
Margir hafa hvatt hann
til a› sækja landi› heim

VILL VINNA HUG OG HJÖRTU ÍSLENDINGA

▲

TÓNLIST 18  

MICHAEL BOLTON

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 550 5000

PRÓFKJÖR Líklegt er talið að Júlíus
Vífill Ingvarsson gefi út yfirlýs-
ingu í dag um að hann bjóði sig
fram í efsta sæti lista Sjálfstæðis-
flokksins fyrir borgarstjórnar-
kosningarnar næsta vor. Þegar
hafa Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
borgarfulltrúi og Gísli Marteinn
Baldursson varaborgarfulltrúi
boðið sig fram í efsta sæti, en
prófkjör Sjálfstæðisflokksins í
Reykjavík verður fjórða og
fimmta nóvember næstkomandi. 

Júlíus Vífill, sem hefur áður
verið borgarfulltrúi Sjálfstæðis-
flokksins, vildi ekki staðfesta við

Fréttablaðið í gær að hann myndi
gefa kost á sér í fyrsta sæti list-

ans. „Ég ætlaði að gefa út yfirlýs-
ingu í gær en þá kom nákomið
fólk að máli við mig og vildi koma
að fleiri sjónarmiðum. Ég er þakk-
látur þeim sem sýna þessu áhuga.
Ég mun að líkindum gefa eitthvað
út um hugsanlegt framboð mitt í
dag,“ segir Júlíus Vífill.

Guðlaugur Þór Þórðarson, borg-
arfulltrúi og þingmaður, hefur
ákveðið að gefa ekki kost á sér á
framboðslista Sjáflstæðisflokksins
fyrir borgarstjórnarkosningarnar.
Í Morgunblaðinu í dag lýsir hann
yfir stuðningi við Vilhjálm Þ. Vil-
hjálmsson í efsta sæti listans. - jh

Óvíst að Vilhjálmur Þ. og Gísli Marteinn berjist einir um efsta sæti D-listans:

Júlíus Vífill líklegur í toppslaginn

RIGNING um sunnan- og austanvert
landið. Þurrt að kalla norðvestan til. Slydda
eða snjókoma á miðhálendinu. Hiti 0-8 stig,
mildast syðst. VEÐUR 4
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18. september 2005 - 251. tölublað – 5. árgangur

Fannst látinn eftir 14 daga
Franz Stavarsson hafði búið hér á
landi í tæpa fjóra áratugi þegar hann
lést. Hann lenti utangarðs í kerfi fé-
lags- og heilbrigð-
ismála, þrátt fyrir
dygga aðstoð
tveggja mis-
kunnsamra
Samverja.

FÉLAGSMÁL 23

Valsstúlkur í átta liða úrslit
Kvennalið Vals varð í gær fyrsta
íslenska félagsliðið í
sögunni sem kemst í átta
liða úrslit Evrópukeppni
félagsliða. Margrét
Lára Viðarsdóttir
skoraði fernu í 8–0
sigri.

ÍÞRÓTTIR 30

fiarf sjaldan a› sussa
á fólk á bókasafninu

BÁRA HALLDÓRSDÓTTIR

ATVINNA Í MIÐJU BLAÐSINS  

▲

GRINDVÍKINGAR OG EYJAMENN UPPI – FRAMARAR NIÐUR Það var mikil dramatík í fallslagnum í Landsbankadeild karla þegar 18. og
síðasta umferðin fór fram í gær. Hér á myndinni sjást Grindvíkingar fagna sigri á Keflavík og sæti í Landsbankadeildinni á næsta sumri en
Grindavík var í fallsæti fyrir lokaleikina í gær.   sjá síður 26, 27 og 29

Reynt a› búa til ágreining 
Hjálmar Árnason flingflokksforma›ur segir a› stjórnarandsta›an reyni a› búa til alvarlegan ágreining
milli stjórnarflokkanna um frambo› til öryggisrá›s Sameinu›u fljó››anna. Slíkt sé einföldun á málinu.

ÖRYGGISRÁÐIÐ „Ég bið menn nú að
oftúlka ekki mín orð. Þessi um-
ræða hefur ítrekað farið fram
innan þingflokksins,“ segir
Hjálmar Árnason, þingflokksfor-
maður Framsóknarflokksins.
„Forsætisráðherra var á leið-
togafundi Sameinuðu þjóðanna
einvörðungu að árétta það sem
áður hefur komið fram, meðal
annars hjá Geir Haarde fyrir ári
þegar hann ávarpaði þing Sam-
einuðu þjóðanna sem staðgengill
Davíðs Oddssonar utanríkisráð-
herra. Halldór Ásgrímsson
minnti á það að Íslendingar væru
opnir fyrir því að sækja um aðild
að öryggisráði Sameinuðu þjóð-
anna.“

Hjálmar segir að allar þjóðir í
vestanverðri Evrópu utan þrjár
hafi tekið sæti í öryggisráðinu.
„Þetta eru Ísland, Lúxemborg og
Liechtenstein. Lúxemborg hefur
ákveðið að bjóða sig fram til setu
í ráðinu og ég minni á að til dæm-
is hafa Grænhöfðaeyjar átt þar
sæti. Spurningin er sú hvort við
séum með einhverjum hætti haf-
in yfir aðra og ættum að víkjast
undan þessari ábyrgð.“

Hjálmar segir hitt sjónarmiðið
snúa að kostnaðinum við fram-
boðið. „Okkar formaður hefur
haft fullan stuðning til þess að
fylgja þessu eftir með opnum
huga, meðal annars að skoða
hverju þurfi til að kosta. En menn

geta spurt þegar upphæðin liggur
fyrir hvort fjármunum sé betur

varið til annarra hluta, til dæmis
þróunaraðstoðar.“

Aðspurður um það hvort málið
sé í uppnámi og um það sé mikill
ágreiningur innan Framsóknar-
flokksins segist Hjálmar ekki líta
svo á. „Vandinn er sá hvernig
fjölmiðlar hafa fjallað um málið
og stjórnarandstaðan er að reyna
að búa til alvarlegan ágreining
um málið milli stjórnarflokk-
anna. Það er mikil einföldun á
málinu.“

Hjálmar telur málið í eðlileg-
um farvegi. „Um þetta verður
fjallað í þingflokknum og nefnd-
um þingsins og á þinginu fær það
eðlilega umræðu,“ segir Hjálmar
Árnason. - jh / sjá síðu 2

VEÐRIÐ Í DAG

Víðast nokkur vindur en hvassari
með suðausturströndinni

Danmörk:

Hafmeyjan
eignast systur
KAUPMANNAHÖFN Eftir að hafa
staðið ein í 92 ár er nú útlit fyrir
að Litla hafmeyjan fái félags-
skap. Yfirvöld í Kaupmannahöfn
hyggjast koma fyrir bronsstyttu
í um kílómetra fjarlægð frá
staðnum þar sem Litla hafmeyj-
an er. 

Nýja styttan hefur verið köll-
uð Litla systirin og er nútímaleg
útgáfa af Litlu hafmeyjunni sem
hefur verið mjög vinsæl meðal
ferðamanna í áraraðir og verið
eins konar þjóðartákn. Það er
listamaðurinn Bjørn Nørgaard
sem gerði hina nýju styttu. 

Litla hafmeyjan var gerð af
myndhöggvaranum Edvard C.J.
Eriksen. Hún var afhjúpuð árið
1913 og var gjöf til Kaupmanna-
hafnar frá Carl Jacobsen sem
stofnaði Carlsberg bruggverk-
smiðjuna.

Við gerð styttunnar sótti
Eriksen innblástur í ævintýri
H.C. Andersen um Litlu haf-
meyjuna. - ks

JÚLÍUS VÍFILL INGVARSSON Júlíus Vífill gef-
ur að líkindum út yfirlýsingu í dag um
þátttöku í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í
Reykjavík.

Fékk hráar rófur í afmælisgjöf
Kjartan Ragnarsson leikstjóri heldur
upp á sextugsafmæli sitt á sveitasetri
rétt utan við Prag í Tékklandi. 

TÍMAMÓT 12

Í átt til múslímskrar
upplýsingar
Salman Rushdie segir að Íslam eftir
siðaskipti myndi hvetja múslíma sem
búa utan múslíma-
heimsins til að koma
út úr gettóunum,
sem þeir hafi  sjálf-
viljugir reist yfir sig.

SKOÐUN 8
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ÖRYGGISRÁÐ SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA All-
ar þjóðir í vestanverðri Evrópu hafa tekið
sæti í öryggisráðinu utan Ísland, Liechten-
stein og Lúxemborg. 
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Varðskip, bátar og 150 leitarmenn leituðu við Sundin:

Lík Fri›riks fundi›
SLYS Lík Friðriks Ásgeirs Her-
mannssonar, sem fórst þegar bátur
strandaði á Viðeyjarsundi laugar-
daginn 10. september síðastliðinn,
fannst eftir umfangsmikla leit í
gær.

Líkið fannst um klukkan fimm
síðdegis með neðansjávarmynda-
vél skammt frá strandstað bátsins
á Skarfaskeri. 

Leitin í gær var ein sú umfangs-
mesta sem skipulögð hefur verið
mörg undanfarin ár. Um 150 manns
gengu fjörur frá Gróttu að Hofsvík
á Kjalarnesi og 30 kafarar leituðu
neðansjávar. Varðskip, tvö björg-
unarskip og ellefu bátar voru not-
aðir við leitina.

Friðrik Ásgeir var 34 ára gamall
en auk hans fórst Matthildur Harð-
ardóttir, sambýliskona hans, í slys-
inu fyrir rúmri viku. Þrennt komst
af, þar af 11 ára drengur.

Jónas Garðarsson og Guðjóna
Harpa Helgadóttir hafa réttar-
stöðu sakborninga við yfirheyrslur,
en grunur leikur á að þau hafi ver-
ið undir áhrifum áfengis þegar bát-
urinn steytti á skeri og sökk. Rann-
sókn málsins er ekki lokið. - jh

ÖRYGGISRÁÐIÐ „Það opinberast fyr-
ir framan alþjóð að stjórnarliðar
tala í austur og vestur. Ríkis-
stjórnin hefur haldið á þessu eins
og hún ætli sér í framboð til ör-
yggisráðsins og hefur varið til
þess miklum fjármunum,“ segir
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, for-
maður Samfylkingarinnar. Hún
segir að þessi sama ríkisstjórn

tali nú eins og engin ákvörðun
hafi verið tekin. „Menn tala svona
út og suður í báðum stjórnarflokk-
unum. Samfylkingin hefur stutt
framboðið og við höfum ekki séð
ný rök fyrir því að hoppa eigi af
vagninum nú þrátt fyrir glundroð-
ann á hægri vængnum,“ segir
Ingibjörg Sólrún.

„Það er fráleitt að stjórnarand-
staðan sé að gera framboð til ör-
yggisráðsins að átakamáli milli
stjórnarflokkanna,“ segir Ög-
mundur Jónasson, þingmaður
Vinstri grænna.

Ögmundi finnst mikilvægt að
fá botn í málið hið fyrsta og að Ís-
lendingar eigi að hefja sig yfir
karpið og hugsa um hagsmuni Ís-
lands út á við. „En fram hjá því
verður ekki horft að það er
ágreiningur um þetta innan
stjórnarliðsins. Það er út af fyrir
sig styrkleikamerki að tala opin-

skátt um þann ágreining eins og
Hjálmar og fleiri hafa gert,“ segir
Ögmundur. - jh

VIÐSKIPTI „Við munum setja mark
okkar á fyrirtækið í framhaldinu
og því má búast við breytingum.
En við munum láta verkin tala.
Ég er sannfærður um að stjórn-
endur og starfsmenn Símans
munu taka fullan þátt í þeim
breytingum. Það er mikill kraft-
ur í félaginu og við hyggjumst
nýta það til sóknar,“ sagði Lýður
Guðmundsson, stjórnarformaður
Símans, á hluthafafundi í gær
eftir að ný stjórn félagsins var
kjörin.

Aðspurður eftir fundinn
hvaða breytingar væru framund-
an sagði Lýður vilja halda sig við
þá venju að spara yfirlýsingarn-
ar; hann gæfi ógjarnan loforð og
léti verkin frekar tala. Spurður
þá hvort tækifæri til frekari
vaxtar væru erlendis sagði hann
nýja eigendur vissulega horfa út
fyrir landsteinana. Starfsvett-
vangur þeirra væri meðal annars
meginland Evrópu og Bretland.

Auk Lýðs voru kjörin í stjórn-
ina Panikos Katsouris, Gísli
Hjálmtýsson, Sigurgeir Brynjar
Kristgeirsson og Rannveig Rist,
sem heldur áfram í stjórninni.
Katsouris situr í stjórn Bakka-
varar og er viðskiptafélagi
Bakkabræðra. Ágúst Guðmunds-
son, bróðir Lýðs, Erlendur
Hjaltason og Sveinn Þór Stefáns-
son eru varastjórnarmenn.

Ný stjórn Símans kom saman
að loknum hluthafafundinum og
skipti með sér verkum. Þá var
ákveðið að Brynjólfur Bjarnason
yrði áfram forstjóri félagsins.

Lýður upplýsti að Síminn yrði
afskráður af tilboðsmarkaði

Kauphallar Íslands. Eignarhald-
ið væri það samþjappað að félag-
ið nyti ekki þeirra kosta sem
fylgdi skráningu í kauphöll. Að-
eins 1,2 prósent væru í dreifðri
eign og þeir hluthafar fengju
sent yfirtökutilboð á næstu dög-
um samkvæmt lögum. Hins veg-

ar yrðu meirihlutaeigendurnir
ánægðari eftir því sem færri
tækju því tilboði og fylgdu þeim
eftir. Fyrir árslok 2007 yrði sótt
um skráningu á aðallista Kaup-
hallarinnar og 30 prósent hluta-
fjár selt almenningi og öðrum
fjárfestum. bjorgvin@frettabladid.is

Sameinuðu þjóðirnar:

Rice sendi
Írönum tóninn
NEW YORK, AP Kofi Annan, fram-
kvæmdastjóri Sameinuðu þjóð-
anna, varaði leiðtoga heims að
tefla á tæpasta vað í samskiptum
sínum á milli á leiðtogafundi Sam-
einuðu þjóðanna í New York í gær. 

Annan sagði nauðsynlegt að
fara varlega því hættan á út-
breiðslu kjarnorkuvopna og
hryðjuverkum ykist dag frá degi.
Í jómfrúarræðu sinni hjá Samein-
uðu þjóðunum hvatti Condoleezza
Rice, utanríkisráðherra Banda-
ríkjanna, Írana að legga kjarn-
orkuáætlun sína á hilluna. Hvatti
hún Evrópusambandið til að sýna
Írönum fulla hörku þar sem Íran-
ar hefðu dregið sig út úr viðræð-
um um kjarnorkuáætlun sína.

SPURNING DAGSINS
Jón, er afli› enn flá n‡tt?

„Já, það þarf nýtt afl í öllu.“ 

Jón Magnússon lögfræðingur hefur verið í for-
svari fyrir stjórnmálasamtökin Nýtt afl en hópur-
inn kom fyrst upp á yfirborðið árið 2003.

Kosningar í Afganistan:

Sex flúsund 
í frambo›i
KABÚL, AP Afganar ganga til kosn-
inga í dag. Tólf milljónir manna
eru á kjörskrá og geta þeir kosið
milli sex þúsund frambjóðenda. 

Miklar óeirðir hafa verið í
landinu í aðdraganda kosning-
anna vegna árása talíbana sem
eru mótfallnir kosningunum.
Hundruð manna hafa látist í
óeirðunum síðustu daga. Tuttugu
talíbanar voru handteknir í gær
eftir að hafa reynt að sprengja
upp stíflu í Helmand-héraði. Ef
stíflan hefði brostið hefðu þús-
undir manna látist.

VARÐSKIP OG BÁTAR Á SUNDUN-
UM Leitin í gær var ein sú um-

fangsmesta sem skipulögð hefur
verið um langan tíma. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

SLAGSMÁL Í KEFLAVÍK
Tilkynnt var um líkamsárás í
Hafnargötu í Keflavík um klukk-
an þrjú aðfaranótt laugardags.
Slagsmálin voru milli tveggja
manna á þrítugsaldri og gerir
lögreglan í Keflavík ráð fyrir að
þeir hafi verið ölvaðir. Að sögn
lögreglu var um minniháttar
slagsmál að ræða og lítið um
meiðsli.

Breytingar á rekstri
Símans í vændum
Brynjólfur Bjarnason ver›ur áfram forstjóri Símans. „fia› eru spennandi tímar
framundan,“ sag›i L‡›ur Gu›mundsson, n‡kjörinn stjórnarforma›ur, á hlut-
hafafundi í gær.

BRYNJÓLFUR BJARNASON OG LÝÐUR GUÐMUNDSSON „Ég er mjög ánægður með kaupin
á Símanum og ég er sannfærður um að við erum með gott fyrirtæki í höndunum,“ sagði
Lýður Guðmundsson, stjórnarformaður Símans. Nýir hluthafar bæru fyllsta traust til stjórn-
enda og starfsmanna Símans.
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INGIBJÖRG SÓLRÚN GÍSLADÓTTIR „Menn
tala svona út og suður í báðum stjórnar-
flokkunum.“

ÖGMUNDUR JÓNASSON „Það er styrkleika-
merki að tala opinskátt um ágreininginn
eins og Hjálmar og fleiri hafa gert.“

Glundroði vegna framboðs til öryggisráðsins, segja stjórnarandstæðingar:

Stjórnarli›ar tala í austur og vestur

BÆKLINGUM DREIFT  Kennslubæklingum
um það hvernig á að kjósa hefur verið
dreift til fólks.

KOFI ANNAN Varaði við útbreiðslu kjarn-
orkuvopna.

LÖGREGLUFRÉTTIR

HRAÐAKSTUR Á AKRANESI
Lögreglan á Akranesi tók fjóra
fyrir of hraðan akstur á Faxa-
braut á Akranesi að kvöldi föstu-
dags. Bílstjórarnir óku allir á
rúmlega níutíu kílómetra hraða
en hámarkshraðinn er fimmtíu
kílómetra hraði. Lögreglan segir
mjög mikið eftirlit með
hraðakstri í bænum og að allt of
mikið sé um hann. Í sömu götu
hafa tveir aðilar verið teknir að
undanförnu á um 133-140 kíló-
metra hraða. 

KVIKNAÐI Í RÖNTGENTÆKI
Lögreglan í Neskaupstað þurfti
að reykræsta í sjúkrahúsinu í
bænum um tvöleytið í gær eftir
að kviknað hafði í röntgentæki.
Engin slys urðu á fólki og málið
telst upplýst. 
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Me› KB Tekjuvernd er bili› brúa› sem myndast milli núverandi rá›stöfunartekna

flinna og grei›slna sem flú átt rétt á ver›ir flú fyrir launamissi af völdum sjúkdóma,

örorku e›a andláts. fiú fær› yfirs‡n yfir flá tryggingavernd sem flú n‡tur í dag og

vísbendingar um frekari tryggingaflörf. fiannig getur flú komi› í veg fyrir a› flú sért

vantrygg›/ur e›a oftrygg›/ur.

KB Tekjuvernd au›veldar flér einnig a› ákvar›a starfslok flín á einfaldan hátt.

KB Tekjuvernd er hagkvæm vernd sem dregur úr launamissi sem kann a› ver›a

vegna sjúkdóma, örorku, andláts e›a starfsloka.

Kanna›u máli›!

Bóka›u fund hjá rá›gjafa á www.kbbanki.is,

í síma 444 7000 e›a í næsta útibúi KB banka.

Vi› reiknum út KB Tekjuvernd mi›a› vi›

 flínar a›stæ›ur.

KB Líftryggingar hf., Sóltúni 26, 105 Reykjavík

Allar persónutryggingar í KB Tekjuvernd koma frá KB lífi



ÞÝSKALAND, AP Bæði Gerhard
Schröder kanslari og Angela Merk-
el, leiðtogi kristilegra demókrata,
rufu í gær þá sterku hefð, sem

viðgengist hefur
í Þýskalandi, að
flokkarnir láti
eiga sig að
stunda kosninga-
baráttu daginn
fyrir kosningar.

Allt bendir til
þess að afar mjótt verði á munum
í þingkosningunum, sem haldnar
verða í dag. Samkvæmt skoðana-
könnunum eru 25 prósent kjós-
enda hins vegar óákveðin, og þess
vegna láta stjórnmálamennirnir
einskis ófreistað að ná í sem
stærstan hluta af þeirri köku fyr-
ir sinn flokk.

Bæði Schröder og Merkel
héldu í gær til Norðurrínar-Vest-
falíu, sem er fjölmennasta sam-
bandsland Þýskalands.

Schröder hélt tuttugu mínútna
ræðu fyrir tíu þúsund manna sal í
bænum Recklinghausen, þar sem
hann kom inn á öll helstu baráttu-

mál sín, ítrekaði andstöðu sína við
innrás Bandaríkjanna í Írak og
hét því að styrkja enn frekar
tengsl Þýskalands við Frakkland
og Rússland.

Schröder varði einnig umbæt-
ur sínar í atvinnumálum og vel-
ferðarmálum, en gagnrýndi tillög-
ur Merkels um að ganga enn
lengra í umbótum í atvinnumálum
og einfalda skattakerfið.

Hásri röddu hvatti Schröder
trygga stuðningsmenn Jafnaðar-
mannaflokksins til þess að taka
óákveðna kjósendur með sér á
kjörstað.

„Hugsið um að taka afa og
ömmu með ykkur,“ sagði hann. „En
ekki nema þau ætli að kjósa SPD.“

Merkel útlistaði hugmyndir
sínar um að búa til fleiri atvinnu-
tækifæri og hraða efnahagsum-
bótum fyrir áheyrendum sínum í
Bonn. Hún lagði áherslu á að
fjöldi atvinnulausra hafi í valdatíð
jafnaðarmanna náð fimm milljón-
um manna. Það sé í fyrsta sinn frá
stríðslokum sem atvinnuleysið
hafi orðið þetta mikið. Í dag nemi
atvinnuleysið 11,4 prósentum.

„Kjósið breytingar vegna þess
að Þýskaland þarf á framtíð að
halda,“ sagði hún.

Síðustu skoðanakannanir
benda til þess að kristilegir
demókratar hafi enn vinninginn
en jafnaðarmönnum hefur orðið
vel ágengt á síðustu vikum við að
afla sér fylgis.

gudsteinn@frettabladid.is

KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

61,59 61,89

111,6 112,14

75,5 75,92

10,124 10,184

9,694 9,752

8,083 8,131

0,5553 0,5585

90,31 90,85

GENGI GJALDMIÐLA 16.9.2005
GENGIÐ

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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SAMEINING Sigurður Jónsson, bæj-
arstjóri Garðs, segir að bæjar-
stjórnin hafi allt frá byrjun verið
nánast einróma þeirrar skoðunar
að leggjast gegn sameiningu
sveitarfélagsins við Sandgerði og
Reykjanesbæ. „Það hefur verið
bent á mikla uppbyggingu hér og
líklegra til að halda þeirri þróun
áfram sé að íbúar hér geti valið
beint sína fulltrúa til að stjórna.“

Árni Sigfússon, bæjarstjóri
Reykjanesbæjar, hefur bent á að í
nýrri skýrslu sérfræðinga á veg-
um sameiningarnefndar Suður-
nesjamanna sé sameining Garðs,
Sandgerðis og Reykjanesbæjar
talin skynsamlegur kostur. „Þetta

þykir mér mjög merkilegt miðað
við að meirihluti nefndarmanna
var fyrirfram á móti samein-
ingu,“ sagði Árni í samtali við
Fréttablaðið á fimmtudag. 

Reynir Sveinsson, bæjarfull-
trúi í Sandgerði og formaður sam-
einingarnefndarinnar, segir and-
stöðu meirihluta bæjarstjórnar
Sandgerðis við sameiningu liggja
fyrir og skýrslur breyti þar engu
um. „Það er félagsmálaráðuneytið
sem skikkar okkur til að fara út í
kosningar um málið,“ sagði Reyn-
ir sem ranglega var tiltlaður bæj-
arstjóri Sandgerðis í Fréttablað-
inu í gær. Beðist er velvirðingar á
því. - jh 

Mladic leitað:

Strí›sglæpa-
manna leita›
SARAJEVO, AP Herlið Atlantshafs-
bandalagsins leitaði á heimili Mla-
djens Kendjic í gær. 

„Kendjic var einn af lífvörðum
Ratko Mladic, fyrrum hershöfð-
ingja, og er hann grunaður um að
veita Mladic stuðning enn þann
dag í dag,“ segir Derek Chappel,
erindreki NATO í Sarajevo. 

Mladic er ásamt Radovan
Karadzic efstur á lista eftirlýstra
stríðsglæpamanna úr Bosníustríð-
inu. Beggja hefur verið leitað síð-
an 1995 og bíða þeirra ákærur fyr-
ir þjóðarmorð og glæpi gegn
mannkyni.

* Svæði þar sem búast má við talsverðri vætu eru skyggð á kortinu. Minniháttar úrkoma er táknuð með dropum. Hitatölur sýna hæstu hitagildi.

Kaupmannahöfn
Osló
Stokkhólmur
Helsinki
London

París
Berlín
Frankfurt
Madríd
Barcelona

Alicante
Mílano
New York
San Francisco
Orlando/Flórída

16°C skýjað-skúr
20°C heiðskírt
14°C skýjað-skúr
13°C skýjað-skúr
19°C hálfskýjað

18°C heiðskírt
18°C heiðskírt
19°C heiðskírt
23°C heiðskírt
23°C heiðskírt

24°C skýjað-skúr
14°C skýjað-skúr
28°C heiðskírt
18°C heiðskírt
33°C heiðskírt

Fremur hægur vindur.

Fremur hægur vindur.

á morgun

NÚ FER HANN
KÓLNANDI

Já, nú er hann að snúa
sér í norðrið með
tilheyrandi breytingum
á hita. Næstu dagar
verða við eða undir
fimm gráðum fyrir
norðan en syðra
mjakast hitinn eitthvað
eilítið hærra. Það rofar
til syðra á morgun. Rétt
að vara við hálku og
eða snjókomu á fjall-
vegum.

HORFUR Í HÖF-
UÐBORGINNI

Snýst smám saman í
fremur hæga norð-
læga átt.  Rigning fram
á daginn en síðan
úrkomulítið. Hiti 3-7
stig að deginum.

flri›judagur

Sigurður Þ. Ragnarsson,
veðurfræðingur

Gola

Strekkingur

Nokkur vindur

Nokkur vindur

Nokkur vindur

Gola
Gola

Gola

Strekkingur

Allhvasst

Strekkingur

Alltaf einfalt

www.ob.is
14 stöðvar!

Fjór›ungur óákve›inn
fi‡skir stjórnmálamenn héldu ótrau›ir áfram kosningabaráttunni í gær. Mjótt
er á mununum en 25 prósent kjósenda eru enn óákve›in. Kosi› ver›ur í dag.

ANGELA MERKEL Formaður CDU brá sér á bílasýningu í Frankfurt í gær, daginn fyrir kosningar.

GERHARD SCHRÖDER Formaður SPD á
kosningafundi daginn fyrir kosningar.
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Samfylkingin:

Pæjurnar plotta
STJÓRNMÁL Stofnfundur kvenna-
hreyfingar Samfylkingarinnar fór
fram í Hveragerði í gær. Yfir-
skrift fundarins var „Pæjur og
pólitískt plott“ en um hundrað
konur af öllu landinu voru þarna
saman komnar og var Bryndís
Friðgeirsdóttir, bæjarfulltrúi á
Ísafirði, kosin formaður.

„Það var skemmtilegt hversu
mikil eining ríkti á fundinum um
að þörf væri fyrir að stofna
kvennahreyfingu innan Samfylk-
ingarinnar,“ segir Bryndís. „Til-
gangur hreyfingarinnar er að
gæta að hagsmunum kvenna inn-
an flokks sem utan. Ég held að
þörf sé á kvennahreyfingum alls
staðar, innan fyrirtækja og fé-
lagasamtaka sem og innan stjórn-
málaflokka.“ - bog

GÍSLI MARTEINN BALDURSSON Um þrjú
hundruð manns mættu á kosningaskrif-
stofu hans í gær þegar hún var opnuð. 

Fréttamaður handtekinn:

Talinn tengjast
al-kaída
ÍRAK Spænska lögreglan hefur
handtekið fréttamann Al-Jazeera
fréttastöðvarinnar. Hann hefur
verið ákærður fyrir að tengjast
hryðjuverkasamtökunum al-kaída.

Saksóknari í málinu segir
fréttamanninn, sem heitir
Tayseer Alouni, hafa verið í sam-
bandi við Immad Yarkas sem
einnig er ákærður en Yarkas var
áður handtekinn fyrir að aðstoða
hryðjuverkamenn sem skipulögðu
árásirnar á Bandaríkin 11. sept-
ember 2001. - bog

NÝI FORMAÐURINN Bryndís Friðgeirsdóttir
var kosin formaður.

Bæjarstjórinn í Garði er andvígur sameiningu á Suðurnesjum:

Vill a› íbúar rá›i sjálfir flróun bæjarins

BÆJARSTJÓRI REYKJANESBÆJAR Árni Sigfússon bendir á að samkvæmt nýrri skýrslu sé
sameining Reykjanesbæjar, Sandgerðis og Garðs talin skynsamleg.

fi‡sku
ÞINGKOSNINGARNAR

Opnar kosningaskrifstofu:

Um 300 l‡stu
stu›ningi
STJÓRNMÁL Gísli Marteinn opnaði
kosningaskrifstofu sína í gær í
Aðalstræti 6. 

„Það hefur verið góð stemning
hér í allan dag,“ sagði Gísli Mart-
einn í gær og bætti við að um þrjú
hundruð manns hefðu mætt og
lýst yfir stuðningi sínum. „Ég hef
slegið jákvæðan, uppbyggilegan
og bjartsýnan tón í kosningabar-
áttu mína frá byrjun og hef unnið
að því síðan. Ég vil láta þessa bar-
áttu snúast um þau mál sem sam-
eina sjálfstæðismenn og alla
borgarbúa.“

Kosningaskrifstofa hans verð-
ur opin frá og með mánudeginum,
opnar síðdegis og er opin fram á
kvöld. - bog
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GRILLPARTÝ. Glansandi nýir bílar í boði hjá Toyota um helgina.

www.toyota.is

Þau verða glansandi, Toyota grillin, í skemmtilegu grillpartýi hjá Toyota á 
Nýbýlaveginum um helgina. Á staðnum verður allur Toyota flotinn: Avensis, 
Corolla, Yaris, RAV4 og Land Cruiser. Eðalvagnar frá  Lexus verða líka á svæðinu og 
flottustu hjólin frá Yamaha kveikja í mönnum. 

Grilluð dagskrá: Tilboð og veitingar. 

•  Öllum seldum bílum þessa helgi fylgir handfrjáls búnaður
•  Þeir sem reynsluaka um helgina eiga möguleika á að vinna Playstation Portable
•  Í boði er 90% lán í nýjum bílum og 50% afsláttur af lántökugjaldi hjá Glitni
•  Sérlegir grillmeistarar Toyota grilla fyrir gesti  

Opið í dag, sunnudag, frá kl. 13-16

 Komdu, sjáðu, reynsluaktu og njóttu!

Toyota 
Nýbýlavegi 4
KÓPAVOGUR
Sími 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
AKUREYRI
Sími: 460-4300

Toyotasalurinn
Njarðarbraut 19
REYKJANESBÆR
Sími: 421-4888

Toyotasalurinn
Fossnesi 14 
SELFOSS 
Sími: 480-8000



6 18. september 2005  SUNNUDAGUR

Aukin löggæsla vegna Laufskálarétta:

Víkingasveitin á Akureyri í réttir í Skagafir›i
LÖGGÆSLA Lögregluyfirvöld á
Sauðárkróki hafa óskað aðstoð-
ar sérsveitar lögreglunnar á
Akureyri vegna skemmtana-
halds í tengslum við Laufskála-
réttir í Skagafirði um næstu
helgi.

Ríkarður Másson, sýslumað-
ur á Sauðárkróki, segir fólk
safnast saman í þúsundatali
þegar Laufskálaréttir eru haldn-
ar og því þurfi að gæta fyllsta
öryggis. ìÞað verða tvennir fjöl-
mennir dansleikir og allt að tvö
þúsund gestir á öðrum þeirra.
Því er gott að geta leitað til sér-
sveitarinnar á Akureyri,“ segir
Ríkarður.

Lögreglumenn í sérsveitinni
á Akureyri voru leystir undan
föstum vöktum í sumar. Við það
tilefni sagði Björn Bjarnason
dómsmálaráðherra að sérsveit-
armennirnir myndu sinna til-
fallandi verkefnum á Norður- og
Austurlandi svo sem aðgerðum
gegn fíkniefnasölum, handrukk-
urum og annarri skipulagðri
glæpastarfsemi.

Daníel Guðjónsson, yfirlög-
regluþjónn á Akureyri, segir
sérsveitarmennina hafa sinnt
slíkum verkefnum en þegar þeir
hafi tækifæri til þá sinni þeir al-
mennum löggæslustörfum.

- kk

Erlendir starfsmenn 
varavinnuafl á Íslandi
Samkvæmt íslenskum lögum eru erlendir starfsmenn hér á landi ekkert anna›
en varavinnuafl. fietta kom fram á fundi um málefni innflytjenda sem haldinn
var í húsakynnum Reykjavíkurakademíunnar.

ATVINNUMÁL Gissur Pétursson,
forstjóri Vinnumálastofnunar,
segist geta svaraði því bæði ját-
andi og neitandi hvort erlent
starfsfólk hér á landi sé vara-
vinnuafl fyrir íslenskan vinnu-
markað.

Ragnar Árnason, forstöðu-
maður vinnumarkaðssviðs Sam-
taka atvinnulífsins, segir ís-
lensk lög tvímælaust gera ráð
fyrir því að erlendir starfskraft-
ar séu ekkert annað en vara-
vinnuafl, þar sem útlendingarn-
ir fái ekki atvinnuleyfi hér á
landi nema Íslendingar fáist
ekki í starfið sem þeir sækjast
eftir.

Gissur segir Vinnumálastofn-
un eðli sínu samkvæmt fyrst og
fremst einblína á atvinnumálin.

Fjöldi útgefinna atvinnuleyfa
hverju sinni ráðist af því hvort í
landinu sé atvinnuleysi eða
hvort skortur sé á starfsfólki. 

Á síðustu misserum hafi þús-
undir útlendinga bæst við vinnu-
aflið á Íslandi, fyrst og fremst til
þess að fullnægja skammtíma-
eftirspurn eftir vinnuafli. Hins
vegar sé óljóst hvort allir þessir
útlendingar fari aftur úr landi
þegar framkvæmdum við Kára-
hnjúka og víðar verður lokið inn-
an fárra ára.

Þetta sögðu þeir Gissur og
Ragnar á fundi um málefni inn-
flytjenda sem haldinn var í
húsakynnum Reykjavíkuraka-
demíunnar í gær.

„Þetta fólk er varavinnuafl,“
sagði Halldór Grönvold, aðstoð-

arframkvæmdastjóri Alþýðu-
sambands Íslands. Hann sagði
að á síðustu misserum hefðu æ
fleiri útlendingar komið hingað
til að vinna. Útlendingar sem
fyrirtæki níðist á, bjóði lág kjör
og lítil réttindi. 

Katrín Theódórsdóttir lög-
fræðingur segir afskaplega
erfitt fyrir útlendinga að koma
hingað til lands á eigin vegum.
Hún hefur aðstoðað marga ein-
staklinga við að sækja um dval-
arleyfi og reynslan segir henni
að þótt löggjöfin sé afar ströng,
þá sé framkvæmd laganna mun
harkalegri en lögin gefi tilefni
til. Þarfir stórfyrirtækja ráði
þar ferðinni frekar en aðstæður
þeirra einstaklinga sem hingað
koma. gudsteinn@frettabladid.is

Bókhald grunnur
110 kennslustunda hagnýtt og hnitmiðað nám fyrir
starfandi skrifstofufólk eða þá sem vilja styrkja stöðu
sína á vinnumarkaði. Hentar einnig sjálfstætt starfandi
atvinnurekendum eða þeim sem eru að hefja rekstur
og vilja vera sem mest sjálfbjarga við við bókhaldið.
Kennslan byggir á fyrirlestrum og verklegum æfingum
og þátttakendur fá hagnýt verkefni með
raunverulegum fylgiskjölum sem eru merkt og færð
með tilheyrandi uppgjöri og útskriftum. Prufuútgáfa
af bókhaldsforriti fylgir.
Uppbygging námsins miðast við nemendur með
grunnþekkingu í tölvum og Excel.

Helstu kennslugreinar:

• Verslunarreikningur
• Virðisaukaskattur, reglur og skýrslur
• Bókhaldsgrunnur og handfært bókhald
• Tölvufært bókhald í Navision

Kennsla hefst 20. september og lýkur 4. nóvember.
Bjóðum upp á morgun- og kvöldtíma. Verð kr. 86.000,-

Bókhald framhald
Stutt framhaldsnámskeið í Navision tölvubókhaldi. Sjá
nánari lýsingu á heimasíðu skólans www.tsk.is

S T A R F S M E N N T U N

Beint flug til hinnar fögru miðaldaborgar 

Tallinn í Eistlandi
Innifalið í verði: 

Flug, 4 stjörnu hótel m/morgunmat, akstur til og frá flugvelli,
íslensk fararstjórn og skattar.

Verð 49.900 kr.

28-31 október frá Keflavík fá sæti laus

12.-16 október  frá Keflavík uppselt
5-9. oktober frá Akureyri uppselt
19-23. oktober fra Akureyri uppselt
26-30 október frá Akureyri uppselt

Tallinn hefur breyst í nútímaborg með alþjóðlegu yfirbragði á síðustu 10 árum.
Þrátt fyrir það eru íbúarnir stoltastir af gamla bæjarhlutanum. Þar eru götur steini
lagðar og við þær standa vel varðveittar stórkostlegar byggingar frá 11-15 öld. Þá
setja markaðirnir mikinn svip á borgina.  Tallinn hefur verið bætt við á heimslista
UNESCO sem ein best varðveitta miðaldarborg N-Evrópu. Menningarlíf í Talllinn
stendur með miklum blóma og geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi. Í Tallinn er
hægt að gera góð kaup.  Þar er ódýrt að versla og matur á veitingahúsum er ódýr.
Þá er, næturlífið fjörugt, barir, skemmtistaðir og kaffihús á hverju götuhorni.Tallinn
er borg sem fangar, borg sem skilur eitthvað eftir, löngu eftir að komið er heim.

Spennandi skoðunarferðir í boði með íslenskri fararstjórn

Trans-Atlantic  Sími 5888900   www.transatlantic.is

Þarf að fækka 
sveitarfélögum á landinu?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er of mikill launamunur 
milli kynjanna?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

38%

62%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

RÉTTAÐ MEÐ RÓ OG SPEKT Húsavíkurrétt var haldin um síðustu helgi og þótti ekki
ástæða til að kalla Víkingasveitina til enda fór allt friðsamlega fram að vanda.

ERLENDIR STARFSMENN Á KÁRAHNJÚKUM Halldór Grönvold, aðstoðarframkvæmdastjóri Alþýðusambands Íslands, segir fyrirtæki oft níð-
ast á erlendum starfsmönnum. Bjóði þeim lág kjör og lítil réttindi.
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Stækkun Evrópusambandsins:

Lítil áhrif á vinnumarkað
ATVINNUMÁL Gissur Pétursson, for-
stjóri Vinnumálastofnunar, segir
áhrifin af stækkun Evrópusam-
bandsins á norrænan vinnumark-
að hafa verið lítil. Þetta kemur
fram í nýrri könnun sem kynnt
verður á næstu vikum. 

Gissur segist sjálfur hafa verið
í hópi þeirra sem töldu stækkun
Evrópusambandsins geta haft
veruleg áhrif á vinnumarkaðinn
hér á landi, og þrátt fyrir niður-
stöður þessarar könnunar segist
hann áfram vera nokkuð tortrygg-
inn á framhaldið. 

Engu að síður hafi Vinnumála-
stofnun nýverið breytt vinnuregl-

um sínum um útgáfu atvinnuleyfa
til borgara nýju ríkjanna á Evr-
ópska efnahagssvæðinu, til þess
að flýta afgreiðslu þeirra og auð-
velda fyrirtækjum að fá það
starfsfólk sem þörf er fyrir.

Þetta kom fram í fyrirlestri
sem Gissur flutti á vegum
Reykjavíkurakademíunnar í gær. 

Með stækkun Evrópusam-
bandsins fá íbúar í Eistlandi, Kýp-
ur, Lettlandi, Litháen, Möltu, Pól-
landi, Slóvakíu, Slóveníu, Tékk-
landi og Ungverjalandi óheftan
aðgang að íslenskum vinnumark-
aði, þótt ákveðnar takmarkanir
gildi þangað til árið 2007. -gb

GISSUR PÉTURSSON Áhrifa stækkunar Evr-
ópusambandsins gætir lítt á norrænum
vinnumarkaði.



 

Manchester
frá apríl 2006

Frá apríl 2006 ætlum við að bjóða beint flug til einnar framsæknustu borgar Evrópu. 
Manchester iðar af lífi og tekur þér opnum örmum. Hvort sem þú vilt skella þér á tónleika, 

borða á heimsklassa veitingastöðum eða stunda metnaðarfullt búðaráp í hágæða 
tískuvöruverslunum, þá eru þér allar dyr opnar.  Sem sagt fjölbreytni á öllum sviðum.

Jú, svo er víst hægt að kíkja á leik líka …
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Fyrir nokkrum vikum, í kjöl-
far hryðjuverkaárásanna á
London, skrifaði ég grein þar
sem ég talaði fyrir mikil-
vægi umbótahreyfingar sem
hefði það að markmiði að nú-
tímavæða Íslam. Viðbrögðin
við þessari grein hafa verið
mikil og sérlega áhugaverð. 
Auðvitað voru þeir sem ruku upp
til handa og fóta og afneituðu rök-
um mínum á þeim forsendum ein-
um að þau væru komin frá mér:
„Maðurinn sem glataði trú sinni og
persónuleika á ekki að tjá sig um
hin miklu trúarbrögð Íslam,“ sagði
Anna Tanha frá Glasgow.

