og sýna samstöðu
í varnarleiknum.“

Sigur í fyrsta leiknum
Íslenska liðið er búið að keppa

einn leik til þessa og var það gegn
landsliði Hvíta-Rússlands. Ís-
lenska liðið vann þann leik nokkuð
örugglega, 3-0, en Jörundur hefði
viljað vinna hann með meiri mun. 

„Auðvitað hefði verið gott að
vinna með meiri mun en það er
líka gott veganesti fyrir þennan
leik gegn Svíþjóð að halda mark-
inu hreinu og það verður útgangs-
punktur okkar í leiknum gegn
sænska liðinu.“ 

Þrjár að glíma við meiðsli
Þrír leikmenn íslenska liðsins

eiga við smávægileg meiðsl að
stríða en það eru Laufey Ólafsdótt-
ir, Greta Mjöll Samúelsdóttir og
Guðlaug Jónsdóttir. Jörundur von-
ast til þess að þær verði með í
leiknum í dag. „Vonandi verða þær
klárar í slaginn en ég geri nú ekk-
ert ráð fyrir því að þær verði allar
orðnar leikhæfar.“

Mikið mun mæða á Eddu Garð-
arsdóttur, leikmanni Breiðabliks,
en hún verður líklega í stöðu
aftasta miðjumanns eða í vörninni. 

„Leikurinn leggst vel í okkur
enda er Svíþjóð eitt besta landslið í
heiminum. Við þurfum allar að
leika vel ef stig á að nást út úr
þessari viðureign. Við erum með

góða sóknarmenn eins og Margréti
Láru Viðarsdóttur og Ásthildi
Helgadóttur og þær þurfa ekki að
fá mörg færi til þess að skora. Ef
varnleikurinn gengur vel þá fáum
við örugglega einhver marktæki-
færi og vonandi tekst okkur að
nýta þau.“ magnush@frettabladid.is

Erfiðar aðstæður settu strik í reikninginn hjá Ólöfu Maríu í Finnlandi í gær:

GOLF Kylfingurinn Ólöf María
Jónsdóttir náði sér ekki nægi-
lega vel á strik á fyrstu tveimur
hringjunum á Opna finnska
meistaramótinu í Helsinki um
helgina, en hún lék á ellefu högg-
um yfir pari vallarins. Fyrri
hringurinn var örlítið betri, en
þá lék Ólöf á fimm höggum yfir
pari, en annan hringinn á sex
höggum yfir pari vallarins. 

Ólöf sagði aðstæðurnar í
Helsinki hafa verið erfiðar þar
sem mikill vindur setti mark sitt
á spilamennsku kylfingana. „Ég
er nú ekkert sérstaklega ánægð.
Ég var óheppin með veðrið því

annar hópurinn fékk ágætt veður
en hinn hópurinn, sem ég var í,
fékk mikinn vind sem erfitt var
við að eiga. Ég reyndi eins og ég
gat að hafa stjórn á spilamennsk-
unni en það var erfitt. Aðstæð-
urnar leyfðu manni ekki að gera
mörg mistök og því fór þetta
ekki eins vel og hefði viljað.“
Ólöf var í 72.sæti þegar hún lauk
keppni í gær og náði ekki að
komast í gegnum niðurskurðinn.

-mh

A›eins hársbreidd frá flví a› komast áfram

ÁSTHILDUR HELGADÓTTIR Í BARÁTTUNNI Mikið mun mæða á fyrirliða íslenska landsliðs-
ins, Ásthildi Helgadóttur, en hún þekkir vel til sænska liðsins þar sem hún leikur með
einu af sterkari liðum Svíþjóðar, Mamö FF. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

ÓLÖF MARÍA JÓNSDÓTTIR Ekki hefur
gengið nógu vel hjá Ólöfu Maríu að und-
anförnu en hún vonast eftir betra gengi í

næsta móti sem fer fram í Danmörku.
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Bandaríski hjólreiðakappinn Lance
Armstrong óttast að sífelldar

ásakanir um ólöglega lyfjanotkun
árið 1999 muni
varpa varanlegum
skugga á afrek hans
á ferlinum. Franska
blaðið L’Equipe hef-
ur haldið uppi sí-
felldum árásum á
Armstrong og segir
sekt hans sannaða.
„Ég mun líklega þurfa að eiga við
þessar ásakanir allt mitt líf og það er
afar óheppilegt. Það er sama hvað
ég þræti, þetta mun fylgja mér
áfram. Ég sem hélt að þetta myndi
hætta þegar ég settist í helgan stein,“
sagði Armstrong gáttaður í þætti
Larry King.

Eþíópíumaðurinn Kenenisa Bekele
sló eigið heimsmet í 10.000

metra hlaupi á Gullmótinu í Brussel
á föstudags-
kvöldið, þegar
hann hljóp á
tímanum 26
mínútum, 17,53
sekúndum og
bætti ársgamalt
met sitt um nær
hálfa sekúndu. Þetta var í fjórða
skipti sem metið í greininni er slegið
á móti í Belgíu. Bekele hefur ekki átt
auðvelt ár, þar sem hann missti unn-
ustu sína úr hjartaáfalli fyrr á árinu
og þrátt fyrir sigurinn og metið, sagð-
ist hann enn vera mjög sorgmæddur.

Finnski ökuþórinn Kimi Raikkönen
hefur neitað þrálátum orðrómi um

að hann hafi gefið forráðamönnum
Ferrari loforð um að ganga til liðs við
þá árið 2007, eins og þýska blaðið
Bild hélt fram í vikunni. „Ég hef oft
verið spurður að þessu á undanförn-
um mánuðum, en
ég gef alltaf sama
svarið. Ég er full-
komlega sáttur hjá
McLaren og hef
engann áhuga á því
að yfirgefa liðið,“
sagði sá finnski,
sem hefur verið að aka prýðilega í
síðustu keppnum. „Af hverju í ósköp-
unum ætti ég að vera að hugleiða
að yfirgefa lið sem gengur jafn vel og
McLaren gengur? Það væri fáránlegt,“
sagði Raikkönen.

Miðherjinn Dikembe Mutombo
hefur skrifað undir nýjan tveggja

ára samning við lið sitt Houston
Rockets í NBA deildinni í körfuknatt-
leik og segist ætla að leggja skóna á
hilluna að honum loknum.
Mutombo er 39
ára gamall og
hefur átta sinn-
um verið valinn
í stjörnulið NBA
og fjórum sinn-
um verið kjörinn
varnarmaður
ársins. Hann
gegnir því hlutverki hjá Rockets að
vera varamaður fyrir kínverska risann
Yao Ming, sem mætir sem kunnugt
er íslenska landsliðinu í æfingaleikj-
um eftir helgina.

Um þessar mundir eru mörg lið í
NBA deildinni á höttunum eftir

bakverðinum Michael Finley, sem
leystur var undan samningi sínum
hjá Dallas Mavericks á dögunum.
Finley skoraði um
15 stig að meðaltali
í leik með Dallas í
fyrravetur, en félagið
nýtti sér nýjar reglur
sem tekið hafa gildi
til að gera félögum
kleift að losa sig við
leikmenn sem eru á mjög háum
samningum. Phoenix Suns, Denver
Nuggets, Miami Heat og meistarar
San Antonio Spurs, eru á meðal
þeirra liða sem gera nú hosur sínar
grænar fyrir leikmanninum, sem
mun eflaust reynast góður liðsstyrkur
hvar sem hann lendir.

Franski ökuþórinn Sebastien Loeb
hefur forystu eftir að eknar hafa

verið 13 af 19 sérleiðum í Þýska-
landsrallinu sem klárast í dag. Loeb
hefur um 27,9 sekúndna forskot á fé-
laga sinn Francois Duval hjá Citroen,
en helsti
keppnautur
Loeb í bar-
áttunni um
meistaratitil-
inn, Marcus Grönholm á Peugeot er
tæpum 108 sekúndum á eftir Frakk-
anum. Loeb hefur góða forystu í
keppni ökumanna í ár og á titilinn
nokkuð vísan eftir að hafa ekið ein-
staklega vel.

ÚR SPORTINU

Hvar er Kekic bestur fyrir Grindavík?
Sinisa Valdimar Kekic er einn allra mikilvægasti leikma›ur Landsbankadeildarinnar. Hann hefur misst úr
tvo sí›ustu leiki vegna mei›sla og bá›ir hafa fleir tapast líkt og allir leikir sem hann hefur misst af frá ár-
inu 2001. Tölfæ›in segir hann n‡tast best í sókninni.

FÓTBOLTI Sinisa Valdimar Kekic er
á 36. aldursári en mikilvægi hans
fyrir Grindvíkinga er þó ekkert
minna en fyrir níu árum þegar
hann kom til Grindavíkur í maí
1996. Síðan þá hefur Kekic leikið
151 leik og skorað 42 mörk fyrir
Grindavík í efstu deild og er sem
stendur annar leikjahæsti og ann-
ar markahæsti leikmaður félags-
ins frá upphafi. 

Kekic kom hingað til lands sem
sóknarmaður og spilað sem líkur
fyrstu árin sín hér á landi en frá
og með árinu 2001 fór Kekic að
leysa mun fleiri stöður á vellin-
um. Það sló meðal annars í gegn í
lok mótsins 2002 þegar Bjarni Jó-
hannsson setti hann í stöðu mið-
varðar við hlið Ólafs Arnar
Bjarnasonar. Grindavík vann 5 af
8 leikjum og tapaði aðeins einum
eftir að Kekic færði sig í vörnina
það sumarið. 