Hins vegar komu einnig já-
kvæðari viðbrögð við greininni, og
voru mörg þeirra frá múslímum.
„Þetta er alveg rétt hjá Rushdie...
það er kominn tími til að múslímar
átti sig á því að það eru áttundu ald-
ar viðhorf þeirra sem eru að valda
svo miklum þjáningum á þeirri
tuttugustu og fyrstu,“ skrifaði
Muhammed Iqbal frá Leeds,
heimaborg þriggja af tilræðis-
mönnunum sem tóku þátt í árásun-
um á London. „Vinsamlegast haldið
öllum kreddum fjarri þessari um-
ræðu og leyfið skynseminni að
vera hluti af henni,“ skrifaði
Nadeem Akthar frá Washington.
„Við hinir trúuðu höfum gert nógu
mikið til að skaða okkur í gegnum
tíðina. Það sem konungar og kirkj-
unnar menn gerðu í Evrópu á mið-
öldum er nákvæmlega það og sama
og veraldlegir og andlegir leiðtog-
ar múslíma eru að gera í múslíma-
heiminum um þessar mundir.“

Ozcan Keles frá Lundúnum hélt
því fram að aðeins „trúaðir leið-
togar múslíma“ gætu staðið á bak
við nauðsynlega endurtúlkun Kór-
ansins, sem kölluð er „itjihad“, en
Haroon Amirzada, sem er fyrrum
fyrirlesari í háskólanum í Kabúl,
sagði: „Fræðimenn og stjórnmála-
menn úr múslímaheiminum og
annars staðar að eiga að vinna að
því í sameiningu að nútímavæða
Íslam og aðlaga samtímanum.“ Dr.
Shaaz Mahboob frá Hillingdon í
Middlesex tók undir þetta: „Það
eru hundruð þúsunda múslíma á
Bretlandi sem lifa ekki eins
stranglega eftir reglum trúar-
bragða sinna og fyrri kynslóðir
hafa gert...“ „Það erum við, hinir
almennu múslímar, sem viljum
gjarnan lifa í sátt og samlyndi við
fólk sem aðhyllist önnur trúar-
brögð, við lítum á okkur sem Breta
og erum þjóðernissinnuð... Ég veit
ekki til þess að nokkur samtök tali
máli þeirrar veraldlegu og frjáls-
lyndu útgáfu af Íslam sem meiri-
hluti múslíma aðhyllist.“

Aðskilnaður stjórnmála og trúar-
bragða
Margir af þeim sem lögðu orð í
belg skoruðu á mig að taka skrefið
til fulls og setja fram tilgátu um
hvað fælist í slíkri umbótahreyf-
ingu. Þær hugrenningar sem
fylgja hér á eftir eru tilraun til að
bregðast við þessari áskorun og
eiga þær aðallega við um Bretland. 

Af hverju Bretland? Það kann
að vera að umbæturnar muni hefj-
ast meðal múslíma utan múslíma-
heimsins, þar sem samgangur og
árekstrar meðal múslíma og ann-
arra er sem mestur, og muni síðan
berast þaðan til landa þar sem
múslímar eru í meirihluta. Það
væri ekki í fyrsta sinn sem slíkt
gerist. Hugmyndin um Pakistan
var tilkomin og mótuð á Bretlandi,
og menn eins og Mahatma Gandhi,
Muhammad Ali Jinnah, stofnandi
Pakistans, og Sir Syed Ahmad
Khan, leiðtogi múslíma á Indlandi,
sem allir breyttu gangi sögunnar,
sóttu hugmyndir sínar þangað. 

Breskir múslímar, sem aðallega

eru upprunnir í Suður-Asíu, ættu
að minnast eigin sögu. Indverskir
múslímar hafa alltaf verið verald-
lega sinnaðir því þeir vita sem er
að það er hin veraldlega stjórnar-
skrá landsins sem verndar þá frá
kúgun af hendi meirihlutans í
landinu sem er hindúatrúar.
Breskir múslímar ættu að fara að
fordæmi trúbræðra sinna og að-

skilja trúarbrögð frá stjórnmálum.
Ef breskir múslímar rifja upp sög-
una ættu þeir einnig að minnast
þess, sem enn lifir í minnum
manna, þegar Beirút og Teheran
voru heimsborgaralegar og nú-
tímalegar stórborgir þar sem ríkti
umburðarlyndi. Þessari samfé-
lagsskipan, sem í dag er glötuð,
þarf að bjarga frá bókstafstrúar-
mönnunum svo hægt sé að hampa
henni og endurreisa.

Bræðralag Íslam er uppspuni
Endurskoða þarf þá hugmynd að
allir múslímar séu bræður. Eins og
hinn djúpi ágreiningur milli súnní-
múslíma og sjía-múslíma ber vott
um, er hugmyndin uppspuni, og
þegar hún afvegaleiðir unga menn,
eins og tilræðismennina í London
7. september og lætur þá sprengja
upp samlanda sína í nafni ein-
hverrar fjarstæðukenndrar hug-
myndar um bræðralag Íslam, sést
hversu hættulegur uppspuni hún
er. Sannleikurinn er sá að fáir
breskir múslímar myndu þola að
búa í íhaldssömu múslímsku ríki. 

Þeir sem bíða mestan skaða af
íslamskri öfgahyggju eru aðrir
múslímar: afganskir múslímar af
talibanastjórninni, íranskir
múslímar af höfuðklerkunum í
sínu trúarkerfi. Eins eru flestir
þeirra sem látið hafa lífið fyrir
höndum uppreisnarmanna í Írak
aðrir múslímar. Þrátt fyrir þetta
gengur orðræða múslíma mest út á
að útlista þá glæpi sem „Vestur-
lönd“ hafa framið. Það kann að
vera að múslímar þurfi að fara að
átta sig á því hver hinn raunveru-
legi óvinur þeirra er og beina
bræði sinni að þeim sem í raun og
veru eru að kúga þá og drepa. 

Á áttunda og níunda áratugnum
fór stjórnmálastarf breskra Suður-
Asíubúa á Bretlandi aðallega fram
innan veraldlegra hópa sem var
stjórnað af aðgerðasinnum sem að-
hylltust vinstrisinnaða eða
marxíska hugmyndafræði. Á

þessu tímabili var samstaða meðal
blökkumanna og Asíubúa, sam-
staða sem leið undir lok á síðari
hluta níunda áratugarins og í stað
hennar skaut upp kollinum trúar-
bundin íslömsk öfgahyggja. Út-
breiðsla öfgahyggjunnnar var að
einhverju leyti tilkomin vegna
mótmælanna við bók minni Söngv-
ar Satans sem kom út árið 1989. 

Stjórnmál veraldlega þenkjandi
Suður-Asíubúa á Bretlandi þurfa
að komast aftur í sinn gamla far-
veg, og þá á ég ekki við að þeir
þurfi endilega að vera vinstrisinn-
aðir, heldur að sköpuð verði stjórn-
málaöfl sem tala máli þeirra, en
það er skortur slíkra fulltrúa sem
Mahboob harmar í orðum sínum.
Þá getur hinum vafasömu og tor-
tryggilegu „leiðtogum“ Múslíma-
ráðs Bretlands verið ýtt út í horn
þar sem þeir eiga heima.

Eftir siðaskipti
Íslam eftir siðaskipti myndi af-
neita íhaldssamri kredduhyggju
og meðal annars samþykkja að
konur og menn skuli njóta sömu
réttinda og að fólk sem aðhyllist
önnur trúarbrögð, sem og fólk sem
aðhyllist engin trúarbrögð, er ekki
óæðra múslímum. Í Íslam eftir
siðaskipti væru mismunandi kyn-
hneigðir manna ekki fordæmdar
heldur væri litið á þær sem ólíkar
hliðar á náttúru mannsins, og eins
væri litið á gyðingahatur sem óá-
sættanlegt. Takmörkunum á mál-
frelsi, sem er rökstutt með þeim
lélegu rökum að það geti móðgað
náungann, yrði afneitað og í stað-
inn yrði tekin upp óvægin samfé-
lagsumræða þar sem allt er leyfi-
legt, engar hugmyndir bannaðar
og enginn málaflokkur sem ekki
mætti ræða um. 

Íslam eftir siðaskipti myndi
hvetja múslíma sem búa utan
múslímaheimsins til að koma út úr
gettóunum, sem þeir hafa sjálfvilj-
ugir reist yfir sig, og hætta að hafa
svona miklar áhyggjur af því að
loka dætur sínar inni frá umheim-
inum. Íslam myndi reisa sig upp úr
öskustó bókstafstrúar og þýlyndis
við trúarlega leiðtoga og leyfa
fræðimennsku sem reist er á vís-
inda- og sögulegum grunni að koma
úr útlegð sinni í skúmaskotum þar
sem hún hefur verið dæmd til að
hírast af guðfræðingum og stjórn-
endum æðri menntastofnana. 

Að lokum þarf að binda enda á
þá vænisýki sem kom þeirri hug-
mynd að hjá sumum múslímum að
gyðingar hefðu staðið á bak við
árásirnar á Bandaríkin 11. septem-
ber 2001, og að hugsanlega hefðu
það ekki verið múslímar sem stóðu
á bak við árasirnar á London 7.
september; kenning sem varð ný-
lega að engu við birtingu mynd-
bands á sjónvarpstöðinni
al–Jazeera.

Hugsanlega, eins og margir
bentu mér á eftir fyrri grein mína,
er það sem ég er að lýsa ekki siða-
skipti heldur frekar upplýsing.
Allt í lagi þá, allt í lagi: Verði ljós. 

Eftir þrjár vikur verður gengið til sameiningarkosninga í 61
sveitarfélagi víða um land. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem
yfirvöld gera tilraun til að sameina sveitarfélög i stórum stíl.
Því verður ekki neitað að sums staðar hafa tillögur um sam-
einingu fallið í mjög grýttan jarðveg hjá meirihluta íbúa, og
eitt gleggsta dæmið um það er kannski afstaða íbúa í Skorra-
dal til sameiningar við nágrannasveitarfélög. Mjög mismun-
andi aðstæður í sveitarfélögum geta ráðið vilja íbúanna til
sameiningar. Þegar lítil sveitarfélög eru að renna saman við
kaupstaði og bæi á landsbyggðinni finnst strjálbýlisfólki sem
þéttbýlið sé að gleypa þá sem minni eru. Öðru máli gegnir
þegar tveir eða fleiri þéttbýlisstaðir eru að sameinast, en þá
finnst þeim sem minni eru að þeir séu að missa frá sér ýmsa
þjónustu sem verið hefur á staðnum og þeir séu verr settir en
áður. Þá er það nokkuð algengt í umræðunni um sameiningu
sveitarfélaga að íbúar í litlum vel settum sveitarfélögum vilji
ekki sameinast sveitarfélögum sem eru illa sett fjárhagslega.
Þeir efnuðu verja þá gjarnan töluverðu af sínum digru sjóð-
um til að gera ýmislegt í þágu íbúanna, áður en ákveðið er að
ganga til sameiningar. Það eru dæmi þess að vel sett sveitar-
félög hafi malbikað heim í hlað á hverjum einasta bæ í sveit-
inni og sett þar upp ljósastaura, svo að digrir sjóðir þeirra
renni ekki í skuldahítina hjá nágrannasveitarfélaginu.

Þegar horft er á málið í heild hlýtur það að vera hag-
kvæmara þegar til lengri tíma er litið að sveitarfélög sam-
einist og myndi sterkar heildir. Það er ekki síst til að mynda
sterkt mótvægi við öflug sveitarfélög á höfuðborgarsvæð-
inu, þangað sem fólk hefur flykkst á undanförnum áratugum.
Lítil sveitarfélög geta varla til lengdar veitt íbúum sínum
sömu þjónustu og þau sem stærri eru, sérstaklega þegar um
er að ræða sérhæfða félagsþjónustu eins og dæmin sanna. 

Ef hins vegar lítil sveitarfélög vilja standa ein og vera
sjálfstæð, þá verða íbúarnir að gera sér grein fyrir því að
það getur verið erfitt fyrir sveitarfélagið að veita alla þá
þjónustu sem æskileg er í nútímaþjóðfélagi. Yfirgnæfandi
meirihluti íbúanna verður þá að standa að baki þeirri ákvörð-
un, en ekki einhverjir fámennir sérhagsmunahópar innan
sveitarfélagsins.

Landfræðilegir staðhættir og samgöngur skipta miklu
máli varðandi sameiningu sveitarfélaga. Það er grundvallar-
atriði að góðar samgöngur séu innan sama sveitarfélags, og
þar er það ríkið sem verður að koma til skjalanna. Skólamál
skipta líka miklu máli, því áður fyrr var grunnskóli í nær
hverjum hreppi. Það er því mikilvægt að hugað sé að þeim
málum áður en gengið er til sameiningarkosninga, og það sé
á hreinu hvernig þeim málum verði fyrirkomið í nýju sveit-
arfélagi. Reyndar má segja það sama um margs konar aðra
starfsemi – að það verður að vera klárt fyrir kosningar
hvernig málum verði fyrirkomið í framtíðinni. 

Jafnframt því að stefnt er að stærri og sterkari sveitar-
félögum, þarf að huga að íbúalýðræði og á hvern hátt íbúarn-
ir geti haft áhrif á sín mál. 

SJÓNARMIÐ
GUÐMUNDUR MAGNÚSSON

Framundan eru sameiningarkosningar í tug-
um sveitarfélaga. 

Styrkur í stórum
sveitarfélögum 

Í átt til múslímskrar 
uppl‡singar
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„Íslam eftir si›askipti myndi
hvetja múslíma sem búa utan
múslímaheimsins til a› koma
út úr gettóunum, sem fleir
hafa sjálfviljugir reist yfir sig.“

Í DAG

SALMAN RUSHDIE
SKRIFAR UM 
NAUÐSYNLEG 
SIÐASKIPTI ÍSLAM 

FRÁ BAGDAD „Endurskoða þarf þá hugmynd að allir múslímar séu bræður,“ segir
Rushdie.  Myndin er af vettvangi árásar í hverfi sjía í Bagdad þar sem 112 manns létu líf-
ið. Leiðtogi al-Kaída í Írak, Abu Musab al-Zarqawi, hefur lýst yfir ábyrgð á hrinu bíl-
sprengjuárása í Bagdad og sagt samfélagi sjía, sem eru meirihluti íbúa Íraks, og stjórn
landsins stríð á hendur. 

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
//

AP





10 18. september 2005  SUNNUDAGUR

ÍS
LE

N
SK

A
 A

U
G

LÝ
SI

N
G

A
ST

O
FA

N
/S

IA
.I

S 
LB

I 
28

24
9 

 0
9/

20
05

vidskipti@frettabladid.is nánar á visir.is

„Eitt, sterkt einkenni útrásarinnar er sú mikla samvinna sem er me› fram-
lei›slufyrirtækjum og bönkunum. Dyggilegur stu›ningur banka og flau gó›u vi›-
skiptasambönd, sem fleir hafa mynda› vi› fjármálafyrirtæki á Bretlandseyjum
í gegnum tí›ina, komu a› gó›um notum fyrir alla.

Skýrslan er byggð á hugmynd
Sigrúnar Davíðsdóttur, sem tók
efnið saman, en Þór Sigfússon og
Halldór Benjamín Þorbergsson,
hjá Viðskiptaráði Íslands, rit-
stýrðu henni.

Tilgangurinn með skýrslunni
er að skoða hvernig hafi tekist
til með útrás íslenskra fyrir-

tækja til Bretlands, ávinninginn
af henni og hver séu einkenni ís-
lensks og bresks viðskiptalífs.
Efni skýrslunnar er fengið með
viðtölum við yfirmenn í útrásar-
félögunum Actavis, Bakkavör,
Baugi, Íslandsbanka, KB banka
og Landsbankans og breska að-
ila.

Það er einnig ætlun höfunda
að veita stjórnendum, sem eru að
sækja inn á þennan markað, og
öðrum, sem síðar kunna að sækja
þangað, innsýn í reynslu íslensku
frumkvöðlanna.

Samhliða vöxtur
Grunninn að útrás íslenskra fyr-
irtækja er hægt að rekja til fjár-
málafyrirtækjanna. Í samtölum
við stjórnendur kemur fram að
það sé mat manna að einkavæð-
ing bankakerfisins á Íslandi hafi
losað um miklar hömlur sem
nýttust síðar til útrásar. 

„Eitt, sterkt einkenni útrásar-
innar er sú mikla samvinna sem
er með framleiðslufyrirtækjum
og bönkunum. Dyggilegur stuðn-
ingur banka og þau góðu við-
skiptasambönd, sem þeir hafa
myndað við fjármálafyrirtæki á
Bretlandseyjum í gegnum tíð-
ina, komu að góðum notum fyrir
alla. Samböndin sem bankarnir
höfðu, hjálpuðu fyrirtækjunum
að ná fótfestu en jafnframt gerði
útrás framleiðslufyrirtækja
bönkunum einnig kleift að
vaxa,“ segir Halldór Benjamín
Þorbergsson.

Þá hefur ekki síður einkennt
útrásina að ungt fólk, sem kom
með reynslu og menntun frá út-
löndum, er í forsvari hennar.

Veitir frekari tækifæri
Útrás Íslendinga til Bretlands
hefur fyrst og fremst miðast við
að sækja til Lundúna. Það er mál
manna að „samþjöppun“ ís-
lenskra fyrirtækja á þessu svæði
geri þeim gott. Oft er talað um
klasafjárfestingar í þessu sam-
hengi. Sambönd sem eitt fyrir-
tæki byggir upp geti nýst öðrum
félögum en einnig spyrst út
orðstír og þekking á íslenskum
háttum sem spari fyrirtækjum,
sem stefna á sókn til Lundúna,
mikla grunnvinnu.

Sóknin þangað byggist á þeim
hugmyndum að borgin veiti
tækifæri til mikils vaxtar, sem
alþjóðleg viðskiptamiðstöð, og
opni þar með leiðir til annarra
markaðssvæða. Það hefur einnig
komið á daginn að íslenskir fjár-
festar héldu ekki til Lundúna til
að opna nýja starfsemi heldur til
að færa út þann rekstur sem fyr-
ir var á Íslandi.

Sambland hefða og víkingaeðlis
Stjórnendurnir segja að munur á
fyrirtækjamenningu og vinnu-
mörkuðum beggja landsvæða sé
mikill. Á Íslandi ganga menn í öll
störf en sérhæfingin á breskum
vinnumarkaði er gríðarleg og þar
sé meiri formfesta í viðskiptum
sem markist af þróaðri löggjöf

um viðskiptalíf en Íslendingar eru
vanir – til dæmis flóknari samn-
ingagerð en við eigum að venjast.

Breskir viðmælendur nefna
að eitt megineinkenni Íslendinga
sé það að þeir eru fljótfærir og
óþolinmóðir en eigi aftur á móti
auðvelt með að taka skjótar og
traustar ákvarðanir sem falli vel
í kramið hjá Bretum og leiti sí-
fellt lausna við vandamálum í
stað þess að gefast upp. Íslenskir
stjórnendur segja að það hafi
reynst vel að aðlagast aðstæðum
með því að halda í formfasta,
enska viðskiptahætti og blanda
við það hinu hvatvísa íslenska
víkingaeðli.

En hvaða hugmyndir hafa
Bretar um Ísland? Í skýrslunni
kemur fram að afstaða Breta til
okkar sé almennt jákvæð og þeir
séu nokkuð forvitnir um land og

ROLFING®
STRUCTURAL INTEGRATION

Harvey Burns 
verður staddur á Íslandi dagana 
20. september til 3. október n.k. 

Upplýsingar og tímapantanir hjá Ingunni 
í síma 694 2693 og 564 1314.

Fjárfest fyrir 200 milljar›a 
Vi›skiptará› Íslands og Bresk-íslenska vi›skiptará›i›
hafa gefi› út riti› „Útrás íslenskra fyrirtækja til Lund-
úna“ sem byggist á vi›tölum vi› forsvarsmenn ís-
lenskra fyrirtækja sem hafa sótt á Bretlandsmarka›.
fiar er me›al annars spurt af hverju Bretland henti
betur til fjárfestinga fyrir Íslendinga en Nor›urlöndin
og hvernig fyrirtækin hafa ná› a› a›laga sig.

BEINAR FJÁRFESTINGAR 
ÍSLENDINGA Á BRETLANDI 
Á ÁRI Í MILLJÖRÐUM KRÓNA *

1998 4,7
2003 25,6
2004 62,0
2005 200 ** 

* Tölur fyrir árin 1999-2002 vantar
** Á fyrri hluta árs
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Hvað treysta margir á þig?

Launavernd

Ertu búinn að tryggja þér og fjölskyldunni 
áframhaldandi laun komi til tekjumissis vegna 
fráfalls, sjúkdóma eða starfsloka vegna aldurs?

Skynsemin segir þér hvað er rétt að gera. 
Ekki hugsa málið – kláraðu það!

Launavernd

Ertu búinn að tryggja þér og fjölskyldunni 
áframhaldandi laun komi til tekjumissis vegna 
fráfalls, sjúkdóma eða starfsloka vegna aldurs?

Skynsemin segir þér hvað er rétt að gera. 
Ekki hugsa málið – kláraðu það!

þjóð. Þekkingarleysi á litlu landi
er að vísu óhagstætt en síaukin
umfjöllun breskra fjölmiðla um
Ísland vinnur þar á móti. Bretar
spyrja sig gjarnan hvernig svona
fámenn þjóð hafi þá burði til að
fjárfesta í Bretlandi sem raun
ber vitni og hvort allt sé með

felldu. Gæta verði þess að vinna
gegn ranghugmyndum um illa
fengið fé og „mafíupeninga“.

Eru frændur frændum verstir?
Það vekur athygli að útrásin
skuli beinast til Englands en ekki
Norðurlandanna. Margir stjórn-

endur hafi nefnt það að munur-
inn annars vegar á Bretlandi og
hins vegar á Norðurlöndum sé sá
að breskt viðskiptaumhverfi
henti Íslendingum betur til fjár-
festinga. Benda stjórnendurnir á
að afstaða til Norðurlandabúa til
viðskipta sé öll önnur en hjá
Bretum. Þeir hafi orðið áskynja
að viðhorf Norðurlandabúa til
viðskipta og frumkvöðlastarf-
semi séu neikvæðari. Íslenskir
fjárfestar hafi brennt sig á fjár-
festingum á Norðurlöndum þótt
þær fari nú mjög vaxandi. Þetta
gildi einnig um fjárfestingar
annarra Norðurlandabúa innan
Norðurlanda. Samrunar yfir
landamæri hafa oft verið stöðv-
aðir og þá er umfjöllun nor-
rænna fjölmiðla um íslenska
fjárfesta oft óvægin.

„Straumur fjárfestinga virð-
ist liggja meira til Lundúna en
Norðurlanda – og viðmælendur
okkar benda á að ástæður þessa
séu þær að það er að mörgu leyti
auðveldara að stunda fjárfest-
ingar í Bretlandi en á Norður-
löndum og að andrúmsloftið
gagnvart íslenskum fjárfestum

sé hreinlega jákvæðara á Bret-
landseyjum. Að sama skapi
benda menn á að sveigjanleiki ís-
lensks vinnumarkaðar og skjót
ákvörðunartaka hafi reynst
sterkt andsvar við breskri form-
festu og árétta jafnframt að
skjót ákvörðunartaka eigi ekkert
skylt við fljótfærni,“ segir Þór
Sigfússon.

Gríðarleg útrás 
Viðskiptaráð áætlar að það sem
af er þessu ári hafi Íslendingar
fjárfest fyrir 200 milljarða króna
á Bretlandseyjum. Hlýtur það að
vekja eftirtekt þegar haft er í
huga að landsframleiðslan er um
850 milljarðar. Munar þar eink-
um um fjárfestingar Bakkavarar

í Geest og KB banka í Singer &
Friedlander.

Íslenskir fjárfestar eru nær
undantekningarlaust sáttir við
þær fjárfestingar sem þeir hafa
ráðist í á Bretlandseyjum en við-
urkenna jafnframt að Róm verði
ekki byggð á einum degi. Til þess
að ná árangri í Bretlandi þurfi að
setja sér langtímamarkmið.

„Við vitum að við erum litlir,
en við látum það ekki trufla okk-
ur. Við erum hér af því að við
höfum eitthvað fram að færa og
okkur dettur ekki í hug annað en
að við höfum eitthvað fram að
færa sem hefur ekki verið reynt
hér,“ sagði einn viðmælandinn í
skýrslunni.

eggert@frettabladid.is

HALLDÓR BENJAMÍN ÞORBERGSSON HJÁ VIÐSKIPTARÁÐI Samflot framleiðslufyrir-
tækja og fjármálastofnana lagði grundvöllinn að árangursríkri útrás til Lundúna en jafn-
framt hafa fyrirtækin grætt óbeint hvert á öðru vegna samþjöppunar útrásarfélaga í borg-
inni sem skapar sambönd og breiðir út þekkingu á íslenskum aðstæðum. Það sem af er
ári nemur fjárfesting Íslendinga á Bretlandseyjum um 200 milljörðum króna samkvæmt
tölum Viðskiptaráðs.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Kjartan Ragnarsson leik-
stjóri heldur upp á sextugs-
afmæli sitt á sveitasetri rétt
utan við Prag í Tékklandi.
„Við ætluðum jafnvel að
fara á Restaurant Reykjavík
af því að Þórir og Ingibjörg
sem eiga staðinn eru vina-
fólk okkar,“ segir Kjartan en
úr varð að þau sómahjón
buðu Kjartani, eiginkonu
hans og sonum á setur sitt í
sveitinni.

Kjartan og Sigríður, kona
hans, eru nýkomin af Vest
Norden kaupstefnu í Kaup-
mannahöfn þar sem ferða-
söluaðilar alls staðar að úr
heiminum sem selja og
skipuleggja ferðir til Íslands
koma saman. Kjartan og Sig-
ríður eru að stofna Land-
námssetur í Borgarnesi sem
opnað verður í maí. „Við
fengum feikilega góð við-
brögð,“ segir Kjartan sem
telur að flestir hafi verið
sammála um að þetta sé eitt-
hvað sem vanti í ferðaþjón-
ustu á Íslandi. „Við munum
rekja landnámssöguna eins
og við þekkjum hana í okkar
vitund og er hvergi gert á Ís-
landi,“ segir Kjartan um
uppbyggingu Landnámsset-
ursins.

Kjartan ákvað að halda
upp á afmæli sitt í skjóli fjöl-
skyldunnar að þessu sinni en
hann er þó fráleitt mótfall-
inn veislum enda hélt hann

stórveislu í Iðnó fyrir tíu
árum. Hann man þó sérstak-
lega eftir afmælum sínum
sem ungur drengur. „Þegar
ég var strákur í sveit í Ölfus-
inu bar afmælisdaginn minn
alltaf upp á þeim tíma þegar
verið var að smala á fjalli og
undirbúa réttirnar. Sáð var í
lítinn rófugarðsbút sem við
áttum krakkarnir og gátum

tekið beint upp úr garðinum
og étið rófurnar og það var
afmælisveislan,“ segir
Kjartan sem ætíð síðan hef-
ur þótt hráar rófur algert
lostæti. Hann efast þó um að
þær verði á boðstólum í
kvöld.

Annasamur vetur er
framundan hjá Kjartani
enda þarf margt að undirbúa

og byggja til að Landnáms-
setrið verði að veruleika.
Frekari leikhúsuppfærslur
verða því að bíða betri tíma.
„Þetta er reyndar eins og ein
risastór leiksýning og maður
vinnur bara að einni leiksýn-
ingu í einu,“ segir Kjartan
sem á sér eina afmælisósk:
„Spennandi framtíð og að
þetta verkefni gangi vel.“
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DAG HAMMARSKJÖLD 
(1905-1961) lést þennan dag. 

KJARTAN RAGNARSSON LEIKSTJÓRI OG FRAMKVÆMDASTJÓRI LANDNÁMSSETURS ER 60 ÁRA

Fékk hráar rófur í afmælisgjöf

„Mældu aldrei hæð fjalls fyrr en þú
hefur komið á topp þess. Þá getur

þú séð hversu lágt það var.“

Dag Hammarskjöld var sænskur diplómati sem 
gegndi starfi aðalritara Sameinuðu þjóðanna

frá 1953 til dauðadags. Hann hlaut
friðarverðlaun Nóbels að sér látnum.

timamot@frettabladid.is

Á þessum degi árið 1961 lést Dag Hammarskjöld, framkvæmdastjóri
Sameinuðu þjóðanna, í flugslysi, í Norður-Ródesíu Sambía í dag). 
Svíinn Dag Hammarskjöld fæddist árið 1905 og var sonur Hjalmar
Hammarskjöld, forsætisráðherra Svía frá 1914 til 1917. Hann var annar
framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna og gegndi embættinu í sjö ár.
Dag Hammarskjöld var hagfræðingur að mennt. Hann hóf störf fyrir
hið opinbera árið 1930 og forframaðist á skömmum tíma og gegndi
embætti aðstoðarutanríkisráðherra árið 1951. Ári síðar var hann skip-
aður sendiherra Svía hjá Sameinuðu þjóðunum. Árið síðar var hann
kosinn framkvæmdastjóri samtakanna. 
Hammarskjöld ferðaðist víða og var ötull friðarstillir og lék meðal
annars lykilghlutverk í lausn Súez-deilunnar árið 1956. Hann var end-
urkjörinn framvæmdastjóri árið síðar. Árið 1960 braust út borgara-
styrjöld í Kongó eftir að landið hlaut sjálfstæði og lagði Hammar-
skjöld mikla áherslu á að Sameinuðu þjóðirnar gerðu sitt til að stilla
til friðar. Hann var á leið til fundar við uppreisnarmenn í Katanga-
héraði í Kongó til að miðla málum þegar flugvél hans fórst. 
Hammarskjöld voru veitt friðarverðlaun Nóbels að honum látnum
árið 1961. DAG HAMMARSKJÖLD

ÞETTA GERÐIST > 18. SEPTEMBER 1961 MERKISATBURÐIR 
1810 Chile lýsir yfir sjálfstæði frá

Spáni.

1812 Moskva brennur. Þúsund
kirkjur og 90 prósent
íbúðahúsa verða eldinum
að bráð. 

1851 New York Times hefur út-
gáfu.

1970 Jimi Hendrix lætur lífið
vegna ofneyslu eiturlyfja.

1977 Sprenging verður í flug-
eldaverksmiðju á Akranesi.
Tveir menn látast og
skemmdir urðu á tuttugu
nálægum húsum.

1977 Jón L. Árnason, 16 ára,
varð heimsmeistari sveina
í skák. Hann tapaði aðeins
fyrir Garrí Kasparov.

1979 Léoníd og Valentína Kos-
lov, dansarar við Bolshoj-
ballettinn, flýja Sovétríkin. 

Dag Hammarskjöld ferst í flugslysi

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegrar móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Jónínu Vilhelmínu 
Davíðsdóttur 
frá Möðruvöllum í Hörgárdal.

Sigríður Valgerður Jósteinsdóttir
Kristján Jósteinsson      Sólveig Hrafnsdóttir
Jónas Jósteinsson      Hjördís Hrönn Hauksdóttir
Svavar Jósteinsson
Svava Jósteinsdóttir
Hildur Jósteinsdóttir     Bjarni Guðmundsson

barnabörn og barnabarnabörn.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
ástkærrar eiginkonu minnar, móður 
okkar, tengdamóður, systur og ömmu,
Unnar Einarsdóttur
Nesbala 70, Seltjarnarnesi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki og læknum á
deildum 11B og 11E á Landspítala við Hringbraut,
ásamt starfsfólki Líknardeildar LSH í Kópavogi, svo og
starfsfólki Heimahlynningar Krabbameinsfélagsins.

Sigurður K. Brynjólfsson
Einar Sigurðsson Jarþrúður Guðnadóttir
Auður G. Sigurðardóttir Tryggvi Svansson
Guðrún Einarsdóttir

og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, stjúp-
faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Bessi Bjarnason 
leikari, Hlunnavogi 13, Reykjavík, 

sem andaðist á Landspítalanum mánudaginn 12. september 
síðastliðinn, verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju þriðjudag-
inn 20. september klukkan 15.00. 

Margrét Guðmundsdóttir 
Kolbrún Bessadóttir Pétur Jóhannesson 
Bjarni Bessason Guðrún E. Baldvinsdóttir 
Ivon S. Cilia Kristín B. Jóhannsdóttir 
Victor G. Cilia     Solveig Óladóttir 
María Dís Cilia 
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma, 

Sigríður Gunnarsdóttir
Dalbraut 27, áður Bogahlíð 10, 

verður jarðsungin frá Háteigskirkju mánudaginn 19.
september kl. 13.00.

Þórunn Nanna Ragnarsdóttir Jóhann Hólmgrímsson
Ingunn Ragnarsdóttir Már Óskar Óskarsson
Gunnar Ragnarsson Ásthildur Ágústsdóttir
Heiðar Ragnarsson Sigrún Guðjónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát 
og útför elskulegs eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Héðins Jónssonar
skipstjóra, Mýrum 14, Patreksfirði.

Guð blessi ykkur öll.

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
afabörn og langafabörn.

Elskulegur sonur, bróðir og mágur,

Steingrímur Kristjónsson
Laugavegi 143, Reykjavík,

lést 12. september. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju
þriðjudaginn 20. september kl. 13.00. Þeim sem vilja
minnast hins látna er bent á Boðunarkirkjuna í Kópa-
vogi.

Guðbjörg Jóhannsdóttir
Guðrún Kristjónsdóttir Gylfi Knudsen
Laufey Kristjónsdóttir Sverrir Þórólfsson
Linda Rós Kristjónsdóttir Sigurður Gunnarsson
Jóhann Kristjónsson Kristín Egilsdóttir
Arnrún Kristinsdóttir Einar Þorvarðarson
Finnbogi E. Kristinsson Sólveig Birgisdóttir
Hjörtur Kristinsson Dagný Emma Magnúsdóttir
Anna Kristinsdóttir Gunnar Örn Harðarson
Árni Kristinsson Ingibjörg Jónsdóttir

og fjölskyldur.
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AFMÆLI

Ármann Snævarr, fyrrverandi há-
skólarektor, er 86 ára.
Sveinn Einarsson leikstjóri er 71
árs.
Einar Már Guðmundsson rithöf-
undur er 51 árs.

FÆDDUST fiENNAN DAG

1709 Samuel John-
son rithöfundur.

1750 Tomas Iriarte
rithöfundur.

1838 Anton Mauve
listmálari.

1905 Greta Garbo
leikkona.www.steinsmidjan.is

LEIKSTJÓRINN Kjartan og Sigríður kona hans opna Landnámssetur í Borgarfirði í vor þar sem dramatísk fram-
vinda landnámsins verður rakin.
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Um ágæti fljó›aratkvæ›isgrei›slna
Það var merkilegt að fylgjast með því á
málþingi um þjóðaratkvæðagreiðslu
hvernig málflutningur meðlima í stjórnar-
skrárnefnd um þjóðaratkvæði skiptist eftir
því hvort stjórnmálamenn eru í stjórn eða
stjórnarandstöðu. Þá er ekki verið að tala
um afstöðu til formlegrar framkvæmdar
og karps um hversu hátt hlutfall almenn-
ings eða þingmanna getur kallað eftir
slíkri kosningu um ákveðin mál, heldur
afstöðu til ágætis þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Rök gegn þjóðaratkvæði
Í málflutningi Geirs H. Haarde kom fram
að engin hefð væri fyrir þjóðaratkvæða-
greiðslu hér á landi, þar sem engar
slíkar kosningar hafa farið fram á lýð-
veldistímanum. Íhuga þyrfti hvort fá-
menn þjóð eins og okkar og lítið
stjórnkerfi myndi bera margar þjóðar-

atkvæðagreiðslur. Hann
sagði niðurstöðu

slíka kosninga virð-
ast íhaldssamar í
eðli sínu og jafn-
vel geta leitt til
ábyrgðarleysis
í stjórnarhátt-
um. Þá varaði
Geir við því að
tíðar atkvæða-
greiðslur um
einstök mál
gætu dregið úr
áhuga lands-
manna og þátt-
taka yrði
dræmari.
Jónína Bjart-

marz varaði einnig við

of tíðum þjóðaratkvæðagreiðslum, þar
sem almenningur myndi missa áhuga og
þarafleiðandi myndi lögmæti slíkra kosn-
inga minnka og að víða sýndi reynslan sú
að slíkar kosningar stuðli að íhaldssemi. Í
því sambandi velti hún því fyrir sér hvort
löggjafinn gengi lengra en þjóðarviljinn
og væri framsýnni. Þá sagði hún þjóðarat-
kvæðagreiðslur geta aukið flokkadrætti í
þjóðfélaginu.

Rök með þjóðaratkvæði
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir benti hins
vegar á að ákvæði um þjóðaratkvæði
væru þróaðri í stjórnarskrám nýfrjálsra
ríkja í Evrópu en á Íslandi og að þrátt fyrir
að þjóðaratkvæði væru óalgeng í lýðræð-
isríkjum Vesturlanda, færi þeim fjölgandi.
Hugsanlegt væri að stjórnarskrá þessara
nýfrjálsu ríkja gæti verið fyrirmynd okkar

stjórnarskrár að einhverju leyti.
Kolbrún Halldórsdóttir, sem mætti í fjar-
veru Steingríms J. Sigfússonar, rifjaði upp
að samkvæmt skoðanakönnun sem
Vinstri grænir létu framkvæma vildi stór
meirihluti Íslendinga að mikilvægustu
málefnin yrðu lögð fyrir dóm þjóðarinnar
og að meirihluti Íslendinga hefði einnig
talið að ákvörðun um Kárahnjúkavirkjun
hefði átt að setja í þjóðaratkvæðagreiðslu
og samkvæmt því talist sem eitt af mikil-
vægustu málefnunum. 
Stjórnarandstaðan virtist nokkuð
jákvæðari í málflutningi sínum gagnvart
þessu valdi almennings, og hugsanlegt er
að það sé vegna þess að hún sjái það
fyrir sér að geta nýtt
þjóðaratkvæðagreiðslu í valdabaráttu
gegn stjórninni. 

Svanborg Sigmarsdóttir

Samkvæmt 26. grein stjórnar-
skrárinnar hefur forseti
raunverulegt og persónulegt

synjunarvald. En hins vegar er
„orðið stutt á milli Bessastaða og
Versala Lúðvíks XIV,“ ef ákvörð-
un um beitingu synjunarvaldsins
er algjörlega háð persónulegu
mati forseta. Þetta er meðal þess
sem kom fram í erindi Karls Ax-
elssonar hæstaréttarlögmanns á
föstudag á málþingi Lögfræðinga-
félags Íslands í samvinnu við
stjórnarskrárnefnd um þjóðarat-
kvæðagreiðslur. Karl sagði að
ekki væri um fullnaðarútfærslu á
synjunarvaldinu að ræða, og ef
ákveðið verður að viðhalda þessu
ákvæði í stjórnarskránni þurfi
óhjákvæmilega að gera form-
breytingu á því og hugsanlega
efnisbreytingu.

Nákvæmari útfærslu skortir
Karl sagði að í kjölfar synjunar
forseta Íslands á fjölmiðlalögun-
um í fyrra hefði berlega komið í
ljós að nú skortir nánari útfærslu
á þeirri atburðarás sem synjun
forseta felur í sér. Það þurfi að
koma til nákvæmari útfærsla á
tímasetningu og hvað gerist ef
ekki er brugðist við eins fljótt og
auðið er, eins og nú segir í stjórn-
arskrá. Þá þurfi að útlista nánar

um þá lágmarkskynningu sem
stjórnvöld þurfa að standa að,
ekki síst með það í huga að sömu
stjórnvöld samþykkja lögin sem
kosið er um í þjóðaratkvæða-
greiðslu. Þá þurfi að fjalla um
hvort gera eigi sérstaka kröfu um
þátttöku í þjóðaratkvæðagreiðslu
eða hvort einföld meginregla um
vilja meirihluta kjósenda sem
mæta eigi að gilda. 

Hugsanlegar efnisbreytingar á
26. greininni um synjunarvald
forseta segir Karl að samkvæmt
núgildandi stjórnarskrá séu engin
efnisleg viðmið undir hvaða
kringumstæðum kemur til beit-
ingu þess. Því þurfi að íhuga hvort
taka eigi upp eftirlit með beitingu
synjunarvaldsins og hvar það eft-
irlit eigi að liggja. 

Þjóð og þing geti krafist þjóðar-
atkvæðis
Þjóðaratkvæðagreiðsla í kjölfar
synjunar forseta í líkingu við nú-
gildandi 26. grein stjórnarskrár-
innar var einugis ein leið af þrem-
ur sem Karl segir að geti leitt til
þjóðaratkvæðagreiðslu í breyttri
stjórnarskrá. Aðrar reglur um
þjóðaratkvæðagreiðslu sem hægt
sé að taka upp séu annars vegar
þjóðaratkvæði að kröfu ákveðins
hluta kjósenda, líkt og er í Sviss

eða ákveðins hluta þingmanna,
líkt og er í Danmörku þar sem
þriðjungur þingmanna getur farið
fram á að lögum sé vísað í dóm
þjóðarinnar. Hann sagði umræðu
um atkvæðagreiðslu að kröfu
hluta þjóðarinnar vera lítt mótað-
ar og ef sú leið yrði valin þyrfti að
leysa tæknilega flókin úrlausnar-
efni, eins og hvernig ætti að sann-
reyna að hluti þjóðarinnar hefði
krafist slíkra kosninga. Þó svo að

í Danmörku sé rík hefð minni-
hlutastjórna með tilheyrandi
málamiðlun, sem sé ólíkt því sem
gerist hér á landi myndi sú leið að
ákveðinn hluti þingmanna geti
krafist þjóðaratkvæðagreiðslu
vera meira í átt við ríkjandi þing-
ræðishefð hér á landi en að veita
þetta vald hluta þjóðarinnar. Slíkt
fyrirkomulag gæti einnig styrkt
löggjafann gagnvart ríkisvaldinu.

svanborg@frettabladid.is

Sex leiðir að
þjóðaratkvæði
■ fijó›aratkvæ›i í Danmörku

Frá 1916 hafa Danir sextán sinnum
haldið þjóðaratkvæðagreiðslu. Sex að-
stæður geta komið upp þar sem þjóð-
aratkvæðagreiðslur eru haldnar, þar af
eru fimm sem lýst er í stjórnarskrá
Dana.
1. Þjóðaratkvæðagreiðsla um stjórnar-
skrárbreytingar, eins og lýst er í 88.
grein stjórnarskrárinnar. Fyrst þarf þing-
ið að samþykkja slíka breytingu, þá
þarf að kjósa aftur til þings og nýtt
þing þarf að endursamþykkja stjórnar-
skrárbreytingu. Þegar því er lokið fer
fram þjóðaratkvæðagreiðsla, þar sem
meirihluti og minnst 40 prósent at-
kvæðabærra manna og kvenna þurfa
að samþykkja breytinguna. Að því
loknu er stjórnarskrárbreyting sam-
þykkt.
2. Þjóðaratkvæðagreiðsla um breytingu
á kosningaaldri, eins og lýst er í 29.
grein stjórnarskrárinnar. Þegar breyt-
ingar á kosningaaldri eru lagðar til, eru
þær samþykktar nema kjósendur hafni
þeim. Í leið 2 til sex þarf meirihluti og
minnst 30 prósent atkvæðabærra
manna að hafna breytingunni til að
hún verði ekki að veruleika. 
3. Þjóðaratkvæðagreiðsla um sam-
þykkt lög, eins og lýst er í 42. grein
stjórnarskrárinnar. Þriðjungur þing-
manna getur krafist þess innan þriggja
vikna frá undirskrift laganna að þau
verði lögð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu.
Lögin falla úr gildi ef meirihluti og
minnst 30 prósent atkvæðabærra
manna og kvenna hafna þeim. Ekki er
hægt að kjósa um öll lög og eru til
dæmis fjárlög og skattalög undanþeg-
in.
4. Þjóðaratkvæðagreiðsla um afsal full-
veldis, eins og lýst er í 20. grein stjórn-
arskrárinnar. Ef ekki næst samstaða
5/6 þingmanna í málum sem snúa að
afsali fullveldis, einungis samstaða
meirihlutans, skal vísa málinu til þjóð-
aratkvæðagreiðslu. Allar þjóðarat-
kvæðagreiðslur sem snúa að Evrópu-
sambandinu, eins og kosning um
Maastricht-sáttmálann, Amsterdam-
sáttmálann og evruna byggja á þessu
ákvæði.
5. Þjóðaratkvæðagreiðsla um sáttmála,
eins og lýst er í 42. grein stjórnarskrár-
innar. Með lögum er hægt að ákveða
að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram um
samþykkt alþjóðasáttmála, eins og gert
var 1993 þegar Maastricht-sáttmálinn
með breytingum var samþykktur.
6. Hægt er að halda leiðbeinandi þjóð-
aratkvæðagreiðslur og er niðurstaða
þeirra þá ekki bindandi. Samþykkja
þarf sérstök lög um hverja slíka þjóðar-
atkvæðagreiðslu. Ákvæði um slíkar
kosningar eru ekki í stjórnarskrá. 

STJÓRNARSKRÁ ÍSLANDS
Endursko›u›

XII. HLUTI 

DANSKA ÞINGIÐ Sextán sinnum hefur
verið haldin þjóðaratkvæðagreiðsla í
Danmörku síðan 1916. 

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

NETFANGIÐ ER:
stjornarskra@frettabladid.is

Ef synjunarvald forseta byggir á mati eins manns er
or›i› stutt á milli Bessasta›a og Versala Lú›víks XIV,
sag›i Karl Axelsson á málflingi um fljó›aratkvæ›a-
grei›slur.

Stutt á milli Bessasta›a og Versala

Hyggja þarf að „ofurvaldi af-
þreyinga-, skemmtana- og dæg-
urmálaiðnaðarins sem tekið er
að gegnsýra allt þjóðfélagið og
þeirri tæknivæddu múgsefjun
sem fylgir,“ sagði Sigurður Lín-

dal í setningar-
ræðu málþings
um þjóðarat-
kvæðagreiðslur.
„Hér er einungis
verið að vara við
ofurvaldi þessara
þátta lífsins og
því varpað fram
hvort þetta kunni
að hafa áhrif á
þróun lýðræðis,
og hvort ekki sé
verið að búa til

kjörlendi lýðskrumarans og
loddarans sem hefur í reynd ekk-
ert til málanna að leggja. ...Þessu
þarf að gefa gaum til þess að
þjóðaratkvæðagreiðslur verði
ekki að sjálfsmorði lýðræðisins
og gangi að öðrum grundvallar-
gildum þjóðfélagsins dauðum.“

Kjörlendi
loddarans

SIGURÐUR
LÍNDAL Þjóðar-
atkvæðagreiðsl-
ur geta orðið
sjálfsmorð lýð-
ræðisins.

Á MÁLÞINGI UM ÞJÓÐARATKVÆÐI Kristín Ástgeirsdóttir, Pierre Garrone, Jens Peter
Christensen og Karl Axelsson héldu erindi um þjóðaratkvæðagreiðslu og þátttöku al-
mennings í stjórnmálum á málþingi Lögfræðingafélags Íslands. 
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Starf í skugga fjölmi›lamálsins
Stjórnmálamenn allra flokka í stjórnarskrárnefnd eru sammála um a› starf
fleirra í dag sé í skugga átaka sí›asta sumars og hvernig skuli breg›ast vi› flví a›
synjunarvaldi forseta hefur veri› beitt.
Þeir stjórnmálamenn sem sitja í
stjórnarskrárnefndinni og tóku
þátt í pallborði á málþingi Lög-
fræðingafélags Íslands á föstu-
daginn voru sammála um að starf
þeirra væri í miklum skugga
þeirra átaka sem einkenndu síð-
asta sumar vegna ákvörðunar for-
seta Íslands að synja fjölmiðlalög-
unum samþykktar og beita þannig
26. grein stjórnarskrárinnar í
fyrsta sinn. 

„Óbreytt skipan á synjunar-
valdi forseta felur í sér þjóðskipu-
legt stílbrot á þeim undirtökum
sem þinginu er að öðru jöfnu ætl-
að að hafa gegn öðrum handhöf-
um ríkisvalds,“ sagði Geir H.
Haarde, fjármálaráðherra og
varaformaður Sjálfstæðisflokks-
ins. „Það er stærsti vandinn við
núverandi fyrirkomulag, að það
lýtur engum öðrum lögmálum en
pólitískum vilja og smekk þess
einstaklings sem embættinu
gegnir hverju sinni.“ Hann sagði
betur fara á að rétturinn til að
knýja fram þjóðaratkvæða-
greiðslu væri komið hjá fleiri en
færri. Þessu var Eiríkur Tómas-
son lagaprófessor ósammála, en í
ræðu sinni sagði hann að ábyrgð
tíu þúsund manna sem krefðust
þjóðaratkvæðagreiðslu væri ekki
sú sama og þegar ábyrgðin væri á
höndum eins manns. 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir,
formaður Samfylkingarinnar,
sagði að með rétti forseta eða
minnihluta Alþingis til að vísa
málum til þjóðaratkvæðis væri
verið að setja ráðherra- og þing-
valdi ákveðnar skorður. Rétt væri
að líta á slíkan rétt sem öryggis-
ventil, því hann hefði varnaðará-
hrif, sérstaklega gagnvart stjórn-
lyndum ríkisstjórnum. Slíkur ör-

yggisventill hefði fælingarmátt,
sem líkja mætti við fælingarmátt
kjarnorkuvopna.

Þeir sem tóku til máls virtust
sammála um að það gæti vel kom-
ið til greina að veita hluta þing-
manna vald til að fara fram á
þjóðaratkvæðagreiðslu. Geir H.
Haarde sagði dönsku leiðina þó
ekki ganga á Íslandi, því hér væri
ekki hefð fyrir minnihlutastjórn-
um. Þriðjungur þingmanna væri
því of lítið og landinu yrði ill-
stjórnað ef farið væri að nota
þjóðaratkvæðagreiðslur sem póli-
tískt vopn. Best væri að það
myndi nást pólitísk samstaða um
það hvenær mál færu í þjóðarat-
kvæði, líkt og yrði gert um Evr-
ópusambandsaðild.

Guðjón Arnar Kristjánsson,
formaður Frjálslynda flokksins,
lagði það til að 2/5 hluti þing-
manna, eða 26 þingmenn gætu
knúið fram þjóðaratkvæða-
greiðslu, eða 15-20 prósent kosn-
ingabærra manna. Einnig ætti að
íhuga hvort forseti Íslands eða 15-
20 prósent kosningabærra manna
gætu vísað umdeildum málum
aftur til Alþingis, þar sem þau
þyrftu samþykki aukins meiri-
hluta til að halda gildi sínu. Slíkur
aukinn meirihluti gæti verið um
3/4 þingmanna.

svanborg@frettabladid.is

GEIR H. HAARDE Varafomaður Sjálf-
stæðisflokksins segir óbreytta skipan á
synjunarvaldi forseta stílbrot á meginreglu
þingræðis sem er við lýði á Íslandi.
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Skáldsagan Da Vinci lykillinn eftir
Bandaríkjamanninn Dan Brown
hefur slegið hressilega í gegn og
hefur slegið hvert metið á fætur
öðru síðan hún kom út fyrir þrem-
ur árum. Búið er að gera handrit
eftir bókinni og leikstjórinn Ron
Howard er byrjaður að vinna að
kvikmynd með Tom Hanks í hlut-
verki Roberts Langdon sem rann-
sakar leynireglur og morð tengd
kristinni trú. Da Vinci lykillinn fór
eins og eldur í sinu og vakti gríðar-
lega athygli ekki síst fyrir þá kenn-
ingu að Jesús hefði ekki dáið á
krossinum. Það sem menn vissu þó
ekki var að ári áður hafði mjög
svipuð bók komið út í Noregi. Bók-
in Við enda hringsins eftir Tom
Egeland kemur út á íslensku í
haust hjá JPV-útgáfu en Jóhann
Pálll Valdimarsson útgefandi segir

samanburðinn við Da Vinci lykil-
inn hafa dregið athygli sína að
verki Egelands.

„Það var hin mikla umfjöllun
um bókina í norskum fjölmiðlum
og ágangur fjölmiðlamanna til að
knýja á um svör um hvort Tom
Egeland ætlaði ekki í mál við Dan
Brown þar sem bók hins fyrr-
nefnda kom út tveimur árum fyrr,“
segir Jóhann Páll. „Tom hélt nú
ekki og gerir reyndar skemmti-
lega grein fyrir tilurð beggja
bókanna í eftirmála íslensku útgáf-
unnar.“ 

Jóhann Páll fékk handrit bókar-
innar til yfirlestrar og ákvað að slá
til og gefa hana út á Íslandi. „Mér
þótti bókin einfaldlega einstaklega
skemmtileg og spennandi. Glæpa-
saga án glæps. Ég skemmti mér
prýðilega við lestur Da Vinci lyk-

ilsins en ég verð að taka undir með
Aftenposten að þessi er enn betri
og mun betur skrifuð með persón-
um af holdi og blóði.“

Fréttastjóri og glæpasagnahöf-
undur
Tom Egeland gaf út sína fyrstu
glæpasögu árið 1988. Egeland er
fréttastjóri hjá TV2 í Osló en hefur
skrifað spennubækur samfara
starfi sínu. Sögusvið bóka
Egelands hefur hingað til verið lít-
ill norskur dalur að nafni Juvdal.
Sirkelens Ende er algjör undan-
tekning frá þeirri reglu en hún fer
um alla Evrópu og alla leið til Aust-
urlanda. Í samtali við norska blað-
ið Aftenposten segir Egeland að
hann hafi langað til að skrifa bók
sem leiti svara við spurningum
sem séu stærri en lífið sjálft. Bók-
in segir frá því þegar hópur
norskra og alþjóðlegra fornleifa-
fræðinga finnur skrín úr gulli sem
virðist geta varpað nýju ljósi á
upphaf kristindómsins og gjörbylt
hugmyndum vestrænnar heim-
speki. Sú vitneskja veldur óneitan-
lega skjálfta meðal æðstu manna
og skríninu er stolið. Aðalpersóna
bókarinnar, Björn Beltö, gerir sér
snemma grein fyrir því að þetta er
tækifæri sem hann getur ekki látið
sér úr greipum ganga og stelur
gripnum aftur. Hann leggur á
flótta til Evrópu og Mið-Austur-
landa þar sem hann reynir að kom-
ast til botns í leyndardómnum auk

þess að forða sér frá leynireglum
sem vilja hafa hönd í hári hans. 

Samsæriskenningar um kristin-
dóminn
Í áðurnefndu viðtali við Aftenpost-
en sagðist Egeland hafa komist
yfir bókina „The Holy Blood and
The Holy Grail“ og hrifist af kenn-
ingum þeirrar bókar. Þar er því

haldið fram að Jesús hafi ekki dáið
á krossinum heldur flúið til Frakk-
lands þar sem hann settist að og
eignaðist sæg af börnum. Sú ætt er
síðan talin vera upphaf allra kon-
ungsætta í Evrópu. Egeland er þó
ekki mikið að kippa sér upp við
samlíkinguna við Da Vinci lykill-
inn og segist bara vera ánægður
hafa skrifað sína fyrst. 

„Annars hefði ég væntanlega
verið lögsóttur fyrir ritstuld,“ seg-
ir hann í viðtalinu. Egeland viður-
kennir að hann hafi ekki búist við
jafnmiklum vinsældum og raun
ber vitni en Sirkelens Ende hefur
selst vel í Noregi. „Hún hefur
gengið mjög vel í ljósi þess að hún
er skrifuð á norsku. Rithöfundur
eins og Dan Brown skrifar á ensku
og hefur því allan heiminn sem
markaðssvæði.“

Það er annars ótrúlegt að skoða
hversu líkar bækurnar tvær eru.
Þær eru báðar byggðar á hinni um-
deildu fræðibók „The Holy Blood
and The Holy Grail“, í báðum bók-
unum eru albínóar fyrirferðar-
miklar aðalpersónur, þær varpa
báðar fram spurningum hvað
kenningar og kennisetningar um
Jesú varðar og báðar eru þær upp-
fullar af guðfræðilegum samsær-
iskenningum. Bók Egelands hefur
þegar verið þýdd og gefin út í tíu
Evrópulöndum. Það verður því
forvitnilegt að sjá hvort Sirkelens
Ende rati á hvíta tjaldið líkt og
„eftirherman“ Da Vinci Code.

freyrgigja@frettabladid.is

2 fyrir 1 til

Sikileyjar
29. september frá kr. 24.990

Heimsferðir bjóða nú allra síð-
ustu sætin í beinu flugi til Sikil-
eyjar á frábærum kjörum. Þetta
er yndislegur tími á Sikiley,
kjörinn til sólbaða og til að
skoða þessa stórbrotnu eyju.
Sikiley býður blöndu af því
helsta sem ferðamenn óska
sér. Menningarsaga, náttúru-
fegurð, fornminjar, fallegar
byggingar, söfn, einstök matar-
menning og mannlíf. Spenn-
andi kynnisferðir í boði með
íslenskum fararstjórum.

24.990
Netverð á mann. Flugsæti báðar
leiðir með sköttum, m.v. 2 fyrir 1
tilboð 29. september. 

Gisting frá

4.980
Verð á mann pr. nótt (gist er 3 nætur
á 3* hóteli í Palermo og 4 nætur á 4*
hóteli í Giardino Naxos). Ath.
bókunargjald vegna gistingar er ekki
innifalið, lr. 2.000 á mann.

Aðeins 23 sæti laus

Norskur forveri 
Da Vinci lykilsins
Norski fréttastjórinn Tom Egeland gaf ári› 2001 út bók sem hét Sirkelens Ende. Ári
eftir kom út önnur bók sem flótti minna um margt á bók Nor›mannsins. fietta var
Da Vinci lykillinn eftir Dan Brown sem setti heimsbygg›ina á annan endann. Bók
Egelands er væntanleg í íslenskri fl‡›ingu flar sem hún nefnist Vi› enda hringsins.

TOM EGELAND Er ánægður með að hafa skrifað sína bók á undan Dan Brown. Annars
væri örugglega búið að væna hann um ritstuld.

VIÐ ENDA HRINGSINS Sirkelens Ende eftir Tom Egeland er væntanleg í íslenskri þýð-
ingu undir nafninu Við enda hringsins.
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Í sumar komu Erna Ómarsdóttir
og Margrét Sara Guðjónsdóttir
fram á elstu og virtustu danshátíð
Frakklands, Festival d’Avignon.
Þar slóu þær í gegn, ef marka má
gagnrýni sem birtist í frönsku
blöðunum, með verkinu,
Mysteries of Love, sem þær unnu
í samstarfi við tónlistarmanninn
Jóhann Jóhannsson og þunga-
rokksgítarleikarann Valdimar
Jóhannsson.

„Flestar sýningarnar sættu
neikvæðri gagnrýni bæði af hálfu
áhorfenda og fjölmiðla því ákveð-
in mótmæli voru í gangi gagnvart
þeirri þróun sem hefur átt sér
stað á danshátíðinni,“ segir Erna.
„Verkið okkar var sýnt á næst-
síðasta degi og við héldum að það
yrði púað á okkur eins og raunin
varð með svo mörg atriði á hátíð-
inni. Það kom því skemmtilega á
óvart að fá svona góð viðbrögð.“ Í
franska blaðinu Le Figaro skrifaði
gagnrýnandinn René Sirvin að
Erna hefði á hátíðinni í ár aftur
sýnt og sannað hversu mikil orka
býr í henni, þessari eldheitu konu.

Í Mysteries of love koma fram
tvær stelpur í ljós- og dökkbleik-
um kjólum, ýmist til að slást eða
faðmast. Trylltir rokkdansar og
heljarstökk Margrétar Söru eru
meðal þess sem ber á góma í verk-
inu. „Við vorum í raun að leika
okkur með unglingsárin,“ segir
Erna, „og hvernig áhrif hormóna-
starfsemin hefur á mann á þess-
um árum.“

„Ég held að gagnrýnendurnir
hafi ekki gert sér grein fyrir því
að verkið var ekki fullunnið þegar
við sýndum það. Þetta er í raun
bara byrjun á nýju verki sem við
vonumst til að eiga eftir að ferð-
ast með um óákveðinn tíma,“ seg-
ir Margrét Sara, en hún er búsett
í Berlín og Erna í Brussel svo
erfitt getur reynst að samræma
tímann, einkum vegna þess hve
þær stöllur hafa mörg járn í eldin-
um.

Með útlendinga í eftirdragi
„Ég bý í raun í ferðatösku en
finnst mjög gott að vinna á Ís-
landi. Ég kem alltaf meira og
meira hingað heim til að vinna,“
segir Erna, en hún er nú stödd á
Íslandi til að vinna með belgískum
starfsfélaga sínum, Damien Jalet.
„Við vinnum á Íslandi þó við séum
að búa til verk sem er styrkt af
leikhúsi bæði í Frakklandi og
Þýskalandi og áætlað er að við

flökkum með um Evrópu.“ Auk
Damien og Ernu kemur myndlist-
arkonan Gabríela Friðriksdóttir
að verkinu. Gabríela sér um leik-
mynd og búninga í verkinu, en
samstarf Ernu og Gabríelu hefur
meðal annars fætt af sér tilrauna-
kennt myndband við lagið Where
is the line eftir Björk Guðmunds-
dóttur.

Margrét Sara starfar með lista-
hópnum Dorky Park. „Ég hef ver-
ið að vinna mikið með Constanza
Macras sem er stofnandi Dorky
Park. Að undanförnu höfum við
verið að sýna verk sem kallast Big
in Bombay og ég mun vera í
næsta verki Constönzu sem verð-
ur sólódansverk.“

Þegar Margrét Sara heldur aft-
ur út til Berlínar bíður hennar
nýtt og spennandi verkefni. „Við
erum að halda áfram að vinna í
verkinu No, he is white, sem við
sýndum óklárað á opnun Reykja-
vik Dance Festival. Í því verki var
markmiðið að vinna saman án
leikstjóra en það er næstum
aldrei gert í þessum geira. Við
ákváðum að við vildum vinna eins
og hljómsveit sem skapandi lista-
menn en ekki bara vera verkfæri
í höndunum á öðrum,“ segir Mar-
grét, en samhöfundar hennar í No,
he is white eru dansarinn Svein-
björg Þórhallsdóttir og þýsku
leikkonurnar Anne Tismer og
Rakel Savoldelli. 

„Þetta gerist með okkur sem
búum og lærum erlendis. Það
fylgja okkur alltaf útlendingar
þegar við komum heim,“ segir
Erna, sem telur það bæði hollt og
gott fyrir útlendingana og Íslend-
ingana að vinna saman. „Dansinn
hefur þann kost að vera á alþjóð-
legu tungumáli en alþjóðlegt sam-
starf veitir innblástur og opnar
fleiri möguleika.î

Jarðarför fyrstu tölvunnar
Margrét Sara og Erna eru á sama
máli með að landslagið innan
listaheimsins sé að breytast. Þær
blása á hefðbundna verkaskipt-
ingu, eru svolítið pönkaðar í allri
framsetningu og veigra sér ekki
við að gera það sem þær vilja.
„Okkur finnst gaman að vinna
með listamönnum úr mismunandi
greinum,“ segir Margrét Sara, en
hún vann verkið Glóð á Listahátíð
2004 með Birtu Guðjónsdóttur
myndlistarkonu og Kiru Kiru raf-
tónsmið. Í Glóð var Margrét Sara
ein á sviðinu en vídeóverk Birtu

og tónlist Kiru Kiru áttu jafnmik-
inn þátt í að skapa áhrifaríka
heild.

„Til að brjóta upp hefðina höf-
um við líka verið að gera tilraunir
til að sýna dans/tónlistarverk eins
og Glóð á tónleikum,î segir Mar-
grét Sara. Eitt af þeim verkum
sem gengur upp að sýna bæði á
tónleikum og í leikhúsum er tón-
listardansverkið IBM 1401. Erna
hefur sýnt það verk víða um ver-
öld með tónlistarmanninum Jó-
hanni Jóhannssyni sem margir
þekkja úr hljómsveitunum Ham
og Apparat. „Við Jóhann könnuð-
umst við hvort annað úr mennta-
skóla en þegar við kynntumst bet-
ur síðar uppgötvuðum við að
pabbar okkar höfðu unnið saman í
IBM. Þá fórum við að tala um
tölvur og í kjölfarið ákváðum við

að vinna saman að verki. Jóhann
sendi mér stef og svo unnum við
konseptið saman,“ en IBM 1401
fjallar um fyrstu tölvuna á Ís-
landi. „Jarðarför þessarar tölvu
varð okkur innblástur. Þessi
fyrsta tölva Íslands var tekin úr
sambandi við hátíðlega athöfn og
allir kvöddu hana með tárin í aug-
unum. Tölvunni hafði verið kennt
að syngja og eitt stef í verkinu er
upphaflega úr þessari frægu
tölvu.“

Erna hefur einnig flakkað um
borgir Evrópu með verkið Mar-
lene Dietric FOR en verkið vann
hún í samvinnu við Íslenska dans-
flokkinn.

„Við erum búin að vera á ferða-
lagi í allt sumar og sýna á helstu
danshátíðum í Evrópu. Þetta er af-
gerandi verk, pínulítið pólitískt en

hefur líka eitthvað dýrslegt eðli í
sér svo fólk er yfirleitt snortið á
mjög mismunandi hátt,“ segir
Erna, en verkið vann hún í sam-
starfi við slóvenska leikstjórann
Emile Hrvatin. 

Lifandi líkamar á sviði
Margrét Sara og Erna unnu í
fyrsta sinn saman þegar þær
sömdu verkið Eva í þriðja veldi,
sem sýnt var í Tjarnarbíói árið
2002. Árið 2003 hlutu þær
Grímuna fyrir dansverkið og
Erna var valin besti dansarinn. 

„Þegar ég útskrifaðist úr námi
í Belgíu fyrir tíu árum var mér
sagt að dansinn væri dauður. Ég
var spurð af hverju ég væri að
eyða orkunni í að sprikla fyrir
ekki neitt en barðist á móti þessu
viðhorfi og reyndi að vera trú
sjálfri mér og halda mínum ein-
kennum, „ segir Erna. „Þetta virð-
ist koma í bylgjum og ég hef mjög
sterkt á tilfinningunni að fólk sé
opið fyrir dansinum núna.“

Margrét Sara tekur undir þá
skoðun. „Dansinn virðist vera að
fá meiri athygli alls staðar í heim-
inum. Í bæði Belgíu og Berlín er
hann kominn á sama stall og leik-
list og ég hef það á tilfinningunni
að þar sé fólk spenntara fyrir til-
raunakenndum dansi en hefð-
bundnu leikhúsi.“

Miðað við velgengni þeirri
stallsystra, Ernu og Margrétar
Söru, er hægt að fullyrða að nú-
tímadansinn er langt frá því að
deyja út. „Ég hef fundið rosalega
fyrir því síðustu ár að fólk hungr-
ar í meira,“ segir Erna. „Fólk virð-
ist vera að fatta að það er hægt að
gera óteljandi hluti með líkaman-
um í samblandi við texta, tónlist
og myndlist.“

„Ég held það sé eitthvað við
það að hafa lifandi líkama á sviði,
að horfa á eitthvað lífrænt en ekki
bara dauða hluti,“ segir Margrét
Sara og Erna skýtur inn: „Það er
einhver frumstæð orka sem fylgir
nútímadansinum sem heillar. Fólk
virðist hafa saknað þess að sjá
eitthvað sem kemur innan frá og
gerist í núinu.“

Fólk hungrar í frumstæ›a orku

Í FREMSTU RÖÐ Margrét Sara Guðjónsdóttir og Erna Ómarsdóttir fara ótroðnar slóðir og hafa getið sér gott orð sem nútímadansarar í Evrópu. 

fiær Margrét Sara Gu›jónsdóttir og Erna Ómars-
dóttir fer›ast um allan heim me› skrokkinn einan
a› vopni. fiær kunna vel vi› a› starfa saman enda
eiga flær fla› sameiginlegt a› hafa skipa› sér í hóp
fremstu nútímadansara í Evrópu. fióra Karítas Árna-
dóttir tók flær tali.

MYSTERIES OF LOVE Erna og Margrét Sara gerðu hormónaójafnvægi unglinga að umfjöllunarefni sínu á d’Avignon danshátíðinni í
Frakklandi í sumar.
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Söngvarinn Michael Bolton heldur
tónleika í Laugardalshöll næst-
komandi miðvikudagskvöld.
Bolton, sem hefur tvisvar unnið
Grammy-verðlaunin sem besti
söngvari ársins, hefur selt yfir 52
milljónir platna á ferli sínum og
komið fjölmörgum lögum á vin-
sældalista um allan heim. Á meðal
vinsælustu laga hans eru How Am
I Supposed To Live Without You,
When I’m Back on My Feet Again,
How Can We Be Lovers og When a
Man Loves a Woman. Bolton hefur
á ferli sínum sungið með ekki
ómerkari mönnum en Luciano
Pavarotti, Placido Domingo, Ray
Charles og B.B. King og samið lög
fyrir listamenn á borð við Cher,
Kiss, Barbra Streisand og Kenny
Rogers.

Bolton virkaði þreyttur í síman-
um þegar blaðamaður heyrði í hon-
um enda hefur hann verið önnum
kafinn við að ljúka nýrri plötu, Til
The End of Forever, sem kom
einmitt út sama dag og viðtalið fór
fram. Einnig er hann í stuttri pásu
frá tónleikaferð um heiminn til að
fylgja eftir plötunni Vintage, þar
sem hann syngur gamla slagara
eftir aðra listamenn. Bolton reynir
að eyða sex mánuðum á ári í tón-
leikaferðir og gera plötur á
tveggja ára fresti. Hann segist
elska það sem hann gerir og ætlar
að gera það á meðan hann stendur
ennþá uppi. 

Hefur heyrt frábæra hluti um Ís-
land
„Ég hef heyrt að Íslendingar hafi
gaman af að skemmta sér,“ er það
fyrsta sem Bolton segir blaða-
manni um Ísland. Rödd hans er
hugljúf og seiðandi eins og hann sé

að hvísla í eyrað á mér. Kemur
kannski ekki á óvart þar sem mað-
urinn er frægur fyrir ballöður sín-
ar. „Ég hef heyrt frábæra hluti um
Ísland og allir sem ég þekki sem
hafa komið þangað hafa hvatt mig
til að heimsækja landið,“ bætir
hann við. „Ég á vin sem stundar
viðskipti á Íslandi og hann sagði að
ég yrði að koma. Ég hef heyrt um
Bláa lónið og Geysi og síðan langar
mig líka í golf því ég er mikill
golfáhugamaður. En ég er samt
ekki viss um að ég hafi tíma til
þess. Mig langaði líka til að hitta
vin minn Clint Eastwood sem var
staddur þarna en því miður verður
ekkert af því.“

Þú rekur góðgerðarsamtökin The
Michael Bolton Foundation. Hvers
vegna?

Mitt fyrsta vinsæla lag í Banda-
ríkjunum kom út árið 1987. Þá var
mér boðið í alls konar fjáröflunar-
boð með fullt af stjörnum. Þarna
sá ég hversu auðvelt er að nota
frægðina til að afla fjár vegna góðs
málefnis eða til að vekja athygli á
ákveðnum málum. Þegar ég kom
heim ákvað ég sjálfur að beita mér
í góðgerðarmálum. Ég var fátækur
listamaður á sínum tíma og veit
hversu erfitt það er að vera fjöl-
skyldufaðir án öruggra tekna.
Þannig að ég fór að læra meira og
meira inn á svona góðgerðarstarf-
semi, talaði við stjórnmálamenn og
eitt leiddi af öðru. Þessi barátta
endar samt aldrei. Það eru hræði-
legir hlutir að gerast í Bandaríkj-
unum. Við verðum að vernda
Bandaríkjamenn frá hryðjuverka-
mönnum en við þurfum líka að
vernda þá fyrir öðrum Bandaríkja-
mönnum.“

Átján og hálfs árs eyðimerkur-
ganga
Hversu lengi varstu fátækur lista-
maður?
„Ég gaf út mína fyrstu plötu sext-
án ára og móðir mín fór með mér
til að skrifa undir útgáfusamning-
inn hjá Epic því ég var ekki nógu
gamall. Ég var búinn að syngja síð-
an ég var 12 til 13 ára en eftir eitt
ár var þetta búið hjá mér. Þá fékk
ég tilkynningu frá fyrirtækinu um
að ég væri frjáls til að semja við
annað plötufyrirtæki og þá hófst
átján og hálfs árs eyðimerkur-
ganga hjá mér. Þetta var mjög erf-
iður tími fyrir mig og fjölskyldu
mína og ég vildi ekki að börnin mín
vissu hve erfiðleikarnir voru mikl-
ir. Þetta var orðið svo slæmt að það
átti að bera okkur út úr íbúðinni
okkar og því mun ég aldrei
gleyma,“ segir Bolton með við-
kæmri röddu þannig að maður get-
ur ekki annað en fundið til með
honum. „Síðan byrjaði ég að semja
fyrir aðra tónlistarmenn árið 1982.
Þá sá ég að ég gæti lifað á því að
semja fyrir aðra en allan tímann
hafði ég þann draum að ég gæti
orðið frægur sjálfur. Ég byrjaði að
fá pening á nýjan leik og þá lauk
þessum sífellda þrýstingi sem var
á mér um að lifa af. Tónlistar-
bransinn er mjög harður en á
þessu tímabili lærði ég að semja.
Þetta var eins og æfing fyrir mig.
Ég varð að læra hvernig ég áttti að
koma lagi í gegn, þar sem texti,
melódía og rétta þemað myndi
virka sem skyldi. Mér datt ekki í
hug að ég ætti seinna eftir að horfa
um öxl og vera þakklátur fyrir
þennan tíma. Þetta gerði mig að
því sem ég er í dag en ég sá marga

koma og fara á þessum tíma. Þeg-
ar ég horfi á dagskrána hjá mér er
ég búinn með 45 til 50 tónleika á
þessari tónleikaferð og á 40 eftir í
Evrópu og Asíu á þessu ári, þannig
að ég get ekki annað en verið þakk-
látur fyrir það hve ég hef mikið að
gera.“

Þú átt nóg eftir af ferlinum er það
ekki?

„Þeir sem skipuleggja tónleika
fyrir mig hafa sagt að ég hafi það
sterkan aðdáendahóp að ég geti
haldið áfram eins lengi og ég vil.
Ef ég yrði að halda áfram gæti ég
það alveg þangað til ég dett niður
dauður. En ég verð alltaf að passa
vel upp á röddina og bera virðingu
fyrir þeirri gjöf sem maður hefur.
Ég hef sungið með Ray Charles,
sem var ein besta stund lífs míns,
og líka með Pavarotti. Annars er
ég mjög spenntur fyrir að fara til
Íslands. Tónleikarnir verða viku
áður en tónleikaferðalagið byrjar
aftur. Mig langar bara að fara
þangað og syngja fyrir fólkið. Mig
langar að vinna hug og hjörtu fólks
og vonandi verður mér boðið aftur
til landsins í framhaldinu.“

Hitaði upp fyrir Ozzy Osbourne
Varstu ekki eitt sinn söngvari í
rokkhljómsveit?

„Á árunum 1976-’78 gerði ég
tvær plötur með hljómsveit sem
heitir Blackjack. Gítarleikarinn í
þeirri sveit varð síðar aðalgítar-
leikarinn í Kiss. Við hituðum með-
al annars upp fyrir Ozzy og þetta
var frekar þungt rokk.“

Af hverju fórstu út í það að syngja
ballöður?

„Forseti Colombia-hljómplötu-
fyrirtækisins heyrði demóplötu
sem ég hafði gert með mínum eig-

in lögum og kallaði mig á sinn
fund. Hann sagði: „Þessi lög sem
þú ert að gefa öðrum listamönnum;
mér finnst að þú eigir að taka þau
upp sjálfur. Af hverju heldurðu
ekki þessum lögum fyrir sjálfan
þig?“ Þannig að ég ákvað að prófa
þetta og vann meðal annars með
tveimur meðlimum Journey að
nýjum upptökum. Ég vakti athygli
með lögunum That’s What Love is
All About og Dock of the Bay. Það
var frábær tilfinning að vera loks-
ins kominn á sporið sem sólólista-
maður. Annars veit ég að ég á eftir
að semja fyrir aðra tónlistarmenn
í framtíðinni.“

Vill semja fyrir Whitney Houston
Eru einhverjir sérstakir sem þú vilt
semja fyrir?

„Þetta er góð spurning. Mig
langar að semja fyrir einhvern
sem getur sett hjarta sitt og sál í
lagið. Óþekktir listamenn hafa oft
gert betri hluti með lögin mín en
frægir listamenn. Rétta tilfinning-
in þarf að vera fyrir hendi og það
er mjög góð tilfinning þegar lista-
mennirnir skilja undir eins um
hvað lagið snýst. Ég myndi alveg
vilja semja fyrir Whitney Houston.
Það væri frábært ef hún myndi
vilja syngja eftir mig og gefa líka
út nýja plötu.“

Viltu segja eitthvað að lokum við
íslenska aðdáendur þína?

„Þetta verður í fyrsta skiptið
sem ég kem til Íslands. Ég er mjög
spenntur og allir vinir mínir segja
að ég verði að fara og upplifa land
og þjóð. Ég er mjög þakklátur fyr-
ir þetta tækifæri og hlakka til.
Vonandi fæ ég það góðar viðtökur
að þetta verði aðeins fyrstu tón-
leikarnir mínir af mörgum á Ís-
landi.“

Vill vinna hug og hjörtu Íslendinga
Söngvarinn og hjartaknúsarinn Michael Bolton heldur tónleika í Laugardalshöll næstkomandi mi›vikudag. Freyr Bjarnason heyr›i kapp-
ann rekja átján og hálfs árs ey›imerkurgöngu sína á›ur en hann sló í gegn.

MICHAEL BOLTON Hjartaknúsarinn Michael Bolton heldur tónleika hér á landi næstkomandi miðvikudag.

TIL THE END OF FOREVER Nýjasta plata Boltons hefur að geyma frumsamin lög í
bland við tónleikaupptökur.
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BT Smáralind    kl. 12 til 18

JDV 32" LCD flatsjónvarp
• Upplausn  1366 X 768
• Mynd í Mynd  (PIP)
• Contrast 800:1
• Birta  550cd/m2
• HD samhæft - sty›ur 1080i/720p/576p/480p
• Textavarp - 120 sí›na minni
• Magnari og hátalarar 2x 7W RMS SRS
• Tengi: 2 Scart / RGB / S-VHS / Component
• DVI / PC-inngangur / Tengi fyrir heyrnatól
• Fjarst‡ring

Meiri myndgæði
Mikl birta og skerpa ásamt 
HDTV stuðningi gerir tækið 
tilbúið fyrir framtíðina.

Denver DVD/Divx spilari 
að verðmæti kr. 7.999 fylgir 

Mynd í mynd
Virkar þannig að þú getur 
fylgst með tveimur rásum í 
einu - þannig missir þú 
ekki af neinu!

Miklir tengimöguleikar
2 SCART tengi, S-Video tengi og DVI 
tölvutengi sem gerir þér kleyft að tengja 
sjónvarpið við tölvu og nota sem RISAstóran 
tölvuskjá ásamt fullt af öðrum 
tengimöguleikum.

HDTV
READY

DVD spilari 

í kaupbæti!

7.9

FYLGIR

HDTV
READY

42”Plasmasjónvarp

Heima-bíókerfi

BassaBOX

Fimmhátalarar

Skerpa
10.000:1Skerpa
10.000:1

• Mynd í Mynd (PIP)
• Tveir sjónvarpsmóttakarar
• 10.000:1 skerpa
• birta 1000cd/m2
• Textavarp með 2100 síðna minni
• HDTV stuðningur, 720p, 1080i
• HDCP stuðningur
• Innbyggðir víðóma hátalarar
• Vönduð ál yfirbygging
• Styður PAL/NTSC/SECAM
• DVI-I tengi sem styður VGA og DVI búnað
• 2 EURO SCART tengi
• Composite video tengi (RCA)
• S-Video tengi (MINI DIN)
• Þyngd án stands: 38kg
• Þyngd með standi: 42kg
--------------------------------------------------
Líftími 30.000 klst áður en
dregur úr gæðum myndar.
Miðað við 4 klst áhorf á dag 
þá er endingin 21 ár

14.999
239.984

Á MÁNUÐI Í 16 MÁNUÐI VAXTALAUST

STAÐGREITT

42” PLASMASJÓNVARP

Vönduð hönnun
Þunnur álrammi og silfrað 
útlit ásamt því að standa á 
glerfæti gerir þetta að 
einkar veglegu tæki.

Mynd í mynd
Ekki missa af neinu, 
þú getur horft á tvær 
sjónvarpsstöðvar í einu. 
Þú ræður hvort seinni sjónvarpsstöðin 
er hornmynd eða skjánum skipt í 
tvennt.

Meiri myndgæði
Mikil birta og skerpa ásamt 
HDTV stuðningi gerir tækið 
tilbúið fyrir framtíðina.

Skerpa
10.000 á móti 1 í skerpu gefur 
þér skarpari mynd en þú átt að 
venjast! Önnur plasmasjónvörp eru með 
3.000 á móti 1. Medion aðeins það besta!

Miklir tengimöguleikar
2 SCART tengi, S-Video tengi og DVI tölvutengi 
sem gerir þér kleyft að tengja sjónvarpið við 
tölvu og nota sem RISAstóran tölvuskjá ásamt 
fullt af öðrum tengimöguleikum.

Fjölkerfa DVD spilari 
sem spilar DVD diska frá öllum svæ›um. Spilar 
einnig SVCD/DVD-R/DVD-RW/JEPG og MP-3

Dolby Digital/DTS fiannig getur flú noti› 
hljómgæ›a kvikmynda sem eru teknar upp 
í Dolby Digital og DTS til fullnustu!

Hátalarakerfi  
5x50W RMS magnari ásamt 5 hátölurum 
og 80 W RMS bassahátalara

Útvarp 
Hlusta›u á útvarpi› í 
brjálu›um gæ›um

DAV SB100

HEIMABÍÓKERFI
29.

STAÐGREITT

131.988
Á MÁNUÐI Í 12 MÁNUÐI VAXTALAUST

10.999

10 ódýrar
DVD myndir

fylgja 

10 ódýrarDVD myndirfylgja 

899
Hver mynd

FYLGIR

12.000kr.
lækkun12.000kr.
lækkun

143. 988



20 18. september 2005  SUNNUDAGUR

...um heilsu
   á þriðjudögum í Fréttablaðinu.

Hafið samband við auglýsingadeild „Allts“

Síminn er 550-5000

markvissar auglýsingar
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Leikarinn Elijah Wood segist
skemmta sér konunglega yfir
prökkurum á netinu sem halda
því fram að hann sé samkyn-
hneigður. Hann segist ekki ætla
sér að gera neitt í málunum og er
steinhissa á hve mikið ímyndun-
arafl þeir hafa. Í viðtali hjá Con-
an O'Brien sagði Elijah: „Það er
ein síða til sem heitir elijahwood-
isveryverygay og það er uppá-
haldssíðan mín, hún er ótrúlega
fyndin. Þetta er grínvefsíða þar
sem því er haldið fram að ég sé
samkynhneigður með því að sýna
fjölmargar myndir, meðal annars
þar sem ég á að halda í hönd ann-
ars karlmanns.“ 

Elijah sagði enn fremur að
sumir aðdáendur Lord Of The
Rings væru að vona að sumar
persónur myndarinnar væru
samkynhneigðar. „Þeir vilja búa
til atriði sem þeir sáu ekki í
myndinni af persónunum í kyn-
lífsatriðum,“ sagði hann. „Einu
sinni var ég á kvikmyndahátíð og
aðdáandi kom upp að mér með

gjöf. Ég opnaði
pakkann fyrir fram-
an alla sem í kring-
um mig voru og þá
var þetta mynd af
einni af þessum vef-
síðum af mér og Dom-
inic Monaghan að
njóta ásta.“

Hann bætti við: „Ef
fólk vissi ekki betur, þá
liti þetta mjög trúverðug-
lega út.“
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Dregið verður næstkomandi fimmtudag kl. 12. 
SMS-skeytið kostar 99 krónur.

Í sunnudagskrossgátu Fréttablaðsins eru gefnir
4 bókstafir sem á að færa inn í númeraða reiti.
Í dag er A til dæmis í reit merktum 19 og fer
þá A í alla aðra reiti með því númeri. M er í reit
númer 11 og fer í alla aðra reiti gátunnar núm-
er 11 o.s.frv. Til þess að leysa gátuna þarf að
finna út hvaða bókstafir eiga að standa í auðu
reitunum (bókstafirnir c, z, q og w eru ekki not-
aðir). Þegar því verkefni er lokið er hægt að
finna lausnarorð gátunnar, sem er í þetta sinn
karlmannsnafn *

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.

5192721 6 19 3

Lausnarorð

*Ráðning gátunnar birtist í blaðinu eftir tvær vikur.

Lausn nr. 21

VERÐLAUNAKROSSGÁTAN
NR. 23

Er Elijah Wood 
samkynhneig›ur?



Á Borgarbókasafni Reykjavíkur við
Tryggvagötu má alveg tala aðeins
saman og Bára Halldórsdóttir bóka-
vörður segir að bókaverðirnir sussi
ekki mikið á fólk.