Gengur best með hann í sókn
Fréttablaðið hefur nú kannað

hvenær liðinu gengur best eftir
því hvar á vellinum Sinisa Kekic
spilar. Þar kemur í ljós að í þeim
87 leikjum sem hann hefur spilað
hefur hann bæði ofast spilað í
sókninni (31 sinni) sem og að lið-
inu hefur gengið best þegar hann
er frammi en 55,9% stiga í boði
hafa þá komið í hús. Þegar allir
leikir Grindavíkur frá árinu 2001
eru skoðaðir sést að Kekic hefur
ekki verið inni á í 1054 mínútur og
á þessum tíma án þessa fjölhæfa
og frábæra leikmanns hefur
Grindavíkurliðið tapað með
markatölunni 4-37 eða með 33
marka mun. Þar hafa liðið 264
mínútur milli marka sem liðið
hefur skorað en aðeins 29 mínútur
á milli marka fenginna á sig.

Í sumar hefur Kekic spilað

fimm sinnum í vörninni, tvisvar
sinnum á miðjunni og fimm sinn-
um í sókninni. Grindavík hefur
tapað báðum þeim leikjum þar
sem hann hefur byrjað á miðj-
unni, þar á meðal 0-8 fyrir FH, en
hefur náð í 53,% stiganna með
Kekic í fremstu víglínu. Eins og
það byrjaði vel að láta
Kekic spila í vörninni þá
hefur Grindavíkurliðið
aðeins unnið 1 af síðustu
10 leikjunum þar sem
hann hefur spilað í öftustu
víglínu og aðeins 26,7%
stiga í boði hafa komið í
hús í þeim fimm leikjum
sem Sinisa hefur leikið í
vörninni í sumar. Eini sig-
urinn var þó gegn Fylki í
hans síðasta leik, 14. ágúst
síðastaliðinn, en Grinda-
vík vann þá 3-0 sigur en
Kekic varð þá að fara
meiddur af velli á lokamínútun-
um.

Hann getur átt tvö góð ár eftir
Óli Stefán Flóventsson er einn

af fáum leikmönnum Grindavíkur
sem leikið hafa við hlið Sinisa
Kekic í öllum stöðum á vellinum.
„Kekic er frábær leikmaður og ör-
ugglega einn allra besti útlending-
ur sem leikið hefur hér á landi.
Hann var geysilega góður þegar
hann lék frammi á sínum tíma og
það var hans staða þegar hann var

yngri. En eftir því sem árin hafa
færst yfir hann þá finnst mér hann
bestur í vörninni núna. En hann er
samt virkilega góður í öllum stöð-
um ennþá. Vonandi heldur hann
bara áfram að spila með Grindavík
því miðað við líkamlega formið
sem hann er í núna þá hugsa ég að
hann eigi góð tvö ár eftir.“

Helmingslíkur á að hann spili
Grindvíkingar berjast nú fyrir

lífi sínu í Landsbankadeildinni en
þeir eru sem stendur eina félagið
sem hefur ekki fallið úr efstu
deild. Meiðsli Kekic hafa ekki
hjálpað upp á enda hafa tveir síð-

ustu leikir án hans tapast með
markatölunni 2-8. Samkvæmt síð-
ustu fréttum frá Grindavík eru
helmingslíkur á að Kekic spili leik-
inn í dag en hann glímir við erfið
ökklameiðsli.

Óli Stefán segir mikla baráttu
framundan hjá Grindavík, en liðið
er í mikilli fallbaráttu. „Þessi þrír
leikir sem eftir eru eru gífurlega
mikilvægir. Við hreinlega verðum
að vinna þá. Við getum það alveg
og munum ekki hætta að berjast
fyrir lífi okkar fyrr en flautað hef-
ur verið til leiksloka í síðasta leik
Íslandsmótsins.“

ooj@frettabladid.is

Teitur Þórðarson er orðaður við þjálfarastöðuna hjá KR í Landsbankadeildinni:

FÓTBOLTI Jónas Kristinsson, stjórn-
armaður í KR-sport, segir að verið
sé að skoða þjálfaramálin hjá KR
fyrir veturinn en ekkert sé nú orð-
ið víst í þessum efnum. Teitur
Þórðarson hefur verið orðaður við
þjálfarastarfið að undanförnu, en
hann er náskyldur Sigursteini. 

„Sigursteinn Gíslason og Einar
Þór Daníelsson eru þjálfarar liðs-
ins núna og það er eðlilegt að tíma-
bilið sé klárað áður en ákvarðanir
verða teknar. En við erum að skoða
þá möguleika sem til greina
koma,“ sagði Jónas.

Sigursteinn Gíslason er þjálfari
meistaraflokks og 2. flokks KR
eins og staðan er nú og mun sinna
þeim störfum þangað til tímabilinu
lýkur. Hann hefur ekkert heyrt af
því að Teitur Þórðarson muni taka
við liðinu eftir að tímabilinu lýkur.

„Ég er ekki að hugsa um neitt
annað en næsta leik sem er
framundan. Ég gerði samning út
tímabilið og mun klára hann. Svo
gerði ég tveggja ára samning um
þjálfun 2. flokksins síðasta haust,
en ég mun endurskoða mín mál í
lok sumars.“

Sigursteinn hefur ekkert heyrt í
frænda sínum til þess að spyrja
hann út í þjálfaramálin og er ekk-
ert að hugsa um hver tekur við
starfinu hjá KR.

„Ég er ekkert að hugsa um það
hver verður þjálfari KR á næsta
tímabili, en mér finnst ekkert und-
arlegt ef stjórn KR er að skoða þá
möguleika sem í boði eru.“ 

Í þau skipti sem þjálfara KR
hefur verið sagt upp störfum á
miðju Íslandsmóti, hefur sá sem
tók við aldrei haldið áfram með lið-
ið á næsta tímabili. -mh

Vali› stendur líklega á milli systrasona

Fallbarátta Landsbankadeildarinnar í knattspyrnu verður í sviðsljósinu í tveimur af þremur leikjum dagsins:

Grindavík og firóttur berjast bæ›i fyrir lífi sínu
FÓTBOLTI Nú þegar aðeins þrjár
umferðir eru eftir í Landsbanka-
deild karla og ljóst að FHingar
hafa þegar tryggt sér Íslands-
meistaratitilinn beinast augu
flestra að fallslagnum, sem er
gríðarlega harður í ár. Grindavík
og Þróttur eru í tveimur neðstu
sætum deildarinnar eins og stað-
an er í dag, en þessi lið eiga bæði
heimaleiki í dag. Fréttablaðið
ræddi við Bjarna Jóhannsson,
þjálfara fyrstudeildarmeistara
Breiðabliks og leitaði álits hans á
stöðu mála í fallbaráttunni.

„Þessir leikir í dag koma til
með að ráða miklu um það hvaða
lið halda sér í deildinni og sér-
staklega er leikur Grindavíkur
og Fram sérlega áhugaverður.
Fram virðist hafa tekið hinn ár-
lega haustsprett sinn dálítið

snemma núna en það er ljóst að
liðið er ekki enn sloppið við fall.
Ég á ekki von á því að verði skor-
uð mörg mörk í Grindavík, því
bæði lið munu fara mjög varlega
af stað, svo ég held að þessi leik-
ur gæti bara endað með marka-
lausu jafntefli,“ sagði Bjarni,
sem segist vel geta trúað Þrótti
til að leggja KR á Laugardals-
vellinum.

„Það liggur á borðinu að
Þróttur þarf einfaldlega að vinna
alla leiki sem eftir eru til að eiga
möguleika og ég gæti alveg trú-
að þeim til þess að vinna KR í
dag. Annars held ég að það lið
sem hefur kjark og þor og nær
upp nógu góðri stemmingu í báð-
um þessum leikjum, muni vinna
og ná þá jafnvel að bjarga sér frá
falli,“ sagði Bjarni. - bb

SIGURSTEINN GÍSLASON Sigursteinn
hefur stýrt liði KR í þremur leikjum og
unnið tvo af þeim, en liðið tapaði 2-0
fyrir FH í fyrsta leik Sigursteins.

LÍFRÓÐUR Þróttarar verða að leggja KR að velli á Laugardalsvellinum í dag til að bjarga
sér frá falli úr Landsbankadeildinni.    Fréttablaðið/EÓl

GÓÐUR MEÐ BOLTANN Sinisa Kekic skiptir lið Grindavíkur gríðarlega miklu máli í baráttu
liðsins fyrir sæti sínu í Landsbankadeildinni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGURJÓN

GENGI GRINDAVÍKUR EFTIR HVAR KEKIC SPILAR FRÁ 2001-05:
Kekic í sókninni: 55,9% stiga í 31 leik  (15 sigrar – 7 jafntefli – 9 töp)
Kekic á miðjunni: 45,1% stiga í 17 leikjum (7 sigrar – 2 jafntefli – 8 töp)
Kekic í vörninni: 43,7% stiga í 29 leikjum (10 sigrar – 8 jafntefli – 11 töp)
Kekic ekki með: 0% stiga í 10 leikjum (0 sigrar – 0 jafntefli – 10 töp)

GENGI GRINDAVÍKUR EFTIR HVAR
KEKIC SPILAR FRÁ 2001-2005:
Flest mörk Grindavíkur í leik:
Kekic á miðjunni: 1,65 mörk í leik
Kekic í sókninni: 1,58
Kekic í vörninni: 1,45
Kekic ekki með: 0,40

Fæst mörk á sig hjá Grindavík í leik:
Kekic í sókninni: 1,45 mörk á sig í leik
Kekic í vörninni: 1,52
Kekic á miðjunni: 2,06
Kekic ekki með: 2,90

GRINDAVÍK ÁN SINISA KEKIC
FRÁ OG MEÐ ÁRINU 2001:
Heilir leikir: 10
Brot úr leikjum: 12
Mínútur: 1054
Mörk skoruð: 4
Mörk fengin á sig: 37
Mínútur milli marka skoraðra: 263,5
Mín. milli marka fenginna á sig: 28,5
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Þrátt fyrir það að
mér hafi verið legið
það á hálsi að vera
þunglyndur, geð-
vondur og pirraður í
þessum pistlum
ætla ég að láta það
eftir mér, eina ferð-
ina enn, að vera leið-
inlegur í dag. 