„Starf bókavarðar felst fyrst og fremst í
afgreiðslu bóka. Við lánum út bækur og
tökum á móti þeim. Svo þurfum við að
framlengja lánstíma bóka fyrir viðskipta-
vini, sumir hringja en aðrir koma,“ segir
Bára. „Við þurfum líka að ganga frá nýj-
um bókum. Merkja þær og plasta og koma
þeim fyrir. Svo þurfum við að dreifa bók-
um á milli safna. Það er margt smálegt
sem starfið felur í sér.“

Bára segir að aðstaðan á Borgarbóka-
safninu sé mjög góð. „Við erum með góða
lesaðstöðu hérna fyrir skólafólk og svo
eru sófar þar sem fólk getur setið og lesið.

Margir láta fara mjög vel um sig, fara úr
skónum og hreiðra um sig í sófunum. Oft
koma börn í stórum hópum og sitja tímun-
um saman við lestur.“ 

Bára segir að bókaverðir þurfi ekki
lengur að ganga á milli og sussa á fólk.
„Það er kannski helst að við sussum að-
eins á krakkana þegar þeir taka á rás og
renna sér og hlaupa. Þetta hefur náttúr-
lega breyst. Það má alveg heyrast aðeins í
fólki. Það er samt stundum svolítið gaman
að sjá ungar mömmur koma inn með börn-
in sín og segja þeim að það megi ekki
heyrast neitt í þeim á bókasafninu.“

Nú þegar sumarið er liðið verður að-
eins rólegra á bókasafninu um tíma. En
jólatíminn er á næsta leiti. Bára segir að
það sé skemmtilegasti tíminn á safninu.
„Fyrir jólin hrúgast inn nýjar bækur og
það er mjög gaman að sjá hvað er í boði.“

emilia@frettabladid.is

Gestirnir hrei›ra um
sig í sófunum

atvinna@frettabladid.is

Kröfugerð stéttarfélagsins Efl-
ingar verður lögð fyrir Reykja-
víkurborg innan skamms, eftir
því sem fram kemur á heima-
síðu félagsins. Samninganefnd
er nú að leggja línurnar fyrir
hana en Reykjavíkurborg
óskaði eftir því að flýta um tvo
mánuði að nýr kjarasamningur
yrði tekinn í gildi.
Höfuðáhersla
verður lögð á
launin auk þess
sem ýmis rétt-
indamál verða
skoðuð.

Fátækt jókst í Bandaríkjunum í
fyrra fjórða árið í röð. Þetta ger-
ist þrátt fyrir að stjórnvöld hafi
reynt að fjölga störfum á árinu.
Hlutfall Bandaríkjamanna sem
lifa undir fátæktarmörkum fór
úr 12,5 prósentum í 12,7. Fá-
tækt barna jókst þó ekki en
stóð í stað milli ára.

Fatapeningar hafa enn ekki
verið greiddir út til félaga í SFR.
Ríflega hálft ár er síðan félagið
samdi við fjármálaráðherra um
að stuðningsfulltrúar á svæðis-
skrifstofum um málefni fatlaðra
fengju 1.458 krónur á mánuði í
fatapeninga. Starfsmennirnir
hafa ekkert séð enn af þessum
peningum.

Starfsmenn í ólöglegri flug-
eldaverksmiðju í Indlandi urðu
fyrir miklu áfalli þegar að
minnsta kosti þrjátíu létust í
eldsvoða. Eldur varð laus í
verksmiðjunni með þeim
afleiðingum að hún fuðr-
aði upp ásamt flugeld-
unum. Litlar verksmiðj-
ur í Indlandi eru mikið
vandamál því þær upp-
fylla sjaldnast þær ör-
yggiskröfur sem gerð-
ar eru til framleiðslu.

Bára segir starfið skemmtilegt og að margar sniðugar uppákomur verði á bókasafninu.

LIGGUR Í LOFTINU
[ ATVINNA ]

MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINSER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?

Listin og hagnaðarsjónarmiðin mætast BLS. 2 Ljósmóðurstarfið er gefandi BLS. 6

Góðan dag!
Í dag er sunnudagurinn 18.09, 

261. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 6.59 13.22 19.43
AKUREYRI 6.42 13.06 19.29

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

STÖRF Í BOÐI

Lögfræðingar

Afgreiðslustörf

Hönnuðir

Verkefnastjóri

Upplýsingafulltrúi

Hjúkrunarfræðingar

Arkitektar

Sérfræðingur

Innheimtufulltrúi

Litari

Vaktstjórar

Leikskólakennarar

Vagnstjórar

Félagsráðgjafi

Næturvinna

Sjúkraliði

Kennarar

Rafvirkjar

Útimenn

Forstöðumaður

Hönnunarstjóri

Lagaerstarf

Kokkur

Blikksmiður

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is

Starfsfólk vantar 
á sambýlið að Lækjarási 8:

Starfsfólk vantar á sambýli okkar að Lækjarási 8. Um er
að ræða vaktavinnu, fullar stöður eða hlutastarf, allt eftir
samkomulagi.
Starfið er fjölbreytt og í senn krefjandi og gefandi. Þeir
sem hafa gaman af því að taka ábyrgð og vinna í mann-
legu umhverfi með frábæru fólki, ættu ekki að láta tæki-
færið fram hjá sér fara. Á sambýlinu að Lækjarási mæt-
ast ýmsir menningarheimar sem gerir starfið litríkara en
ella.
Táknmálskunnátta er kostur en ekki skilyrði. 
Boðið er upp á táknmálsnámskeið.

Upplýsingar um störfin gefur Kristjana Mjöll Sigurðar-
dóttir forstöðumaður í síma 567-6135, kristjana@ssr.is

• Lágmarksaldur umsækjenda er 20 ár.
• Umsóknarfrestur er til 3.október 2005.
• Laun eru samkvæmt kjarasamningum ríkisins og SFR

Unnt er að sækja um störfin á vefsíðu Svæðisskrifstofu,
http://www.ssr.is og á eyðublöðum sem liggja frammi
á skrifstofunni, Síðumúla 39, 108 Reykjavík.

Á SSR er unnið í samræmi við jafnréttisáætlun

Leikskólana í
Árborg vantar fleiri
deildarstjóra/
leikskólakennara.

Erum að taka í notkun útistofur við leikskólana
Álfheima og Árbæ. Við leitum eftir 
leikskólakennurum sem geta unnið sjálfstætt
og eru jafnframt með  mikla færni í
mannlegum samskiptum. Skoðið heimasíðu
Árborgar og farið inn á leikskólana – skoðið
leikskólastefnu sveitarfélagsins og hjálpið
okkur að vinna áfram eftir henni!!

Í leikskólunum er unnið metnaðarfullt 
leikskólastarf þar sem börnin eru í fyrirrúmi. 
Umsóknir með upplýsingum um menntun,
starfsreynslu og umsagnaraðila berist skriflega
til leikskólafulltrúa Austurvegi 2, 800 Selfoss,
fyrir 10. október 2005.

Nánari upplýsingar varðandi stærð og 
starfsgrundvöll leikskólana eru hjá 
leikskólastjóra Álfheima sími 482-2877 
netfang alfheim@ismennt.is
leikskólastjóra Árbæjar sími 482-22337 
netfang arbae@ismennt.is
og Heiðdísi Gunnarsdóttur, leikskólafulltrúa 
sími 480-1900 netfang heiddis@arborg.is

Leikskólafulltrúi Árborgar



Hlátur í vinnunni getur gert ónýta starfsmenn að ómissandi
aukahlutum á skrifstofunni. Ef þú kemur vinnufélögunum og
þá sérstaklega yfirmanninum oft til að hlæja ert þú að festa
þig í sessi í starfinu.[ ]

Komi› til móts 
vi› atvinnulífi›
Breytingar verða á atvinnu-
leyfum fyrir ríkisborgara átta
nýrra landa EES.

Útlendingastofnun og Vinnumála-
stofnun ásamt dómsmála- og fé-
lagsmálaráðuneytunum hafa
ákveðið að auðvelda afgreiðslu
umsókna um atvinnuleyfi. Þetta
kemur fram á heimasíðu Vinnu-
málastofnunar. 

Um er að ræða umsóknir frá
ríkisborgurum átta nýrra landa
evrópska efnahagssvæðisins en
það eru Pólland, Tékkland, Ung-
verjaland, Slóvenía, Slóvakía, Eist-
land, Lettland og Litháen. Breyt-

ingarnar á verklaginu felast í því
að dregið er úr kröfum um skjöl
svo þessir einstaklingar þurfa til
dæmis ekki framar að framvísa
heilbrigðisvottorði og sakavottorði
áður en atvinnuleyfi er veitt. Kröf-
urnar verða þó ekki slakari en þær
sem gerðar eru til veitingaatvinnu-
leyfa til annarra ríkisborgara í
EES.

Afgreiðslan mun nú taka styttri
tíma en áður og forgangur þess-
arra ríkisborgara að íslenskum
vinnumarkaði áréttaður. Með þess-
um aðgerðum er verið að koma til
móts við óskir atvinnulífsins um
leyfi til að ráða erlent vinnuafl. ■

Nú ættu erlendir starfsmenn að eiga auðveldara með að fá atvinnuleyfi hér á landi.

Færri atvinnulausir
Tæplega tveggja prósenta at-
vinnuleysi í ágúst.
Ekki hafa færri verið atvinnu-
lausir síðan í desember 2001. Að
meðaltali voru 2.851 á atvinnu-
leysisskrá í ágúst og jafngildir
það 1,8 prósent atvinnuleysi.
Samkvæmt upplýsingum frá
Vinnumálastofnun er jafnvel gert
ráð fyrir því að í september geti
atvinnuleysið farið niður í 1,6
prósent. Það hefur ekki gerst á
þessum árstíma síðan á árunum
1999 til 2001. 

Atvinnuástand virðist vera að
batna alls staðar á landinu að
undanskildum Vestfjörðum.
Aldraðir sækja nú út á vinnu-
markaðinn í auknum mæli en
samt sem áður minnkar atvinnu-

leysi hægar meðal eldri borgara
en annarra aldurshópa. ■

Atvinnuleysið gæti minnkað enn meira.

Mennskir dráttarklárar banna›ir
Í Vestur-Bengal verða svo-
kallaðir rickshaw-vagnar
teknir af götunum.
Stjórnvöld í Vestur-Bengal í
Indlandi hafa gefið út tilskipun
um að innan fjögurra mánaða
skuli ríkið vera laust við alla
dráttarvagna sem dregnir eru af
mönnnum. Þessi ákvörðun var
tekin í síðasta mánuði og byggir á
því að ómannúðlegt sé að nota
menn sem dráttarjálka og því eigi
að taka vagnana úr umferð. 
Hinir svokölluðu rickshaw-vagn-
ar hafa verið á götum Kalkútta
síðan á þriðja áratug síðustu ald-
ar. Talið er að 24 þúsund manns
vinni við að draga vagna í borg-
inni. Margur ferðamaðurinn hef-
ur fengið sér skemmtiferð með
vögnunum en kannski er ekki

skrítið að yfirvöld í Kalkútta finn-
ist nóg um að ímynd borgarinnar
byggist á berfættu fólki sem
dregur fulla vagna daginn út og
inn. ■

Þessi maður þarf að finna sér nýja vinnu.

Þúsundir starfsmanna fá
reisupassann.
Þýski bílarisinn Volkswagen hef-
ur ákveðið að skera niður í rekstri
sínum og segja upp þúsundum
starfsmanna. Þessi ákvörðun er
tekin þótt söluaukning hafi verið
á bílunum undanfarna mánuði. 

Engin nákvæm tala hefur ver-
ið gefin upp um fjölda uppsagn-
anna en fjárfestar hafa tekið vel í

þessar yfirlýsingar og hækkaði
gengi hlutabréfa í Volkswagen
umtalsvert eftir að yfirlýsingin
var gefin út. Uppsagnirnar ná til
allra starfsmanna félagsins, allt
frá vinnufólki „á gólfinu“ til yfir-
stjórnar fyrirtækisins. ■

Uppsagnir hjá Volkswagen

Bjallan kom
Volkswagen á

kortið.

Margrét Sigrún Sigurðardóttir
hefur rannsakað skapandi at-
vinnugreinar undanfarin ár.
Hún vinnur nú að skipulagn-
ingu á ráðstefnu um málið
sem hún vonar að skapi um-
ræðugrundvöll milli stétt-
anna, stjórnvalda og rannsak-
enda.
Margrét er nú í London þar sem
hún er gestur í London School of
Economics við rannsóknir á tón-
listariðnaðinum þar í landi. Hún
hefur skoðað skapandi atvinnu-
greinar í mörgum löndum, bæði
við Háskóla Íslands og viðskipta-
háskólann í Kaupmannahöfn þar
sem hún er nú í doktorsnámi. 

En hvað eru skapandi atvinnu-
greinar spyr sá sem ekki veit?
„Skapandi atvinnugreinar eru
þær greinar sem byggja á menn-
ingu, list og afþreyingu. Þetta er
allt sem tengist til dæmis tónlist,
kvikmyndum, hönnun, bókmennt-
um, leikhúsi og svo framvegis,“
segir Margrét. Hún segir að þetta
séu skemmtilegar atvinnugreinar
að skoða vegna þess að þegar list-
in er sett saman við hagnaðar-
sjónarmið komi blanda sem veki
áhuga. „Þegar maður setur þetta
saman koma fram ýmsir árekstr-
ar sem er áhugavert að skoða.
Núna er líka áherslan í rannsókn-
um að færast frá því að skapandi
atvinnugreinar séu þiggjendur og
yfir í að vera greinar sem leggja
eitthvað af mörkum,“ segir hún.
Orðnotkunin er líka að breytast í
samræmi við það. Ekki er lengur
talað um menningarhagfræði sem
grein sem ríkið styrkir heldur
menningariðnað.

„Þegar maður horfir í kringum
sig sér maður að það eru miklir
vaxtarmöguleikar. Við sjáum að
eftir því sem velmegunin verður
meiri því meiri áhersla verður á
afþreyingu. Hlutverk skapandi
atvinnugreina verður því meira
og vægi þeirra sömuleiðis. Það

hlýtur að skipta máli fyrir Ísland
að hlúa að öllum þessum atvinnu-
greinum og gefa þeim kost á að
vaxa,“ segir Margrét.

Margrét er að skipuleggja ráð-
stefnu sem haldin verður í Há-
skóla Íslands 1. október næstkom-
andi. Ráðstefnan er haldin í sam-
starfi við Listaháskóla Íslands,
Viðskiptaháskólann í Kaup-
mannahöfn (CBS) og Iðntækni-
stofnun en erlendir fyrirlesarar
koma bæði frá CBS og London
School of Economics. Sjálf bindur
Margrét vonir við að ráðstefnan
verði mikilvægt innlegg inn í
framtíð skapandi atvinnugreina.
„Ég vonast til að hún skapi samtal
milli þeirra sem starfa í stéttinni,
þeirra sem stunda rannsóknir og
þeirra sem marka opinbera
stefnu. Aðalspurningin sem þarf
að svara er hvort stefna stjórn-
valda dugi óbreytt eða hvort þurfi
að aðlaga hana að þessum skap-
andi atvinnugreinum. Við vitum

það ekki nema við opnum umræð-
una. Ég vona að það takist með
ráðstefnunni svo hún geti haft
einhver áhrif.“

Ráðstefnan hefst með fyrir-
lestrum klukkan tíu laugardags-
morguninn 1. október og er
ókeypis fyrir alla. Hún stendur
fram í eftirmiðdaginn og lýkur
með pallborðsumræðum þar sem
tveir erlendir prófessorar ásamt
Hallgrími Jónassyni hjá Iðn-
tæknistofnun, Ágústi Einarssyni,
prófessor við H.Í. og Hjálmari H.
Ragnarssyni, rektor Listaháskóla
Íslands, ræða málin. „Við von-
umst til þess að sem flestir full-
trúar frá atvinnugreinunum sjálf-
um sjái sér fært að koma. Sér-
staklega væri gaman að fá marga
í salinn á pallborðsumræðurnar
svo fólkið geti fengið svör við
spurningum sínum og jafnvel
svarað spurningum sem vakna
við pallborðið,“ segir Margrét.

annat@frettabladid.is

Margrét er gestur í London School of Economics.

fiegar listin og hagna›ar-
sjónarmi› koma saman

Skapandi atvinnugreinar eiga að leggja eitthvað að mörkum en ekki bara vera 
þiggjendur. 
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Og Vodafone 
Sími 599 9000 
www.ogvodafone.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 24. september 2005 umsóknarnúmer 4845. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Baldur G. Jónsson í síma 520-4700, baldur@hagvangur.is

Sölufulltrúi
í verslun

Starfslýsing:
Og Vodafone óskar eftir að ráða sölufulltrúa í verslun. Viðkomandi er ætlað 
að taka á móti viðskiptavinum og leiðbeina þeim um val á vörum og þjónustu 
fyrirtækisins, en einnig annast uppgjör í lok dags og ýmis tilfallandi verkefni 
í samráði við verslunar- og/eða sölustjóra.

Hæfniskröfur:
Starf í verslun krefst mikillar þjónustulundar, að starfsmenn séu úrræðagóðir 
og eigi auðvelt með að umgangast fólk. Almenn kunnátta á tölvur þarf að vera 
til staðar og starfsmenn þurfa að eiga auðvelt með að læra á ýmis tölvukerfi.
Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að vinna til kl. 18 eða 19 á virkum dögum 
og aðra hvora helgi. Aðeins umsækjendur sem eru 23 ára eða eldri koma til 
greina.

Og Vodafone er ungt fyrirtæki sem veitir 

einstaklingum, heimilum og fyrirtækjum

alhliða fjarskiptaþjónustu. Hjá félaginu

starfa í dag um 350 starfsmenn.

Og Vodafone hefur náð góðum árangri á 

stuttum tíma með sterkum og samhentum

hópi fólks. Ef þú vilt takast á við spennandi

og krefjandi verkefni hjá vaxandi fyrirtæki, þá 

bjóðum við þig velkomna/velkominn í hópinn.

Í boði eru samkeppnishæf laun og gott 

starfsumhverfi fyrir fólk sem sýnir ábyrgð, 

metnað og frumkvæði í starfi.

Starfsmaður í vöruhús
Danól óskar eftir starfsmanni í almenn lagerstörf í
mjög fullkomnu vöruhúsi þar sem mikið er lagt í 
aðbúnað starfsmanna.

Unnið er á vöktum þar sem unnið er til skiptis frá
mánudegi-föstudags kl. 07:00-15:00 og hina vikuna
frá mánudegi-fimmtudags kl. 12:00-22:00.

Starfið hentar jafnt konum sem körlum. 

Nánari upplýsingar gefur Pétur Kr. Þorgrímsson í 
síma 580-6600 eða petur@danol.is sem jafnframt
tekur við umsóknum.

Umsóknarfrestur er til 22. september.

Danól er framsækið fyrirtæki, leiðandi í 
innflutningi, markaðssetningu og dreifingu 
á mat- og sérvöru fyrir verslanir, bakarí og
veitingahús.

Danól er til húsa við Skútuvog 3, þar sem
4500 palla vörulager okkar er staðsettur.

Hafnarfjarðarbær auglýsir laust til umsóknar framtíðar-
starf í reikningshaldi bæjarins en deildin veitir starfs-
mönnum og viðskiptavinum bæjarfélagsins margvís-
lega þjónustu.

Umfangsmiklar breytingar hafa verið gerðar á rekstri
Hafnarfjarðarbæjar sem miða að því að styrkja innviði
bæjarfélagsins til að takast á við sífellt flóknari verk-
efni. Framundan eru breytingar á upplýsingakerfum
sveitarfélagsins sem kalla á aukna þekkingu og færni
starfsmanna deildarinnar.

Starfssvið 
• Vinna við skráningu í fjárhagsbókhaldi 
• Vinna við afstemmingar og fjárhagslegt eftirlit
• Samskipti og samstarf við aðra starfsmenn

Hæfniskröfur
• Áhersla er lögð á reynslu af vinnu við og frágang 

bókhalds.
• Tölvuþekking er nauðsynleg og kunnátta í Excel.
• Mikil áhersla er lögð á þjónustulund, frumkvæði, 

nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hæfileiki til að vinna með öðrum og taka þátt í 

teymisvinnu.

Um kaup og kjör vegna ofangreinds starfs fer sam-
kvæmt kjarasamningum launanefndar sveitarfélaga
og viðkomandi stéttarfélags. 

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um
starfið. Möguleiki er á hlutastarfi.

Hafdís Karlsdóttir, forstöðumaður reikningshalds 
(netfang hafdisk@hafnarfjordur.is) veitir nánari
upplýsingar. 

Umsóknir skulu berast til Hafnarfjarðarbæjar, 
eigi síðar en 28. september 2005.

Starf í 
reikningshaldi
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KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta:

• Liðveisla

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Baðvarsla kvenna í íþróttahúsi

• Baðvarsla karla í íþróttahúsi

Sundlaug Kópavogs:
• Laugarvarsla/baðvarsla karla

• Laugarvarsla/baðvarsla kvenna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:

• Kennari íslensku/dönsku

• Forfallakennari

Kársnesskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl

• Þroskaþjálfi/stuðningsfulltrúi

Lindaskóli:
• Gangaverðir/-ræstar

• Starfsmenn í Dægradvöl

Salaskóli:
• Dönskukennari

Smáraskóli:
• Umsjónarkennari 7. bekk, frá áram.

Snælandsskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl

Vatnsendaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl

• Gangavörður/ræstir

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Leikskólinn Arnarsmári:

• Leikskólakennarar

Leikskólinn Álfaheiði:
• Leikskólak. hlutastarf

Leikskólinn Álfatún:
• Leikskólakennari

Leikskólinn Dalur:
• Starfsm. hlutastaða e.h.

Leikskólinn Fagrabrekka:
• Leikskólakennari

• Matráður - 100%

• Sérkennslustjóri - 50%

Leikskólinn Fífusalir:
• Leikskólakennari

• Deildarstjóri

Leikskólinn Kópahvoll:
• Leikskólakennari

Leikskólinn Kópasteinn:
• Leikskólakennari

• Skilastaða 20 – 30%

Leikskólinn Marbakki:
• Aðstoð í eldhús

Leikskólinn Núpur:
• Leikskólakennarar

• Skilastaða

Leikskólinn Rjúpnahæð:
• Leikskólakennari

• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi

Leikskólinn Smárahvammur:
• Leikskólakennari

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

RAFVIRKJAR
Óskum eftir að ráða rafvirkja í almenna rafvirkjun, 

einnig rafvirkja sem hefur reynslu í EIB

Volti ehf, Vatnagörðum 10, 104 Rvík
Sími 570.00.00, netfang hjortur@volti.is

Laus störf í Austurbæjarskóla

Umsjónarmaður

Í starfinu felst m.a. eftirlit og verkstjórnun vegna við-
halds og ræstingar húsnæðisins, eftirlit með skólalóð
og búnaði og umsjón með að aðbúnaður sé í lagi.

Tölvukennari í fullt starf til vors.

Skólaliði í fullt starf.

Stuðningsfulltrúar, tvær 50-75% stöður.

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

Nánari upplýsingar um störfin veita Héðinn Pétursson,
skólastjóri, í síma 561 2680 og 664 8101. Umsóknir sendist til
Austurbæjarskóla, v/Vitastíg, 101 Reykjavík. Umsóknarfrestur er
til 3. október 2005. Laun eru samkvæmt kjarasamningum
Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar. 

Starfsmaður lóða
óskast við hirðingu og rekstur lóða LSH. Starfshlutfall
100%. Starfið er fjölbreytt. Bílpróf nauðsynlegt og 
reynsla og umsjón tækja og véla æskileg. 
Umsóknir berist fyrir 3. okt nk. til Magnúsar Más 
Vilhjálmssonar, umsjónarmanns lóða og veitir hann 
jafnframt upplýsingar í síma 824 5420 og 543 1746, 
netfang magnusv@landspitali.is

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

18. september 2005  SUNNUDAGUR
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Járnsmiður/
málmiðnaðarmaður.

Fyrirtækið Járnsmiðja Óðins: www.jso.is
Leitar að kraftmiklum og traustum 
járnsmið/málmiðnaðrmanni eða 

einstakling með svipaða starfsreynslu til
starfa. Um framtíðarstarf er að ræða. 

Starfið felst í mjög fjölbreyttri nýsmíði og
uppsetningum. Áhersla er lögð á 

frumkvæði, áreiðanleika,létta lund og 
þjónustulipurð auk sjálfstæðra

vinnubragða og samstarfshæfni. 
Haldbær reynsla af sambærilegu er 

kostur. Allur tækjabúnaður er góður og 
nýlegur. Reyklaus vinnustaður.
Umsóknarfrestur er til og með 

10.oktober. Gengið verður frá ráðningu 
fljótlega. Allar umsóknir verða 

meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar eru veittar 
í síma 557-9300

Ertu góður kokkur?
Manneskja með góða þekkingu á matargerð
óskast til starfa í veitingahús Fjölskyldu og 

húsdýragarðsins. Í starfinu felst m.a. að elda
mat, baka og útbúa skyndirétti fyrir gesti og

starfsfólk garðsins. Um er að ræða fullt starf.

Viðkomandi þarf að hafa góða 
samstarfshæfileika og sýna útsjónasemi 
og hugmyndauðgi varðandi innkaup og 
vöruúrval. Æskilegt er að umsækjandi 

sé menntaður á sviði matargerðar. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningum
Starfsmannafélags Reykjavíkur við

Reykjavíkurborg. Nánari upplýsingar um 
störf eru veittar í síma 575-7800.

Umsóknir þurfa að vera skriflegar 
og berast  á póstfangið:

Fjölskyldu- og húsdýragarður
Hafrafelli við Engjaveg104 Reykjavík.

eða á netfang; sigrun@husdyragardur.is. 

Umóknarfrestur rennur út 30. september n.k.

Skjól, hjúkrunarheimili,
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík

Viltu slást í hópinn?
Hjúkrunarheimilið Skjól óskar eftir starfsfólki.

Óskað er eftir starfsfólki til starfa við umönnun
heimilisfólks,einkum þriðju hæðar.

Vaktavinna þ.e. morgunvaktir (kl. 8 – 16),
styttri vaktir (8-13) og kvöldvaktir 

(kl 15.30 – 23.30) er í boði.

Gott starfsumhverfi þar sem góður starfsandi er í
heiðri hafður. Bjóðum traust, jákvætt og duglegt

fólk velkomið til starfa strax eða eftir samkomulagi.

Áhugasamir vinsamlegast leitið upplýsinga hjá 
Kristínu Árnadóttur, deildarstjóra, (kristin@skjol.is)

virka daga í síma 5225631.

Ísafoldarprentsmiðja er elsta 
prentsmiðja landsins, stofnuð 
1877. Hjá félaginu starfa 
um 75 manns. Prentsmiðjan 
prentar m.a. Fréttablaðið 
og DV ásamt fjölda annarra 
verkefna.

Næturvinna

Vegna aukinna verkefna vantar okkur fólk til starfa 
við pökkun á dagblöðum og tímaritum. Unnið er á 
næturvöktum frá 22:00 - 04:00. Mikil vinna framundan.

Frekari upplýsingar veita í síma milli 09:00 - 13:00 
Halldór Jakobsson – sími: 664 0302
Kolbrún Guðmundsdóttir – sími: 664 0300

Suðurhraun 3  |  210 Garðabæ  |  Sími: 59 50 300  |  Fax: 59 50 310  |  isafold@isafold.is  |  www.isafold.is
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Barninu hjálpa› í ljósi›
Sigríður Sía Jónsdóttir ákvað
sem ung stúlka að verða ljós-
móðir og hefur hún sinnt því
starfi alla ævi. Hún segir
starfið gefandi og að ljósmóð-
ir þurfi að hafa ánægju af því
að hjálpa fólki.
„Ég ákvað þetta sem lítil stelpa,
ég held ég hafi verið sex ára fyrst
þegar ég sagðist ætla að verða
ljósmóðir,“ segir Sigríður Sía
Jónsdóttir yfirljósmóðir mæðra-
verndar á Heilsuverndarstöðinni
við Barónsstíg. „Sem stelpa hitt-
um við stundum ljósmóður mína,
og mamma kynnti okkur alltaf
fyrir henni, en það var Guðrún
Halldórsdóttir sem rak fæðingar-
heimilið á Rauðarárstíg,“ segir
Sigríður Sía.

Til að gerast ljósmóðir þarf að

ljúka fyrst hjúkrunarnámi og í
framhaldi af því tekur við tveggja
ára ljósmæðranám á háskólastigi,
en málum var ekki þannig háttað
þegar Sigríður Sía lauk sínu prófi. 

„'Ég fór beint úr menntaskóla í
ljósmæðranámið sem var tveggja
ára skóli,“ segir Sigríður Sía. Að
námi loknu fór hún til Noregs og
starfaði þar í tæpt ár sem ljós-
móðir, eftir heimkomuna settist
hún aftur á skólabekk og lærði
hjúkrun.

Blaðamaður biður hana að lýsa
því í fyrsta sinn sem hún tók á
móti barni. „Þetta var dásamlegt
og algerlega ólýsanleg stund, það
er alltaf gaman þegar lítið barn
kemur í heiminn. Mér fannst æð-
islegt að fá að læra þetta og voða-
lega gaman að hjálpa og læra að
aðstoða mæður við að fæða börn-
in sín,“ segir Sigríður Sía. 

Starf ljósmóður felst í því að
að fylgjast með konum á með-
göngu, auk þess sem ljósmæður
taka á móti börnum bæði á
sjúkrahúsum og í heimahúsum,
og sinna konum í sængurlegunni.
„Ljósmæður taka á móti öllum
börnum sem fæðast á Íslandi, og
það er reyndar ekki alls staðar í
heiminum sem ljósmæður eru
svo heppnar. Aðspurð um upp-
runa orðsins ljósmóðir, segir Sig-
ríður Sía að hann sé henni ekki
kunnur. „Við tölum bara um að
við séum að hjálpa barninu í ljós-
ið,“ segir hún. 

„Það er ofsalega gaman að fá
að taka þátt í þessari gleði fólks
þegar það á von á barni, og ljós-
móðir er mjög mikilvæg í því að
leiðbeina fólki, veita því fræðslu
og undibúa það undir fæðinguna
og gerbreytt líf með barnaupp-

eldi,“ segir Sigríður Sía. 
Hún segir fólk hafa þá hug-

mynd um ljósmóðurstarfið að það
sé mjög skemmtilegt, og þykir
henni gott að vita til þess að starf-
ið njóti talsverðar virðingar. „Það
má þó ekki gleyma því að við tök-
um líka þátt í mestu sorgarstund-

um fólks. Því miður eru börn að
fæðast andvana og alls konar hlut-
ir sem koma upp á, þannig að það
er ekki bara gleði. Það getur verið
erfitt, en það er líka gott að finna
þegar maður getur hjálpað fólki,“
segir Sigríður Sía.

kristineva@frettabladid.is

Sigríður Sía Jónsdóttir er yfirljósmóðir Mæðraverndar á Heilsuverndarstöðinni við Barónsstíg.

Litari framtíðarstarf 
Óskum eftir að ráða starfskraft til að
sjá um litanir á málningu og umsjón

með litaaðstöðu fyrirtækisins. 

Leitað er að kröftugum starfskrafti, sem hefur 
unnið með málningu, hefur næmt auga fyrir 

litum og hræðist ekki tölvur. 

Málning hf er staðsett í nýjum húsakynnum 
á Dalvegi 18, Kópavogi. Fyrirtækið býður 

upp á mjög góða starfsaðstöðu. 

Þeir sem áhuga hafa á starfinu eru beðnir 
um að senda inn skriflega umsókn eða koma 

í viðtal á Dalveg 18 sem fyrst. 

Aðstoðarleikskólastjóri og
leikskólakennarar

Lausar eru til umsóknar stöður aðstoðarleikskóla-
stjóra og leikskólakennara í leikskólanum
Ægisborg, Ægisíðu 104.

Leikskólinn Ægisborg er þriggja deilda skóli þar sem
dvelja 66 börn samtímis. Markmið leikskólans er að
nota nánasta umhverfi barnanna til að virkja
sköpunarafl og alhliða tjáningu þeirra.

Menntunar og hæfniskröfur:
Leikskólakennaramenntun áskilin 

Hæfni og reynsla í stjórnun  

Sjálfstæð vinnubrögð 

Færni í mannlegum samskiptum  

Skipulagshæfileikar, frumkvæði, áhugi og
metnaður í starfi

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

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

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

Nánari upplýsingar um þessi störf og önnur störf í leikskólum
Reykjavíkurborgar eru einnig veittar í starfsmannaþjónustu
Menntasviðs í síma 411 7000.  Laun eru samkvæmt kjara-
samningum Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög.
Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar um laus störf er að
finna á heimasíðunni www.leikskolar.is.

Úra- og skartgripaverslun
óskar eftir starfsmanni til afgreiðslustarfa 

auk helgarvinnu.
Umsóknir sendist á meba@mmedia.is 

Uppl. í s. 698 6876.
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ÞJÓNUSTU- OG SÖLUSTJÓRI

Umsóknarfrestur er til 23. september!

                  
   

Domino‘s Pizza er fjölbreytilegur og líflegur vinnustaður 
með kraftmiklum og litríkum hóp starfsmanna með 
ólíkan bakgrunn.   Hjá Domino´s starfa 350 starfsmenn
í 15 deildum. 

Þjónustuver Domino's er stærsta deild fyrirtækisins en 
þar starfa 40-50 starsfmenn.

Nánari upplýsingar gefur starfsmannastjóri,  
Helga Fjóla Sæmundsdóttir, í síma 585-0800.
Umsóknir sendist á helga@dominos.is

               Domino's Pizza óskar eftir kraftmiklum, framtakssömum og þjónustuliprum 
                               einstaklingi í stöðu þjónustu- og sölustjóra

Helstu verkefni:
     Daglegur rekstur þjónustuvers Domino's Pizza
     Yfirumsjón með stærri pöntunum, tilboðum og sölu
     Uppbygging þjónustu- og sölumála

Leitað er að einstaklingi með:
      Mikla þjónustulund
      Frumkvæði
     Góða tölvukunnáttu
     Færni í mannlegum samskiptum
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Félagsþjónusta
Kópavogs

Stuðningsfjölskyldur
• Félagsþjónustan í Kópavogi óskar eftir

stuðningsfjölskyldum á höfuðborgar-

svæðinu eða í nágrenni þess til að taka

að sér börn í helgarvistun, t.d. eina helgi
í mánuði eða eftir samkomulagi hverju
sinni. Um er að ræða gefandi starf og
hafir þú áhuga og ánægju af mannlegum
samskiptum þá er þetta starf fyrir þig. 

Allar nánari upplýsingar veitir Dagný Björk
á mánudögum frá kl. 9:00 til 16:00 í síma
570-1400. Netfang: dagný@kopavogur.is

Umsóknum skal skilað á þar til gerð eyðu-
blöð sem liggja frammi 

í afgreiðslu 
Félagsþjónustu Kópavogs, 

Fannborg 4.

Greitt er skv. 
verktakasamningi. 

Laust starf í Brúarskóla

Brúarskóli leitar að forfallakennara

í 50-75% starf til vors 2005

Brúarskóli er grunnskóli fyrir nemendur í 5. - 10. bekk.
Í skólanum eru nemendur sem eiga í alvarlega
geðrænum, hegðunar- og félagslegum erfiðleikum. 

Samstarf er einn af mikilvægustu þáttum skóla-
starfsins, bæði innan skóla sem utan. 

Leitað er að umsækjendum sem eru m.a.

Með kennaramenntun

Liprir í mannlegum samskiptum

Til í mikla samvinnu og þróunarstarf

Jákvæðir, fjölhæfir og sveigjanlegir í starfi

Til í að takast á við krefjandi verkefni

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

Nánari upplýsingar um störfin veita Björk Jónsdóttir, skólastjóri,
í síma 520 6000 og 664 8440 og á heimasíðu skólans
www.bruarskoli.is. Umsóknir sendist til Brúarskóla, Vesturhlíð 3,
105 Reykjavík. Umsóknarfrestur er til 3. október 2005. Laun eru
samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við Starfs-
mannafélag Reykjavíkurborgar. 

Bílstjóri óskast

Mata óskar eftir að ráða skemmtilegan,
röskan og þjónustulundaðan 

starfsmann í útkeyrsla á vörum þess í
verlanir og til annara viðskiptavina auk

þess að aðstoða við vörutiltektir og 
almenn lagerstörf þegar það á við.

Áhugasamir sendi umsókn til Mötu ehf.
á netfangið: eggert.g@mata.is

Vífilsstaðir hjúkrunarheimili

Hjúkrunarfræðingar og 
starfsfólk í aðhlynningu óskast nú 

þegar á kvöld- og næturvaktir.

Upplýsingar gefur Ingibjörg Tómasdóttir
hjúkrunarstjóri, í síma 599-7011 og 

664-9560. Netfang ingat@vifilsstadir.is
og á www.hrafnista.is
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Leitað er að metnaðarfullum og framsæknum leiðtoga til að setja á stofn og stýra 
Upplýsingatæknimiðstöð Reykjavíkurborgar. 

Helstu verkefni Upplýsingatæknimiðstöðvar:
  • Þróun upplýsingatæknibúnaðar Reykjavíkurborgar
  • Rekstur búnaðar og tæknirýma
  • Notendaþjónusta
  • Ráðgjöf og stefnumótun
  • Innri forritun og hugbúnaðarþróun
  • Umsjón með aðkeyptri hugbúnaðargerð
  • Samningar og samskipti við birgja
  • Innkaup á vél- og hugbúnaði
  • Önnur upplýsingatækniþjónusta

Helstu verkefni forstöðumanns Upplýsingatæknimiðstöðvar:
  • Stýra uppbyggingu nýrrar miðstöðvar  
  • Bera ábyrgð á stjórnun og rekstri Upplýsingatæknimiðstöðvar, 
    þar með talið fjárhags- og starfsáætlunum sem og starfsmannamálum
  • Bera ábyrgð á rekstri og þróun alls upplýsingatæknibúnaðar Reykjavíkurborgar 
    og leiða tæknilegt þróunarstarf

Menntunar- og hæfniskröfur:
  • Háskólamenntun í tölvunarfræði,  rafeindaverkfræði eða skyldum greinum 
  • Æskilegt að viðkomandi hafi rekstrar-/viðskiptamenntun 
  • Reynsla af stjórnun og rekstri, helst á sviði upplýsingatækni 
  • Góðir forystu- skipulags- og samskiptahæfileikar 
  • Tungumálakunnátta og hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti 
  • Reynsla af teymisvinnu, gæðastjórnun og verkefnastjórnun 
  • Æskileg reynsla af þjónustustjóraskipulagi (Account Management) 
  • Frumkvæði og metnaður til að ná árangri 

Nánari upplýsingar veitir Álfheiður Eymarsdóttir, skrifstofustjóri þjónustu og 
upplýsingatækni í síma 4 11 11 11. Umsóknum skal skilað rafrænt á netfangið 
alfheidur.eymarsdottir@reykjavik.is eða í Ráðhús Reykjavíkur, Tjarnargötu 11  
fyrir 1. október nk. greinilega merkt Forstöðumaður Upplýsingatæknimiðstöðvar  
og berist til Álfheiðar Eymarsdóttur.

Borgarráð samþykkti í júlí að sett yrði á stofn Upplýsingatæknimiðstöð Reykjavíkurborgar í byrjun árs 2006.   
Helstu markmið með stofnun Upplýsingatæknimiðstöðvar eru betri nýting á fjármunum og aukin tækifæri til að 
efla þjónustu í upplýsingatæknimálum. Tillögu til borgarráðs og greinargerð stýrihóps er hægt að finna á 
www.reykjavik.is/utm
Upplýsingatæknimiðstöð Reykjavíkurborgar heyrir undir skrifstofu þjónustu og upplýsingatækni á Þjónustu- og 
rekstrarsviði. Þjónustu- og rekstrarsvið er nýtt og metnaðarfullt svið þar sem rík áhersla er lögð á framsækna 
þjónustu við viðskiptavini og hagkvæmni í rekstri.
Við vitum að starfsmenn eru lykill að velgengni stofnana og deilda sviðsins og gegna þeir því mikilvægu 
hlutverki í þjónustumiðaðri starfsemi sem einkennist af jákvæðu og ögrandi starfsumhverfi. 

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

Forstöðumaður 
                Upplýsingatæknimiðstöðvar

Reykjavíkurborg
Þjónustu- og rekstrarsvið

Borgaskóli, sími 577 2900
Skólaliði í baðvörslu stúlkna. Laust frá 1. nóvember nk.

Skólaliði, fullt starf eða hlutastarf.

Breiðholtsskóli, sími 557 3000
Forfallakennarar.

Háteigsskóli, símar 530 4300 og 664 8215
Stuðningsfulltrúar, 50-60% stöður.

Skólaliðar, 100% stöður.

Ritari, 55% staða.

Ingunnarskóli, sími 585 0400
Almenn kennsla á miðstigi vegna forfalla.

Kennari í nýbúakennslu.

Sérkennsla.

Skólaliði.

Starfsfólk í baðvörslu.

Korpuskóli, sími 525 0600
Íþróttakennsla í forfallakennslu.

Ræsting síðdegis, 50% staða.

Langholtsskóli, sími 553 3188
Skólaliðar, 2 stöður.

Stuðningsfulltrúi.

Vesturbæjarskóli, sími 562 2296
Aðstoðarmaður í mötuneyti nemenda, 25% staða í
kringum hádegið. Aðstoð í eldhúsi og matsal.

Stuðningsfulltrúi í íþróttum í 1.-7. bekk. Starfið felst í

baðvörslu og aðstoð í íþróttatímum, 80%-100% staða.

Þroskaþjálfi, eða sérkennari óskast vegna forfalla, a.m.k. til

áramóta, 80%-100% staða.

Víkurskóli, sími 545 2700
Skólaliðar, til að sinna baðvörslu og ræstingu.

Stuðningsfulltrúar.

Öskjuhlíðarskóli, símar 568 9740 og 664 8405
Þroskaþjálfi.

Stuðningsfulltrúi, 65%-100% staða.

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

10-11 er framsækið fyrirtæki í örum vexti. 10-11 
er fremsta þægindaverslun landsins með 35 
verslanir, þar af 31 á höfuðborgarsvæðinu. 
Velgengni sína þakkar fyrirtækið fyrst og fremst 
starfsfólki sínu. Því er ætíð lögð áhersla á að 
gott fólk veljist til starfa.

10-11 óskar eftir duglegu og jákvæðu starfs- 
fólki í verslanir 10-11. Umsækjendur þurfa að 
vera 18 ára á árinu, þjónustulundaðir, 
vinnusamir og áreiðanlegir. Leitað er eftir 
starfsfólki með ríka ábyrgðartilfinningu í fullt 
starf. Boðið er upp á margs konar vaktir. 

Margvísleg fríðindi fylgja starfinu.
 
Umsækjendur fylli út umsókn á www.10-11.is 
eða sendi ferilskrá til Guðrúnar Helgu, 
gudrun.h@10-11.is. Hún veitir einnig nánari 
upplýsingar.

Vilt þú vera með í 

ferskasta 
liði landsins?

Sjúkraliða, félagsliða og
umönnunarfstörf

Lausar eru stöður í dagvinnu

Laus eru stöður sjúkraliða, f’élagsliða og
starfsmanna í ummönnunnarstörf á hinum
ýmsu deildum hjúkrunarheimilisins. 
Starfshlutfall er samkomulag.

Upplýsingar veita 
Hjúkrunarforstjóri, Birna Kr. Svavarsdóttir 
eða fræðslustjóri, Jóna H. Magnúsdóttir 
í síma. 522 5700. 
Umsóknir er einnig hægt að senda á 
fraedsla@eir.is

Hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7. 112 Reykjavík.
Sími. 522 5700. www.eir.is

18. september 2005  SUNNUDAGUR
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Sýslumaðurinn í Reykjavík

Lögfræðingur

Sýslumaðurinn í Reykjavík óskar eftir að ráða lögfræð-
ing til starfa. Um er að ræða starf í fullnustudeild 
embættisins en möguleiki er fyrir áhugasama að kynna
sér jafnframt starfsemi annarra fagdeilda embættisins.

Verkefni fullnustudeildar eru m.a.

• Uppboð á fasteignum og lausafé
• Fjárnámsgerðir
• Lögbanns- kyrrsetningar- og löggeymslugerðir

Umsækjandi þarf að hafa kandídatspróf í lögfræði, vera jákvæður og
lipur í samskiptum og geta unnið sjálfstætt jafnt sem í hóp.

Hjá embætti sýslumannsins í Reykjavík starfa um 70 manns í 
þremur fagdeildum, þinglýsinga- og skráningadeild, sifja- og skipta-
deild og fullnustudeild.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Stéttarfélags lögfræðinga í
ríkisþjónustu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þuríður Árnadóttir deildarstjóri.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf skal skilað
til sýslumannsins í Reykjavík, Skógarhlíð 6, Reykjavík, eða með
tölvupósti á syslumadur@tmd.is, í síðasta lagi 3. október nk. 

Reyjavík 15. september 2005
Sýslumaðurinn í Reykjavík

Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík 
www.syslumadur.is

SUNNUDAGUR 18. september 2005  

Upplýsingafulltrúi
Þjónustu- og rekstrarsvið 
Reykjavíkurborgar óskar að ráða 
upplýsingafulltrúa til starfa.
Þjónustu- og rekstrarsvið hóf starfsemi í febrúar á 
þessu ári. Helstu verkefni eru á sviði innkaupa og 
rekstrar, þjónustu og upplýsingatækni. 
Nýstofnaðar þjónustumiðstöðvar í hverfum eru 
meðal verkefna sviðsins og er upplýsingafulltrúa 
ætlað að vera tengiliður innan sviðs og utan vegna  
þjónustumiðstöðvanna.

Starfssvið:
 · Upplýsingamiðlun til fjölmiðla og helstu 
   samstarfsaðila
 · Gerð fræðslu- og kynningarefnis um 
   starfsemi þjónustumiðstöðva
 · Ráðgjöf til stjórnenda um upplýsinga- 
   og kynningarmál

 · Tengiliður sviðsstjóra vegna þjónustusamninga
 · Undirbúningur og útgáfa á starfsáætlun
   sviðsins

Menntunar- og hæfniskröfur:
 · Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 · Reynsla af samskiptum við fjölmiðla
 · Reynsla af miðlun upplýsinga til almennings
 · Framúrskarandi hæfni í textagerð
 · Samskiptahæfileikar
 · Sjálfstæði í starfi

Um er að ræða tímabundið starf til 1. feb. 2007. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Árni Ragnar Stefánsson 
starfsmannastjóri í síma 411 1050, netfang: 
arni.ragnar.stefansson@reykjavik.is   
Umsóknum skal skilað í Ráðhús Reykjavíkur, 
Tjarnargötu 11 fyrir 1. október nk. merkt 
Upplýsingafulltrúi.

Þjónustu- og rekstrarsvið Reykjavíkurborgar er nýtt og metnaðarfullt svið þar sem rík áhersla er lögð á 
framsækna þjónustu við viðskiptavini og hagkvæmni í rekstri. Við vitum að starfsmenn eru lykill að 
velgengni stofnana og deilda sviðsins og gegna þeir því mikilvægu hlutverki í þjónustumiðaðri starfsemi 
sem einkennist af  jákvæðu og ögrandi starfsumhverfi. 

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

Reykjavíkurborg
Þjónustu- og rekstrarsvið

Helstu verkefni
Umsjón með innheimtum.
Eftirlit með skuldabréfaeign.
Afstemmingar og eftirlit með 
kröfum borgarsjóðs.
Samskipti við löginnheimtuaðila.
Útgáfa reikninga fyrir borgarsjóð.
Aðstoð við álagningu 
fasteignagjalda.
Aðstoð við úrvinnslu erinda sem 
berast Reykjavíkurborg vegna 
innheimtu.

Menntunar- og hæfniskröfur
Stúdentspróf eða sambærileg 
menntun.
Þekking á bókhaldi og 
bókhaldskerfinu Agresso er kostur.
Samskiptafærni og lipurð í 
mannlegum samskiptum.
Haldgóð tölvuþekking.
Metnaður og frumkvæði í starfi.

01210 Innheimtufulltrúi 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Upplýsingar um starfið veita Kristján Svanbergsson, fjár-
reiðustjóri í síma 411-3604
(kristjan.svanbergsson@reykjavik.is) og Helgi Þór Jónasson, 
innheimtustjóri í síma 411-3607
(helgi.thor.jonasson@reykjavik.is).

Skriflegum umsóknum ásamt upplýsingum um menntun og 
fyrri störf skal skila til Ráðhúss Reykjavíkur, Tjarnargötu 11, 
101 Reykjavík, merktum 01210-innheimtufulltrúi fyrir 26. 
september nk.  Viðkomandi þarf  að geta hafið störf sem 
fyrst.

Á skrifstofu fjárreiðna starfa 9 starfsmenn sem annast fjár-
reiður, innheimtu, lánastýringu, álagningu fasteignagjalda, 
eftirlit með álagningarstofni, auk sérfræðiaðstoðar. í boði eru   
krefjandi og áhugaverð verkefni, góð vinnuaðstaða og 
möguleiki á endurmenntun.  Næsti yfirmaður er innheimtu-
stjóri.

Fjármálasvið
Skrifstofa fjárreiðna

Vesturgarður, Þjónustumiðstöð 
Vesturbæjar auglýsir:

Aflagrandi – Sjúkraliði
Sjúkraliði óskast í 70% starf við Félags-og þjónustu-
miðstöðina Aflagranda 40. 
Í starfinu felst m.a. aðstoð við böðun og önnur 
tilfallandi aðstoð við notendur miðstöðvarinnar. 
Leitað er að einstaklingi með mikla hæfileika í 
mannlegum samskiptum og ríka þjónustulund.
Þyrfti að geta hafið störf sem fyrst. 
Góð vinnuaðstaða í fallegu húsnæði þar sem rekin 
er fjölbreytt og lifandi starfsemi. 

Nánari upplýsingar veitir Droplaug Guðnadóttir 
forstöðumaður í síma 562 2571, 
netfang: droplaug.gudnadottir@reykjavik.is

Félagsráðgjafi
Starfssvið:
 · Þjónustumat á umsóknum um félagslega 
   heimaþjónustu

 · Þjónustumat á umsóknum um þjónustuíbúðir
 · Yfirumsjón með málefnum aldraðra og fatlaðra 
   í Vesturbæ
 · Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu og samstarf 
   við hagsmunafélög og íbúa

Menntunar- og hæfniskröfur:
 · Starfsréttindi í félagsráðgjöf
 · Lipurð í mannlegum samskiptum
 · Skipulagshæfileika 
 · Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu

Um er að ræða fastráðningu. Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Sigþrúður Erla Arnardóttir 
deildarstjóri í síma 411 1700, netfang: 
sigthrudur.erla.arnardottir@reykjavik.is
Umsóknum skal skilað á Þjónustumiðstöð 
Vesturbæjar, Vesturgarði, Hjarðarhaga 45–47, 
107 Reykjavík, fyrir 1. október n.k.

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.

Vantar starfsmann 
í hlutastarf inná deild.

Mjög heppilegt fyrir nema í fjarnámi 
eða kvöldskóla.

Upplýsingar gefur Díana leikskólastjóri í síma 
553-8085 einnig er hægt að senda tölvupóst 

á vinagerdi@simnet.is

Leikskólann Vinagerði
Langagerði 1 

Upplýsingafulltrúi
Sendiráð Bandaríkjanna óskar eftir að ráða 
upplýsingafulltrúi.

Krafist er háskólagráðu og starfsreynslu.

Allar nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu 
sendiráðsins, www.usa.is.

Umsóknarfrestur er til 28. september 2005. 
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Hönnunarstjóra til að sjá um stjórnun daglegra verkefna hönnunardeildar, þróunar 
hönnunarhandbóka, samþykktir á hönnun varnings í samráði við yfirmann vörumerkja- 
og hönnunarsviðs.

Hæfniskröfur: Mikil reynsla af hönnun og stjórnun stærri hönnunarverkefna. Tala og rita 
mjög góða ensku.

Hönnuðum af öllum stærðum og gerðum til að vinna við hin fjölbreytilegu verkefni 
Latabæjar.

Hæfniskröfur: Photoshop, Illustrator og Indesign.

Verkefnastjóra/Tengli í Vöurmerkja- og Hönnunardeild til að sjá um samskipti 
við samstarfsfélaga, útbúa kostnaðaráætlanir og halda utan um gagna og varnings.

Hæfniskröfur: Viðskipta/Sálfræðimenntun eða sambærileg reynsla. Tala og 

rita ensku mjög vel. Önnur tungumálakunnátta kostur. Gott skipulag. Word, 

Excel og Powerpoint kunnátta.

  Umsóknir sendist til:

    

   

               www.lazytown.com

LATIBÆR
          ÓSKAR EFTIR 
        

Latibær, Miðhraun 4, 210 Garðabær, Ísland

honnun@lazytown.com 

eða

Blikksmiði ehf.
Blikksmiði ehf óskar eftir að ráða 

blikksmiði og aðstoðarmenn. 
Upplýsingar gefur Jón í síma 565 4111

og 893 4640.

Svæðisskrifstofa málefna 
fatlaðra á Suðurlandi
Tækifæri – Þátttaka – Lífsgæði

Óskum eftir að ráða

Forstöðumann á Viss, 
vinnu- og hæfingarstöð Selfossi
til afleysinga í eitt ár með möguleika á framlengingu

Menntunar- og hæfniskröfur:

- Æskileg háskólamenntun af félags og/eða uppeldissviði
- Menntun og/eða reynsla af rekstri og mannauðsstjórnun
- Reynsla af starfi með fötluðu fólki
- Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
- Góð samstarfs- og samskiptahæfni 
- Frumkvæði og áhugi á að takast á við fjölbreytt verkefni
- Jákvæðni og áræðni til að starfa við metnaðarfulla 

þjónustu

Hjá Svæðisskrifstofu Suðurlands er forstöðumönnum boð-
ið upp á handleiðslu og ráðgjöf og áhersla lögð á mark-
visst samstarf milli þjónustueininga. Þar er unnið metnað-
arfullt þróunarstarf við mótun þjónustu við fatlað fólk,
með kjörorðin efling sjálfstæðis og aukning lífsgæða að
leiðarljósi.

Umsóknarfrestur er til 25. september n.k. Um kjör fer skv.
kjarasamningum Fjármálaráðuneytis og SFR eða ÞÍ. Nánari
upplýsingar veita Sandra D. Gunnarsdóttir starfsmanna-
stjóri, netfang sandra@smfs.is og Ragnheiður
Hergeirsdóttir framkvæmdastjóri, netfang
ragnheidur@smfs.is og í síma 482-1922. Sjá einnig
heimasíðu www.smfs.is. Umsóknir skulu sendar á
Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra Suðurlandi, Gagnheiði
40, 800 Selfoss, merktar Forstöðumaður – Viss.

18. september 2005  SUNNUDAGUR

Barnafataverslun / Sölustarf
Við leitum að glaðlegum og jákvæðum starfskrafti

með góða þjónustulund. 40-50% starf 
og 2-3 laugard. í mán. 

Uppl. veitir Lilja Rós í síma 893-9858.

bs

Strætó bs. auglýsir eftir vagnstjórum
í hlutastarf, einkum um helgar.

Upplýsingar um starfið veitir
Einar Kristjánsson í síma: 540 2700,

540 2755 og 660 2335

Hæfniskröfur: Meirapróf, rútupróf.
Reynsla æskileg.

Vagnstjórar
óskast!
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Daggæsla í heimahúsum

Grunnnámskeið fyrir verðandi dagforeldra verður
haldið í samvinnu við Námsflokka Reykjavíkur og

hefst það 10. október 2005

Leyfi til daggæslu í heimahúsum veitir Menntasvið
Reykjavíkur Fríkirkjuvegi 1, sími 411-7000.
Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar eru veittar
á eftirfarandi þjónustumiðstöðvum:

Vesturgarður, þjónustumiðstöð  Vesturbæjar,
Hjarðarhaga 45-47, sími 411-1700.

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíðar,
Skúlagötu 21, sími 411-1600.

Þjónustumiðstöð Laugardals- og Háaleitis,
Síðumúla 39, sími 411-1500.

Þjónustumiðstöð Breiðholts,
Álfabakka 12, sími 411-1300.

Þjónustumiðstöð (útibú frá Breiðholti)  Árbæjar
og Grafarholts,
Bæjarhálsi 1, sími 411-1200.

Miðgarður, þjónustumiðstöð Grafarvogs og
Kjalarness,
Langarima 21, sími 411-1400.

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

Hjúkrunarfræðingur
óskast til afleysinga á Heilsugæslustöðina 

í Búðardal nú þegar eða eftir samkomulagi.
Ráðningarími er til 1. september 2006.

Nánari upplýsingar veitir Ásgerður Jónsdóttir 
á Heilsugæslustöðinni í Búðardal eða í símum 

434-1113 og 434-1502.

Rafvirkjar
óskum eftir að ráða vana rafvirkja 

til starfa sem fyrst. 
Rafleit ehf. • Sími 895-9012 netf: rafleit@hradpostur.is.

LAGERSTARF OG 
ÚTKEYRSLA

Heildverslun í Reykjavík óskar eftir vönu og duglegu fólki á
lager og í útkeyrslu. 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: “REYKLAUS“



LAUST STARF ARKITEKTS
HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ

Hafnarfjarðarbær óskar að ráða arkitekt 
til starfa á umhverfis- og tæknisviði. 
Um er að ræða framtíðarstarf. 

Helstu verkefni eru deiliskipulagsgerð, 
umsjón með aðkeyptri skipulagsvinnu og 
yfirferð byggingarnefndarteikninga m.t.t. 
skipulagsskilmála. Skilyrði er háskólapróf í 
arkitektúr. Æskilegt er að viðkomandi hafi
reynslu af deiliskipulagsgerð, ásamt 
þekkingu á skipulags- og byggingarlögum og -
reglugerðum. Lipurð í mannlegum 
samskiptum er mikilsverður eiginleiki.

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi
Starfsmannafélags Hafnarfjarðar og 
Launanefndar sveitarfélaga eða viðkomandi 
stéttarfélags.

Upplýsingar um starfið veitir Bjarki Jóhannes-
son, sviðsstjóri umhverfis- og tæknisviðs, og 
Helga Stefánsdóttir staðgengill sviðsstjóra í 
síma 585 5500.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru
konur, jafnt sem karlar, hvattar til að sækja um
starfið.

Umsóknum skal skila til umhverfis- og 
tæknisviðs Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6, 
eigi síðar en 10.október.

Skapandi störf í glöðum hópi

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

Austurborg, Háaleitisbraut 70 í síma 588-8545

Drafnarborg, Drafnarstíg 4 í síma 552-3727

Dvergasteinn, Seljaveg 12 í síma 551-6312

Fífuborg, Fífurima 13 í síma 587-4515

Geislabaugur, Kristnibraut 26 í síma 517-2560

Gullborg, Rekagranda 14 í síma 562-2455

Hálsakot, Hálsaseli 29 í síma 557-7275

Hof, Gullteig 19 í síma 553-9995

Kvarnaborg, Árkvörn 4 í síma 567-3199

Laufskálar, Laufrima 9 í síma 587-1140

Leikgarður, Eggertsgata 12-14 í síma 551-9619

Rauðaborg, Viðarási 9 í síma 567-2185

Rofaborg, Skólabæ 6 í síma 567-2290

Sjónarhóll, Völundarhús 1 í síma 567-8585

Sólhlíð, Engihlíð 8 í síma 551-4870

Sunnuborg, Sólheimar 19 í síma 553 6385

Vesturborg, Hagamel 55 í síma 552-2438

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

Nánari upplýsingar um þessi störf og önnur störf í leikskólum
Reykjavíkurborgar eru einnig veittar í starfsmannaþjónustu
Menntasviðs í síma 411 7000.  Laun eru samkvæmt kjara-
samningum Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög.
Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar um laus störf er að
finna á heimasíðunni www.leikskolar.is.

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

Frístundaheimilin bjóða upp á fjölbreytt tómstundastarf fyrir 6-9 ára börn þegar hefðbundnum 
skóladegi lýkur.  Frístundaheimili eru starfandi við alla grunnskóla Reykjavíkurborgar.

Taktu þátt í að móta ört stækkandi fagstétt frístundaleiðbeinenda og frístundaráðgjafa.  
Breytt samfélag kallar á fleiri starfsmenn og aukna fagmennsku í starfi með börnum á 

vettvangi frítímans.  Í frítímanum á að vera gaman en frítíminn er einnig kjörinn til að fást við 
þroskandi og krefjandi verkefni.  

Hægt er að nálgast frekari upplýsingar um störfin og sækja um á heimasíðu ÍTR, www.itr.is.  
Einnig er hægt að sækja um störfin á skrifstofu ÍTR, Fríkirkjuvegi 11, og á frístundamiðstöðvunum 

í hverfum borgarinnar.

Laun skv. kjarasamningi Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar við Reykjavíkurborg
 

Viltu vinna með börnum á vettvangi frítímans?
ÍTR vantar starfsfólk á frístundaheimilin í Reykjavík.  

Réttir bílar
Óskum eftir starfsfólki í eftirtalin störf:

1. Í mótttöku á bifreiðaverkstæði
2. Bifreiðasmiður
3. Bílamálari

Upplýsingar í síma 896 3044.

ATVINNUTÆKIFÆRI
Til sölu sólbaðstofa, góð staðsetning á 
höfuðborgarsvæðinu og nýlegir bekkir.

Selst á góðu verði. 
Kjörið tækifæri fyrir 2 einstaklinga. 

Upplýsingar í síma 845-7476
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Aðstoðarleikskólastjóri
Leikskólakennarar – Leikskólasérkennari

Á Leikskólanum Ásgarði á Hvammstanga 
í Húnaþingi vestra eru eftirtalin störf 

laus til umsóknar:

Aðstoðarleikskólastjóri.
Leikskólasérkennari. / Þroskaþjálfi.
Leikskólakennarar. / Deildarstjórar.

Þess er óskað að umsækjendur geti 
hafið störf sem fyrst.

Leikskólinn Ásgarður er þriggja deilda leikskóli
fyrir börn á aldrinum 1 – 6 ára þar sem nú eru
rúm 50 börn er nýta þjónustuna. Í leikskólanum
Ásgarði hefur sérstök áhersla verið lögð á tónlist
og skapandi starf.

Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til og
með 30. september nk. Umsóknir berist til skrif-
stofu Húnaþings vestra, Klapparstíg 4, 530
Hvammstangi. Upplýsingar veitir Sigríður Hólm-
steinsdóttir, leikskólastjóri í símum 451-2343 og
424-6612 og Skúli Þórðarson, sveitarstjóri í síma
455-2400.

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er í alfaraleið
aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. tveggja
klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri.
Íbúar í Húnaþingi vestra eru tæplega 1200 og í
sveitarfélaginu er til staðar öll almenn opinber
þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar þjónustu.
Möguleikar til íþróttaiðkunar, útivistar, afþrey-
ingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er
Húnaþing vestra góður búsetukostur fyrir fjöl-
skyldufólk.

Sveitarstjóri Húnþings vestra.



Kópavogsbær
Auglýsing um skipulag í Kópavogi.

Ögurhvarf 6. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br. auglýsist hér með til-
laga að breyttu deiliskipulagi við Ögurhvarf 6. Í breytingunni felst að lóð er stækkuð til
suðurs um 1.400 m2 og verður heildarstærð hennar eftir stækkun rúmir 10.000 m2. Bygg-
ingarreitur stækkar og nyrsti hluti byggingar verður á tveimur hæðum. Mænishæð helst
óbreytt samkvæmt núgildandi skilmálum. Heildarbyggingarmagn verður 3.400 m2. 
Hámarksnýtingarhlutfall lóðarinnar er 0,4. Fjöldi og fyrirkomulag bílastæða breytist. Í tillög-
unni er gert ráð fyrir að skerma fyrirhugaða byggingu og bílastæði af séð frá íbúðar-
byggðinni austan við með jarðvegsmön og gróðri. Tillagan er sett fram í mkv. 1:500 og
1:250 ásamt skýringarmyndum og greinargerð dags. 6. september 2005. Nánar vísast til
kynningargagna.

Víkurhvarf 1. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br. auglýsist hér með 
tillaga að breyttu deiliskipulagi við Víkurhvarf 1. Í breytingunni felst að í suðurenda hússins
verði heimilaðar þrjár hæðir í stað tveggja. Enn fremur stækkar samanlagður gólfflötur
hússins úr 5.200 m2 í allt að 7.000 m2. Fjöldi og fyrirkomulag bílastæða breytist, meðal
annars er gert ráð fyrir því að hluti bílastæða verði á þaki einnar hæðar hluta hússins. 
Tillagan er sett fram í mkv. 1:1000 og 1:500 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags.
6. september 2005. Nánar vísast til kynningargagna.

Furugrund 44. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br. auglýsist hér með til-
laga að breyttu deiliskipulagi við Furugrund 44. Í breytingunni felst að tvíbýlishús sem nú
stendur á lóðinni, byggt 1955, er rifið og þriggja hæða fjölbýlishús auk kjallara með 6
íbúðum byggt í þess stað. Í kjallara er gert ráð fyrir 12 bílastæðum. Tillagan er sett fram á
uppdrætti í mkv.1:500 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 6. september 2005.
Nánar vísast til kynningargagna.

Fossahvarf 1-7 og 2-6. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br. auglýsist hér með til-
laga að breyttu deiliskipulagi við Fossahvarf 1-7 og 2-6. Í breytingunni felst að norðan
Fossahvarfs er gert ráð fyrir tveimur tveggja hæða raðhúsum með samtals 8 íbúðum og
hins vegar tvíbýlishúsum með samtals 12 íbúðum sunnan götunnar. Í tillögunni er því gert
ráð fyrir 20 íbúðum í sérbýli í stað 17 íbúða í tveggja hæða einbýlishúsi, tvíbýlishúsum og
tveimur tveggja hæða fjórbýlishúsum eins og fram kemur í gildandi deiliskipulagi. Lóða-
mörk, byggingarreitir og fyrirkomulag bílastæða breytist. Tillagan er sett fram á uppdrætti í
mkv. 1:1000, 1:500 og 1:200 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 18. ágúst
2005. Nánar vísast til kynningargagna.

Kársnesbraut 104. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br. auglýsist hér með 
tillaga að breyttu deiliskipulagi við Kársnesbraut 104 (Sælgætisgerðin Freyja). Í tillögunni
felst að núverandi bygging er hækkuð um eina hæð, verður tvær hæðir í stað einnar séð
frá Kársnesbraut en þrjár í stað tveggja hæða séð frá Vesturvör. Enn fremur er byggt við
vesturhlið hússins. Er viðbyggingin áætluð 225 m2 að grunnfleti og tengist (leggst að)
norðurhlið Kársnesbrautar 106. Fjöldi bílastæða er óbreyttur. Tillagan er sett fram á upp-
drætti í mkv. 1:1000 og 1:500 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 15. júní 2005.
Nánar vísast til kynningargagna.

Kópavogsdalur. Dalsmári 13. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br. auglýsist hér með til-
laga að breyttu deiliskipulagi við Dalsmára 13 í Kópavogsdal. Í tillögunni felst að gert er
ráð fyrir nýrri byggingu (þriggja valla tennishúsi) norðan við Dalsmára 11 á sér lóð Dal-
smára 13. Fyrirhuguð bygging verður 55x40 m2 að grunnfleti; vegghæð er áætluð allt að 5
m og mænishæð allt að 10. Við austugafl hússins er gert ráð fyrir einnar hæða útbyggingu
með andyri, skrifstofu og búningsaðstöðu. Í tillögunni felst jafnframt ný aðkoma frá Dal-
smára og bílastæði við austurgafl Dalsmára 13. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv.
1:1000 og 1:5000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. í júní 2005. Nánar vísast
til kynningargagna.

Ofangreinar tillögur verða til sýnis á Bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl.
8.00 til 16.00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8.00 til 14.00 frá 19. septem-
ber til 17. október 2005. Tillögurnar eru einnig á heimasíðu bæjarins www.kopavogur.is.
Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega bæjarskipulagi eigi síðar en kl.
15.00 mánudaginn 31. október 2005. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins
frests, teljast samþykkir tillögunum.

Skipulagsstjóri Kópavogs.
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Próf í verðbréfaviðskiptum
Veturinn 2005-2006

Prófnefnd verðbréfaviðskipta stendur fyrir prófum í
verðbréfaviðskiptum veturinn 2005-2006 sem hér
segir: Próf vegna I. hluta verða haldin 7., 10. og 14.
nóvember 2005, próf í II. hluta verða dagana 23.,
26. og 30. janúar 2006, próf í III. hluta verða haldin
18., 21., 24. og 27. apríl 2005. Lengd hvers prófs er
allt að 4 klukkustundir. Í prófsefnislýsingu próf
nefndar kemur fram hvaða hjálpargögn eru leyfileg.
Hana er hægt að nálgast á heimasíðu viðskiptaráðu-
neytisins www.vidskiptaraduneyti.is.
Um prófin fer samkvæmt reglugerð nr. 633/2003
um próf í verðbréfaviðskiptum. 

Prófin verða haldin í húsakynnum Háskólans í
Reykjavík, sem sjá mun um framkvæmd prófanna . 

Einkunnir í einstökum prófum eru gefnar í heilum
og hálfum tölum frá 0 til 10. Til þess að standast
verðbréfaviðskiptapróf þarf próftaki að hljóta a.m.k.
7,0 í meðaleinkunn úr þeim prófum sem hann hef-
ur þreytt. Próftaki telst ekki hafa staðist einstök próf
hljóti hann lægri einkunn en 5,0. 

Skráning í prófin fer fram hjá Háskólanum í Reykja-
vík í síðasta lagi viku fyrir hvern prófhluta í síma:
599-6258 eða netfang: Charlotta@ru.is

Vakin er athygli á að haustpróf (upptökupróf) verða
ekki haldin nema að uppfylltum lágmarks þátt-
tökufjölda (10 manns). 

Reykjavík, 14. september 2005.

Prófnefnd verðbréfaviðskipta

Til leigu 235 fm einbýlishús í
Lindahverfi í Kópavogi

Til leigu nýtt og glæsilegt hús, björt stofa, 
sjónvarpshol, eldhús, 6 svefnherbergi, 
2 baðherbergi, þvottahús og bílskúr. 

S-pallur og NV-svalir með útsýni. Stór lóð.
Stutt í skóla og alla þjónustu.

2 ára leigutími. Laust frá og með 1.október nk. 
Verð 210 þúsund á mánuði. Eingöngu reglusamir,
reyklausir og áreiðanlegir aðilar koma til greina. 
Engin gæludýr. Nánari upplýsingar veitir Hildur í
síma 897 4069 / 564 5416 eða Alexander í síma
844 4525. 

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar:
Korpúlfsstaðavegur – gatnagerð og brýr.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, í 
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, 
frá og með 20. september 2005.
Opnun tilboða: 4. október 2005 kl. 10:00, í 
Ráðhúsi Reykjavíkur.10624

Nánari upplýsingar er að finna á: 
www.reykjavik.is/utbod.

Tilboð í Rjúpnaveiði
Landeigendur Reykjahlíðar ehf. óska eftir 
tilboðum í rjúpnaveiði í landi Reykjahlíðar/
Mývatnssveit, svæði:

a) Gæsafjöll/Bóndhólshraun
b) Búrfellshraun/Skógarmannafjöll

Upplýsingar um nánari útfærslu og aðra 
skilmála gefur formaður Ólafur H. í gsm 
893-0015. Tilboðsfrestur er til 23 september. 

Hágöng og heimaland vestan Dalfjalls að 
Gæsafjöllum verður friðað árið 2005.

Landeigendur Reykjahlíðar ehf.áskilja sér rétt
til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna
öllum.

Nánari upplýsingar gefa:
Hugrún F. Vilhjálmsdóttir
í síma 862 2958 (leiga)
Gunnar Sigurðsson
í síma 893 5563 (sala)

Til sölu eða leigu
er söluskálinn
Ferstikla í Hvalfirði

Sundagarðar 2, 104 Reykjavík, sími 515 1000, fax 515 1010, olis@olis.is

Deiliskipulag í 
Vatnsleysustrandarhreppi

Eftirfarandi leiðréttingar hafa verið gerðar á
áður auglýstu deiliskipulagi við Akurgerði.

• Göngustígur norðan megin á skipulaginu færður til.

• Útivistarsvæði sunnan megin skipulagsins stækkað.

• Gólfkvótar hækkaðir.

Nýr uppdráttur liggur fyrir á skrifstofu hreppsins að
Iðndal 2. Deiliskipulagið öðlast gildi þegar tilkynning
hefur birst í B-deild Stjórnartíðinda.

Sveitarstjóri Vatnsleysustrandarhrepps

Til sölu nýlegur sumarbústaður, 
tæplega 60 fm, með stórri glæsilegri
verönd - austur í Grímsnesi.
Honum fylgja veiðiréttindi í á.

Upplýsingar í síma 847-1454.

Sumarbústaður

274,9 fm mjög gott einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum
tvöföldum bílskúr. Húsið sem er steinsteypt er byggt árið 1982
stendur við fallega botnlangagötu í Rauðagerðinu. Húsið skiptist
í forstofu, hol, fjögur herbergi, tvö baðherbergi, snyrtingu,
þvottahús, eldhús, búr og stórar stofur. Loft eru tekin upp á efri
hæðinni. Eign sem vert er að skoða. 5805. V. 49,5 m.

Þorvaldur og Svava taka á móti 
gestum í dag milli kl. 13.00 og 14.00.

Rauðagerði 38 - OPIÐ HÚS milli 
13.00 og 14.00 á í dag sunnudag.

Sími 533 4800

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
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Í dag kl. 14:00 -15:00
sýna sölumenn okkar
þetta fallega hús. 
Húsið er að hluta til á
tveimur hæðum og er
með tvöföldum bílskúr
og sólskála, alls um 240
fm. Í húsinu eru 
3 – 4 svefnherbergi,
turnherbergi, stofa og
tvær borðstofur, fallegt
eldhús og fleira. Arinn í stofu. Við húsið eru tveir pallar, suður og
suðvestur og suður verönd. Staðsetning er mjög góð og útsýni er út
turnherbergi frá Gróttu til Skálafells. Húsið er í góðu ástandi og hef-
ur viðhald verið gott. Sjón er sögu ríkari.

HOFGARÐAR 18 – SELTJARNARNESI
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14 - 15

Erluás 84 er einbýli á tveimur hæðum sem staðsett er á frábærum útsýnis-
stað. Útsýnishringurinn nær yfir Reykjanes, yfir á Snæfellsnes og alla leið
austur á Esjuna. Húsið er glæsilega innréttað. Á efri hæð er eitt herbergi,
glæsilegar stofur og eldhús og á neðri hæð eru þrjú herbergi og bað. Einnig
er góður innbyggður bílskúr og stórt aukarými en með því er húsið í allt ca
250 fm. Allir sem eru að leita að vönduðu einbýli með útsýni verða að
skoða þetta hús.
Sölumaður Borga verður á staðnum.

ERLUÁS 84 - HAFNARFIRÐI
OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI KL. 16:00 OG 17:30

Borgir sýna í dag skemmtilega þriggja herbergja ca 84 fm íbúð á
þriðju hæð í góðu fjölbýli. Stæði í lokaðri bílgeymslu undir húsinu
fylgir með.
Gengið er úr bílskýli beint í stigaganginn. Þvottahús inni í íbúðinni.
Fallegar innréttingar. Útsýni.
Sölumaður Borga verður á staðnum. Bjalla merkt: Guðni og Jenný.

BERJARIMI 10 - LAUS STRAX
OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI KL. 14 OG 15

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14 - 16
MIÐTÚN 20
105 Rkv.
EINBÝLISHÚS
MEÐ BÍLSKÚR.

Þóra og Sævar taka á
móti áhugasömum
milli kl. 14. og 16 í dag

Einbýlishús á tveimur hæðum auk kjallara. Í kjallaranum er góð
2ja herbergja íbúð með sérinngang. Húsið hefur verið tekið í
gegn og endurnýjað svo sem baðherbergi, gólfefni raflagnir,
vatnslagnir og frárennslislagnir auk annars.

Verð 32.0 m. 

Sigrún Gissurardóttir, löggiltur fasteignasali

F A S T E I G N A S A L A
Síðumúla 33 - Sími 588 9490 - www.lyngvik.is - lyngvik@lyngvik.is

Netfang: fastmark@fastmark.is - http://www.fastmark.is

Safamýri 36

OPIÐ HÚS 
Í DAG 
FRÁ KL. 14-16

Mjög falleg og mikið endunýjuð 85 fm íbúð á 4. hæð, ásamt
8,5 geymslu í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu/hol, bjarta
stofu með útgangi á suðvestursvalir, tvö rúmgóð herbergi,
flísalagt baðherbergi og eldhús með nýlegri innréttingu og
borðaðstöðu. Útgangur á austursvalir úr öðru herberginu.
Parket á góflum. Þvottaaðstaða í  íbúð. Húsið nýlega tekið í
gegn að utan. Verð 19,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Íbúð 0402
Verið velkomin.

Núpalind 2, önnur hæð, 3ja herbergja-lyftuhús
Vel skipulögð og björt 3ja herbergja 87,2 fm íbúð þar af 5,5 fm geymsla í nýlegu lyftu-
húsi á góðum stað í Kópavogi. Rúmgóð svefnherbergi. Baðherbergi er bæði með
baðkari og sturtu. Þvottahús inn af íbúðinni. Stórar svalir. Gott aðgengi fyrir fatlaða
um húsið og bílaplan. 
Íbúðin er laus 1. nóvember 2005. Verð 21,2 millj.

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 18. september kl. 16:00 - 17:00

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

Sóleyjarimi 5 – 50 ára og eldri

Sérlega glæsileg ný og björt, opin 99,1 fm. 3ja herbergja íbúð með 
mahoganyinnréttingum, fallegu hlynsparketi 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.

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í nýju fjölbýlishúsi við Rjúpna-
sali í Kópavogi.
Um er að ræða 94 fm íbúð, íbúðin er með fallegu eikarparketi, sér-
smíðuðum innréttingum úr birki, fallegt útsýni, útgengi út á stórar
flísalagðar svalir úr stofu og hjónaherbergi, sérgeymsla á jarðhæð,
þvottahús innan íbúðar, tvær lyftur eru í húsinu, sérlega snyrtileg
sameign og frágangur inni sem úti til fyrirmyndar.

Ásett verð 23,4 millj.

Kristján Ólafsson hdl. og löggiltur fasteignasali

RJÚPNASALIR 12, ÍBÚÐ 0201 
OPIÐ HÚS MILLI 15:00 - 17:00 Í DAG

Sölumenn Kletts fasteignasölu verða á staðnum 
(símanúmer sölumanna: 821-5400 - 8215401)

Falleg 92 fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli í Grafarvogi.
Um er að ræða íbúð með sérinngangi, hellulagðri afgirtri sérverönd,
garðskála, gólfefni á íbúð er parket, flísar og dúkur, íbúðin er nýmál-
uð og er laus við kaupsamning, rúmgóð sérgeymsla í sameign með
glugga. Íbúðin bíður uppá mikla möguleika.

Ásett verð 17,9

Kristján Ólafsson hdl. og löggiltur fasteignasali

VEGGHAMRAR 29, ÍBÚÐ 0102 
OPIÐ HÚS MILLI KL. 16:00 - 18:00 Í DAG

Valþór sölumaður á Kletti fasteignasölu 
verður á staðnum og tekur á móti gestum. ( 896-6606 )

VERIÐ VELKOMIN. ÍBÚÐIN ER LENGST TIL HÆGRI Á JARÐHÆÐ.

Verslunarhúsnæði við Síðumúla 34
Stórt 140 fm. verslunarhúsnæði með góðum gluggum út að götu,
auk verslunarrýmis eru þar 2-3 smáskrifstofur, snyrting og kaffi-
aðstaða. Húsnæðið er laust og langtímaleiga.

Til leigu atvinnuhúsnæði
Leiguráðgjöf ehf. • símar 554-0400 og 898-9394 (Barbara)

Atvinnuhúsnæði til sölu á Ísafirði

Um er að ræða samtals 1730 m2 steinsteypt 
atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum.
Tilboð óskast í eignina.
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu minni.

Fasteignasala TG
Tryggvi Guðmundsson hdl.
Hafnarstræti 1 • 400 Ísafirði • S:456-3244 • www.tg.is • eignir@tg.is

Góður fjárfestingarkostur
í nýlegu og viðhaldslitlu húsi með góðum leigusamning.

Verð 24 millj. Ákvílandi eru 14 millj. í góðu láni 

Nánari uppl.
Viggó Sig. sími : 594-5050 / 824-5066

e-mail : viggo@akkurat.is

Mjög góð 83,5 fm 3ja herb. íbúð á 2 hæð í lyftuh.. Sérinng. af
svölum. Parket og flísar á gólfum. Ný tæki í eldh. og eldhússinnr. úr
kirsub. Geymsla í kj. ekki í fm-tölu. VERÐ 16,3 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 13-14 KRUMMAHÓLUM 10 - ÍBÚÐ 0202 
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Opin Hús
Mjóstræti 3 kjallari 101 Rvk. 

20.900.000 
Falleg 3 herbergja 81,1 fm íbúð á rómantískum stað í Grjótaþorpinu í
hjarta Reykjavíkur. Húsið er allt endurnýjað að utan sem innan. 

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

Opið hús í dag milli kl. 16.30 -17.30

Hrefnugata 6 kjallari 101 Rvk. 

14.200.000 
Fallega 3ja herbergja 67,3 fm (þ.a. 1,4 fm geymsla) kjallaraíbúð með
sérinngangi á góðum stað í Norðumýrinni. 

Opið hús í dag milli kl 13.30 - 14.30

Barmahlíð 37 kjallari 105 Rvk.

16.500.000. 
3ja herbergja 78,8 fm. virkilega góð íbúð með sér inngangi. Laus fljót-
lega. Stutt í alla þjónustu og skóla. Sameign er góð. 

Ferjubakki 10 109 Rvk. 

14.500.000 
Mjög góð, opin og skemmtileg 85,9 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
með svölum sem snúa í vestur. TILVALIN FYRSTU KAUP. Bjalla merkt
Sigurlaugu.

Opið hús í dag milli kl 15.00 - 16.00

Hvassaleiti 16 - 105 Rvk

19.900.000
Falleg 4 herbergja 118,8 fm íbúð á 4 hæð þar af 20,3 fm bílskúr. Íbúðin
er björt og falleg og er mikið endurnýjuð. Laus strax. Sibbi og Arna á
bjöllu.  

Opið hús í dag milli kl. 15.00 - 17.00

Logaland 26 108 Rvk.

44.900.000 
Virkilega falleg 192 fm raðhús á 2. hæðum ásamt 25,6 fm bílskúr samt.
217,3 fm. Á frábærum stað í Fossvoginum.

Opið hús í dag milli kl 16.00 - 18.00

Opið hús í dag milli kl 15.00- 16.00

Gljúfrasel 11 1.hæð 109 Rvk.

14.500.000 
Falleg 3ja herb 78,4 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi og verönd fyr-
ir framan. Laus strax.

Opið hús í dag milli kl 18.00 - 19.00

Flétturimi 10 112 Rvk. 

17.800.000 NÝTT!
78,9 fm. 3ja til 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð með stórum svölum og
fallegu útsýni. Mikil lofthæð. Gott milliloft. Stutt í þjónustu og skóla.
Bjalla merkt 302.

Opið hús í dag milli kl 15.00 - 15.30

Laugarnesvegur 114 1.hæð 105 Rvk. 

TILBOÐ BERIST FYRIR KL 16:00 ÞRIÐJU-
DAGINN 20. SEPT.
Einstök 87,2 fm. 2ja til 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á 1. hæð og
kjallara. Innréttingar nýlegar og íbúðin mjög smekkleg. FLOTT ÍBÚÐ.

Opið hús í dag milli kl 15.00 - 16.00

Draumaeignir

530 1800
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Nýjar og gæsilegar íbúðir
 2ja, 3ja, 4ra, og 5 herbergja íbúðir við 

Selvað í Norðlingaholti auk stæðis í 
bílageymslu.  Íbúðirnar skilast fullbúnar án 

gólfefna frá júní 2006 til október 2006. 

Glæsilegar 2ja - 5 herbergja 
íbúðir við Selvað í Norðlingaholti

Sími 595 9000

Hóll og Valhöll kynna 
í samstarfi við Gissur og Pálma Byggingafélag

Lyftuhús - bílageymsla
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Glæsileg 4ra herbergja íbúð og bílskýli í þessu eftirsótta húsi í
Salahverfinu í Kópavogi. Íbúðin skiptist í anddyri með innb.
fatask. Hol, 3 rúmgóð og björt svefnherbergi með vönduðum
innb. fataskápum. Fallegt flísalagt baðherbergi með sturtuklefa
og baðkari. Eldh. með fallegri innr., vönduðum AEG tækjum úr
burstuðu stáli. Þvh. og geymsla innaf eldhúsi. Góðar stofur
með stórum suðursvölum og frábæru útsýni. Allar innr. sérlega
vandaðar, parket og flísar á gólfi. Stórfín sameign og innan-
gengt í bílskýli. Hafið samband við Óla í 897 3030 og fáið að
skoða þegar ykkur hentar.