Þetta eru fastir liðir hjá mér á
haustin en þá verð ég eins og geit-
ungur. Finn einhverja undarlega
feigð læðast að mér og get ekki
brugðist öðruvísi við en að sýna
mínar verstu hliðar og helst
stinga.

Nú er haustið ofboðslega falleg-
ur tími og engin ástæða til annars
en að brosa framan í kaldan vind-

inn og njóta sólarlagsins. Við geit-
ungarnir getum það bara ekki
vegna þess að við horfum bara á
það neikvæða. Vitum að handan
bleiks sólsetursins bíður myrkur,
brunagaddur, haustútsölur, þing-
setning og alls konar önnur geð-
veiki sem hverfur á sumrin.

Þegar mér og geitungunum líð-
ur illa langar okkur mest af öllu til
þess að öðrum líði líka sem verst
og þess vegna erum við viðskotaill-
ir og látum allt fara í taugarnar á
okkur. Rót vandans liggur samt
ekki hjá fíflunum sem okkur lang-
ar að stinga heldur okkur sjálfum.
Það eru gömul sannindi að eftir því
sem fíflunum í kringum mann
fjölgar þá er eitthvað að hjá manni
sjálfum. Það eru því eðlileg við-

brögð okkar fýlupúkanna að láta
eiturstungum og fúkyrðum rigna
yfir samferðarfólk okkar. 

Geitungarnir eru þó bundnari af
eðli sínu en ég þannig að þeir geta
ekkert gert nema stungið einhvern
og dottið svo niður dauðir. Þeir eru
svolítið svipaðir reiða fréttablogg-
aranum á Suðurlandi sem dritaði
ónotum og kláða yfir ríkisbubba og
meint skítapakk. Nú er búið að taka
broddinn úr rassinum á honum og
eftir stendur fífl sem lét fíflin í
kringum sig hafa sig að fífli.

Sjálfur ætla ég að byggja á
reynslunni, búa mig undir veturinn
með því að kaupa dúnsæng, klæða
broddinn minn í bómull, og brosa
við vetrinum og fíflunum því að
fíflið það er ég. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON GETUR BREYTT RÉTT ÞVÍ HANN SKILUR GEÐSLAG GEITUNGA.

Haustpirringur
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Ásatrúarfélagið
Aukaallsherjarþing laugardaginn 

10. september 2005 kl. 14:00.

Ásatrúarfélagið boðar til aukaallsherjarþings 
í húsnæði félagsins að Grandagarði 8, Reykjavík,
laugardaginn 10. september nk. Eina málið á
dagskrá verður umræða og atkvæðagreiðsla
um sölu húsnæðis félagsins að Grandagarði 8,
Reykjavík.

Reykjavík, 23. ágúst 2005,

f.h. lögréttu,
lögsögumaður.

■ PONDUS

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Frode Överli

7 8 5 6

8 4 9 3

9 1 2 7

3 7 6 8 1

3 1

4 5 9 8 6

4 6 2 7

4 6 7 5

9 5 3 4

■ SUDOKU DAGSINS
Fylltu út í reitina þannig að hver lína, hver
dálkur og hver 3x3 kassi rúmi allar tölurnar á
bilinu 1 til 9. Sama talan má ekki koma fyrir
tvisvar sinnum í sömu línu, sama dálki eða
sama 3x3 kassa. Engin stærðfræðikunnátta er
nauðsynleg þó leikið sé með tölum. Þrautin
er leyst með rökhugsun og útsjónarsemi.
Lausnir, ráðleggingar og upplýsingar eru á
www.sudoku.com.
Lausn þrautarinnar birtist á sama stað í blað-
inu á morgun.

3 6 2 8 9 4 7 5 1

1 5 4 6 3 7 2 9 8

8 9 7 2 5 1 3 6 4

9 4 6 1 7 3 5 8 2

2 3 8 9 6 5 1 4 7

5 7 1 4 2 8 9 3 6

7 1 3 5 8 6 4 2 9

6 2 5 7 4 9 8 1 3

4 8 9 3 1 2 6 7 5

Lausn á gátu gærdagsins

Nú verð ég bara að fá mér
svolítið brennivín!

Kókið gerir mig alveg
kexruglaðann!



Heimsferðir bjóða frábært tilboð á síðustu
sætunum til Króatíu. Njóttu þessa vinsæla
sumarleyfisstaðar sem svo sannarlega
hefur slegið í gegn hjá Íslendingum. Þú
tryggir þér sæti og 4 dögum fyrir brottför
færðu að vita hvar þú gistir. Að sjálfsögðu
nýtur þú traustrar þjónustu fararstjóra
Heimsferða allan tímann.

Síðustu sætin

Stökktu til 

Króatíu
1. eða 8. sept.

frá kr. 29.990
Verð kr. 29.990 í viku 
/ 39.990 í 2 vikur
Netverð á mann, m.v. hjón með 2 börn, 2
– 11 ára, í íbúð í viku. Flug, skattar, gisting
og íslensk fararstjórn. Stökktu tilboð 1.
eða 8. september.

Verð kr. 39.990 í viku 
/ 49.990 í 2 vikur
Netverð á mann, m.v. 2 í
herbergi/stúdíó/íbúð í viku. Flug, skattar,
gisting og íslensk fararstjórn. Stökktu
tilboð 1. eða 8. september.

ÞÝSKUNÁMSKEIÐ
GOETHE ZENTRUM

www.goethe.is

551 6061

STÓRA SVIÐ

KALLI Á ÞAKINU 

e. Astrid Lindgren
Í dag kl 14, 

Lau 3/9 kl 14, Su 4/9 kl 14, Su 11/9 kl 14

EYJÓLFUR KRISTJÁNSSON

Stórtónleikar

Fö 2/9 kl 20 - UPPSELT
Fö 2/9 kl 22:30 - UPPSELT

KYNNING LEIKÁRSINS

Leikur, söngur, dans og léttar veigar

Su 11/9 kl 20

Opið hús og allir velkomnir

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

REYKJAVIK DANCE FESTIVAL 

Nútímadanshátíð 1.-4. September
Fi 1/9 kl 20 
Játningar minnisleysingjans, IM PANZER,
Postcards from home
Fö 2/9 kl 20-Crystall, Wake up hate 
Lau 3/9 kl 15 og 17-Videoverk í Regnboganum 
Su 4/9 kl 14-Heima er best-barnasýning kr. 800
Kl 20-Who is the horse, Love story 
Almennt miðaverð kr 2000
Passi á allar sýningarnar kr 4000

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Lau 3/9 kl 20, Fi 8/9 kl. 20, Fö 9/9 kl 20, 
Lau 10/9 kl 20, Su 11/9 kl 20, Fi 15/9 kl. 20

Miðasölusími 568 8000 
midasala@borgarleikhus.is

Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is
Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 

10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20 
miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudag

Endurnýjun áskriftarkorta
er hafin!

Sala nýrra áskriftarkorta hefst
laugardaginn 3. september

- Það  borgar sig að vera 
áskrifandi 

10. sýn. í dag kl. 16 örfá sæti laus
11. sýn. fim. 1/9 kl. 19 nokkur sæti laus
12. sýn. sun. 4/9 kl. 16 sæti laus
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Enski hönnu›urinn Dav-
id Trubridge mun halda
fyrirlestur hér á landi á
flri›judaginn, á nám-
skei›i sem vöruhönnun-
ardeild LHÍ stendur fyr-
ir. David flessi hefur lif-
a› áhugaver›u lífi og er
hönnun hans frumleg
og skemmtileg

Enski hönnuðurinn David Tru-
bridge er gestakennari hjá vöru-
hönnunardeild Listaháskóla Ís-
lands og mun halda fyrirlestur í
Opna Listaháskólanum næstkom-
andi þriðjudag, 30. ágúst, klukk-
an 17.00. Fyrirlesturinn er hluti
af námskeiði fyrir 3. árs nem-
endur í vöruhönnun þar sem
unnið er með ákveðið þema.
Þemað í ár er HVALUR. 

David Trubridge sem fæddur
er á Englandi, býr í dag á Nýja-
Sjálandi og hannar fyrir ýmis
hönnunarfyrirtæki. Hann út-
skrifaðist sem bátahönnuður frá
háskólanum í Newcastle árið 1972
og á næstu árum kenndi hann
sjálfum sér húsgagnasmíði sam-
hliða starfi sínu sem skógavörður.
David hóf svo sýningar á hönnun
sinni á Bretlandseyjum og hlaut
mikið lof fyrir. Árið 1981 ákvað
hann hins vegar, ásamt konu sinni
Lindu, að selja allar eigur sínar og
halda upp í siglingar um heims-
höfin á snekkjunni Homepipe.
Þau hjónin voru á flækingi
næstu fimm árin ásamt sonum
sínum, Sam og Billy. Fjöl-
skyldan sigldi um Karabíska
hafið og Kyrrahafið og bjó
um tíma á Jómfrúreyjum og
á Tahítí. Árið 1985 setttist

fjölskyldan svo að á Nýja -Sjá-
landi og hóf David smíði á hús-
gögnum sem voru undir áhrifum
frá ferðum þeirra um Kyrrahafið. 

Í fyrirlestrinum mun David
ræða um hönnun sína og ferðalög.
„Ég fór til Suðurheimskautsins í
fyrra og hafði sú ferð mikil áhrif
á mig, og undirstrikaði enn frekar
þá skoðun mína að hönnun þurfi
að vera sjálfbær. Ég tel að hönn-
uðir eigi að vera ábyrgir á öllum
sviðum hönnunar sinnar, fyrir
framleiðslunni sem og notkun og
eyðingu hönnunarinnar þannig að

í henni felist ekki mengun eða
óþarfa notkun á efnum sem ekki
er hægt að skila aftur til náttúr-
unnar,“ segir David. 