JÖTUNSALIR 2

Til sölu við Sjávargötu á Álftanesi, 164 fm. fallegt og vel
skipulagt einbýlishús, sem er 117 fm. íbúð og 47 fm. tvö-
faldur bílskúr. Húsið skipstist m.a. í 2 samliggjandi stofur,
eldhús með borðkrók, 3 góð svefnherbergi, þvottaher-
bergi, baðherbergi og snyrtingu. Tvöfaldur bílskúr með
stórum innkeyrsludyrum og góðri lofthæð. Stór verönd og
tilbúnar undirstöður fyrir sólstofu. Falleg ræktuð lóð. Frá-
bær staðsetning. Verð 36,4 millj.

SÍMI 568 2244 - FAX 568 2446

Suðulandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

ÁLFTANES 
EINBÝLI Á SJÁVARLÓÐ

Ingileifur Einarsson lögg.fasteignasali

Til sölu er stórglæsileg sérhæð í Vesturbrún 16, 1. hæð,
samtals 146 fm. Húsið hefur allt verið endurnýjað að
utan og innan. Íbúðin er hönnuð af Tryggva Tryggvasyni
arkitekt. Íbúðin skiptist í 3 svefnherbergi, rúmgott
eldhús, þvottahús, baðherbergi, borðstofu, stóra stofu
og sérgeymslu á neðri hæð. Öll lýsing er hönnuð af
Lúmex og er ljósakerfi fjarstýrt, öll ljós fylgja þar sem

þau eru sérhönnuð fyrir íbúðina ásamt Bose hljóðkerfi.
Sér inngangur er fyrir eignina og hiti í bílastæði og
tröppum, nýlegur pallur er fyrir framan húsið. Frábært
útsýni yfir Laugardalinn.

Ásett verð er 40.8 milljónir. Tekið er á móti áhuga-
sömum kaupendum á milli kl. 14 og 16 í dag.

Sólvallagata 10 - Einstakt tækifæri

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

Mjög glæsilegt og virðulegt 307,2 fm tveggja íbúða einbýlishús og bílskúr
á frábærum stað í hjarta Reykjavíkur. Eignin er teiknuð af Einari Erlends-
syni og byggt árið 1931 . Lóðin er 792,7 fm. Má segja að hér sé um að
ræða einstaklega glæsilegt og reisulegt hús á mjög vinsælum stað. Eign-
in skiptist í eftirfarandi: Aðalhæð 114,5 fm: Komið er inn í rúmgóða for-
stofu með fallegu munstri á gólfi og massívri og óvenju stórri útihurð. Að
öðru leiti skiptist aðalhæð í þrjár bjartar og stórar stofur og lítið eldhús
með snyrtilegum innréttingum. Fallega gerhert og gifs loftlistar. Þá eru
tvær tvöfaldar glerhurðir á milli stofa. Efri hæð 95,1 fm: Frá holi er gengið
upp teppalagðan stiga á efri hæð og í stigaholi er fallegur gluggi. Efri
hæð skiptist í 5 svefnherbergi, þar af eitt mjög stórt, snyrtingu og bað-
herbergi. Fallegir gifslistar eru í loftum. Frá holi er gengið út á stórar
vestur svalir. Fyrir ofan efri hæð er ris sem er vel manngengt með gólf-
borðum á gólfi, furuklæðningu í loftum, kvistglugga og tveimur þakglugg-
um. Ris þetta er ekki skráð hjá Fasteignamati ríkisins. Í kjallara, 82,2 fm
er björt 3ja herbergja íbúð sem skiptist í hol, eldhús, tvö svefnherbergi,
stóra og bjarta stofu, baðherbergi, geymslu og þvottahús. Þá er einnig
geymsla í kjallara. Góð lofthæð er í húsinu og þ.m.t. í kjallara. Garður er
fallegur í rækt. Eigninni fylgir bílskúr og útigeymslur. 
Óskað er eftir tilboðum í eignina fyrir 23. september nk. 
Allar nánari upplýsingar og teikningar fást á skrifstofu eða hjá
Reyni í síma 895-8321.

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

Félag Fasteignasala

Ö R U G G  M I Ð L U N  E I G N A

Hæðir

NJÁLSGATA. LAUS VIÐ
KAUPSAMNING 
2ja herb. 56,9 fm miðhæð. Mikið
endurnýjað í íbúðinni. Snyrtilegt eld-
hús, baðherbergi með sturtu, svefni-
herbergi með fataskápum, forstofa
með fataskáp.Parket á gólfum, góð
geymsla og sameiginlegt þvottarými
á jarðhæð.TILBOÐ ÓSKAST

4ra til 7 herb.

AUSTURBERG. 
4ra herb. Aukaherbergi í kjallara
með aðgengi að salerni, þvotta-
hús innan íbúðar. Rúmgóð stofa
með útgengi út á mjög stórar suð-
ursvalir. Rúmgott baðherbergi,
hjónaherbergi með góðu skápa-
plássi. Tvö barnaher-
bergi.Geymsla í kjallara Verð:
17,9 millj. LAUS VIÐ KAUP-
SAMNING.

3ja herb.

LAUFENGI – 3 HERB. ÍBÚÐ
Á EFSTU HÆÐ 
Íbúð á 3ju og efstu hæð í virkilega
snyrtilegu og vel viðhöldnu fjölbýl-
ishúsi á þessum mjög svo barn-
væna stað. Mjög gott útsýni er frá
íbúðinni sem og rúmgóðar suður-
svalir. 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: 16,9 millj.

Ómar
Berndtsen
Sölufulltrúi

Guðfinna
Sverrisdóttir 
Ritari

Ágústína
Pálmarsd.
Ritari -
skjalavinnsla

Kolbrún
Eysteinsd.
Viðskiptafræð
ingur

Ólafur Þór
Gíslason 
Sölustjóri

Sigurður Örn 
Sigurðarsson 
Löggiltur
fasteignasali

Sigurður Örn Sigurðarson, viðskiptafræðingur og lögg. fasteignasli

VEGNA MIKILLAR SÖLU VANTAR 
ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.

EINBÝLI.

TVÍBÝLI

RAÐHÚS

PARHÚS

HÆÐIR

4-5 HERBERGJA

3JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA.

VERÐMETUM OG 
SKOÐUM SAMDÆGURS.





Þjónustuíbúðir í Fjarðabyggð

FA S T E I G NA SA LA

Glæsilegar þjónustuíbúðir 
Íbúðirnar verða sérsniðnar að þörfum eldri 
borgara og eru meðal annars með eftirfarandi 
aðbúnaði:

 > sítengdu öryggiskerfi 
 > séð verður um öll þrif, hirðingu lóðar         
  og almennt viðhald
 > eignarhlutdeild fylgir í tveimur           
  glæsilegum gestaíbúðum.
 > óviðjafnanlegt útsýni til fjalls og fjöru
 > yfirstærð á hurðum
 > stuðningshandföng á baðherbergjum
 > stöm gólfefni á baðherbergjum
 > auðvelt aðgengi að sturtum
 > tengi fyrir þvottavél og þurrkara á          
  öllum baðherbergjum
 > upphengd salerni
 > sameiginlegt þvottahús í sameign með        
  stórri þvottavél og þurrkara
 > ný uppþvottavél fylgir íbúðum
 > eikarparket á gólfum
 > gervihnattadiskur fylgir húsinu
 > síma- og sjónvarpslagnir í öllum           
  herbergjum
 > félag eldri borgara verður með               
  aðstöðu í húsinu.

Sveitarfélagið leggur til stórglæsilega 
þjónustumiðstöð á 1. hæð hússins þar sem 
verður að finna félagsaðstöðu í algjörum 
sérflokki. 

Frábær útiaðstaða verður í garði með minigolfi
Lyfta gengur frá hverri hæð beint niður í 
þjónustumiðstöðina. 

Áhugasamir hafi samband við Ásmund á Hóli í 
síma 475 8000 eða gsm 894 0559 

11 íbúðir þegar seldarAðeins örfáar íbúðir eftir

                                                                   



[ 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 

Toyota Carina E nýskr. 06/’96 bsk., ek.
186 þús. km. Verð 390.000. Tilboð
250.000. 100% lánamöguleikar.

Daewoo Matiz nýskr. 03/’00 bsk., ek.
83 þús. km. Verð 430.000. Tilboð
250.000. 100% lánamöguleikar.

Daihatsu Charade nýskr. 04/’99, bsk.,
ek. 80 þús. km. Verð 490.000. Tilboð
330.000. 100% lánamöguleikar.

Nissan Primera SLX nýskr. 10/’97, ssk.,
ek. 132 þús. km. Verð 530.000. Tilboð
390.000. 100% lánamöguleikar.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 01/’99 bsk., ek.
101 þús. km. Verð 790.000. Tilboð
650.000. 100% lánamöguleikar.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 04/’98, bsk.,
ek. 146 þús. km. Verð 690.000. Tilboð
390.000. 100% lánamöguleikar.

Opel Astra 1.2 nýskr. 02/’99, bsk., ek.
88 þús. km. Verð 730.000. Tilboð
550.000. 100% lánamöguleikar.

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 09/’99, ssk.,
ek. 121 þús. km. Verð 890.000. Tilboð
660.000. 100% lánamöguleikar.

Opel Corsa Comfort nýskr. 05/’01 bsk.,
ek. 72 þús. km. Verð 750.000. Tilboð
460.000. 100% lánamöguleikar.

Renault Megane Scenic nýskr. 07/’99,
bsk., ek. 88 þús. km. Verð 770.000. Til-
boð 550.000. 100% lánamöguleikar.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 06/’98, ssk.,
ek. 113 þús. km. Verð 780.000. Tilboð
470.000. 100% lánamöguleikar.

Nissan Terrano II SE nýskr. 06/’96 bsk.
Ek. 169 þús km verð 790.000. Tilboð
520.000. 100% lánamöguleikar.

Land Rover Freelander nýskr. 06/’99
bsk., ek. 105 þús. km. Verð 980.000. Til-
boð 680.000. 100% lánamöguleikar.

Suzuki Baleno Wagon nýskr. 07/’01
bsk., ek. 51 þús. km. Verð 1.040.000.
Tilboð 720.000. 100% lánamöguleikar.

Subaru Forester CS nýskr. 12/’00, bsk.,
ek. 111 þús. km. Verð 1.060.000. Tilboð
790.000. 100% lánamöguleikar.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is

Suzuki Grand Vitara nýskr. 03/’00 bsk.,
ek. 86 þús. km. Verð 1.080.000. Tilboð
880.000. 100% lánamöguleikar.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 07/’00, bsk., ek.
72 þús. km. Verð 860.000. Tilboð
580.000. 100% lánamöguleikar.

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 04/’01, bsk.,
ek. 99 þús. km. Verð 1.020.000. Tilboð
690.000. 100% lánamöguleikar.

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 11/’00, bsk.,
ek. 67 þús. km. Verð 980.000. Tilboð
720.000. 100% lánamöguleikar.

Peugeot 406 1,8 Wagon nýskr. 06/’01,
bs., ek. 72 þús. km. Verð 1.180.000. Til-
boð 930.000. 100% lánamöguleikar.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is

Suzuki Baleno Wagon 4x4 nýskr.
07/’02, bsk., ek. 34. Verð 1.190.000. Til-
boð 990.000. 100% lánamöguleikar.

Subaru Legacy Outback nýskr. 10/’99,
bsk., ek. 123 þús. km. Verð 1.280.000.
Tilboð 980.000 100% lánamöguleikar.

Opel Zafira Comfort nýskr. 04/’00 bsk.,
ek. 102 þús. km. Verð 1.170.000. Tilboð
860.000. 100% lánamöguleikar.

Opel Astra 1.2 nýskr. 05/’02, bsk., ek.
85 þús. km. Verð 970.000. Tilboð
650.000. 100% lánamöguleikar.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is



Range Rover Sport HSE. Nýr bíll 4,4 lítra
vél, 8 cylendra, bensín, 299 hestöfl.
Einn með öllu. Kostar nýr 9.200.000.
Okkar verð 7.990.000. Afhendingartími
ca 4 vikur, getum útvegað alla liti. Full
ábyrgð. Innflutningsaðili Úranus ehf.
Allar nánar upplýsingar á www.bilasal-
an.is og í símum 866 5354 og 533
2100.

Range Rover Sport SE 6/2005 ek. 9 þ.
km. Með öllu. 6 Cylendra 2.7 disel.
Kostar nýr 7.150.000. Okkar verð
6.490.000. Afhendingartími ca. 4 vikur,
getum útvegað alla liti. Full ábyrgð. Inn-
flutningsaðili Úranus ehf Allar nánar
upplýsingar á www.bilasalan.is og í
símum 866 5354 og 533 2100.

Bílasalan.is
Stórhöfða 24, Reykjavík

Sími: 533 2100
Sími 5332100 og 8665354

www.bilasalan.is

Nýir Kia Sorento EX Luxe V6 Bensín og
Dísel til afgreiðslu strax. Sjálfskiptir, leð-
urinnrétting, álfelgur. Full ábyrgð. Til
sýnis á staðnum. Listaverð 4.090 þús.
Okkar verð 3.490 þús. Þú sparar 600
þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Innflutningur á notuðum og
nýjum bifreiðum frá Þýska-
landi og USA. www.bilasol-

ur.is/magnusson

Nýr Land Rover Sport HSE, ár 09/ 2005
Bensín 4400cc. 299 hestöfl 19” dekk
ABS, álfelgur, geislaspilari, glertopplúga,
GPS staðsetningartæki, hiti í sætum,
hraðastillir, leðuráklæði, loftkæling,
Xenon aðalljós, Verð 8.790.000, Fleiri
litir fáanlegir, Ágúst 862 2000. Þessi bíll
er sýnis hjá Bílaborg, Stórhöfða 26 Sími
517 1111. E-mail magnusson@inter-
net.is myndir, www.bilasolur.is/magn-
usson

Porsche Cayenne S árg. 2004, ek 45 þ.
km, 20” Turbo felgur, áhv. bílalán, 346
hö, leðuráklæði, topplúga, Xenon aðal-
ljós o.fl. Verð 6.980. Ágúst sími 862
2000, E-mail magnusson@internet.is
myndir, www.bilasolur.is/magnusson

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000
a.magnusson

Dodge Ram 3500 Cumings Túrbó, ár-
gerð 2004, ek. 5 þ. mílur, hvítur, filmur,
tölvukubbur, geislaspilari o.fl. Verð
4.900.000. Bílasölusvæðið við Klettháls
er algjör nýjung á Íslandi sem alltaf hef-
ur vantað, skoðaðu mörg hundruð
bíla... sjáumst!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Toyota Corolla GLI 1.6 árg. ‘94, ek. 190
þús., álfelgur, þjófavörn, CD, vetrardekk
á felgum. Verð 290 þús. Einnig Ford
Escord árg. ‘94. Verð 100 þús. Uppl. í s.
663 6965.

Frábært tækifæri fyrir laghentan að út-
búa góðan húsbíl. Nánari upplýsingar s.
898 2881.

Leitin að nýjum bíl hefst á www.is-
landus.com. Við seljum bíla langt undir
markaðsverði, veitum öfluga þjónustu,
allt að 5 ára ábyrgð og útvegum bílalán.
Ef draumabíllinn þinn er ekki til á vefn-
um okkar í dag, finnum við hann fljótt
með alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjara-
kaup í Bílabúð eða reyfarakaup á Bíla-
Uppboði Islandus.com. Sími þjónustu-
vers 552 2000 og netspjall við sölu-
menn er á www.islandus.com

Ford Explorer færðu á ódýrara hjá Is-
landus.com. Splúnkunýjir Explorer frá
kr. 3.290.000. Næstum nýjir 2005 bílar
undir 3 milljónum. Við seljum bíla langt
undir markaðsverði, veitum öfluga
þjónustu, allt að 5 ára ábyrgð og útveg-
um bílalán. Ef draumabíllinn þinn er
ekki til á vefnum okkar í dag, finnum
við hann fljótt með alþjóðlegri bílaleit.
Gerðu kjarakaup í Bílabúð eða reyfara-
kaup á BílaUppboði Islandus.com. Sími
þjónustuvers 552 2000 og netspjall við
sölumenn er á www.islandus.com

Nissan Terrano II 2.7 TDI skr.d 4.’02,
svartur, 3-dyra, ek. 55 þ., dráttarb.,
þakb. Vel með farinn. Þjónustubók.
Verð 1.650 þ. S. 863 9971.

Honda CRV árg. ‘97, svartur, ekinn 84
þús. Verð 1.000 þús. S. 869 4449.

Hyundai Accent GLS ‘03, ek. 47 þ. 1,5L.
Verð 890 þ. Áhv. 640 þ. Sk. ód. Uppl. í
s. 895 9722.

Toyota Avensis árgerð 2000 til sölu ek-
inn 76.000 km. Uppl. í s. 864 3065.

Til sölu MMC Galant ‘94, ekinn 200 þús.
Fæst á góðu verði gegn staðgreiðslu.
Þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 898
4742.

Tilboð! Nissan Sunny station ‘95, ekinn
113 þ. km. Mjög vel með farinn og góð-
ur bíll, hvítur, beinskiptur, dráttarkúla,
nýskoðaður. Verð 200 þ. S. 821 2717 &
617 6491.

Til sölu Huyndai Accent árg. ‘96, ekinn
105 þús. Sjálfsk. Góður bíll. S. 692
0812.

75 þúsund
Isuzu Gemini árg. ‘91, ekinn 134 þús.
Nýsk. Nýtt púst. Mjög ódýr bíll í rekstri.
Uppl. í s. 699 4875.

Hyundai árg 1997 til sölu, verð 270 þús.
kr. Uppl. í s. 893 0086.

Ford Fiesta árg. ‘97 ssk., ek. 85 þ. Að-
eins tveir eig. frá upphafi. Verð 180 þ.
Uppl. í s. 555 4308 & 845 5569.

Peugeot 306 Symbio árg. ‘98, ek. 155 þ.
Vel viðhaldið. Ásett verð 270 þ. Tilboð
óskast. Sími 862 4195.

MMC Galant GSi árg. ‘91, sk. ‘06, ssk.,
CD, vetrar & sumardekk. Góður bíll á
100 þús. Uppl. í s. 692 0859 & 899
0341.

M. Benz 200 diesel til sölu, sk. ‘06, ek-
inn 388 þús. Í mjög góðu lagi en þarfn-
ast útlitslagfæringa. V. 120 þús. Þröstur
s. 893 4172.

Subaru Legacy station 2.0 árg. ‘92, ek-
inn 216 þús. Sk. ‘06. Bíll í góðu lagi.
Verð 180 þús. S. 899 0319.

Mitsubishi Lancer árg. ‘91. Mjög vel
með farinn. Sk. ‘06. Verð 110 þús. S.
861 1920.

Til sölu Toyota Starlet ‘93. Verð 120 þús.
Uppl. í s. 662 6590, María.

Mitsubishi Galant, Dynamic 4, árg. ‘94,
4x4. Frábært verð 250 þús. Uppl. í s.
866 0073.

VW Golf ‘94 rauður, sk. ‘06, ekinn 115
þ. Verð 260 þús. Uppl. í s. 844 8675.

Til sölu Subaru Legacy ‘96 ekinn 135
þús., 5 gíra, vínrauður. Toppbíll. Verð
490 þús. Uppl. í s. 694 8187.

Nissan Almera 1,6 slx 5 d ssk 10/96
sk06 álf,geislasp,sum/vtrdekk fæst fyrir
300þ uppl 8982054

Reanault Megane 1400 árg. ‘97 ek. 130
þ. Ásett v. 430 þ. Fæst með góðum af-
slætti við staðgreiðslu. Uppl. í s. 664
8192.

Honda Civic 1,5 ‘99, beinsk., ek. 118
þús. Þjónustubók. Áhv. Sjóvá lán 365
þús. Verð 720 þús. S. 897 1961.

Honda Civic V-t ‘98 ek. 168 (lang-
keyrsla) smurbók, mikið yfirfarinn, nýsk.
Verð 350 þús. Uppl. í s. 845 2802.

Til sölu Volvo V40 árg. ‘98 ek. 89 þús.
Sjálfsk., sumar og vetrardekk á felgum.
Áhvílandi 620 þús. Ásett verð 880 þús.
Uppl. í s. 862 1299.

Til sölu Opel Astra ‘00. Ekinn 54 þ. km.
Verð 850 þ. Skoðaður ‘06. Uppl. í s. 699
1921.

M. Bens ‘91, 260E til sölu. Uppl. í s. 856
4967.

Til Sölu Porsche 911 Targa Turbo-look,
árg. 1977, BBS álfelgur, rafm. í rúðum,
CD ofl. Góður bíll. Verð 1.950 þús. Uppl.
í síma 864 7573.

Toyota Celica 6.2000 ek. 61 þús., álf.,
leður, lúga, spoilerkitt, mp3 ofl. V.
1.490. þús s. 698 8919.

Til sölu Subaru Legacy 05/’03, ek. 42
þús., ssk., sumar og vetrardekk, dráttar-
krókur, vindskeið, þjónustubók. Verð
1.800 þús. áhv. bílalán ca 1.200 þús.
Uppl. í s. 660 2405.

Lincoln Navigator Luxury árg. ‘03. Við-
miðunarverð úr umboði 5,3 mill. Okkar
v. 4.290 þús. Fæst jafnvel á enn lægra
verði. S. 577 1155 & 866 0927.

Lincoln Town Car Signature árg. ‘03.
Viðmiðunarverð úr umboði 4,4 mill.
Okkar v. 2.890 þús. Fæst jafnvel á enn
lægra verði. S. 577 1155 & 866 0927.

Toyota Rav4 4WD, 5 dyra, árgerð 2002,
sjálfskiptur, ekinn 28 þús. Hlaðinn
aukabúnaði. Dekureintak. Verð 2,2
millj. Hjalti 840 6803.

Nýr 7-manna Jeep Commandor. Alger-
lega ný hönnun. Komdu og skoðaðu
þennan bíl á www.islandus.com. Fyrsti
nýji Commander jeppinn á Íslandi fæst
á BílaUppboði Islandus.com í dag!
Gerðu kjarakaup í Bílabúð eða reyfara-
kaup á BílaUppboði Islandus.com. Sími
þjónustuvers 552 2000 og netspjall við
sölumenn er á www.islandus.com

Splúnkunýr Toyota Landcruiser Diesel á
Uppboði í dag. Við seljum bíla langt
undir markaðsverði, veitum öfluga
þjónustu, allt að 5 ára ábyrgð og útveg-
um bílalán. Ef draumabíllinn þinn er
ekki til á vefnum okkar í dag, finnum
við hann fljótt með alþjóðlegri bílaleit.
Gerðu reyfarakaup á BílaUppboði Is-
landus.com eða kjarakaup í Bílabúð.
Sími þjónustuvers 552 2000 og net-
spjall við sölumenn er á www.is-
landus.com

Til sölu Toyota Landcruiser 90 VX 1999
35” breyttur, Intercooler, leður, sjálfsk.
Ofl. Ofl. Keyrður 104.000. Verð
2.750.000. Uppl. í síma 897 3141.

Góður bíll á góðu verði. Hilux x-tracap,
V6 38”, læstur fr., aftan, mikið endurn. V.
550 þ. S. 823 2222.

Til sölu Mitsubishi L200 dísel turbo árg.
1993, ekinn 250.000 km, góður bíll.
Verð 420.000 þús. Uppl. í s. 846 3676
& 897 7155.

Toyota Lancrusier 100 VX TD árgerð
2000 ek. 170 þ. km. sjálfskiptur, leður,
allar skoðanir hjá Toyota. Ný dekk, 18
tommu álfelgur, aukafelgur og dekk.
Verð 3.800. ath skipti. Uppl. s. 455
7980. Tölvupóstur island@pt.lu

Til sölu MMC Montero LTD, árg. ‘03,
ssk., bensín, 3.8, 7 manna, einn með
öllu. Verð 3.590.000. Uppl. í s. 897
1511 & 896 0685.

Grand Cherokee Limeted 06/2004, ek.
10.000 mílur, 4,7 Ho, Overland blanda.
Uppl. í s. 894 3005.

Toyota Landcruiser VX 90 Dísel ‘97. 33”,
ek. 280 þús. Toppbíll. Frekari uppl. í s.
861 8050.

Toyota Landcruiser 1998 130K. Ný 33’’
dekk, bíll með öllu, leður hituð raf-
magns sæti, litað gler, CD spilari, beisli,
topplúga. Mjög vel með farinn bíll. Verð
2.9 M. Mögleiki á ódýrari bíl í uppítöku.
S. 848 8234.

Til sölu Jeep Grand Cherokee árg. ‘97,
ek. 97 þús. mílur. Nýsk. og í góðu
standi. Tilboðsv. 740 þús. stgr. Til greina
kemur að taka 9 ft fellihýsi með fortjaldi
uppí. Uppl. í s. 892 1650.

Nissan Terrano Dísel 4 dyra. Árg. ‘91 ek.
210 þús. Nýsk. ‘06. Góður bíl. Nýl. yfirf.
Ný dekk ofl. Verð 299 þús. S. 822 9207.

Land Cruiser 80 árg. ‘93, er bilaður.
Verð 1.700 þús. Uppl. í s. 699 8899.

Ford og Toyota Hilux Diesel pallbílar á
tilboðsverði. Hægt að velja um fjölda
lita og aukabúnað, Explorer SportTrack,
F150 RegularCab,Supercab og
CrewCab á ótrúlega hagstæðu verði á
meðan birgðir endast. Hringdu strax til
að tryggja þér bíl á útsöluverði. Nánari
upplýsingar í síma 552 2000 og á
www.islandus.com

VW Transporter dísil ‘92, strompur fylg-
ir. Ásett verð 450 þ. S. 892 0253.

Sumoto XRA200
Haust tilboð 180.000 m. vsk. Aðeins
örfá hjól eftir. S. 565 5151.
www.staupasteinn.ehf.is

Húsbílar

Pallbílar

Jeppar

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Yamaha Fazer 600cc 2004 árgerð. Að-
eins ekið 3.500 km. Glæsilegt hjól og
vel með farið! Verð 750.000 kr. Áhv.
680.000. Upplýsingar í síma 663 4849.

Til Sölu sem nýtt Yamaha YZf 250 árg.
2005. Er á nýjum dekkjum önnur fylgja
með, lítið notað, skráð og tryggt. Uppl. í
s. 898 2081 Hilmar.

Ný sending komin af motorcross og
endurohjólum. Barna-, unglinga- og
fullorðinshjól 50-200cc. Krosshjól á
verðinu 99-299 þús. Opið lau. & sun. frá
12-16 í skeifunni 8. Nánari uppl. á
www.fjorhjol.is eða í síma 899 4550.

Kawasaki kdx 200 árg. ‘03, tvígengis,
götuskráð á hvítum númerum. Core
púst 32 hestöfl+ notað ca 30 klst. Verð
300 þús. Sími 866 8049.

Sumoto SM250ST
Haust tilboð 195.000 með vsk. Aðeins
örfá hjól eftir. S. 565 5151 www.staupa-
steinn.ehf.is

Til sölu Polaris 6 hjól, 6x6 árgerð 2005,
lítið notað. Upplýsingar í s. 821 6000 &
822 0100.

Still lyftari til sölu. Verð 250 þús. + vsk.
Uppl. í s. 895 7765.

Til sölu er lítill skemmtibátur (plast) um
5,20 L og 2,10B með 50 hp. mariner ut-
anbmótor og er bátur og mótor í góðu
standi. Góð kerra og yfirbreiðsla. Ásett
er 790. Elís P. 864 0246

Til sölu Flamingó árgerð 2003, 90 hest-
afla mercury mótor. Verð 1.500.000.
Engin skipti. Uppl. í síma 892 1793.

Flugklúbbur Íslands ehf. Áhugavert
tækifæri í flugi á Íslandi. www.fly.is

Í topp standi. Til sölu hlutur í fisflugvél,
upplýsingar í hans@internet.is

Til sölu 38” hjólbarðar á 6 gata felgum.
Uppl. í síma 899 0364.

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.

Pajero sjálfskipting með lágu, vél og
fleira smátt ‘87/’88. Selst á hálfvirði,
fyrstur kemur fyrstur fær. Uppl.
55555@islandia.is eða í s. 864 0963.

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.

Stórglæsilegur í D-G skálum kr. 4.430,-
og buxur fást í stíl á kr. 2.285,- Misty,
Laugavegi 178, 105 Reykjavík sími 551-
3366 Mælum og veitum faglega ráð-
gjöf. Opið kl. 10-18 mán-fös kl. 10-14
lau.

Jólagjöfin í ár Golfcaddy á frábæru
kynningarverði kr 143.275. Skoðið nán-
ar á www.euro1sale.com Uppl. síma
867 7866.

Baðinnrétting. Vel með farin ásamt
vaski og spegli. Breidd 1,7 m og 4 skáp-
ar í neðri einingu. Efri eining tveir 34 cm
skápar og 1 m breiður spegill á milli.
Verð 35.000 Uppl. í s. 891 8650.

Hjónarúm
Til sölu 2ja ára hjónarúm, vel með far-
ið. Uppl. í s. 557 1744.

Vantar vel með farna 3ja hellna Rafha
eldavél. Vantar líka kunáttumann til að
gera upp gamalt baðker. S. 551 6713.

Get útvegað allar gerðir af harmonikk-
um. Notaðar og nýjar á frábæru verði. S.
690 2020. www.harmonikan.is

Píanó
Sem nýtt. Young Chang eikarlitað pí-
anó. Harpa 122 cm. Verð 230 þús.
Uppl. í s. 892 4793.

Til sölu antik Píanó frá Brodrene Hals.
Ný yfirfarið og uppgert. Uppl. í s. 848
3700.

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

Fimmtudaginn 22.09. kl. 20 verður
haldinn spjallfundur hjá Skotfélagi
Kópavogs í húsi félagsins. Áríðandi að
félagsmenn mæti.

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

Arkítekta- og verfræði-
teikningar

Getum bætt við okkur arkítekta og verk-
fræði teikningum, 20 ára reynsla.
Teiknistofan TBV s. 824 7587 & 863
2520.

Vorum að taka upp nýjar vörur. ATH
höfum opnað aftur á laugardögum frá
11-14. Opið frá 10-18 virka daga. H-
Gallerí Grænatúni 1, Kóp. S. 554 5800.

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

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

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

Túnþökur.
Úrvals túnþökur til sölu. Frí heimkeyrsla.
Túnþökusala ÞG Ehf. S. 891 8891.

Viðgerðir og málningaþjónusta, utan-
húss og innan. Uppl. í s. 869 3934. Við-
hald og Málning ehf.

G.S. flutningar ehf. Getum bætt við okk-
ur öllum tegundum flutninga. 10 ára
reynsla. Upplýsingar gefur Stefán í s.
821 1966.

Glerjun og glugga-
viðgerðir !

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum. Nýsmíði, viðhald og við-
gerðir. Uppl. í s. 893 6130.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 898 0690
(Ríkharður). Milli kl 8-23 alla daga.

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

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

Er byrjuð aftur vegna fjölda áskoranna.
Spái í spil og lófa, vinn einnig með
smærri eða stærri hópa af fólki að sjá úr
sínum fyrri lífum. Uppl. í s. 562 5210.

Tréskurður. Námskeið, leiðsögn, Hóls-
hrauni 5 Hf. Skurðstofa Sigurjóns s. 899
5716.

N Á M S A Ð S T O Ð í stærðfræði og
raungreinum fyrir grunn og framhalds-
skólanema. Stærðfræði og tölvuþjón-
ustan Brautarholti 4, 105 Rvk. Sími
5513122

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

Til sölu 3ja sæta sófi keyptur í Mio, sem
nýr. Selst á hálfvirði. Uppl. í síma 551
0686 & 691 8488.

Amerískt King Size rúm 2x2 til sölu, úr
Húsgagnahöllinni, rúml. 3ja ára gamalt.
Pífulak, hjól og fætur fylgja. Uppl. í s.
661 7265.

Nýleg Hotpoint þvottavél til sölu vegna
flutninga. Verð aðeins 20 þús. Uppl. í s.
897 1533.

NUTRO - 30 % afsláttur!
Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæsta
gæðaflokki. Full búð af nýjum vörum.
30% afsl. af öllu. Opið mán. til föst. 10
til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til
16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565
8444.

Fiskabúr!
Fiskabúr til sölu, 800L, sérsmíðað sjáv-
arbúr. Ryðfrítt stál. Lífríki tilbúið. Verð
260 þús. stgr. S. 861 6171.

Rafhitaðir kanadískir heitir pottar frá
Beachcomber. Eigum örfáa potta
hlaðna aukahlutum til afgreiðslu sam-
dægurs. Frábær tilboð í gangi. Fimm
ára ábyrgð. Frí heimsending hvert á
land sem er. Sendum bæklinga sam-
dægurs. Opið alla daga frá 9 til 21:00.
Allar nánari uppl. í s. 897 2902
mvehf@hive.is

Ýmislegt

30% Kynningarafsláttur
Erum þessa dagana með 30%

kynningarafslátt af Arden Grange
hágæða hunda- og kattafóðri í
verslunum Dýralands. Verð á 15
kg hundafóðri er frá kr 3.920,-

með afsl. og verð á 2,5 kg katta-
fóðri er frá kr 1.120,- með afsl.
Dýraland Mjódd S. 587 0711

Dýraland Kringlan S.588 0711
Dýraland Spöng S.587 0744.

Dýrahald

Heimilistæki

Húsgögn

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Kennsla

Námskeið

Spádómar

Tölvur

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

Hreingerningar

Verslun

Til bygginga

Skotvopn

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Til sölu

Varahlutir

Hjólbarðar

Flug

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Fjórhjól
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Stigar hringstigar og handrið á lager. Til
í 38mm þykkt beiki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrítt fitt-
ing fáanleg á sama stað. Atlantskaup
ehf. Uppl. í s. 533 3700.

Þurrkari! Amerískur General Electrics
þurrkari með barka. Tilboð. Kristinn
8934318.

Sjóbirtingur og sjóbleikja eru vitlaus í
þyngdan hvítbleikan Nobbler. frances.is

GÆS OG AFTUR GÆS Eigum enn
nokkra lausa daga. Lánum fylgihluti.
Uppl. á sportmennislands.is eða
8921450

Laxá á Refasveit. Eigum laust frá 27-30
júlí og eftir miðjan sept. Uppl. í síma. S.
898 3440 & 824 5406 .

Úlpur, hlýjar peysur og hlífðarfatnaður,
múlar, mél og reiðtygi með enn meiri
afslætti á útsölulokum. Sendum í póst-
kröfu. Ístölt Bæjarlind, s. 555 1100.

Er hryssan fylfull? Prófaðu með Pregna-
mare Fylprófinu frá Ísteka. Fæst m.a. í
Hestar og menn & MR-búðinni. Dreif-
ing. Parlogis hf.

2ja herbergja íbúð í risi til leigu í Nökka-
vogi, verð 75 þús. á mánuði. Uppl. í s.
696 0505.

Björt og snyrtileg stúdíóíbúð miðsvæð-
is í Hafnarfirði til leigu með rafm. og
hita og öllum helsta húsbúnaði. V.
40.000. S. 860 0277.

Cosy room 107 for rent
with new furniture, view, private bat-
hroom, close to HÍ. Tel. 820 0503.

Til leigu 103 fm 3ja herb. íbúð í Hafnar-
firði. Getur verið langtímaleiga. Uppl. í
síma 699 7887 & 698 7999.

Til leigu 77 fm. íbúð í Garðabæ. Leiga
ca 85 þús. á mánuði. Uppl. í s. 824
0213.

Herbergi í miðbæ Reykjavíkur (105) til
leigu. Verð 25 þús. Uppl. í s. 690 3429.

3ja herb. íbúð til leigu í Vesturbæ Kóp.
frá okt. til 10. jan. Uppl. í s. 856 4967.

Íbúð óskast í Hafnarfirði
Fjölskylda óskar eftir 3ja-4ra herbergja
íbúð í Lækjarskólahverfinu í Hafnarfirði.
Meðmæli ef óskað er. Öruggum og skil-
vísum greiðslum heitið. Upplýsingar í
síma 898 2181.

42 ára málara, reyklaus, vantar herbergi
með aðgangi að sturtu og eldhúsi eða
lítla íbúð, óskast sem fyrst. Miðsvæðis í
Kópavogi eða Reykjavík. Skilvísum
greiðslum og góðri umgengni heitið.
Upplýsingar í síma 824 8993.

Par á þrítugsaldri, reyklaust og reglu-
samt óskar eftir góðri 2ja herb. íbúð
miðsvæðis í R.vík. Uppl. í s. 699 6142.

Þrítugur karlmaður óskar eftir 2ja her-
bergja íbúð miðsvæðis í Reykjavík.
Reglusemi og skilvísar greiðslur. Uppl. í
s. 865 4568.

Íbúð eða herbergi óskast í Reykjavík
eða Seltjarnesi. S. 845 7158.

Einstaklega ábyrgur og reglusamur
herramaður í heimsókn óskar eftir
góðu herbergi með allri aðstöðu eða
stúdíó til nóvemberloka. Sími 845
1326.

Hjón með 2 börn óska eftir íbúð til
leigu í Seljahverfi (nálægt Öldus. skóla)
frá nóv. fram á næsta haust. Skilvís,
reyklaus. Helga s. 844 4925.

Áttu þér draum um sælureit? Erum að
framleiða hágæða heilsárshús af öllum
stærðum og gerðum. Nú er rétti tíminn
til að panta fyrir næsta vor. Gæðafram-
leiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Hús og
Hönnun ehf. Suðurlandsbraut 16. S:
517 4200. www.husoghonnun.is

Sumarhús eða veiðihús. Gamalt og gott
A-hús með 4 rúmum, svefnlofti og eld-
húskrók selst til flutnings á 700.000. kr.
Uppl. í s. 551 5276, 848 9228 & 895
6388.

Lítið einkarekið fyrirtæki óskar eftir
rekstrarplássi helst á Laugaveginum ca.
50-60 fm til reksturs á fataverslun. Há-
kon í síma 843 9608 eða Georg í síma
694 9209.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir á brettum. Starfað í 18 ár. S. 567
4046 & 892 2074. Sækjum og sendum
búslóðirnar.

Vantar þig gott starf.
IntJob útvegar erlent starfsfólk sam-
kvæmt þínum óskum. Sjáum um allar
skráningar til yfirvalda og ferðatillögum.
Leggjum áherslu á fagmensku. Ánægð-
ir viðskiptavinir eru okkar besta auglýs-
ing IntJob sími 517 4530 e mail in-
tjob@intjob.is.

Matráður óskast
Viðkomandi þarf að vera ljúfur í lund,
vel skipulagður og vera fær um að elda
einfaldan og hollan mat við hæfi barna.
Leiðbeinandi. Óskum einnig eftir ljúf-
um og samtarfsfúsum einstaklingi til
starfa á næstu vikum þarf að bera
ómælda virðingu fyrir ungum börnum
og þörfum þeirra. Starf fyrri hluta dags
kemur tilgreina. Nánari upplýsingar
veittar í síma 557 7071 og 899 2056
Leikskólastjóri.

Domino’s Pizza óskar eftir starfsmönn-
um í fullt starf og í hlutastarf. Um er að
ræða verslun Domino’s í Ánanaustum.
Frábær starfsandi og skemmtilegur
vinnustaður fyrir hressa og duglega ein-
staklinga! Umsóknareyðublöð í verslun
og á www.dominos.is

Frábær-aukavinna
Okkur vantar hressa, jákvæða og þjón-
ustulunda starfsmenn til þjónustustarfa
í sal á veitingastaði okkar í Skipholti .
Kvöld og helgarvinna, eða dagvinna,
sveigjanlegur vinnutími við allra hæfi.
Góð laun í boði fyrir gott fólk. Uppl. gef-
ur Skipholt Haukur í s.552 2211 eða
660 1143.

Getum bætt við vönum starfsmönnum
á hjólbarðaverkstæði og smurstöðvar á
Akureyri og á Egilsstöðum. Dekkjahöll-
in, s. 462 3002 & 471 2002.

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.

Veitingasaðurinn Purple Onion Hafnar-
stræti 18 óskar eftir starfsfólki í hluta-
starf.Uppl. veittar á staðnum ekki í síma.

Íslensk/norsk fjölskylda með eitt barn í
Oslo óskar eftir reyklausri au-pair sem
fyrst. Helst 20 ára eða eldri. Nánari
uppl. í síma +4740414204 eða 892
3949.

Samtalsdömur óskast! Finnst þér gam-
an að tala við karlmenn um kynlíf?
Rauða Torgið leitar samstarfs við
djarfar, lostafullar símadömur. Uppl. á
www.raudatorgid.is (atv. í boði/síma-
dömur) og í s. 899 7987, skrán. í s. 552
3349.

Klikkað atvinnutækifæri!! Ertu að leita
að góðri vinnu/aukavinnu? Eru skuld-
irnar að sliga þig? Langar þig að geta
verið meira heima og notið þess að
eiga tíma með fjölskyldunni? Erum ekki
að tala um fæðubótarefni, snyrtivörur,
dollur eða tuskur, við erum með mun
betri en það allt. Kynntu þér málið á
www.simnet.is/okkarheimur

Hrói Höttur Hafnarfj.
Óskum eftir starfsfólki í veitingasal, til
útkeyrslu og í eldhús. Vaktavinna og
hlutastörf. Æskilegur aldur 18-35. Uppl.
á staðnum, Hjallahraun 13 í Hfj., og í s:
565 2525.

Milljón á mánuði - Fleiri og fleiri Íslend-
ingar fá í dag greitt yfir milljón á mán-
uði frá Herbalife. Vilt þú vera einn af
þeim? www.Betraform.com

Sólning óskar eftir starfsfólki á hjól-
barðaverkstæði. Uppl. í síma 544 5000
eða á staðnum að Smiðjuvegi í Kópa-
vogi.

Bæjardekk Mosfellsbæ
Óskar eftir starfsfólki. Upplýsingar í
síma 566 8188 eða á staðnum.

EUROPRIS. Aðstoðarverslunarstjóri
óskast í tvær verslanir. Upplýsingar í
síma 511 3322 og 533 3360 Europris.

Verslun með kristal og aðrar gjafavörur
óskar eftir starfskrafti í hlutastarf. Upp-
lýsingar veitir Björg í s. 692 1715.

Óska eftir starfsfólki í fiskvinnslu í Rvk.
Vantar einnig verksstjóra í fiskvinnslu.
Uppl. í s. 846 7935 eftir kl. 14.

Aðstoðarmann vantar í blikksmiðju.
Mikil vinna. Helst smíðavanur. Uppl. í
síma 896 5042.

Café Holt auglýsir eftir hressu starfsfólki
um helgar. Góð laun í boði fyrir rétta
aðila. Uppl. í síma 863 5950 milli kl. 13-
20.

Óskum eftir að ráða trésmiði, mikil
vinna framundan. Uppl. í s. 860 0866.

Byggingaverkamenn. Óskum eftir að
ráða vana verkamenn, mikil vinna. S.
860 0866.

Óska eftir smiðum í uppslátt á 5 rað-
húsum. Upplýsingar í síma 860 0866.

Atvinnurekendur. Útvega pólskt starfs-
fólk adam1@visir.is

Castro strauk af heiman frá Kolbeins-
mýri 11, 170 Seltjarnarnes. Hans er sárt
saknað. Hann er brúnn, svartur og smá
hvítur (marmara). Fundarlaun í boði.
Uppl. í síma 586 8424, 824 8894 & 820
8696.

Hárgreiðslustóll til leigu inni verslun á
Laugavegi. Góð aðstaða í skemmtilegu
umhverfi. Uppl. í s 697 3800.

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.

Karlmaður um fimmtugt óskar eftir að
kynnast konu á svipuðu reki með vin-
áttu og ferðalög í huga. Trúnaði heitið.
Áhugasamar sendi Fréttablaðinu uppl.
mert “Traust05” fyrir 24. sept.

Einkamál

Ýmislegt

Tapað - Fundið

Byggingaverktakar
Af hverju að auglýsa eftir vönum

mönnum sem eru ekki til?
Hringdu í fagmenn. Yfir 30 ára
reynsla við að finna rétta menn
fyrir fyrirtæki. Við erum fyrirtæki
sem stöndum við loforð okkar.
Okkar bresku menn eru mjög
hæfir. Allir okkar íslensku við-

skiptavinir segja að okkar menn
séu betri en þeir þorðu að vona.

Tekur aðeins 2 vikur að fá þá
hingað. Smiðir, vélamenn, krana-

menn og fleira.
Upplýsingar í síma 897 8978

Alan.

Atvinna óskast

Starfskraftur óskast!
Vantar starfskraft í afgreiðslu í

söluturni alla virka daga milli kl.
11-18. Tilvalið fyrir húsmæður

sem vilja komast út á vinnumark-
aðinn.

Nánari uppl. í s. 892 2365 milli
kl. 8-9 á kvöldin.

Sala og þjónusta við
stórmarkaði!

Við leitum að einstaklingi til
starfa við sölu og þjónustu í stór-
mörkuðum. Viðkomandi þarf að
hafa bílpróf. Vinnutími er frá 8 til

16.
Áhugasamir vinsamlegast

sendið upplýsingar um aldur
og fyrri störf á netfangið:

kristjan@freyja.is, vinsamleg-
ast setjið “Atvinna” í Subject.

Aðstoðarmenn óskast!
Óskum eftir að ráða aðstoðar-

menn í blikksmiðju.
Upplýsingar gefur Jón í s. 564

4111 & 893 4640.

Blikksmíði ehf.
Óskum eftir að ráða blikksmiði.
Upplýsingar gefur Jón í s. 565

4111 & 893 4640.

Melabúðin Þín verslun
óskar eftir rösku fólki til almennra
afgreiðslustarfa. Einnig vantar fólk
til hlutastarfa kvöld ( 17-20) og
helgar (aðra hverja helgi). Yngri
en 18 ára koma ekki til greina.

Umsóknareyðublöð og uppl. í
versluninni og hjá verslunar-

stjóra í s. 551 0224.

Starfsmaður á lager
Olíudreifing ehf. óskar eftir að

ráða þjónustulipran starfsmann til
vörumóttöku og afgreiðslu á lager
félagsins í Reykjavík. Tölvukunn-
átta er æskileg. Um er að ræða
framtíðarstarf sem stendur báð-

um kynjum jafnt til boða.
Allar nánari upplýsingar veita:

Árni í síma 550 9940 tölvu-
póstfang arni@odr.is Birgir í
síma 550 9957 tölvupóstfang

birgir@odr.is

Pítan Skipholti
Óskar eftir starfsfólki í fullt starf í
vaktavinnu. Góð laun í boð fyrir
rétt fólk. Framtíðarstarf. Einnig
vantar á kvöld og helgarvaktir.

Umsóknareyðublöð á staðnum
og einnig á www.pitan.is eða í

síma 864 9861.

Vörubílastjórar og gröfu-
menn

Vantar vanan vörubílstjóra á 4
öxla Scaniu og mann á nýja
hjólavél Komatsu 160 árgerð

2005.
Uppl. í síma 822 2661.

Leikskólinn Rofaborg í
Árbæ.

Starfsmann vantar á leikskólann
Rofaborg í Árbæ við uppeldi og

kennslu ungra barna í 100% starf.
Viðkomandi þarf að hafa áhuga á

að starfa með börnum, vera
ábyggilegur og ekki yngri enn 20

ára.
Upplýsingar gefur leikskóla-
stjóri síma 587 4816 eða 567

2290 til kl 16.30 á daginn.

Ítalía - veitingahús
Veitingahúsið Ítalía leitar eftir

þjónum í fullt starf, á hótelvaktir
11-23. Um er að ræða framtíðar-

störf, ekki yngri en 18 ára.
Nánari upplýsingar eru ein-

ungis veittar á staðnum milli
kl. 12 og 17. Veitingahúsið Ítal-

ía Laugavegi 11

Framtíðarstarf
Fjarðarbakarí Hafnarfirði óskar
eftir fólki til afgreiðslustarfa .

Reglusemi og reykleysi skilyrði.
Uppl. í s. 895 8192 milli kl. 8-

17.

Ert þú ekki að fara í
skóla?

Okkur vantar fleira gott fólk í fullt
starf í vaktavinnu. Ef þú ert 17 ára
eða eldri, ert með góða ástundun

í vinnu, dugleg/ur og vilt vinna
með skemmtilegu og drífandi

fólki þá ert þú á réttum stað hjá
okkur. Borgum góð laun fyrir gott

vinnuframlag í góðu 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 í Skip-
holti. Líflegur og fjörugur starfs-

hópur. Æskilegur aldur 17 ára og
eldri.

Upplýsingar veitir starfs-
mannastjóri (Herwig) í síma
568 6836 einnig umsóknir á

americanstyle.is.

Hársnyrtifólk athugið!
Við erum að leita af hressum

sveinum eða meisturum í 100%
starf. Einnig hægt að leigja stól.
Stofan er staðsett á besta stað í

miðbæ Reykjavíkur.
Áhugasamir eru beðnir um að
hafa samband í síma 562 3338

& 822 2404.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn
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Ásta Kristjánsdóttir 

Best við sunnudaga
Það sem mér finnst best
við sunnudaga er að vera
með fjölskyldu og vinum í
rólegheitum.Það er líka
fínt að vera í fríi og sofa
út.

Verst við sunnudaga
Það versta við sunnudaga
er stressið vegna vinnu-
vikunnar sem er að byrja.
Það getur verið svolítið
erfitt að koma sér aftur í
gang. Annars finnst mér
sunnudagar bara frábærir
dagar. 

gítar
skóli ólafs gauks

30árawww.gitarskoli-olgauks.is

OPIÐ HÚS
Í DAG KL.14–17

Í TILEFNI 30 ára starfsafmælis Gítarskóla Ólafs Gauks
verður opið hús í dag, sunnudag 18. sept., kl. 14.00 – 17.00.
Þeir sem hafa áhuga á að kynna sér skólann, námsefni,
aðstöðu o.s.frv. eru boðnir velkomnir í skólann, Síðu-
múla 17.  Komið og „takið í“ kennslugítarana sem notaðir
eru í hóptímum, litlum hóptímum og einkatímum!

Sunnudagar eru frábærir
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199
kr.

999
kr.

Öll börn sem koma 
á markaðinn fá 
gefins Andrésblað 
og blöðru!

OPIÐ 

alla daga 

kl. 11-19

Allir sem versla 
á markaðnum 
fá vandaða bók í kaupbæti.

Barnabækur
Handbækur
Kiljur
Ritsöfn
Ættfræðibækur
Ævisögur
Skáldverk

Við rýmum fyrir jólabókunum

Sparaðu 

þúsundir 

króna!

Unglingabækur
Ljóðabækur
Listaverkabækur
Fræðibækur
Stórvirki

Yfir 1.300 spennandi bókatitlar 

            
            

  undir 1.000 kr.

EINSTAKT VERÐ 

OG GLÆSILEG 

SÉRTILBOÐ!

Fellsmúla 28

 Komdu og gerðu

frábær kaup!

Þeir sem kaupa 
fyrir meira en 
10.000 kr. fá Söguatlas 
að verðmæti 14.990 kr.
í kaupbæti.

3 frábærar ástæður fyrir 
því að koma í Fellsmúlann:

LAGERSALA EDDU
LAGERSALA EDDU

Ekki missa af 
ævintýralegum 

tilboðum á 
sívinsælum

bókum!

(gamla World Class húsinu)

BÓKAMARKAÐUR ÁRSINS!

kr.399

kr.599

kr.799

Elín Halldórsdóttir sópransöng-
kona flutti nýlega til landsins frá
Regensburg í Þýskalandi, þar sem
hún hefur búið í nokkur ár. Hún
verður með tónleika í Listasafni
Íslands á morgun ásamt Jörg
Sondemann, sem leikur með henni
á píanó. Þau nefna tónleikana
„Gullkorn“ og ætla að flytja ís-
lenska og þýska ljóðasöngva eftir
Sigfús Einarsson, Jón Þórarins-
son, Pál Ísólfsson, Gylfa Þ. Gísla-
son, Robert Schumann, Johannes
Brahms og Richard Strauss. 

„Þetta eru ljúf rómantísk ljóð
og dramatíkin verður yfirsterkari
eftir því sem líður á tónleikana,“
segir Elín. „Allt saman lög sem
eru í miklu uppáhaldi hjá mér.“

Elín lærði söng og píanóleik,
fyrst hér heima og síðan í London

og Köln. Undanfarin ár hefur hún
unnið sem söngkona og kennari í
Regensburg í Þýskalandi og stofn-
aði þar tvo sönghópa sem hafa
skapað sér nafn þar ytra. Annar
þeirra er kvennasönghópurinn
Femmes Fatales og samanstendur
af nokkrum bestu söngnemendum
hennar, en hinn er gospelkórinn
Spirit of Joy, sem hefur komið
víða fram.

Elín segir sannkallað
gospelæði hafa gripið um sig í
Evrópu og hún hafi gjörsamlega
fallið fyrir þessari tónlist, þótt
hún sé menntuð í klassískum
söng.

„Úti í Þýskalandi og víðar í
Evrópu er risinn upp gospelkór
við nánast allar kirkjur, hvort sem
þær eru kaþólskar eða evangel-

ískar. Þetta eru kórar sem eru
stofnaðir til hliðar við sjálfa
kirkjukórana, oft af áhugamann-
eskjum, og verða svo vinsælir og
eru fengnir til að flytja tónlist út
um allt.“

Kórinn hennar Elínar hafði
svolitla sérstöðu meðal þessara
kóra vegna þess að hann söng
jafnan án undirleiks.

„Oftast eru þessir kórar að
syngja með rafmagnsryþmaband
með sér og mikið brass, en ég tók
þá stefnu að láta kórinn syngja
eingöngu a capella, fjórraddað.
Það er upprunalegra, eins og
gospeltónlistin var upphaflega
flutt.“

Elín heldur ennþá tengslum
sínum við Þýskaland. Til dæmis
er búið að bjóða henni að fara á

stórt gospelkóramót þar í landi á
næsta ári, þar sem hún verður
raddþjálfari.

„Ég fæ líka að koma með ís-
lenskan kór með mér. Þannig að

ég verð að drífa mig í að stofna
gospelkór, eða auglýsa eftir ís-
lenskum gospelkór sem hefur
áhuga á að koma með mér í þessa
ferð.“

Syngur rómantísk ljó› í Listasafni

ELÍN HALLDÓRSDÓTTIR Syngur rómantísk ljóð í Listasafni Íslands.

AÐALLISTINN - ALLAR BÆKUR

SKOTGRAFARVEGUR – KILJA
Kari Hotakainen

FRIÐLAND – KILJA
Liza Marklund

KRÓNPRINSESSAN
Hanne-Vibeke Holst

ÞÚ ÁTT NÓG AF PENINGUM
Ingólfur H. Ingólfsson

ÍSL.-DÖNSK/DÖNSK-ÍSL. 
VASAORÐABÓK
Halldóra Jónsdóttir – ritstjóri

MÓÐIR Í HJÁVERKUM – KILJA
Allison Pearson

DÖNSK-ÍSL./ÍSL.-DÖNSK 
ORÐABÓK
Orðabókaútgáfan

ALKEMISTINN – KILJA
Paulo Coelho

ÓSKAR OG BLEIKKLÆDDA 
KONAN- KILJA
Eric-Emmanuel Schmitt

LÆKNUM MEÐ HÖNDUNUM
Birgitta Jónsdóttir Klasen

SKÁLDVERK – INNBUNDNAR BÆKUR

KRÓNPRINSESSAN
Hanne-Vibeke Holst

FROST
Roy Jacobsen

STEINN STEINARR - 
LJÓÐASAFN
Steinn Steinarr

SPÁMAÐURINN
Kahlil Gibran

HÁVAMÁL
Vaka Helgafell

LJÓÐASAFN HANNESAR 
PÉTURSSONAR
Hannes Pétursson

FURÐULEGT HÁTTARLAG 
HUNDS UM NÓTT
Mark Haddon

PS. ÉG ELSKA ÞIG
Cecelia Ahern

SALKA VALKA
Halldór Laxness

ÍSLANDSKLUKKAN
Halldór Laxness

Listinn er gerður út frá sölu dagana 
07.09.05 – 13.09.05 í Bókabúðum Máls 

og menningar, Eymundsson og Pennanum.
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EYMUNDSSON
MÁL OG MENNING

PENNINN 

[ METSÖLULISTI ]



„Ég byrjaði að vinna í leikhús-
deildinni hjá Clear Channel
Entertainment fyrir um ári síðan,“
segir Elín Sigríður Eggertsdóttir
en fyrirtækið sem hún vinnur hjá
er eitt stærsta framleiðslufyrir-
tæki á markaðsleikhúsi í Banda-
ríkjunum. Starf Elínar er erilsamt
en hún er aðstoðarmaður forstjóra
fyrirtækisins Scott Zieger. „Starf
mitt gengur út á að skoða nýjar
sýningar til að setja upp á Broad-
way. Ég les því mikið af handritum
eftir leikskáld og söngleikjahöf-
unda,“ segir Elín. „Ég fer ósjaldan
á samlestra á sýningum sem verið
er að leita að framleiðendum fyrir
og funda með listamönnum sem
eru með hugmyndir að verkum til
að setja upp. Þegar ég hef skoðað
sýningu eða hugmyndir gef ég álit
á því hvort mér finnist ástæða til
þess að skoða sýninguna nánar.
Scott Zeiger tekur að sjálfsögðu
lokaákvörðunina um þau verkefni
sem fyrirtækið velur að setja á
svið en hann hlustar alltaf skoðan-
ir fólks innan fyrirtækisins áður
en slíkar ákvarðanir eru teknar. Að
þessu loknu tekur við að leigja
leikhús, ráða leikstjóra, ganga frá
samningum og mitt starf gengur
að miklu leyti út á að halda því
ferli gangandi.“

Elín vinnur nú í nýrri deild sem
nefnist Productions, en það er
framleiðsludeild sem sérhæfir sig
í að framleiða nýtt efni fyrir leik-
hús. Hún hefur því verið með putt-

ana í fjölmörgum nýstárlegum
sýningum. „Í fyrra settum við upp
eins manns sýningu með Billy
Crystal í aðalhlutverki, tókum þátt
í Spamalot, nýja Monty Python-
söngleiknum, og settum upp söng-
leik sem var byggður á kvikmynd-
inni The Bird Cage svo eitthvað sé
nefnt. Núna erum við hins vegar
að vinna með Cirque Du Soleil að
sirkussýningu sem mun ferðast
um Bandaríkin á næsta ári,“ en
Cirque Du Soleil þykir einn besti
sirkus í heimi. „Þeir eru með mjög
hæfileikaríka leikstjóra á sínum
snærum þannig að við erum mjög
spennt fyrir því að vinna með
þessum sirkus.“

Úr leikhúsinu í spilavítið
Framleiðslufyrirtækið sem Elín
vinnur hjá er staðsett á Times Squ-
are í New York en þar hefur fyrir-

tækið eitt leikhús á sínum snær-
um. Þar er núna verið að sýna
breska söngleikinn Chitty chitty
bang bang fyrir fullu húsi. „Við
fluttum þann söngleik yfir frá
London á síðasta ári,“ en Elín segir
að sýningarnar séu oft reynslu-
keyrðar í Bretlandi og rekur Clear
Channel Entertainment rekur
átján leikhús í Bandaríkjunum og
tuttugu og tvö leikhús í Bretlandi.

Blómleg markaðsleikhússtarf-
semi er einnig að finna í spilavítis-
borginni Las Vegas. „Það er vax-
andi eftirspurn á sýningum í Las
Vegas en leiksýningar þar eru með
töluvert öðru sniði en vaninn er.
Efniviðurinn í þessum sýningum
er töluvert léttari en í dæmigerðu
leikhúsi og þarna eru meiri kröfur
um sjónrænar sýningar og áhorf-
endur vilja fá að sjá mikið af
tæknibrellum. Þarna er að finna
allt annan markað en á Broadway
og til að koma til móts við áhorf-
endur eru allar sýningar 90 mínút-
ur án hlés.“ Elín segir að allt sé
þetta gert með það í huga að áhorf-
endur mæti í leikhúsin, horfi á sýn-
inguna og fari svo strax út á spila-
vítin. „Í Las Vegas er óvenju mikið
álag á leikurum, verkin eru sýnd
tíu sinnum í viku og algengt er að
leikarar sýni tvær sýningar á einu
kvöldi.“

Elín vinnur að því núna að
skipuleggja nýja uppfærslu af Óp-
erudraugnum eða Phantom of the
Opera í Las Vegas en sú sýning

virðist vera ansi stór í sniðum.
„Það er verið að sérbyggja leikhús
fyrir Óperudrauginn sem er inn-
réttað eins og upphaflega Parísar
Óperan. Harold Prince, sem leik-
stýrði sýningunni fyrir tuttugu
árum er mættur aftur til að leik-
stýra og uppfæra verkið. Það veit-
ir ekki af því ýmislegt í leikgerð-
inni hefur úrelst á tuttugu árum.“

Fékk starfið í gegnum námið
Að loknu stúdentsprófi vissi Elín
strax að hana langaði til að læra
leikhússtjórnun. „Það er til fullt af
góðum leikurum og leikstjórum en
þegar ég var að fara í nám fannst
mér vanta upp á að stjórnendur
leikhúsa hefðu menntun eða
reynslu á sínu sviði. Þetta hefur þó
sem betur fer breyst mikið á síð-
ustu árum. Nú orðið algengara að
stjórnendur leikhúsanna hafi ein-
hvers konar viðskiptamenntun á
bakinu og það skilar sér meðal
annars í skýrari stefnumótun,
samningum við styrktaraðila og
betri markaðssetningu.“

Elín hikaði ekki við að láta
draum sinn rætast og fluttist til
Bandaríkjanna beint eftir stúdent-
inn. „Mér fannst að leikhúsfræði
hlyti að vera góður undirbúningur
fyrir leikhússtjórnunina og byrj-
aði því á að fara í BFA-nám í leik-
húsfræði í Boston University. Á
mínu síðasta ári í leikhúsfræðinni
sótti ég um í Yale School of Drama
í deild sem heitir Theatre Mana-
gement eða leikhússtjórnun. Ég
komst þar inn í þriggja ára meist-
aranám. Á öðru ári er maður
skyldaður til þess að vera lærling-
ur í leikhúsi eða framleiðslufyrir-
tæki og þannig kynntist ég Clear
Channel Entertainment. Ég varð
strax mjög hrifin af starfseminni
og þegar ég útskrifaðist hafði ég

því eðlilega samband við fyrirtæk-
ið og var boðin vinna.“

Vill sjá Vesturportið í New York
Þótt Elín hafi búið í Bandaríkjun-
um í sjö ár finnst henni ekki að hún
búi langt í burtu frá Íslandi. „Ég
hef alltaf búið í borgum þar sem
hefur verið beint flug til Íslands. Á
tímabili var bróðir minn í námi í
sömu borg og föðursystir mín býr í
New York. Fólk er duglegt að
heimsækja mig þannig að ég finn
aldrei fyrir því að ég sé langt í
burtu.“

Aðspurð um hvort Elín sjái fyr-
ir sér að koma heim til Íslands og
nýta menntun sína hér á landi seg-
ir hún. „Ég spái ekki svo langt
fram í tímann. Leikhússtjórnunar-
menntun getur reyndar nýst í
margt, ekki eingöngu til þess að
stjórna leikhúsi heldur í rauninni í
stjórnunarstörf í hvaða menning-
arstofnun sem er, hvort sem um er
að ræða sinfóníuhljómsveit eða
danskompaní.“

Gæti verið að Elín leggi ein-
hvern tíma til að íslenskt leikrit
verði sett á svið markaðsleikhúss-
ins í Broadway. „Íslensk leiklist
finnst mér standa mjög framar-
lega að mörgu leyti. Ég hef séð
mörg mjög góð stykki í íslensku
leikhúsunum og finnst til dæmis
spennandi að fylgjast með Vestur-
portinu. Það væri gaman að sjá
þau gera eitthvað í New York en
annars er þetta alltaf spurning um
hvað er aðgengilegt fyrir áhorf-
endur hverju sinni og í hvernig
verki þeir finna samsvörun í. Við á
Íslandi eigum stundum erfitt með
að spegla okkur í bandarískum
veruleika og ætli Bandaríkja-
mönnum fyndist ekki svolítið
skrýtið að reyna að spegla sig í
þeim íslenska.“
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Velur leiks‡ningar 
á Broadway
Elín Sigrí›ur Eggertsdóttir hefur veri› búsett í Bandaríkjunum sí›astli›in sjö ár.
fiar hefur hún lagt stund á leikhúsfræ›i og leikhússtjórn en undanfari› ár hefur
hún unni› hjá fyrirtækinu Clear Channel Entertainment. fióra Karítas forvitna›-
ist um starf Elínar og marka›sleikhúsin í Bandaríkjunum.

Ég verð að viðurkenna að ég botna
lítið í gífurlegum vinsældum
James Blunt. Fyrir mér er þetta
steingelt, sálarlaust og innantómt. 

Útsetningar finnst mér vera
flatar og þreytandi. Söngstíll
Blunts finnst mér tilgerðaslegur
og lögin hljóma eins og hann hafi
stolið hljómaganginum frá söng-
lagabók Greifanna. Textarnir eru
þynnri en pappír. Ég held að ég sé
frekar þolinmóður maður, en fyrir
mér var það algjör kvöl og pína að
renna í gegnum þessa plötu
þrisvar sinnum. Það eina sem ég
gat eitthvað tengt mig við er
lokakaflinn í laginu So Long Jim-
my þar sem herra Blunt vitnar all
rækilega í eitt besta lag The Doors,
Riders on the Storm.

Með þetta að leiðarljósi hef ég
þróað með mér kenningu. Ég trúi
því að það sé fullt af fólki þarna úti
sem stígur nær aldrei fæti sínum
inn í plötubúðir. Þetta sama fólk
gerir líka fáránlega lítið af því að
sækja tónlist á netinu, nær aldrei.
Eina tenging þeirra við tónlistar-
heiminn er í gegnum Rás 2 og
Bylgjuna. Þau eru af gamla skólan-
um og trúa því í einfeldni sinni að
þessar tvær stöðvar hljóti að gefa
þeim sneiðmynd af því sem er að
gerast í tónlistarheiminum í dag.
Þetta er sama fólk og trúir því að
ef plötur eru ekki auglýstar i sjón-
varpinu, þá geti þær varla verið
mikils virði. Eða þá, sem er öllu
verra, að þeim er einfaldlega bara
alveg sama.

Þetta fólk kaupir bara þessa
einu plötu á ári sem plötufyrirtæk-
in kjósa að auglýsa sem: „Ef þú

kaupir bara eina plötu á þessu ári
vertu þá viss um að fá þessa.“ Svo
hlusta þau auðvitað aldrei á hana. 

Til að hafa það á hreinu þá geri
ég mér líka grein fyrir því að „þetta
fólk“ er í meirihluta, sem gerir mig
sjálfkrafa að hrokafullum andskota
fyrir að skrifa þetta. Frumraun
James Blunt er platan í ár sem
þetta fólk fær skipun um að kaupa.
Ykkur verður öllum sagt að hann sé
svolítið eins og Damien Rice, Ryan
Adams eða Jack Johnson. Eða þá að
það svífi svipuð vellíðan yfir tónum
hans og Noruh Jones. 

Það er satt að þetta er sjálf-
hverft gaul líkt og svo margir af
hinum fyrrnefndu eru líka sekir
um, en hvergi hefur Blunt sömu
dýpt og t.d. vinur okkar Damien
Rice. Hvað þá hinn seiðandi
sjarma Noruh Jones! Fyrir mér er
Blunt einfaldlega Hagkaupsútgáf-
an af Damien Rice, skreyttur
pakki með slaufu en engu innan í.

Birgir Örn Steinarsson

Hagkaups-Damien Rice

JAMES BLUNT: BACK TO BEDLAM

Niðurstaða: Frumraun James Blunt er búin að
seljast í hundruðum þúsunda eintaka í Bret-
landi. Samt er hún merkilega sálarlaus og inn-
antóm, ekki trúa sjónvarpsauglýsingunum.
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CIRQUE DU SOLEIL Elín vinnur nú að sýningu með einum fremsta sirkus í heimi og
skipuleggur ferðir þeirra um Bandaríkin.

ELÍN EGGERTSDÓTTIR
Elín er menntuð í leikhússtjórnun í Yale og
starfar nú í einu stærsta framleiðslufyrir-
tæki fyrir markaðsleikhús í Bandaríkjunum.



Franz Stavarsson, aldraður
Íslendingur af júgóslav-
neskum ættum, var rétt

tæplega sjötugur þegar hann lést.
Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir
tveggja vina hans, þeirra einu
sem virtust láta sig velferð hans
skipta, tókst ekki að fá handa hon-
um þá félagslegu þjónustu sem
hann þarfnaðist og átti rétt á, að
því er þeir segja. Franz fannst ör-
endur í íbúð sinni um miðjan
ágúst og hafði þá legið þar svo
dögum skipti.

Þeir Hafberg Þórisson, garð-
yrkjumaður í Lambhaga, og Hilm-
ar Einarsson ræða af einlægni um
þennan skjólstæðing sinn, sem
átti ótrúlega ævi í landi velmeg-
unar, þar sem menn státa sig af
traustu heilbrigðis- og félags-
málakerfi. Franz var utangarðs-
maður í eigin landi.

„Ég tók fyrst eftir Franza þar
sem hann var á gangi eftir hita-
veitustokknum milli Mosfellsbæj-
ar og Reykjavíkur,“ segir Haf-
berg, sem tók manninn upp á
arma sína fyrir 16 árum, 1989. „Þá
var hann grindhoraður og illa til
reika, eins og hver annar umrenn-
ingur. Ég gaf mig á tal við hann og
bauð honum vinnu við ýmis viðvik
í Lambhaga. Hann reyndist þá búa
í hitaveitukompu sem var svo
þröng að hann gat ekki rétt úr sér.
Hann svaf í garðstól. Ég sló á létta
strengi og spurði hann hvernig
hann færi að þegar hann kæmi
heim með dömu. Þá hló hann, kall-
inn.“

Hafberg komst að því að Franz
hefði fæðst í Slóveníu, sem þá var
undir ítölskum yfirráðum, þann
25 nóvember 1935. Hann hefði því
orðið sjötugur á þessu ári. Hann
kom til Íslands 1958 með flótta-
mönnum frá Balkanskaganum. Þá
var Tító við völd í Júgóslavíu.

Franz byrjaði til sjós hér og fór
fljótlega að vinna hjá Álafossi í
Mosfellssveit ásamt öðrum
Júgóslövum. Eftir að starfsemi
Álafoss var hætt var hann ekki í
föstu starfi en bæjarstarfsmenn í
Mosfellssveit og fleira gott fólk
höfðu alltaf auga með honum og
útveguðu honum launuð „verk-
efni“ svo hann hefði eitthvað til að
lifa á. Var hann þá á vergangi og
orðinn nokkuð sérlunda sem
ágerðist með tímanum.

„Ég bauð honum að búa í
Lambhaga um sinn sem hann
þáði,“ heldur Hafberg áfram.
„Hann reyndist mjög handlaginn
og einstakt snyrtimenni. Hann sá
um sáningar og ungplöntuuppeldi
hér á gróðrarstöðinni. Hann varð
fastur starfsmaður hjá mér þar til
hann var kominn á 68. aldursár
2003. Þá lét hann af störfum að
eigin ósk. Franz var alltaf við
góða líkamlega heilsu og ekki
minnist ég að hann hafi verið frá
vinnu einn dag frá því að hann
byrjaði í Lambhaga. Hann var
samviskusamur með afbrigðum
og góður starfsmaður.“

Rafmagnslaus um jólin
Fyrir átta árum flutti Franz svo
frá Lambhaga, að eigin ósk. Haf-
berg fann þá handa honum góða
leiguíbúð í Grafarvogi. Þar með
eignaðist Franz annan málsvara
til viðbótar, þar sem var Hilmar
Einarsson eigandi íbúðarinnar. 

En nú upphófst atburðarás sem
þeir Hafberg og Hilmar eru svo
ósáttir við að þeir geta ekki orða
bundist.

„Það var fyrir um það bil
tveimur árum að Franz hætti að
greiða húsaleigu,“ segir Hilmar.
„Ég fór þá að rukka hann og hann
sagðist vera að fá aur. Svona gekk
þetta með ýmsum tilbrigðum
næstu mánuði og ár, en við hjónin
vildum ekki láta hann út á guð og
gaddinn, þótt hann borgaði ekki
leiguna. Hann heimsótti okkur
öðru hverju, en átti aldrei fyrir
leigunni. Hann hafði greitt trygg-
ingu fyrir íbúðinni og þeir pening-
ar voru inni á bók. Í fyrrahaust
kom hann til okkar og sagðist ekki

eiga fyrir mat; hvort við gætum
nokkuð látið hann hafa svolítið af
tryggingarpeningunum. Við lét-
um hann hafa 40 þúsund.“

Það var þó ekki fyrr en um síð-
ustu áramót sem Hafberg og
Hilmar áttuðu sig á hvernig mál-
um gamla mannsins var raunveru-
lega komið. Þá komst Hilmar á
snoðir um að rafmagninu hjá hon-
um hafði verið lokað fyrir jólin.

„Ég var hálfhneykslaður á að
þeir skyldu loka á kallangann rétt
fyrir jólin og lét opna aftur,“ seg-
ir hann. „Eftir áramótin fórum við
svo að vinna í kerfinu, allt frá
ráðuneytum til félagsmálastofn-
ana.“

Á þessu tímabili varð ljóst að
Franz hafði ekki fengið almanna-
tryggingabætur, enda ekki sótt
um. Hilmar og Hafberg gengu í að
afla umsóknargagna og fá hann til
að skrifa undir, en hann neitaði,
enda „orðinn barn í annað sinn,“
eins og þeir orðuðu það. Hann
hafði alltaf litið svo á að peningar
sem hann vann ekki fyrir hörðum
höndum væru ölmusa, auk þess
sem hann var haldinn „fóbíu“ við
að setja nafnið sitt við eitthvað. Í
vor tókst þó loksins að þröngva
honum til að skrifa undir með því
að Hilmar sagði honum upp hús-
næðinu, sem var þó bara mála-
myndagjörningur. Hilmar gekk
einnig í að þinglýsa endurnýjuð-
um húsaleigusamningi, þannig að
Franz fengi húsaleigubætur. Þeir
Hafberg vildu sjá félagsmála-
kerfið bregðast við og veita gamla
manninum aðstoð, svo sem heima-
hjúkrun eða félagslega umsjón af
einhverju tagi, þar sem hann væri
orðinn svo lasburða. 

Öll sund lokuð
Hafberg vildi helst svipta hann
sjálfræði til að hægt væri að
koma honum á dvalarheimili. En
þá voru engir aðstandendur til að

skrifa undir og þeir félagar máttu
hvorki skrifa upp á það né neitt
annað sem viðkom Franz, nema
þeir hefðu umboð. Það stóð sumsé
allt fast. Hafberg hafði þá á orði í
einni heimsókninni til félagsþjón-
ustunnar að Hilmar myndi enda á
því að bera gamla manninn út sem
liðið lík úr því að hvorki gengi né
ræki og félagsmálaþjónustan
væri ekki tilbúin til að ganga
skrefi lengra en henni nauðsyn-
lega bar.

Um mánaðamótin júlí-ágúst
hugðist Hilmar heimsækja Franz
og líta til með honum. Hann kom
ekki til dyra þegar bankað var.

Hilmar gerði þá Hafberg viðvart
sem mætti með stiga til að komast
inn. Skyndilega opnuðust dyrnar
og gamli maðurinn gægðist út.
Hann hafði heyrt skarkalann og
vildi athuga hvað um væri að
vera. Annars læsti hann sig alla
jafna inni og ansaði ekki dyra-
bjöllunni.

„Hann leit mjög illa út og virt-
ist vera lasinn,“ segir Hilmar.
Þeir félagarnir ræddu stundar-
korn við Franz, sem sagðist þá
hafa verið veikur en væri nú að
hressast.

Fyrstu vikuna í ágúst ákvað
Hilmar að líta aftur til hans. Hann
kom ekki til dyra. Hilmar lét þá
orðsendingu í póstkassann hans
þar sem hann bað Franz að líta til
þeirra hjónanna. Hafberg var í út-
löndum á þessum tíma. Hann ætl-
aði að láta það verða sitt fyrsta
verk að leita uppi ættingja Franz
erlendis þegar hann kæmi heim,
til að fá umboð til að koma honum
á elliheimili.

Þann 16. ágúst hafði rannsókn-
arlögreglan samband við þá fé-
laga og sagði þeim að Franz hefði
fundist látinn í íbúðinni sinni. Ná-
grannar hans höfðu ekki orðið
varir við hann í nokkurn tíma og
gerðu lögreglunni því viðvart.

Út yfir gröf og dauða
Hafberg annaðist útför Franz
Stavarssonar. Hann tilkynnti
prestinum sem jarðsöng að hann
vildi hafa veglega útför, söng og
tilheyrandi. Hann myndi borga
umframkostnað ef einhver yrði.
Sungnir voru sálmar við lög eftir
tónskáld frá Balkanlöndunum.
Tíu manns mættu auk þeirra Haf-
bergs og Hilmars sem báru kist-
una. „Við Hilmar bárum hann út í
bíl eins og hvern annan höfð-
ingja,“ segir Hafberg með hlýju í
röddinni. Líkið var brennt að at-
höfn lokinni með leyfi aðstand-

enda sem náðst hafði til eftir að
gamli maðurinn dó. 

Hafberg og Hilmar eru sárir
vegna þess hvernig ævilok Franz
bar að.

„Hann var búinn að liggja dá-
inn í íbúðinni sinni í um það bil 14
daga þegar hann fannst, sam-
kvæmt krufningaskýrslunni,“
segir Hafberg. Hann telur að
grunnástæða andláts gamla
mannsins hafi verið næringar-
skortur.

„Svona getur farið ef lögum og
reglum er ekki breytt,“ segir Haf-
berg. „Ef fólk hugsar einungis um
eigin stól þá á þetta eftir að endur-
taka sig mörgum sinnum. Þessi
maður hafði aldrei þegið neitt og
við tveir sem stóðum þarna hvað
eftir annað og báðum um hjálp fyr-
ir hann fengum enga úrlausn. Í síð-
asta skiptið sem Hilmar fór til fé-
lagsmálayfirvalda til að ræða mál-
efni Franza lá hann örendur heima
hjá sér. Þessi tilhugsun er ömurleg
og mér er málið skylt á margan
hátt því ég er að eldast líka.“

Íbúðin sem gamli maðurinn
lést í var innsigluð af lögreglu og
var innsiglið ekki rofið fyrr en
síðastliðinn miðvikudag.

„Nú er málið komið í þann far-
veg að kýta við kerfið um það
hver eigi að sjá um að tæma íbúð-
ina og geyma dótið hans þar til
ættingjar hans koma,“ segir
Hilmar. „Enginn vill taka það á sig
og félagsmálayfirvöld vísa bara á
lögfræðing.“

Þessir tveir heiðursmenn, Haf-
berg og Hilmar, hafa enn ekki
sleppt hendinni af Franza. Ætt-
ingjar hans eru væntanlegir hing-
að til lands til að ákveða hvar duft-
kerið hans verði grafið. Hafberg
hefur boðið þeim að búa hjá sér.
Hilmar sér um dánarbúið. Þeir tví-
menningarnir styðja enn við sinn
mann. Út yfir gröf og dauða.

jss@frettabladid.is
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Örendur í íbú› sinni í 14 daga
Franz Stavarsson haf›i búi› hér á landi í tæpa fjóra áratugi flegar hann lést. Hann lenti utangar›s í kerfi félags- og heilbrig›ismála, flrátt
fyrir dygga a›sto› tveggja miskunnsamra Samverja. Hann haf›i veri› látinn í íbú› sinni í um fla› bil hálfan mánu› flegar hann fannst.

JARÐNESKAR LEIFAR Hafberg Þórisson og Hilmar Einarsson með jarðneskar leifar Franz Stavarssonar vinar síns í Fossvogskapellu. Tekin verður ákvörðun um hvar duftker hans verður
jarðað þegar ættingar hans koma hingað, síðar í þessum mánuði.

HEIMILIÐ Heimili Franz Stavarssonar.
Hann var mikill snyrtipinni, en var greini-
lega orðinn mikið veikur undir það síðasta.
Þannig hafði hann kastað upp í stofunni
og á salerninu. Eigendur íbúðarinnar, hjón-
in Hilmar Einarsson og Monika Baldurs-
dóttir, munu sjá um að koma dánarbúinu í
hendur ættingja hans.
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Dóttir Gwyneth Paltrow og Chris
Martin getur talað nokkur orð í
spænsku. Gwyneth sagði að fyrsta
orð dóttur sinnar hefði verið
„aqua“, en það þýðir vatn á
spænsku. „Stundum tala ég við
Apple á spænsku því ég vil að hún
læri hana líka,“ segir Gwyneth.
Hún bætir því við að það sé alltaf
að bætast við orðaforða dótturinn-
ar. „Hún segir „chop chop“ í stað-

inn fyrir þyrla en hún gerir sér
ekki grein fyrir því að þyrla og
flugvél eru tveir ólíkir hlutir. 

Gwyneth heldur því einnig fram
að Apple sé farin að líkjast fóst-
urpabba sínum að mörgu leyti.
„Hún er mjög óþolinmóð og það
fær hún frá mér, en hún er algjör
grínisti. Hún gerir ýmsa hluti sem
fá mann til að springa úr hlátri og
það minnir mig á manninn minn.“ ■
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Tíðarandi  
í hönnun og 
tísku

Hvað er 
samtíma-
leiklist?

Skráning og upplýsingar:  
www.lhi.is og í síma 552 4000   
Einnig er hægt að skrá sig á 
lhi@lhi.is

o p n i listaháskólinn

 31. október – 28. nóvember
Mánudaga 20.15 – 22.00

Umsjón: Guðmundur Oddur 
Magnússon grafískur hönnuður og 
prófessor við LHÍ og með honum 
verður Ragnar Helgi Ólafsson 
heimspekingur og myndlistamaður.

Á námskeiðinu verður fjallað 
um sögu myndmáls í hönnun, 
auglýsingum, markaði, arkitektúr, 
tísku og húsgögnum á seinni hluta 
20. aldar. Hver áratugur tekinn fyrir 
og skoðað hvaðan hlutirnir koma, 
hvernig þeir hafa áhrif hver á annan. 
Myndmál, hönnun og tíska skoðuð í 
samhengi við þróun rokktónlistar.

Staður: Skipholt 1, stofa 105 

Þátttökugjald: 9.000 kr.

5. október – 23. nóvember
Miðvikudaga 20.15 – 22.00

Umsjón: Una Þorleifsdóttir, 
leikstjóri og leiklistarfræðingur 
og með henni verður 
Magnús Þór Þorbergsson, 
leiklistarfræðingur.

Markmið námskeiðsins er að:
· velta upp spurningunni hvað er 
samtímaleiklist?
· skoða ramma hennar og stöðu 
leiklistarinnar almennt.
· kynna helstu strauma í 
evrópsku samtímaleikhúsi
· víkka sjóndeildarhring og 
skilning þátttakandans á 
hugtakinu leiklist.

Staður: Sölvhólsgata 13

Þátttökugjald: 14.000 kr.

Haustnámskeiðin

Einnig minnum við á opna 
fyrirlestra um myndlist, hönnun, 
tónlist og leiklist sem haldnir 
verða vikulega í LHÍ í vetur.

Ímyndir 
kynjanna í 
fjölmiðlum

Svona er  
nútímalistin 
Námskeið fyrir áhugasama til 
glöggvunar á list samtímans.

29. september – 13. október
Fimmtudaga 20.15 – 22.00

Umsjón: Gunnar Hersveinn 
heimspekingur og blaðamaður.

Spurningar: Hverjar eru 
arfmyndir kynjanna? Eiga nútíma 
birtingarmyndir kynjanna í 
fjölmiðlum og auglýsingum sér 
fornar táknmyndir? 
Hverjar eru helstu ímyndir kvenna 
í auglýsingum og fjölmiðlum og 
hverjar karla?
Hvernig eru þessar ímyndir 
greindar?

Staður: Laugarnesvegur 91,  
stofa 024 

Þátttökugjald: 5.500 kr.

 4. október – 22. nóvember
Þriðjudaga 20.15 – 22.00

Umsjón: Halldór Björn 
Runólfsson listfræðingur og 
lektor við LHÍ

Í staðinn fyrir sögulegt yfirlit 
verður reynt að kafa ofan 
í ýmsa þætti nútíma- og 
samtímalistar sem vafist hafa 
fyrir almenningi. Stuðst verður 
við bókina /This is Modern 
Art/, eftir Matthew Collings.

Staður: Laugarnesvegur 91,  
stofa 024 

Þátttökugjald: 14.000 kr.