Hann segist ekki vera drifinn
áfram af einhverri hugmynda-
fræði í hönnun sinni: „Ég geri
bara það sem ég geri og svo fylgja
samræður um inntak verkanna
þar á eftir!“ David notar nám sitt
sem bátasmiður í hönnun sinni á
húsgögnum því þar lærði hann að
vinna með flókin þrívíddarform
bátskrokka sem hann hefur síðan
yfirffært yfir á hönnun sína á sér-
stæðum legubekkjum og fleiru
sem er hans aðall. „Að sumu leyti
tjáum við það hver við erum með
þeim munum sem við kjósum að
hafa í kringum okkur og eru hús-

gögn notuð til þess að skil-
greina þær aðgerðir sem fara
fram í einhverju rými. Inni í
sama herberginu gæti verið
hvíldarbekkur, borðstofu-
borð eða rúm, og ákvarðaði
það virkni herbergisins á
mismunandi hátt hver af
þessum munum væri þar
inni.“ ■

BODY RAFT Legubekkurinn Body Raft, eða Líkamsflekinn, er líklega þekktasta verk Davids Trubridge. Stóllinn er framleiddur af fyrirtæk-
inu Cappellini á Ítalíu.

Húsgögn tjá hvað við erum

DAVID TRUBRIDGE Hönnuð-
urinn enski heldur fyrirlestur

á vegum vöruhönnunar-
deildar LHÍ næstkomandi
þriðjudag klukkan 17.00. 



FRÉTTIR AF FÓLKI

Sýnd kl. 10.30  B.i. 16 ára

Sýnd kl. 2.40, 5.20, 8 og 10.30
Sýnd í Lúxus kl. 2.40, 5.20, 8 og 10.30

HUGSAÐU STÓRT SÍMI 564 0000

Sýnd kl. 2, 4 og 6 í þrívídd

Sýnd kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.20 B.i. 10 ára

★★★1/2
-KVIKMYNDIR.is

Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20

Sýnd kl. 8

Sýnd kl. 2 og 4 ÍSLENSKT TAL

“Hann var kvennabósi mikill...
en nú kemur fortíðin í bakið á 

honum.”

Fékk Grand Prix
verðlaunin í Cannes.

Hefur fengið einróma lof 
gagnrýnenda um heim allan.

★★★
-HJ. MBL

OFURHETJURNAR 
ERU MÆTTAR Í 
EINNI STÆRSTU 
MYND ÁRSINS

SÍMI 551 9000

Sýnd kl. 8 og 10.30 Sýnd kl. 3 og 6 í þrívídd

Sýnd kl. 3, 5.30, 8 og 10.20 B.i. 10 ára

★★★
-HJ. MBL

★★★1/2
-KVIKMYNDIR.is

Sýnd kl. 3, 5.40, 8 og 10.20

Sýnd kl. 8

Sýnd kl. 3 og 6 ÍSLENSKT TAL

Sýnd kl. 10.30 B.i. 16 ára

“Hann var kvennabósi mikill...
en nú kemur fortíðin í bakið á honum.”

Hefur fengið einróma lof gagnrýnenda um heim allan.

Fékk Grand Prix verðlaunin í Cannes.

UPPLIFÐU 3 BÍÓ Í 
MIÐBÆNUM

FJÖLSKYLDUTILBOÐ
AÐEINS 400 KR. KLUKKAN 3

Ricky Gervais hefur ákveðið að
brjóta odd af oflæti sínu og fara
til Hollywood. Hann ætlar að
leika í mynd eftir Spinal Tap-
stjörnuna Christopher Guest á
móti Eugene Levy, sem er þekkt-
astur fyrir leik sinn í American
Pie-myndunum.

Myndin fjallar um kvik-
myndaleikstjóra sem er sann-
færður um að nýjasta kvikmynd
sín muni færa honum frægð og
frama, þrátt fyrir að hún sé
skelfileg. Hann heldur uppi
spennuþrungnu andrúmslofti á
tökustað með eilífum yfirlýsing-
um um að leikarar verði tilnefnd-
ir til hinna og þessara verðlauna.
Jamie Lee Curtis, sem er gift
leikstjóranum, lét nýlega hafa
eftir sér að tíminn rétt fyrir
verðlaunaafhendingar væri

klikkun í Hollywood. „Þetta er
vírus,“ sagði hún en myndin á
einmitt að fanga þetta andrúms-
loft.

Nýjasta sería Gervais, Extras,
hefur verið að gera það gott í
Bretlandi að undanförnu og þeg-
ar hefur verið tilkynnt um fram-
hald af henni. Þar leikur Gervais
staðgengil sem reynir að komast
í kvikmyndir með frægum
Hollywood-stjörnum. Meðal
þeirra sem koma fram í þeim
þætti eru Samuel L. Jackson og
Ben Stiller. ■

Ólátabelgurinn Robbie Williams
hefur tilkynnt hvenær næsta

breiðskífa hans kemur út. Það verð-
ur 24. október og
mun hún heita In-
tensive Care.
Fyrsta smáskífan
kemur út 3.október
og mun bera nafn-
ið Tripping. Breið-
skífan verður flutt í
heilu lagi á tónleikum
í Berlin Velodrom
9. október
sem teknir
verða
upp og
sýndir í
Bret-
landi.

Kate Moss hefur fest
kaup á íbúð í Los

Angeles. Hún á að
hafa keypt sér í há-
hýsi við Doheny Dri-
ve, samkvæmt New
York Post. Nágrann-
ar hennar verða
ekki af verri endan-
um, Lindsay
Lohan og Matt-
hew Perry. Moss á
fyrir hús í London
og villu í Oxfords-

hire. Kærastinn
hennar, partídýrið Pete
Doherty, mun því ekki
þurfa að hafa áhyggjur
af húsaskjóli.

Gervais til Hollywood

RICKY GERVAIS Hefur loks látið til leið-
ast og ætlar að leika í Hollywoodmynd.



Talið er að fyrsta smáskífulagið af þriðju plötu
The Strokes verði Juicebox. Lagið mun heyrast
í útvarpi um miðjan október og myndband
við það verður tekið upp í næsta mánuði.

Nýja platan kemur væntanlega út 24.
janúar á næsta ári. Julian Casablancas
og félagar í The Strokes eru um þessar
mundir önnum kafnir í hljóðveri í New
York við að endurhljóðblanda fjórtán
lög með upptökustjóranum Andy
Wallace. Á meðal annarra laga á plötunni
verða Vision of Division, Razor Blade, Ask
Me Anything og Heart in a Cage. ■

Breska rokksveitin Oasis ætlar
ekki að gefa út nýtt efni fyrr en í
fyrsta lagi eftir tvö ár. Jafnvel
getur svo farið að næsta hljóð-
versplata komi ekki út fyrr en
árið 2010.

Að sögn Noel Gallagher, for-
sprakka sveitarinnar, er væntan-
leg B-hliða safnplata á næsta ári.
Þar fyrir utan verður sveitin í
fríi mest allt næsta ár eftir að
tónleikaferð hennar um heiminn
lýkur í mars. „Við gerum aldrei
framtíðaráætlanir. Við höfum
hvort sem er engan plötusamn-
ing, sem er frábær staða til að
vera í,“ segir Gallagher. „Við

erum að leita eftir plötusamningi
sem hentar okkur. Þótt það taki
okkur fimm ár að gera nýja plötu
yrði mér alveg sama.“

Noel segist eiga 25 lög á lager
sem hafi ekki komist á síðustu
plötu, Don’t Believe the Truth,
þar á meðal lagið Stop the
Clocks. Hann bætir því við að
sveitin ætli ekki að gefa út safn-
plötu fyrr en hún leggi upp
laupana. ■

Juicebox fyrsta
smáskífan

JULIAN CASABLANCAS Rokksveitin The Strokes
gefur út sína þriðju plötu snemma á næsta ári.

Næsta plata 2010?

OASIS Breska rokksveitin gefur úr B-hliða
plötu á næsta ári.



12.50 Indíánar í Bólivíu 13.20 Stríðsárin á Ís-
landi 14.10 Dönsku ríkisarfarnir 14.50
Landsleikur í knattspyrnu. Svíþjóð-Ísland í for-
keppni Heimsmeistaramóts kvenna 17.00
Ása amma 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Stundin okkar 18.25 Krakkar á ferð og flugi 

SKJÁREINN

12.00 Neighbours 13.45 Idol - Stjörnuleit
(18:37) (e) 14.40 Stuðmenn í Royal Albert
Hall 15.55 Einu sinni var 16.20 Whoopi
(7:22) (e) 16.55 Apprentice 3, The (13:18)
17.45 Oprah Winfrey 

SJÓNVARPIÐ

20.55 

FORSVAR

▼

Drama

21.35

BLIND JUSTICE

▼

Spenna

21.00

THE NEWLYWEDS

▼

Raunveruleiki

21.00

DATELINE

▼

Fréttir

20.20 

SPÆNSKI BOLTINN

▼

Íþróttir

8.00 Morgunstundin okkar 8.01 Engilbert
(9:26) 8.11 Ernst (2:7) 8.21 Matti morgunn
(1:26) 8.33 Magga og furðudýrið ógurlega
9.00 Disneystundin 9.01 Stjáni 9.25 Teikni-
myndir (8:10) 9.32 Líló og Stich (8:28) 9.55
Matta fóstra og ímynduðu vinirnir 10.20 Hlé

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Litlir hnettir, Kýrin
Kolla, Véla Villi, Pingu, Sullukollar, Töfravagn-
inn, Svampur Sveins, Smá skrítnir foreldrar,
Könnuðurinn Dóra, Ginger segir frá,
WinxClub, Titeuf, Batman, Skrímslaspilið,
Froskafjör, Shoebox Zoo) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.15 Whose Line Is it Anyway? 4 
19.40 Nábúar - Æður og maður (Nábúar)

Þáttaröð frá Edduverðlaunahafanum
Páli Steingrímssyni en í fjórða þættin-
um er fjallað um samskipti æðarfugla
og manna. 

20.25 Kóngur um stund (14:16) 
20.50 Monk (7:16) 

21.35 Blind Justice (2:13) Jim Dunbar er
rannsóknarlögga í New York. Hann er
einstakur í sinni röð en Jim er blindur.
Hann missti sjónina í skotbardaga en
lætur það ekki aftra sér. Félagar Jims
dást að hugrekki hans en telja hann
algerlega ófæran um að takast á við
glæpi í borginni. 

22.20 Medical Investigations (20:20) Doktor
Stephen Connor fer fyrir sérfræðinga-
sveit sem er kölluð til þegar hætta er
á ferðum. 

23.05 Titus (Stranglega bönnuð börnum)
1.45 Gentlemen¥s Relish 3.15 Fréttir Stöðvar
2 4.00 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

23.55 Kastljósið 0.15 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

18.50 Löggan, löggan (4:10) (Polis, polis)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.00 Æska á upplýsingaröld (1:4) (L'enfant

des lumières) Franskur myndaflokkur,
gerður eftir skáldsögu Francoise
Chandernagor. Sagan gerist á 18. öld
og hefst í París. Aðalsmaður nokkur
verður gjaldþrota og fyrirfer sér. 

20.55 Málsvörn (26:29) (Forsvar)
21.40 Helgarsportið 
21.55 Fótboltakvöld
22.10 Ótti og undirgefni (Stupeur et

tremblements) Frönsk/japönsk bíó-
mynd frá 2003 byggð á reynslusögu
Amélie Nothomb, belgískrar konu
sem réð sig í vinnu hjá stórfyrirtæki í
Tokyo en hrapaði hratt niður metorða-
stigann þar vegna vanþekkingar sinnar
á japanskri menningu og siðareglum.
Leikstjóri er Alain Corneau.

14.00 The Joe Schmo Show (7:8) 14.45
Sjáðu 15.00 The Newlyweds (17:30) 15.30
The Newlyweds (18:30) 16.00 Joan Of
Arcadia (8:23) 16.50 Supersport (7:50) 17.00
E-3 17.30 Friends 2 (19:24) 18.00 Friends 2
(20:24) 

23.35 David Letterman 0.25 David Letterman 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Game TV 
19.30 Seinfeld 3 (5:24) 
20.00 Seinfeld 3 (6:24) 
20.30 Friends 2 (22:24) 

21.00 The Newlyweds (19:30) (Jessica's
Dessert) Í þessum þáttum er fylgst
með poppsöngkonunni Jessicu Simp-
son og eiginmanni hennarNick
Lachey. 

21.30 The Newlyweds (20:30) (Puppy Mad-
ness)

22.00 Road to Stardom With Missy Elliot
(10:10) (Live finale) American Idol
komið í Hip-Hop búninginn!! Raun-
veruleikaþáttur með Hip-Hopdívunni
Missy Elliot þar sem 13 ungmenni
berjast um að verða næstaHip-
Hop/R&B stjarna Bandaríkjanna.

22.50 Tru Calling (9:20) (Murder In The Morg-
ue) Þættir í anda Quantum Leap. 

0.10 Cheers (e) 0.40 The O.C. 1.20 The L
Word 2.05 Óstöðvandi tónlist 

18.45 Ripley's Believe it or not! (e) 
19.30 Wildboyz (e) 
20.00 Worst Case Scenario Þættir um hvernig

ósköp venjulegt fólk bregst við
óvenjulegum aðstæðum; sýnd eru
bæði leikin atriði og raunveruleg. 

20.50 Þak yfir höfuðið 
21.00 Dateline Dateline er margverðlaun-

aður, fréttaskýringaþáttur frá NBC
sjónvarpsstöðinni í Bandaríkjunum.
Fremstir meðal jafningja eru frétta-
haukarnir Tom Brokaw, Stone Phillips
og Maria Shriver, sem jafnframt er rík-
isstjórafrú í Kaliforníufylki.

21.50 Da Vinci's Inquest Seinni hluti.
22.40 Family of Cops II: Breach of Faith

Dramatísk spennumynd með Charles
Bronson í aðalhlutverki. Lögreglumað-
ur sér sig tilneyddan til að brjóta lögin
til þess að bjarga fjölskyldu sinni. 

13.00 Þak yfir höfuðið (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 Dr. Phil (e) 

6.00 Holiday Heart 8.00 Just Visiting 10.00 Hey
Arnold! The Movie 12.00 Teenage Mutant Ninja
Turtles 14.00 Just Visiting 16.00 Hey Arnold! The
Movie 18.00 Teenage Mutant Ninja Turtles
20.00 Holiday Heart 22.00 Submerged 0.00
Small Time Obsession (B. börnum) 2.00 Road
to Perdition (Str. b. börnum) 4.00 Submerged

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 Hotspot Hollywood Roosevelt Hotel 15.00 The
Daily Blend 16.00 101 Best Kept Hollywood Secrets
17.00 E! News Weekend 18.00 Fashion Police 18.30
Hotspot Hollywood Roosevelt Hotel 19.00 The E!
True Hollywood Story 20.00 Good Girls Gone Bad
20.30 Gastineau Girls 21.00 High Price of Fame
22.00 Wild On 23.00 E! News 23.30 Gastineau Girls
0.00 Wild On 1.00 The Anna Nicole Show

AKSJÓN

7.15 Korter 14.00 Samkoma í Fíladelfíu 18.15
Korter 20.30 Vatnaskil - Fíladelfía 21.00 Níubíó -
The Hi-Lo Country 22.15 Korter

8.20 Spænski boltinn 10.00 Spænski boltinn
11.40 Enski boltinn 

0.20 Ítalski boltinn 

20.20 Spænski boltinn (Cadiz - Real Ma-
drid) Bein útsending frá leik Cadiz og
Real Madrid. Konungsliðið hefur átt-
erfitt uppdráttar síðustu tvö árin og
stuðningsmennirnir eru óþreyjufullir.
Robinho og Julio Baptista eru nýir
liðsmenn Real Madrid en þeim er ætl-
aðað hressa upp á sóknarleik liðsins.

22.00 Landsbankamörkin Mörkin og mark-
tækifærin úr sextándu umferð Lands-
bankadeildarinnar.

22.30 Landsbankadeildin (Grindavík - Fram)
Útsending frá leik Grindavíkur og
Fram í botnbaráttunni. Tapi heima-
menn og ÍBV vinni sinn leik í 16. um-
ferðinni eru Grindvíkingar fallnir úr
efstu deild í fyrsta sinn. Sigur Framara
myndi sömuleiðis gulltryggja stöðu
Safamýrarpilta í Landsbankadeildinni.
Það er því mikið í húfi og ljóst að
taugar leikmanna og áhorfenda verða
þandar til hins ítrasta. 

13.20 Hnefaleikar 15.50 Landsbankadeildin
17.55 Gillette-sportpakkinn 18.20 Ítalski bolt-
inn

10.15 Aston Villa ñ Blackburn frá 27.08 12.15
Middlesbrough – Charlton (b) 14.45 Newcastle
- Man. utd. (b) 17.00 Middlesbrough - Charlton
19.15 Newcastle - Man. Utd. 21.30 Helgar-
uppgjör 22.30 Helgaruppgjör (e) 23.30 Dag-
skrárlok

▼

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning?

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Young Vivi í kvikmyndinni Divine Secrets of
the Ya-Ya Sisterhood árið 2002

„Don't look at me in that tone of voice!“

VEGGFÓÐUR
HÖNNUN, MENNING OG 
LÍFSSTÍLL MEÐ VÖLU MATT 
OG HÁLFDÁNI. 

FYRSTI ÞÁTTURINN FER 
Í LOFTIÐ MÁNUDAGINN 
29. ÁGÚST KL. 21.00.

FYLGSTU MEÐ.

▼

▼

7.00 Joyce Meyer 7.30 Benny Hinn 8.00 Ron Phillips
8.30 Ísrael í dag 9.30 Blandað efni 10.00 Joyce Meyer
10.30 Miðnæturhróp 11.00 Blandað efni 11.30 Um
trúna og tilveruna 12.00 Freddie Filmore 12.30 Dr. Dav-
id Cho 13.00 Joyce Meyer 13.30 Robert Schuller 14.30
Mack Lyon 15.00 Vatnaskil 16.00 Joyce Meyer 16.30
Blandað efni 17.00 Sherwood Craig 17.30 Maríusystur
18.00 Um trúna og tilveruna 18.30 Joyce Meyer 19.00
CBN fréttastofan 20.00 Ísrael í dag 21.00 Gunnar Þor-
steinsson 21.30 Ron Phillips 22.00 Joyce Meyer 22.30
Blandað efni 23.00 CBN fréttastofan 0.00 Nætursjón-
varp
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Charles Dennis Buchinsky er betur þekktur sem
kvikmyndaleikarinn Charles Bronson. Hann er
erkitýpa af hinum harða töffara þar sem tími og
reynsla hefur sett sinn svip á andlit hans. Einn
gagnrýnandi lýsti honum eitt sinn sem Clark
Gable sem hefur verið aðeins of lengi úti í sól-
inni.
Charles Bronson fæddist 3. nóvember 1921 í
Pensylvaníu og átti hann ein 13 systkini. Foreldrar
hans voru flóttamenn frá Litháen en faðir hans
starfaði sem kolaverkamaður og var fjölskyldan
mjög fátæk. Eftir að Charles lauk menntaskóla
aðstoðaði hann föður sinn í námunum og uppsk-
ar ævilanga innilokunarkennd. Hann barðist í
seinni heimsstyrjöldinni, en eftir stríðið fór hann

og lærði myndlist. Í framhaldi af því fór hann í
leiklistarskóla þar sem einn kennarinn tók eftir
honum og mælti með honum í hlutverk í kvik-
mynd, sem varð til þess að hann fékk sitt fyrsta
hlutverk í myndinni You're in the Navy Now árið
1951. Hann vakti fyrst athygli í myndinni House of
Wax árið 1953 en uppfrá því var hann oftast settur
í hlutverk illmennisins, eða hlutverk sem hæfði
karlmannlegu útliti hans. Hann var þekktastur fyrir
að vera maður fárra orða en mikillar hreyfingar.
Evrópa heillaðist af þessum fáláta leikstíl hans og
stjarna hans fór rísandi. Hann lék í fjöldanum öll-
um af bíómyndum um ævina og er hann ein
þekktasta hasarmyndahetja Hollywood. Hann lést
30. ágúst 2003.

The Dirty Dozen - 1967 The Evil that Man do - 1984 Murphy's Law - 1986
Þrjár bestu myndir 
Charles Bronson:

Í TÆKINU 

Ma›ur fárra or›a
CHARLES BRONSON LEIKUR Í FAMILY OF COPS II Á SKJÁEINUM KL. 22.40 Í KVÖLD.

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:
Vægðarleysi 14.10 Í óperunni með Vaílu Vein-
ólínó 15.00 Söngkonan í svarta kjólnum
16.10 Sumartónleikar evrópskra útvarpsstöðva
18.28 Hugað að hönnun 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
á Kirkjulistahátíð í Hallgrímskirkju

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.10 Barnatíminn : Elísabet Brekkan. 13.00
Sögur af fólki. 14.00 Af lífi og dauða. 15.03
Bíóþátturinn 16.00 Tónlistarþáttur Dr.
Gunna.
18.00 Hitt og þetta úr Allt&sumt e. 18.30 Frétt-
ir Stöðvar 2 19.00 Barnatíminn e. 20.00
Messufall e. 21.00 Gullströndin – Skemmti-
þáttur e. 22.00 Margrætt e. 23.00 Frjálsar

hendur. 0.00 Sögur af fólki 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 fer fram annar leikur íslenska
kvennalandsliðsins í fótbolta í forkeppni
heimsmeistaramóts kvenna. Að þessu
sinni keppa íslensku stelpurnar við þær
sænsku, en þær eru taldar eiga eitt af
sterkustu liðunum í heiminum í dag.
Þess má geta að tvær stúlkur í íslenska
landsliðinu spila í Svíþjóð, þær Ásthildur
Helgadóttir og Erla Steina Arnardóttir.
Síðast kepptu stúlkurnar við Hvíta-Rúss-
land og sigruðu með 3-0 og gaman verð-
ur að sjá hvernig til tekst í dag.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sjónvarpið kl. 14.50

Mæta erfi›um 
andstæ›ingum

»

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.00 Rally: World Championship Germany 12.30 Cycling: Tour of
Spain 15.15 Tennis: Grand Slam Tournament US Open

BBC PRIME
12.00 Hetty Wainthropp Investigates 12.50 Teletubbies 13.15
Tweenies 13.35 Fimbles 13.55 Balamory 14.15 Binka 14.25 Step
Inside 14.35 Cavegirl 15.00 Antiques Roadshow 15.30 Vets in
Practice 16.00 Animal Park 17.00 Bargain Hunt 17.30 EastEnders
18.00 Holby City 19.00 Waking the Dead 19.50 Jonathan Creek
20.45 Black Cab 21.00 Blackadder the Third 21.30 3 Non-Blondes
22.00 Two Thousand Acres of Sky 23.00 Hidden Treasure 0.00
Supernatural Science 1.00 Shakespeare in Perspective

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Golden Baboons 13.00 The Sea Hunters: Still On Patrol - the
Hunt for Hitler's U-boat 215 14.00 A Treasure Ship's Tragedy 15.00
The Sea Hunters: the Wreck of Arturo Prat's Esmeralda 16.00
Battlefront: Monte Cassino 16.30 Battlefront: Battle of Anzio 17.00
Animal Nightmares: Sharks 17.30 Monkey Business 18.00 Golden
Baboons *living Wild* 19.00 When Expeditions Go Wrong: Climber
Hostages 20.00 The Hunt for Hitler's Scientists 21.00 The Sea
Hunters: the Search for Tonquin and Isabella 22.00 The Sea
Hunters: Juno Beach D-day Underwater 23.00 The Hunt for Hitler's
Scientists 0.00 The Sea Hunters: the Search for Tonquin and Isa-
bella

ANIMAL PLANET
12.00 Killer Ants 13.00 Pet Star 14.00 Animal Precinct 15.00 Pet
Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing Animal Videos 16.30 Big
Cat Diary 17.00 Monkey Business 17.30 Animals A-Z 18.00 Killer
Ants 19.00 Return of the Cheetah 20.00 Crocodile Hunter 21.00
Animal Cops Houston 22.00 Monkey Business 22.30 Animals A-Z
23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife SOS 0.00 Return of the Cheetah
1.00 Killer Ants

DISCOVERY
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Hooked on Fishing 13.00
Super Structures 14.00 Extreme Machines 15.00 Scrapheap Chal-
lenge 16.00 Rides 17.00 American Chopper 18.00 Mythbusters
19.00 Two Lives One Body 20.00 Trauma 21.00 Body Works 22.00
Forensic Detectives 23.00 Mythbusters 0.00 Battlefield

MTV
12.00 Boiling Points 12.30 Just See Mtv 14.00 Spongebob Squ-
arepants 14.30 Wishlist 15.00 Trl 16.00 Dismissed 16.30 Just See
Mtv 17.30 Mtv:new 18.00 European Top 20 19.00 Switched on
20.00 The House of Wax 20.30 Meet the Barkers 21.00 Top 10 at
Ten 22.00 Power Girls 22.30 The Real World Philadelphia 23.00 The
Rock Chart 0.00 Just See Mtv

VH1
15.30 So 80s 16.00 VH1's video jukebox 17.00 Smells Like the 90's
18.00 VH1 Classic 18.30 Rise & Fall of Michael Jackson 19.00 All
Access 20.00 I Want a Famous Face 21.00 VH1 Rocks 21.30
Flipside 22.00 Michael Jackson Top 5 22.30 The Fabulous Life of...
23.00 VH1 Hits

CLUB
12.10 Fashion House 12.35 Paradise Seekers 13.00 Staying in Style
13.30 Hollywood One on One 14.00 The Review 14.25 City Hospi-
tal 15.10 The Roseanne Show 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method
16.50 Single Girls 17.40 Hollywood Star Treatment 18.05 It's a Girl
Thing 18.30 Hollywood One on One 19.00 Girls Behaving Badly
19.25 Cheaters 20.15 Sextacy 21.10 My Messy Bedroom 21.35
More Sex Tips for Girls 22.00 What Men Want 22.30 Men on
Women 23.00 Weekend Warriors 23.30 Anything I Can Do 23.55
Arresting Design 0.25 Fashion House 0.50 Ross's BBQ Party 1.15
Staying in Style

CARTOON NETWORK 
12.20 Samurai Jack 12.45 Foster's Home for Imaginary Friends
13.10 Ed, Edd n Eddy 13.35 Codename: Kids Next Door 14.00 Hi Hi
Puffy Amiyumi 14.25 The Cramp Twins 14.50 The Powerpuff Girls
15.15 Johnny Bravo 15.40 Megas XLR 16.05 Samurai Jack 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
12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Spider-Man 13.25
Moville Mysteries 13.50 Pokémon VI 14.15 Digimon I 14.40 Spider-
Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies

MGM
13.40 Nobody's Fool 15.25 Breakheart Pass 17.00 Lilies of the Field
18.35 Valet Girls 20.00 Board Heads 21.30 Goodbye Supermom
23.05 After Midnight 0.40 Betsy, the 2.45 Scalphunters, the

TCM
19.00 An American in Paris 20.50 On the Town 22.25 Clash of the
Titans 0.25 The Swordsman of Siena 2.05 Edward My Son

HALLMARK
12.45 Seasons of the Heart 14.15 Nowhere to Land 16.00 Touched
by an Angel IV 16.45 Ford: The Man and the Machine 18.30 Early
Edition 19.15 Midsomer Murders 21.00 The Mapmaker 22.30 Early
Edition 23.15 Midsomer Murders 1.00 Annie's Point 2.30 The
Mapmaker

BBC FOOD
12.00 Sophie's Weekends 12.30 Grigson 13.00 The Way We
Cooked 13.30 The Great Canadian Food Show 14.00 Rachel's
Favourite Food 14.30 Beyond River Cottage 15.00 The Hi Lo Club
15.30 Ready Steady Cook 16.00 Food Source Asia 16.30 A Cook's
Tour 17.00 Off the Menu 17.30 Deck Dates 18.00 Douglas Chew
Cooks Asia 18.30 Ready Steady Cook 19.00 Madhur Jaffrey's Far
Eastern Cookery 19.30 James Martin Sweet 20.00 The Naked Chef
20.30 Cupid's Dinner 21.00 Ever Wondered About Food 21.30 Rea-
dy Steady Cook

DR1
11.25 Prydting til haven 11.55 Om karligheden 12.30 Dyrehospitalet
13.00 TV Avisen med vejret 13.20 Schackenborg - Godset i
Grënselandet 13.50 Nyheder pÜ tegnsprog 14.00 Becoming 14.30
Last Exile 15.00 Yu-Gi-Oh! 15.20 Droopy 15.30 Troldspejlet 16.00
Palle Gris pa eventyr 16.20 Anton 16.30 TV Avisen med Sport og
Vejret 17.00 Dagens Danmark 17.30 Derhjemme 18.00 Rejseholdet
19.00 TV Avisen 19.25 Horisont 19.50 SportNyt 20.00 Dommer und-
er anklage 21.20Efter flodbylgen 21.50 TV Talenter 2005 16.30 TV
Avisen 17.00 Dagens Danmark 17.30 Derhjemme 18.00 Rejsehold-
et 19.00 TV Avisen 19.25 Horisont 19.50 SportNyt 20.00 Dommer
under anklage 21.20 Efter flodbylgen 21.50 TV Talenter 2005

SV1
12.15 Sportspegeln 13.00 Stopptid 13.05 Agenda 14.00 Rapport
14.10 Gomorron Sverige 15.00 Antarktis 15.30 Krokodill 16.00 Boli-
Bompa 16.01 Nalle har ett stort blatt hus 16.25 Budfirman Bums -
musikvideo 16.30 Min far ar boxare 17.00 Kejsarinnorna Zhang
17.25 Blomstersprak 17.30 Rapport 18.00 Krönikan 19.00
Sommartorpet 19.30 Sverige! 20.00 Hals över huvud 21.40 Rapport
21.50 Kulturnyheterna2 2.00 Sommardebatt 23.00 Sändning från
SVT24

Svíþjóð-Ísland



Eins og flestir vita er leikarinn Rob
Schneider á landinu í þeim tilgangi
að kynna mynd sína Deuce Bigalow:
European Gigolo. Það sem færri
vita er að þó svo að hann hafi ekki
verið lengi á landinu þá hefur hann
nú þegar lagt leið sína í Nonnabúð
og splæst í jakka í merkinu vinsæla
Dead. Eflaust hefur hann splæst í
eitthvað fleira því hann er nú
einu sinni Hollywood-leikari og
hlýtur að hafa eitthvað á milli
handanna. Athygli vakti að vin-
kona hans sem var með honum
á frumsýningunni klæddist
þar einnig Dead-peysu. 

Þegar komið var í eft-
irpartýið á skemmtistaðnum
Rex mættu þar fleiri alvöru
Hollywood-stjörnur sem dvelja
hérlendis vegna myndarinnar
Flags of our Fathers og þar á með-
al leikarinn Jesse Bradford sem
meðal annars hefur leikið í mynd-
unum The Swimfan og Bring It On.
Bradford stóð upp úr leikarahópn-
um vegna hettupeysunnar sem

gægðist upp úr jakkanum en á
henni var letrað merki Dead.

Þetta er svosum ekkert nýtt af
nálinni, því áður hafa stór-
stjörnur gert stórkaup í búðinni

og þar á meðal söngkonan Pink. En
það er augljóst að Nonnabúð er far-
in að vera eins og Bláa Lónið fyrir
erlenda ferðamenn, því þegar kom-
ið er til Íslands og ferðamaðurinn
jafnvel búinn að tékka á Lóninu þá
liggur straumurinn greinilega bein-
ustu leið í Nonnabúð. ■
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Tónlistarkonan Hera mun hita upp fyr-
ir sjálfan Joe Cocker á tónleikunum

sem hann heldur í Laugardalshöll
fimmtudaginn 1. september. Hera er að
senda frá sér sína fimmtu breiðskífu í
næsta mánuði en eins og flestir vita er
Hera íslenskur tónlistarmaður sem býr á
Nýja Sjálandi. Hera hefur gefið út fimm

hljómplötur og er virt hér á
landi bæði sem söng-
kona og lagahöfundur.
Hún er alls ekki óvön því
að hita upp fyrir stór-

stjörnur því fyrir
nokkrum árum hit-
aði hún upp hér í
Reykjavík fyrir Nick

Cave og í sumar spilaði hún meðal ann-
ars á Glastonbury tónlistarhátíðinni í
Bretlandi.

Ínæstu viku er áætlað að stórar tökur
fari fram í kvikmynd Clints Eastwood

Flags of our Fathers. Má þar nefna
fánatökuna frægu sem nánast öll mynd-
in snýst um. Það bregður hins vegar svo
við að margir staðgenglar eru farnir til
náms og annarra starfa þannig að ein-
hver skortur er á slíkum. Þess vegna
gefst nú enn fleiri íslenskum hreysti-
mönnum tækifæri til að komast í tæri
við Hollywood- stjörnurnar Ryan
Phillippe og Jesse Bradford að
ógleymdum Eastwood sjálfum. Það er
Eskimo Group sem hefur veg og vanda
að því að velja í hlutverkin.

Það hefur farið mikið fyrir bandaríska
leikaranum Rob Schneider sem sótti

Ísland heim í vikunni til þess að kynna
nýjustu myndina sína Deuce Bigalow:
European Gigolo. Því hefur verið haldið
nokkuð á lofti í fjölmiðlum, þar á meðal
Fréttablaðinu, að Schneider sé fyrsta
Hollywood-stjarnan sem komi hingað
gagngert til þess að kynna kvikmynd en
það er ekki alls kostar rétt þar sem
Óskarsverðlaunahafinn Jon
Voight, faðir sjálfrar Ang-
elinu Jolie og ágætur
vinur Árna Samúels-
sonar í Sambíóunum,
kom til Íslands
árið1990 til að kynna
kvikmyndina sína, Et-
ernity sem Árni sýndi.

Straumurinn liggur í Nonnabú›

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8
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1.065 milljónir króna.

Jón Gnarr, skemmtikraftur með
meiru, ætlar að leggja sitt af
mörkum í jólabókaflóðinu. Hann
rær á trúarleg mið því Skálholts-
útgáfan, útgáfufélag þjóðkirkj-
unnar, sér um útgáfuna á riti sem
mun innihalda pistla sem Jón hef-
ur skrifað í Fréttablaðið auk nokk-
urra sem ekki hafa birst áður.

Síðasta haust renndi Jón Gnarr
hýru auga til guðfræðinnar í Há-
skóla Íslands og því ljóst að í hon-
um eru trúarlegar taugar. „Ég
skoðaði möguleika mína á að kom-
ast þar inn og þeir voru engir
vegna þess að ég er ekki með
stúdentspróf,” segir hann. „En ég
hef alltaf verið talsmaður þess að
maður geri það sem mann langar
til og láti ekkert stöðva sig. Ég hef
til dæmis aldrei farið í leiklistar-
skóla en er samt leikari, ég hef
ekki lært myndlist en er samt
myndlistarmaður,” segir Jón
Gnarr. 

Hann segir að hann hafi alltaf
verið trúaður og að verk hans mót-
ist af því. „Ég var einu sinni nörd
og allt annað sem ég hef gert tel
ég hafa verið að mestu leyti guðs
vilja. Ég held að allar hugmyndir
komi frá guði, hann setur hug-
myndirnar í kollinn á manni. Til
dæmis í gríninu, mikið af því hef-
ur verið fyrir mér ákveðið trúboð.
Í Tvíhöfða var ég að velta skurð-
goðum og afhjúpa lygina í samfé-
laginu með Sigurjóni, en hann er
líka mjög trúaður maður, “ segir
Jón Gnarr. 

Jón Gnarr segir að hann sé oft
spurður að því hvort að hann sé
frelsaður. „Það er ein skilgreining
sem ég á erfitt með að átta mig á.
Flestir halda að þeir sem séu
frelsaðir séu hálfklikkaðir, fari á
trúarsamkomur og hrópi halelúja
með hendur á lofti. Það er í raun-
inni hægt að spyrja ertu fáviti ef
maður hefur þá hugmynd um það
að vera frelsaður,” segir hann.

Hann segir að fólk eigi erfitt

með að ímynda sér grínistann Jón
Gnarr sem mjög trúaðan mann
vegna þess að við búum í svo
miklu sérhæfingar- og skilgrein-
ingarsamfélagi þar sem allt verð-
ur að vera fastskorðað. „Það vilja
allir skilgreina hlutina út í æsar.
Við kaupum ekki lengur lifandi
kind og skerum hana á háls og
sneiðum, heldur fáum við hana til-
búna, skilgreinda. Við förum út í
búð og biðjum um kótelettur,”
segir Jón. 

Guðs menn koma í öllum
stærðum og gerðum og Jón Gnarr
hefur gaman af því að brjóta upp
skilgreiningarnar. Eða er hann
kannski bara að grínast með
þessu öllu saman? „Margir hafa
spurt mig hvort að ég sé að grín-
ast, til dæmis með myndlistarsýn-
ingunni minni þar sem ég lét „ak-
sjón-karla“ tákna persónur í Bibl-
íunni. En hefur engum dottið í hug
að guð sé kannski að grínast? Skil-
greining okkar á guði er sú að guð
grínist ekki, að guð sé alvarlegt og
þunglynt afl, sem er alrangt. Ég
veit að guð grínast. Guð er alveg
stórkostlegur húmor,“ segir Jón
Gnarr.

Edda Möller, framkvæmda-
stjóri Skálholtsútgáfunnar, segir
að bók Jóns komi út með haustinu
og eigi erindi við alla. „Þetta á
ekki að vera einhver viðhafnarút-
gáfa heldur nánast eitthvað sem
fólk getur stungið í vasann og haft
út í lífið. Jón á svo auðvelt með að
greina kjarnann frá hisminu.
Hann lýsir því vel hvernig kristin
trú hefur haft áhrif á líf hans. Það
skilja það allir og það finnst mér
svo flott,” segir Edda. „Okkur
finnst Jón Gnarr tala mannamál
og hann er líka þekktur svo það er
hlustað á hann,” segir hún. ■

JÓN GNARR „Ég hef oft sagt að ég sé
grínengill,“ segir Jón og viðurkennir að
grínið hafi oft verið trúboð að vissu leyti.

JÓN GNARR: GEFUR ÚT BAKÞANKA SÍNA HJÁ SKÁLHOLTSÚTGÁFUNNI

Guð er stórkostlegur húmor
FRÉTTIR AF FÓLKI

HIN HLIÐIN
Á JÓNI JÓSEPI SNÆBJÖRNSSYNI, SÖNGVARA, LEIKARA OG SJÓNVARPSMANNI.

Hvernig ertu núna?Ég er rosalega góður. Er með handfrjálsan búnað að
sækja strákinn minn í leikskóla.
Augnlitur?: Líklegast grágrænn.
Starf?: Held að ég sé allt muligt-maður innan skemmtanageirans
Stjörnumerki?: Tvíburi.
Hjúskaparstaða?: Vel giftur, það er mín staða
Hvaðan ertu?: Ég var alinn upp á Akureyri en átti stutt stopp á fæðingar-
deildinni í Reykjavík
Helsta afrek?: Eitt og hálft barn og að hafa náð í konuna mína.
Helstu veikleikar?: Fljótfær og hégómagjarn og með eindæmum latur
stundum.
Helstu kostir?: Ég get tekið hverjum degi með brosi á vör.
Uppáhaldssjónvarpsþáttur?: Íslenski popplistinn á Sirkus.
Uppáhaldsútvarpsþáttur?: Alveg ferlega hrifinn af FM sokkum.
Mestu vonbrigði lífsins?: Að komast ekki í Grease 1998.
Áhugamál?: Tónlist, barnauppeldi, hjúskapur, bílar og græjudella.
Viltu vinna milljón?: Já, já, ef hún er unnin á heiðarlegan máta.
Jeppi eða sportbíll?: Mér er alveg sama svo lengi sem það er Volvo.

Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?: Flugmaður, leikari,
söngvari og sjónvarpsmaður. 
Hver er fyndnastur/fyndnust?: Konan mín á alveg ótrúlega spretti
í bröndurum. Hún hefur meinfyndna sýn á lífið.
Hver er kynþokkafyllst(ur)?: Konan mín er langkynþokka-
fyllst.
Trúir þú á drauga?:Já, já. Ætli maður verði ekki að hafa all-
an varann á.
Áttu gæludýr?: Gibson J200 gítarinn sem ég var að kaupa
mér. Ég gæli við hann af því að hann er svo dýr. 
Besta kvikmynd í heimi?: Ég var að horfa á Spanglish. Hún
er rosalega góð.
Besta bók í heimi?: Brekkukotsannáll er alltaf æðislegur. 
Næst á dagskrá?: Íslenski popplistinn er á mánudeginum, Strák-
arnir okkar er frumsýnd á fimmtudeginum, útgáfutónleikar með
Eyva á föstudeginum, Ávaxtakarfan á Akureyri á laugardeginum,
styrktartónleikar í Reykjavík stutt á eftir, Nasa um kvöldið, síðan
er baka í ofninum og svo er ég að flytja inn í íbúðina mína. 

1.6.1977

Tekur hverjum degi me› brosi á vör

... fær Sigurður Flosason saxófón-
leikari fyrir að skipuleggja hina
afar áhugaverðu jazzhátíð Jazz
undir fjöllum.

HRÓSIÐ

PINK Með Bubba Morthens á
bringunni.

ROB SCHNEIDER Flottur í tauinu. Hann var ekki sá eini af erlendu bergi brotinn
sem skartaði Dead-flík því vinkona hans og leikarinn Jesse Bradford höfðu greini-
lega líka komið við í Nonnabúð. 



Hugsaðu stórt!

KLV-30HR3S
30" Sony LCD sjónvarp
199.950 krónur
RDR-GX210S fylgir frítt með.

Fáðu þér veggsjónvarp 
og DVD upptökutæki fylgir!

42”

42”30”

DVD upptökutæki
Fylgir með!

44.950 kr.

KEP42M1SI
42" Sony Plasma sjónvarp
299.950 krónur
RDR-GX210S fylgir frítt með.
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

Opið sunnudag frá kl. 13-18    Sími: 530 2900 

ELDHÚSIÐ -  BAÐHERBERGIÐ -  FATASK ÁPAR

Til afhendingar strax af lager

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Í tíu dropa
Sú tíð er liðin að húsmæður hittist

til að spjalla og veita hver annarri
félagsskap. Margar konur eru aðeins
tímabundið heimavinnandi og þá í
hinu alræmda fæðingarorlofi. Og því
ekki kunnugar þeim kúltúr að kíkja
yfir í tíu dropa, eða að vera með tusk-
una á lofti allan daginn og með nýbak-
að á borðum fyrir gesti og gangandi.

SJÁLF myndi ég upplifa mig dóna-
lega færi ég í heimsókn án þess að
gera boð á undan mér. Engu að síður
er ég ævinlega viðbúin því að einhver
líti inn í kaffi. Maður býr kannski
ekki alltaf svo vel að vera með
heimabakað, en fer þeim mun oftar í
bakarí til að eiga sætindi handa vænt-
anlegum gestum. Sætabrauðið maular
maður svo einn yfir Opruh Winfrey á
morgnana. Sem á kannski sinn þátt í
því hvað meðgönguspikið er langlíft.

NÆSTI dagskrárliður morgunsjón-
varpsins drepur þó samviskubitið yf-
irleitt snarlega. Með barn á brjósti,
horfandi einbeitt á konurnar í sjón-
varpsleikfiminni svitna, eykst
brennslan örugglega. Upplýst um að
skvísurnar ætli að vinna vel á maga,
rassi og lærum fær maður sér aðra
sneið af kökunni, sem upphaflega var
ætluð gestum. Sandkaka verður fyrir
valinu í bakaríinu að ígrunduðu máli.
Sú sort er sennilegust í hluverki
heimabakstursins.

VERANDI heimavinnandi er ekki
laust við að þörfin fyrir að hafa heim-
ilið skínandi hreint hafi látið á sér
kræla. Aðallega birtast þessar hvatir
þó í innkaupaferðum að loknu morg-
unsjónvarpi, þegar maður sér fyrir
sér yfirgripsmiklar hreingerningar
með nýju Mr. Proper - sápunni eða fé-
laga hennar Mr. Muscle, eða með
Ajax, Cilit Bang eða íslenskri Mjöll.
Heima bíða hreingerningarvörurnar
svo eftir allsherjartiltektinni. Ráða-
góð kona benti á þá lausn að láta
brúsana og tuskurnar aldrei standa
innilokaðar í skáp. Þar er áróðurslegt
gildi þeirra ekkert. Mun betra er að
hafa græjurnar klárar á áberandi
stað, því þannig má fullyrða að þrif
hafi verið í vændum þegar maður
varð truflaður af gestunum.

NÚTÍMINN gengur ekki út það að
gera allt rétt, heldur að láta líta út
fyrir að svo sé. Og það er bara ekkert
minni vinna. Það er heilmikið mál að
halda tuskunum þvölum á gólfinu,
eiga keyptar kökur í frystinum og úr-
klippur af mangómaríneruðum sil-
ungsflökum á ísskápnum. Sennilega
er það skýringin á því að nútímakon-
ur, heimavinnandi um stundarsakir,
forðast að gera systrum sínum þann
óleik að kíkja óforvandis í heimsókn.

BAKÞANKAR
ÞORBJARGAR S.

GUNNLAUGSDÓTTUR

Innifali› er flug til og frá London Stansted
me› sköttum, tvær nætur á Hanbury
Manor hótelinu me› morgunver›i og
tveir golfhringir á PGA golfvellinum.
Mi›a› er vi› tvo saman í herbergi.

(Ástrí›u)fullar fótboltabullur klippi› hér

Fer›afljónusta Iceland Express, Grímsbæ, Efstalandi 26, Sími 5 500 600

 London Stansted

Reykjavík

Frankfurt Hahn

Kaupmannahöfn

Iceland Express b‡›ur nú helgarfer›ir til fyrsta flokks golfvalla sem allir eru í 15 til 40 mínútna akstursfjarlæg› frá
London Stansted. Kynntu flér fer›irnar sem eru í bo›i í september og október. Glæsileg golfhótel og frábærir vellir.
Ekki missa af flessu tækifæri til a› bæta sveifluna!

Golf www.icelandexpress.is/golf

BOLTINN ER HJÁ OKKUR

Ver› frá 39.900 kr.

Brot af fleim boltafer›um sem eru í bo›i, www.icelandexpress.is/fotbolti

Innifali›: flug bá›ar lei›ir me› sköttum, mi›i á völlinn og gisting í tvær nætur me› morgunmat.

Fer›irnar á Enska boltann rokseljast núna enda á fáránlega gó›u ver›i. Trygg›u flér sæti sem allra fyrst, e›a flú missir hreinlega af flessu!

SAMEINA‹U ÁSTRÍ‹UNA OG FER‹ALAGI‹ ME‹ ICELAND EXPRESS

Hanbury Manor Hotel

23. – 25. september
Chelsea – Aston Villa

14. – 16. október

Chelsea – Bolton

Innifali› er flug til og frá London
Stansted me› sköttum, fjórar nætur á
Hanbury Manor hótelinu me› morgun-
ver›i og fimm golfhringir á PGA golf-
vellinum. Mi›a› er vi› tvo saman í
herbergi.

Innifali› er flug til og frá London Stansted
me› sköttum, tvær nætur á Beadlow
Manor hótelinu me› morgunver›i og
kvöldver›i og ótakmarka› golf á tveimur
golfvöllum. Mi›a› er vi› tvo saman í
herbergi.

Beadlow Manor Hotel

Innifali› er flug til og frá London
Stansted me› sköttum, tvær nætur á
Beadlow Manor hótelinu me› morgun-
ver›i og kvöldver›i og flrír golfhringir.
Mi›a› er vi› tvo saman í herbergi.

Fótboltafer›ir

www.icelandexpress.is
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Ver› me› öllu

49.900 kr.
30. september – 2. október
Fulham – Manchester United

Ver› me› öllu

39.900 kr.

Ver› me› öllu

59.900 kr.
21. – 23. október

Arsenal – Manchester City

Ver› me› öllu

59.900 kr.

Ver› 44.900 kr.Pakki 1 Ver› 69.900 kr.Pakki 2 Ver› 34.900 kr.Pakki 1 Ver› 39.900 kr.Pakki 2