Opinn fundur 
Umhverfisráðs
Reykjavíkur
Umhverfisráð Reykjavíkur efnir til
opins fundar í Tjarnarsal Ráðhússins
miðvikudaginn 21. september 2005,
klukkan 16.00 

Allir borgarbúar velkomnir

Flutt verða stutt erindi um heilsu og umhverfi:

* Hollusta og hávaði. Gunnar Kristinsson, heilbrigðisfulltrúi, fjallar um hávaða á skemmtistöðum,
kvikmyndahúsum og stórtónleikum og aðgerðir til að vernda almenning gegn heyrnartjóni á þessum
stöðum.

* Umhverfishamfarir og matvæli. Óskar Í. Sigurðsson, deildarstjóri, fjallar um spurninguna hvort
umhverfishamfarir í fjarlægum heimsálfum geti haft áhrif á gæði og öryggi matvæla á Íslandi. 

* Mengun og bifreiðar. Kristín L. Ólafsdóttir og Tómas G. Gíslason heilbrigðisfulltrúar fjalla um starf-
semi tengda farartækjum en það er eitt viðamesta verkefni Mengunarvarna.

Álaborgarskuldbindingar. Lögð fram tillaga um að Reykjavík skrifi undir sáttmála evrópskra bæja og
borga fram til sjálfbærrar þróunar.

Umferðaröryggi er eitt af meginviðfangsefnum borga, stofnana og stærri fyrirtækja í Evrópu. Lögð
verður fram tillaga um að Reykjavíkurborg gerist aðili að Evrópusáttmála um umferðaröryggi.

Eftir fundinn verður Árleg umhverfisviðurkenning Reykjavíkurborgar veitt fyrirtæki eða stofnun sem
leitast hefur við að haga rekstri sínum eða einstökum þáttum í samræmi við grunnregluna um sjálf-
bæra þróun.

Opnun sýningar í tilefni af 100 ára afmæli Heilbrigðisnefndar Reykjavíkur (nú Umhverfisráð
Reykjavíkurborgar).  Sýningunni er ætlað að varpa ljósi á sögu nefndarinnar. 

Umhverfissvið Reykjavíkurborgar

Dóttir Gwyneth er farin a› tala

Norðurlandamót kaffibarþjóna
verður haldið í Osló dagana 22.-24.
september. Íslenska liðið er skip-
að bestu kaffibarþjónum landsins
en þeir eru Sigga Dóra Halldórs-
dóttir, Kristín Ingimarsdóttir,
Jónína Tryggvadóttir og Njáll
Björgvinsson. Þjálfari liðsins er
Ragnheiður Gísladóttir frá Kaffi-
tári en hún er einnig liðsstjóri
hópsins.

Heimsmeistaramót kaffibar-
þjóna hafa verið haldin í fimm ár,
eða frá árinu 2000. Ákveðið var að
brydda upp á nýjungum og halda
Norðurlandamót kaffibarþjóna
þegar í ljós kom að Norðurlanda-
þjóðirnar skipuðu efstu sæti
heimsmeistaramótanna hvert ár.
„Tilgangur keppninnar er sá að
hafa gaman af þessu, þó svo að
þetta sé reyndar orðin grafalvar-

leg keppni í hugum liðsmanna,“
segir Ragnheiður Gísladóttir.
„Munurinn á Norðurlandamótinu
og heimsmeistaramótinu er sá að
á heimsmeistaramótinu er allt
planað fyrirfram svo að liðsmenn
vita nákvæmlega út í hvað þeir
eru að fara. Þar er keppt í því að
búa til cappuccino, espressó og
frjálsan drykk. Á Norðurlanda-
mótinu er hins vegar ekkert gefið
upp. Þar getur allt gerst.“ 

Í fyrra var Norðurlandamót
kaffibarþjóna haldið á Íslandi og
Ragnheiður segir það hafa verið
mjög áhugavert. „Við fórum upp í
sveit og mjólkuðum kýr. Svo vor-
um við látin búa til cappuccino
beint úr kúnni. Það var mikil
fjósastemning.“ Mótið reynir á al-
hliða kaffiþekkingu þannig að
landsliðið hefur þurft að fara í

gegnum alla tækniþekkingu í
sambandi við vélarnar og fleira,
því við öllu er að búast. Danir
unnu keppnina í fyrra og þeir hafa
þrisvar sinnum landað heims-
meistaratitlinum. Keppnin í ár
verður hörð og íslenska liðið er
vel undirbúið. „Það skiptir máli að
allir vinni vel saman. Liðsheildin
er mjög mikilvæg,“ segir Ragn-
heiður.

Sigurlið Norðurlandamóts
kaffibarþjóna fær ferð til Brasílíu
þar sem keppendum gefst kostur
á að taka þátt í leitinni að besta
kaffinu í Brasilíu (cup of
excellence). Tilgangurinn með
þeirri leit er að bóndinn fái sann-
gjarnara verð fyrir kaffið sitt en á
almennum markaði og að kaffi-
barþjónar komist í meiri nálægð
við kaffiframleiðendur. ■

Norðurlandamót
kaffibarþjóna

LANDSLIÐ ÍSLENSKRA KAFFIBARÞJÓNA Bestu kaffibarþjónar landsins keppa á Norðurlandamóti kaffibarþjóna í Osló á næstunni.
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Mikil spenna fyrir Woyzeck
Leikhópurinn Vesturport forsýnir
á morgun í Borgarleikhúsinu
verkið Woyzeck eftir Karl Georg
Büchner. Verkið verður frumsýnt
í London í byrjun október en
skemmst er að minnast sigra Vest-
urports á leiksviðum Lundúna-
borgar með Rómeo og Júlíu, sem
var sýnt á Litla sviði Borgarleik-
hússins.

Ástralski tónlistarmaðurinn
Nick Cave, sem verður viðstaddur
frumsýninguna í London, samdi
tónlistina sérstaklega fyrir sýn-
ingu Vesturports en uppselt er að
verða á allar sýningarnar í
London.

„Það er hafa verið stífar æfing-
ar alla daga og öll kvöld,“ segir
Rakel Garðarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Vesturports. „Við
erum með hér í heimsókn John
Paul frá Bretlandi sem sér um list-
ræna útfærslu á dansi og hreyf-
ingum. Hann hefur meðal annars
unnið með Sirkus Cirkör frá Sví-
þjóð og DV8 í Bretlandi, sem er
mjög þekktur leikhópur,“ segir
hún. „Það er mjög mikil spenna
fyrir þessari sýningu.“

Fimm forsýningar verða í
Reykjavík, frá 18. september til 1.
október, áður en leikhópurinn held-
ur til London. Leikstjóri verksins
er Gísli Örn Garðarsson, sem
einnig setti upp Rómeó og Júlíu

fyrir Vesturport. Með aðalhlutverk
fara Ingvar E. Sigurðsson, sem
leikur Woyzeck, og Nína Dögg Fil-
ippusdóttir, sem leikur Maríu unn-
ustu hans. Með önnur hlutverk fara
Harpa Arnardóttir, Björn Hlynur

Haraldsson, Ólafur Egill Egilsson,
Árni Pétur Guðjónsson, Erlendur
Eiríksson, Ólafur Darri Ólafsson
og Jóhannes Níels Sigurðsson. Auk
þess tekur ellefu manna karlakór
þátt í sýningunni. ■

JUDE OG MILLER Þau virðast ekki geta
slitið sig hvort frá öðru og nýlega sást til
þeirra á skemmtistað í London.

Law og Miller
saman á n‡
Hringavitleysan í kringum Siennu
Miller og Jude Law heldur áfram.
Nú hafa náðst myndir af parinu á
næturlífinu í London þar sem þau
héldust í hendur. Ekki er langt síð-
an ensku slúðurblöðin voru upp-
full af fréttum um að Miller væri
að hitta fyrrverandi samleikara
sinn, Daniel Craig, úr kvikmynd-
inni Layer Cake. 

Nú hefur Miller greinilega tek-
ið Law í sátt og er sagt að hún hafi
ákveðið að gefa Law „þriggja
mánaða skilorð til prufu“. Miller
og Law slitu sem kunnugt er sam-
vistum eftir að leikarinn viður-
kenndi að hafa haldið framhjá
heitkonu sinni með barnfóstru
barna sinna. ■

RENÉE ZELLWEGER Hefur sótt um skiln-
að frá eiginmanni sínum Kenny Chesney
eftir aðeins fjögurra mánaða hjónaband.
Ástæðan er sögð vera svik.

Gift í fjóra
mánu›i
Hjónaband hinnar norskættuðu
leikkonu Renée Zellweger er víst
búið. Hún og eiginmaður hennar,
Kenny Chesney, hafa sótt um
skilnað eftir aðeins fjögurra mán-
aða hjónaband. Þau kynntust fyrst
á styrktartónleikum vegna flóð-
bylgjunnar í Asíu en Zellweger
svaraði í síma á meðan Chesney
söng. Ástæða skilnaðarins er sögð
svik án þess að það sé útskýrt eitt-
hvað frekar. Hjónin giftust með
látlausri athöfn í Karíbahafinu og
var þetta fyrsta hjónaband þeirra
beggja. ■

INGVAR E. SIGURÐSSON Leikritið Woyzeck eftir Büchner verður forsýnt í Borgarleikhús-
inu á morgun. Hér sést Ingvar E. Sigurðsson í aðalhlutverkinu.

Sharon Osbourne hefur sagt frá
því þegar eiginmaður hennar,
Ozzy Osbourne, reyndi að drepa
hana. Hún segir hann hafa ráðist
á hana heima við eitt kvöld þegar
hann var meðlimur rokkgrúpp-
unnar Black Sabbath og undir
áhrifum eiturlyfja og áfengis.
„Þetta gerðist árið 1989. Það var
mjög vont andrúmsloft í húsinu,
mikil andúð. 

Ég vissi að eitthvað myndi ger-
ast. Hann fór að sofa en ég var
niðri að lesa. Hann kom niður á
nærbuxunum, settist í sófann á
móti mér og sagði: „Við höfum
tekið ákvörðun.“ Ég sagði hæðn-
islega: „Já, hvaða ákvörðun?“ Þá
sagði hann: „þú verður því miður
að deyja. Það er enginn annar
möguleiki í boði.“ Ég sagði:
„Haltu þér saman og hunskastu út
áður en ég verð brjáluð.“ Hann
hoppaði ofan á mig og setti alla
sína þyngd á mig. Hann lagði
hendurnar utan um hálsinn á mér
og það eina sem komst að hjá mér
voru börnin. Ég hrópaði upp yfir
mig: „Þú getur ekki gert mér
þetta. Ég er ekki tilbúin.““

Sharon tókst að ýta á neyðar-
hnapp í húsinu og lögreglan kom
á staðinn en þá var Ozzy horfinn á
braut. „Ég vissi að að ég myndi
ekki ná honum því hann var far-
inn svo langt í burtu. Það var
heldur ekkert sem ég gat gert eða

sagt því þetta var ekki hann.
Þetta var einhver annar.“ Ozzy
var handtekinn og sakaður um
morðhótanir. Sharon dró málið
svo til baka og Ozzy fór í áfengis-
meðferð. ■

Ozzy hóta›i a› drepa Sharon

OZZY OG SHARON Þegar Ozzy var sem
mest bilaður ákvað hann að koma eigin-
konu sinni fyrir kattarnef.
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> Við hrósum ...

... Guðlaugi Baldurssyni
sem hefur nánast tekist hið
ómögulega en þeir voru
ekki margir sem höfðu trú
á því að hann héldi ÍBV í

úrvalsdeild með þann
mannskap sem hann hafði í

höndunum. Sjálfur var
Guðlaugur reynslulaus sem
meistaraflokksþjálfari og þessi
árangur hans og ÍBV er
hreint ótrúlegur.

16 stiga forskot FH-inga
FH setti enn eitt metið á
Laugardalsvellinum í gær þegar liðið
vann 5–1 sigur á Fram og vann þar
með Landsbankadeildina með 16
stigum. FH fékk 48 stig en Valsmenn,
sem urðu í öðru sæti, „aðeins“ 32 stig.
Metið átti áður Skagamenn sem unnu
mótið með 12 stigum sumarið 1995.

60
SEKÚNDUR
Besti samherji?...Íslenska A-landslið-
ið og mitt félagslið.

Erfiðasti andstæðingur?...Ég sjálf. 

Besti knattspyrnumaður í
heimi?...Ronaldinho og Adriano.

Besta knattspyrnukona í heimin-
um?...Marta.

Íslenska landsliðið er...Frá-
bær hópur.

V e s t m a n n a e y j a r
eru...Paradís á jörðu.

Kaffi eða te?...Hvorugt –
heitt kakó frekar.

Skora eitt eða leggja
upp tvö?...Leggja upp tvö

– meiri líkur á sigri.

Draumastarfið... Að spila fótbolta.

Auðveldasti andstæðingur? Enginn
andstæðingur auðveldur.

Valur eða ÍBV? Bæði.

Alvöru konur eru...Metnaðarfullar.

Alvöru karlmenn eru...Heiðarlegir og
myndarlegir.

Fyrirmynd...Einstaklingar sem ná ár-
angri.

Besta bók... Íslensk knattspyrna.

Besta kvikmynd...Lord of the Rings
myndirnar.

Uppáhalds geisladiskur... X&Y með
Coldplay.

MARGRÉTI LÁRU
VIÐARSDÓTTUR

sport@frettabladid.is

26

> Við þökkum ...

.... Heimi Guðjónssyni fyrir árin í
boltanum. Heimir er einn
eftirminnilegasti karakterinn
í íslenska boltanum á
síðari árum og hans
verður sárt saknað. Hann
hverfur þó ekki alveg af
sjónarsviðinu því hann ætlar
sér að þjálfa næsta sumar.

LA
N

DS
BA

N
K

AD
EI

LD
IN

Vi
nn

in
ga

r v
er

ða
 a

fh
en

di
r h

já
 B

T 
Sm

ár
al

in
d.

 K
óp

av
og

i. 
M

eð
 þ

ví
 a

ð 
ta

ka
 þ

át
t e

rt
u 

ko
m

in
n 

í S
M

S 
kl

úb
b.

 1
49

 k
r/

sk
ey

tið
. 

SENDU SMS SKEYTIÐ BTC BGF 
      Á NÚMERIÐ 1900 OG
    ÞÚ GÆTIR UNNIÐ. 
   9. HVER VINNUR! 

VINNINGAR ERU: BÍÓMIÐAR FYRIR TVO
                    • DVD MYNDIR • COCA COLA

“NIGHT WATCH IS F***ING COOL!”(Quentin Tarantino)

FÓTBOLTI Lið sem tapar 1–5 á
heimavelli og er að berjast fyrir
lífi sínu í deildinni á ekki skilið að
halda sér uppi. Svo einfalt er það.

Það var heldur ekki að sjá á
leikmönnum liðsins að þeir væru
að berjast fyrir lífi sínu. Þeir
virkuðu værukærir og leyfðu FH-
ingum að keyra yfir sig án
mótstöðu. Sjaldan hefur
undirritaður orðið vitni að slíkri
uppgjöf en blaðamaður átti von á
kolbrjáluðum Frömurum sem
myndu leggja líf og limi undir til
þess að halda sér í deildinni. Því
fór víðs fjarri og stórsigur FH var
mjög sanngjarn.

Fram var reyndar uppi þar til
Þórhallur Dan svaf á verðinum í
uppbótartíma og það nýtti
Tryggvi Guðmundsson sér,
skoraði sitt þriðja mark í leiknum
og hélt sínum gömlu félögum í
ÍBV uppi í deildinni í leiðinni.

„Ég tek þetta fimmta mark á
mig. Þetta var bölvaður
aulaskapur í mér að sparka ekki
boltanum í burtu og svo erum við
klaufar að fá öll þessi mörk á
okkur,“ sagði Þórhallur Dan eftir
leikinn.

Fram féll ekki á klaufaskap
Þórhalls undir lokin heldur
slökum leikjum í allt sumar en
stuðningsmenn félagsins hljóta að
spyrja sig að því hvað gerist hjá
liði sem er að berjast fyrir lífi
sínu en tapar samt, 5–1.

„Við ætluðum að verja stigið
og sækja svo hratt. Í stöðunni 2–0
lendum við svo í því  að ég set
Rikka inn og þeir skora um leið
þannig að taktíkin fýkur beint út
um gluggann,“ sagði Ólafur
Kristjánsson, þjálfari Fram, sem
var enn að sætta sig við
lokamarkið.

Flumbrugangur
„Þegar menn eru í svona stöðu

þá bíta þeir í tunguna og þruma
boltanum í burtu. Flumbru-
gangurinn var rosalegur. Þetta er

grátleg niðurstaða en við verðum
að sætta okkur við hana. Ég ber
fulla ábyrgð á stöðunni sem
þjálfari liðsins,“ sagði Ólafur sem
er enn með samning við

Safamýrarliðið en hann sagðist
vera tilbúinn til þess að halda
áfram með liðið í 1. deildinni
næsta sumar.

henry@frettabladid.is

JÁ, ÞAÐ FER EKKERT Á MILLI MÁLA Framararnir Ómar Hákonarson og Johan Karlefjord fá
staðfestar fréttir úr Árbænum um að Fylkir hafi unnið íBV „bara“ 1–0 og Framarar því á
leiðinni niður í 1. deild. Þeir áttu bara sex líf. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

1-5
Laugard., áhorf: 1092 Kristinn Jakobsson (7)

0–1 Auðun Helgason (34.)
0–2 Ármann Smári Björnsson (52.)
0–3 Tryggvi Guðmundsson (68.)
0–4 Tryggvi Guðmundsson, víti (71.)
1–4 Ríkharður Daðason (80.)
1–5 Tryggvi Guðmundsson (90.)

Fram FH

Léku sér að eldinum í síðasta skipti
Framarar hafa leiki› sér a› eldinum sjö ár í rö› og fla› hlaut a› koma a› flví a› fleir brenndu sig. fia›
ger›ist á Laugardalsvelli í gær flegar FH kjöldró Safam‡rarli›i› og sendi fla› ni›ur í 1. deild.

Heimir Guðjónsson leggur skóna á hilluna:

FÓTBOLTI Það var tilfinninga-
þrungin stund í Laugardalnum í
gær þegar Heimir Guðjónsson
fór af velli í síðasta skipti á
sínum ferli. Formaður
knattspyrnudeildar félagsins,
Guðmundur Árni Stefánsson,
færði honum blómvönd við
útgönguna en honum var skilað
fljótt svo hann gæti þakkað
stuðningsmönnum félagsins
fyrir sig sem sungu lög til
heiðurs Heimi allan leikinn.

Heimir olli miklu fjaðrafoki
þegar hann sagði Framara hafa
talað niður til FH í sumar og
fyrir það myndi þeim hefnast.

„Þetta er ósköp einfalt. Það
þýðir ekki að tala niður til
meistaranna,“ sagði Heimir
ákveðinn en hann sagði það hafa
skipt sig miklu máli að ljúka
ferlinum með sigri. „Gríðarlega
miklu máli. Ég vildi fara út sem
sigurvegari. Strákarnir gerðu
allt til að þetta yrði góður

dagur,“ sagði Heimir en hvernig
var að fara af velli í síðasta sinn
á ferlinum? „Mér leið
frábærlega. Áhorfendur FH eru
algjörir snillingar og það var
ekki hægt að enda ferilinn á
betri hátt.“

Bjargvætturinn Tryggvi
Tryggvi Guðmundsson

skoraði þrennu í leiknum,
tryggði sér gullskóinn og sá um
leið til þess að hans gamla félag,
ÍBV, héldi sér uppi.

„Það er alltaf gaman að
síðustu umferð. Ég fékk að
heyra þetta eftir leikinn og það
var ánægjulegt,“ sagði Tryggvi
kátur en hann þurfti að skora
eitt mark í leiknum til þess að
tryggja sér gullskóinn. „Ég var
farinn að svindla verulega í
seinni hálfleik og Davíð Þór
vann skítavinnuna fyrir mig. Ég
þakka honum fyrir það.“

- hbg

fi‡›ir ekki a› tala ni›ur
til Íslandsmeistaranna

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 10–13 (3–6)
Varin skot Gunnar 1 – Daði 2
Horn 5–9
Aukaspyrnur fengnar 15–7
Rangstöður 6–5



FÓTBOLTI „Þetta var skrítin upplif-
un og alveg skelfilega erfitt,“
sagði Birkir Kristinsson, mark-
vörður ÍBV eftir leikinn gegn
Fylki í gær. Birkir er meiddur og

neyddist því til að horfa á sína
menn tapa, 1-0, fyrir Fylkismönn-
um sem komu sér upp í 5. sæti
deildarinnar með sigrinum. 
Markið skoraði varnarmaðurinn
Ragnar Sigurðsson með góðu
skoti á 37. mínútu. Þrátt fyrir að
bæði lið hefðu fengið fjöldann all-
an af færum í leiknum urðu
mörkin ekki fleiri. Matthew Platt
skoraði meira að segja mark fyr-
ir ÍBV á 69. mínútu sem var dæmt
af vegna rangstöðu en dómurinn
þótti umdeildur. En þar sem FH-
ingar unnu Fram með fimm
mörkum gegn einu endaði ÍBV í
8. sæti þar sem liðið var með
betra markahlutfall en Framarar.
Fögnuður Eyjamanna var af þeim
sökum mun meiri en hjá Árbæ-

ingum þó svo að Fylkismenn
hefðu unnið leikinn og náði
Fréttablaðið tali af Guðlaugi
Baldurssyni, þjálfara ÍBV, í miðj-
um látunum. „Ég hef aldrei á æv-
inni upplifað annað eins. Ég veit
ekkert hvað ég á að segja. Ég er
gjörsamlega búinn að vera og það
er fáránlegt að hlaupa inn á völl-
inn eftir 1-0 tap og fagna eins og
brjálaður maður en það er full
ástæða til þess,“ sagði Guðlaugur.

„Það er engin spurning að við
eigum það skilið að halda okkur
uppi. Við erum búnir að vinna
ótrúlega vinnu þrátt fyrir að hafa
lent í miklum mannabreytingum
og miklum meiðslum en klárum
þetta engu að síður og höldum
okkur uppi.“ eirikurst@frettabladid.is

18. september 2005  SUNNUDAGUR 27

LEIKIR GÆRDAGSINS

Landsbankadeild karla:

STAÐAN:
FH 18 16 0 2 53–11 48
–––––––––––––––––––––––––––––––
VALUR 18 10 2 6 29–16 32
ÍA 18 10 2 6 24–20 32
KEFLAVÍK 18 7 6 5 28–31 27
FYLKIR 18 8 2 8 28–28 26
KR 18 8 1 9 22–24 25
GRINDAVÍK 18 5 3 10 23–41 18
ÍBV 18 5 2 11 18–30 17
–––––––––––––––––––––––––––––––
FRAM 18 5 2 11 19–32 17
ÞRÓTTUR 18 4 4 10 21–32 16

MARKAHÆSTIR:
Tryggvi Guðmundsson, FH 16
Allan Borgvardt, FH 13
Hörður Sveinsson, Keflavík 9
Garðar Gunnlaugsson, Val 8
Matthías Guðmundsson, Val 7
Guðmundur Steinarsson, Keflavík 7
Björgólfur Takefusa, Fylki 6
Hjörtur Hjartarson, ÍA 6
Grétar Hjartarson, KR 6
Auðun Helgason, FH 5
Viktor Bjarki Arnarsson, Fylki 5
Steingrímur Jóhannesson, ÍBV 5
Andri Júlíusson, ÍA 5
Sigurður Ragnar Eyjólfsson, ÍA 5
Páll Einarsson, Þrótti 5

KRAFTAVERKAÞJÁLFARINN Guðlaugur Baldursson, þjálfari Eyjamanna, fagnaði eins og
vitlaus maður í leikslok þegar ljóst var að ÍBV héldi sæti sínu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

1-0
Fylkisvöllur, áhorf: 900 Egill Már Markússon (7)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 11–8 (3–3)
Varin skot Bjarni 3 – Hrafn 1
Horn 2–4
Aukaspyrnur fengnar 13–16
Rangstöður 3–2

1–0 Ragnar Sigurðsson (37.)

Fylkir ÍBV

Eyjamenn geta þakkað Eyjapeyjanum Tryggva Guðmundssyni fyrir 8. sætið:

Hef›i veri› dau›adómur fyrir ÍBV a› falla

*MAÐUR LEIKSINS

FYLKIR 4–4–2
Bjarni 8
Kristján 7
Hrafnkell 7
*Ragnar 8
Gunnar Þór 8
(68. Arnar Þór 6)
Viktor Bjarki 7
Ólafur 6
Helgi Valur 6
(75. Kjartan –)
Jón Björgvin 5
Christiansen 5
(90. Andrés –)
Haukur Ingi 7

ÍBV 4–5–1
Hrafn 7
Pétur R. 6
Varenkamp 6
Páll 6
Bjarni Geir 6
Platt 7
Andri 5
Bjarni Hólm 6
Jeffs 8
Heimir Snær 4
(56. Bjarni R. 6)
Steingrímur 5

*MAÐUR LEIKSINS

FRAM 4–3–3
Gunnar 3
Karlefjord 4
Þórhallur 4
Kristján 4
Gunnar Þór 4
Ingvar 5
Mathiesen 3
Viðar 6
(67. Ríkharður 6)
Víðir 5
(55. Ómar 4)
Andri Fannar 4
(88. Daði –)
Henriksen 3

FH 4–3–3
Daði 6
Freyr 7
(83. Hermann –)
Nielsen 7
Auðun 7
Guðmundur 7
Heimir 6
(74. Baldur –)
Ásgeir Gunnar 7
Davíð Þór 6
Atli Viðar 4
(70. Matthías 5)
*Tryggvi 8
Ármann Smári 6

FÆR GULLSKÓINN Tryggvi Guðmundsson
er markakóngur Landsbankadeildar karla
2005 með 16 mörk í 17 leikjum. Hér
fagnar hann þrennunni sinni með tilþrifum
í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/E. ÓL.



HANDBOLTI „Körfubolti er íþrótt án
snertingar en í handboltanum get-
ur maður lamið frá sér. Auk þess
hefur handboltinn alltaf staðið mér
nær þótt ég hafi náð lengra í körfu-
boltanum á sínum tíma,“ segir
Ægir Hrafn Jónsson, 26 ára nýliði í
handboltaliði Vals, sem fengið hef-
ur viðurnefnið Rússajeppinn, til
heiðurs landsliðsmanninum Sig-
fúsi Sigurðssyni. 

Ægir Hrafn sló í gegn í vörn
Vals um síðustu helgi gegn HC
Tbilisi frá Georgíu í Evrópukeppn-
inni en hann er engin smásmíði,
202 sm á hæð og vegur 130 kg. Það
sem vekur sérstaka athygli er að
Ægir Hrafn var valinn efnilegasti
körfuboltamaður landsins árið
2000. Fyrir tveimur árum ákvað
hann að söðla um og fara í hand-
bolta þar sem Valsmenn ætla hon-
um stórt hlutverk á komandi leik-
tíð.

Ægir Hrafn byrjaði á sínum
tíma í handbolta hjá Fram. „Ég
ákvað að hætta í handbolta þegar
ég var 14 ára þar sem ég var með
erfðatengdan sjúkdóm sem lýsir
sér þannig að mjaðmakúlan losnar
frá grindinni. Ég fór í erfiða að-
gerð, það þurfti að negla þetta
saman og ég var átta mánuði að

jafna mig og mátti ekki við neinum
pústrum. Ég fór þá að leika mér í
körfubolta með félögum mínum í
skólanum. Ég æfði körfubolta með
Þrótti og fór svo í Val í nokkur ár
og spilaði með þeim eitt ár í úrvals-
deildinni. Næst lá leiðin í ÍA þar
sem ég spilaði einn vetur, 1999 til
2000,“ segir Ægir Hrafn.

Hann vakti mikla athygli með
ÍA og var valinn efnilegasti körfu-
boltamaður landsins á lokahófi
KKÍ. Ægir Hrafn skoraði 13,9 stig
að meðaltali með ÍA þessa leiktíð
og hirti alls 145 fráköst og var val-
inn í íslenska A-landsliðið í kjölfar-
ið sem fór til Makedóníu. ÍA féll úr

úrvalsdeildinni og Ægir Hrafn
skipti yfir í Hamar og var aftur
valinn í landsliðshópinn en fékk
aldrei skráðan A-landsleik. 

Í landsliðinu í körfubolta
„Þetta leit allt vel út en um mitt
tímabil hjá Hamri sleit ég kross-
band. Ég var lengi að jafna mig en
fór aftur upp á Skaga til að spila í
1. deildinni og lék einn vetur í við-
bót með Val í úrvalsdeildinni. Þeg-
ar körfuboltaleiktíðin var búin
fékk bróðir minn mig til þess að
spila með handboltaliði Fjölnis í
úrslitum utandeildarkeppninnar.
Þar var gamla Valshraðlestin að
keppa og í því liði var núverandi
þjálfari Vals, Óskar Bjarni Óskars-
son. Hann sá mig keppa og plataði
mig í handboltann hjá Val,“ segir
Ægir Hrafn.

Óskar Bjarni segir að hann hafi
strax séð að Ægir Hrafn væri
hörku handboltamaður. „Ég fékk
hann til að koma rólega inn í þetta
í fyrstu enda ekki æft handbolta í
10 ár. Fyrsti veturinn fór í að
byggja hann upp og koma honum
inn í leikinn. Ég ætlaði honum svo
stórt hlutverk síðasta vetur. Hann
spilaði þrjá leiki með okkur síðasta
vetur en varð fyrir því óláni að
slíta krossband öðru sinni á ferlin-
um. Hann er því ári á eftir áætlun
og tiltölulega nýfarinn að æfa á ný
en hann verður leynivopnið okkar í
vetur, nýr Rússajeppi.“

Sér eftir að hafa hætt í handbolt-
anum

Ægir Hrafn gerði sér lítið fyrir
og varði alls 19 skot í vörninni í
leikjunum tveimur gegn HC Tbil-
isi um helgina, eða svipað og mark-
menn gera á sæmilegum degi. 

Hann segist sjá eftir því að hafa
ekki haldið áfram í handboltanum
á yngri arum. „Ég verð bara að
nýta þennan tíma sem eftir er. Það
er stærri markaður fyrir handbolt-
ann. Það er frábær andi í Valslið-
inu, við misstum vissulega sterka
menn en aðrir hafa komið í stað-
inn. Við erum með hávaxið lið sem
spilar frábæra 6-0 vörn. Við verð-
um á meðal fjögurra efstu liða í
vetur, þú getur bókað það,“ segir
Ægir Hrafn.

Hann segist þurfa skera sig nið-
ur um 10 kg á næstu vikum og
koma sér niður í 120 kg sem henti
vel í átökin í handboltanum. 

Það er nóg að snúast hjá Ægi
Hrafni þessa dagana. Hann er

nýorðinn faðir og stendur í
ströngu, bæði handboltanum og
hjá þjónustudeild Vífilfells þar
sem hann vinnur. 

Hann hræðist ekki átökin í
handboltanum. „Mér sýnist miklu
frekar að andstæðingarnir séu
frekar skíthræddir við mig. Ann-
ars er stefnan fyrst og fremst að
halda sér heilum í vetur. Allt annað
er plús.“

Viggó Sigurðsson ætti svo sann-
arlega að gefa nýja Rússajeppan-
um okkar gaum í vetur. 

thorsteinngunn@dv.is
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Allnokkur spenningur ríkti hjá stuðn-
ingsmönnum Real Madrid fyrir þessa
leiktíð enda margir snjallir leikmenn
fengnir til liðsins. Reyndar eyddi ekkert
lið jafn miklu í leikmannakaup í sumar,
heilum 90 milljónum evra og skildu
Madrídingar þannig jafnvel rússagull-
kálfana í Chelsea eftir í reyknum.
Spennan var þó ótta blandin því Madríd
spilaði enga alvöru æfingaleiki í sumar
og þótti það mikil fífldirfska í ljósi hinn-
ar miklu breytinga á mannskapnum
sem og fyrir þá staðreynd að brasilíski
þjálfarinn Luxemburgo hefur breytt
leikstíl liðsins í hið nútímalega 4-3-3
stífpressuspil sem brasilíska landsliðið,
Barcelona, Man. Utd. og fleiri lið leika.
Luxo losaði sig við kantmennina Figo
og Solari og tók þar með af öll tvímæli
með að aftur yrði snúið til fyrra skipu-
lags. Djarft útspil og almennt álitið á

Spáni að annaðhvort myndi þetta
ganga fullkomlega upp og í vændum
væri nýtt stórveldistímabil eða – eins og
komið hefur á daginn – vélin gæti orðið
sein í gang og þess vegna brætt úr sér
og dagar Luxemburgo yrðu þar með
taldir.
Hallærislega lélegt
Auðvitað er alltof skammt liðið á leik-
tíðina til þess að kveða upp dóm um
störf Luxemburgos. Leikur Madrid hefur
hins vegar verið svo hallærislega lélegur
að spænsku blöðin fara hamförum.
Slíkt megadrama er í gangi á síðum
helstu sportblaðanna að havaríið í fyrra
er eins og hjóm eitt. Liðið hefur leikið
gegn tveimur liðum sem komu upp úr
annarri deild í fyrra, vann heppnisigur á
Cadiz og tapaði svo fyrir Celta Vigo á
heimavelli en þess ber að geta að Celta

vann ekki einn leik á undirbúningstíma-
bilinu og var spáð beinustu leið niður
aftur – þeir væru svo lélegir að þeir
þyrftu varla að standa í því að mæta. Í
Meistaradeildinni tapaði liðið svo illa
fyrir Lyon. Það er eins og enginn leik-
maður viti hvað hann eigi að gera.
Kraftakarlarnir Gravesen, Baptista og
Pablo Garcia þvælast hver fyrir öðrum,
Beckham hleypur um eins og hauslaus
hæna og meiðsli Zidane breiða yfir þá
augljósu staðreynd að hann er gjörsam-
lega búinn sem toppfótboltamaður.

Spænska frelsisákvæðið
Vörn liðsins hefur verið eins og gata-

sigti en þar binda menn þó vonir við að
Woodgate nái sér loks af meiðslunum
og nýi leikmaðurinn Sergio Ramos verði
fljótur í gang. Sá ungi og stórefnilegi

leikmaður var fenginn til liðsins fyrir
hálfum mánuði með hinum sér-
spænska hætti að samningur hans var
keyptur upp. Á Spáni eins og víðar í
hinum latneska heimi hefur verið
lenska að leikmenn hafi klásúlu í samn-
ingum sínum þess efnis að ef eitthvað
lið býður tiltekna upphæð sé þeim
frjálst að hverfa á braut. Þetta er ná-
kvæmlega það sem Madrid gerði fyrir
nokkrum árum er þeir hrepptu Figo frá
Barcelona og á dögunum var þetta
ákvæði fært í nýjar hæðir þegar bróðir
Sergio Ramos keypti upp samning hans
við Sevilla fyrir 27 miljónir evra og
áframseldi hann svo til Real Madrid.
Hressilegur peningur fyrir 19 ára varnar-
mann en bróðirinn hefur eflaust
ávaxtað sitt pund í þessum millifélaga-
viðskiptum. Madrid sárvantaði almenni-
legan miðvörð og trúir heitt á Ramos

sem heiðraður
var með því að
hreppa treyju
númer 4
sem
hangið
hefur
uppi á
vegg á
Bernabeau
síðan járn-
karlinn
Hier-
ro
hvarf
á
braut.

Megadrama í Madrídarborg
EINAR LOGI VIGNISSON: REAL Í VANDRÆÐUM

NÝR RÚSSAJEPPI HJÁ VAL, 202 SM OG 130 KG
Varnarjaxlinn Ægir Hrafn Jónsson, 26 ára n‡li›i hjá
handknattleiksli›i Vals, vakti mikla athygli í Evr-
ópuleikjunum gegn HC Tbilisi um sí›ustu helgi.
Hann var valinn efnilegasti körfuboltama›ur lands-
ins ári› 2000 flegar hann lék me› ÍA. Í vi›tali vi›
fiorstein Gunnarsson fara Ægir Hrafn og fljálfari
hans, Óskar Bjarni Óskarsson, yfir fla› hvernig
Ægir Hrafn hætti í körfuboltanum fyrir tveimur
árum og sneri sér a› handboltanum.

„Mér s‡nist miklu frekar
a› andstæ›ingarnir séu
frekar skíthræddir vi›
mig. Annars er stefnan
fyrst og fremst a› halda
sér heilum í vetur. Allt
anna› er plús.“

HINN NÝI ÆGIR HRAFN  Ægir
Hrafn Jónsson á að baki 54 leiki,
fyrir ÍA (21), Hamar (11) og Val
(22), í úrvalsdeild karla í
körfubolta og skoraði í þeim
10,8 stig og tók 5,9 fráköst að
meðaltali í leik. 

Hér á mynd Hilmars Þórs
Guðmundssonar til vinstri sést
hann berjast um frákast í leik
með ÍA gegn KR haustið 1999
en á stóru mynd Heiðu
Helgadóttur hér fyrir ofan sést
Ægir Hrafn bregða á leik með
félögum sínum í Valsliðinu, þeim
Sigurði Eggertssyni og
Mohamadi Loutoufi.



FÓTBOLTI „Það er sama hvað menn
reyna að gera til að fá Grindvík-
inga niður eða afskrifa okkur eða
segja að þetta sé vonlaust mál.
Það er ekkert sem hreyfir við okk-
ur, ekki einu sinni suðaustanáttin.
Hér er baklandið sterkt, það er
eins og bjarg og við stöndum
sterkari á eftir. Þetta var ljúfur
endir á erfiðu sumri,“ sagði Jónas
Þórhallsson, formaður knatt-
spyrnudeildar Grindavíkur, við
Fréttablaðið eftir leikinn.

Það var að duga eða drepast
fyrir Grindvíkinga en draum-
spakt fólk á borð við Drauma-
Jolla og tengdamóður Jónasar var
viss um að Grindavík næði að
halda sæti sínu eftir að hafa ráðið
í draumana. Tengdamóður for-
mannsins dreymdi risastóra sjöu
en gula húsið, félagsheimili
Grindvíkinga, umflotið vatni.
Grindavík varð að lokum í sjö-
unda sæti en tæpara mátti það
ekki standa. „Tengdó er ber-
dreymin og trúuð og ég þakka
henni kærlega fyrir þetta,“ sagði
Jónas.

Boban Savic reyndist heima-
mönnum styrk stoð í markinu,
hann greip vel inn í leikinn og

varði einu sinni frá Herði Sveins-
syni úr opnu færi. Grindavík tókst
að hanga á forystunni út leikinn
og það brutust út gríðarleg fagn-
aðarlæti þegar flautað var til
leiksloka. Enn og aftur tókst
Grindavík að bjarga sæti sínu í
efstu deild sem er ekki svo lítið
afrek hjá 2.300 manna bæjar-
félagi. Keflvíkingar voru langt
frá sínu besta og helst að Hólmar
Örn Rúnarsson skapaði hættu.

„Mikið rosalega er ég feginn að
þetta endaði svona,“ sagði hetja
Grindvíkinga, Óli Stefán. „Nú
setjumst við niður og fögnum
þessum áfanga, að vera á meðal

þeirra bestu eins ég vil meina að
við eigum að vera. Karakter
manna kemur í ljós við svona að-
stæður, þegar á reynir. Við vorum
virkilega tilbúnir að klára leikinn
og sýndum frábæran karakter.“ 

Þungu fargi var létt af Milan
Stefán Jankovic, þjálfara Grinda-
víkur, eftir leikinn og hann dans-
aði stríðsdans á Grindavíkurvelli.
Heldur hann áfram með liðið? „Já,
vonandi fæ ég að gera það,“ sagði
hann og hélt á vit ævintýranna í
búningsklefa Grindavíkurliðsins
þar sem fagnaðarópin lyftu þak-
inu á búningsklefunum. 

thorsteinngunn@frettabladid.is

SUNNUDAGUR  18. september 2005  29

Myndi setja ný viðmið í sóknarknattsprynu
Daði Lárusson/Kristján Finnbogason,
markverðir: Ég get ekki gert upp á milli þeirra.
Ólíkir en báðir mjög góðir.                                   

Hilmar „naut“ Björnsson, hægri bakvörður:
Góður sóknarbakvörður.

Rúnar Kristinsson, vinstri bakvörður: Frábær
leikmaður sem getur leyst meira en eina stöðu.

Þormóður Egilsson, miðvörður: Góður leikmað-
ur og frábær leiðtogi.

Tommy Nielsen. miðvörður: Með frábærar
spyrnur og les leikinn betur en flestir aðrir.

Heimir Guðjónsson, miðjumaður: Ég sé að

sjálfsögðu um að stjórna umferðinni á miðjunni.

Alexander Högnason, miðjumaður: Öll lið
þurfa svona leikmann.

Jón „Grasgrímur“ Stefánsson, vængmaður:
Óstöðvandi á góðum degi.

Tryggvi Guðmundsson, vængmaður: Myndi slá
markametið í þessu liði.

Guðmundur Benediktsson, framherji: Eini leik-
maðurinn í þessu liði sem ég myndi láta hafa bolt-
ann þótt ég væri sjálfur í góðri stöðu.

Pétur Pétursson, framherji: Mikill markaskorari
og frábær karakter.

„Þetta lið myndi setja ný viðmið í sóknar-
knattspyrnu og rjúfa 80 marka múrinn!“

Daði eða Kristján

Hemir

4-4-2

LIÐIÐ MITT > BESTU SAMHERJAR HEIMIS GUÐJÓNSSONAR Á HANS FERLI MEÐ KR, KA, ÍA OG FH

Hilmar Þormóður Tommy Rúnar

Alexander

Pétur

Jón Þorgrímur Tryggvi

Guðmundur

Sigurður Ragnar Eyjólfsson Skagamaður skoraði í fjórða leiknum í röð:

FÓTBOLTI Sigur Skagamanna í gær
var svo sannarlega verðskuldað-
ur en stærstan hluta leiksins
réðu þeir ferðinni gegn KR-ing-
um. Aðeins tvær mínútur voru
liðnar af leiknum þegar Dean
Martin skoraði fyrsta markið en
það var svo sannarlega stór-
glæsilegt.

Hann var besti leikmaður

vallarins í gær, með hættulegar
sendingar og var baneitraður í
sóknaruppbyggingu ÍA. 

Það er hreint með ólíkindum
að ÍA hafi ekki tekist að skora
fleiri mörk í fyrri hálfleiknum en
færin vantaði svo sannarlega
ekki. Sigurður Ragnar Eyjólfs-
son bætti við marki gegn sínum
fyrrum samherjum með skalla
eftir sendingu frá Jóni Vilhelm
Ákasyni.

Sigurvin Ólafsson minnkaði
muninn með öðru skallamarki en
þrátt fyrir nokkur ágætis færi
undir lokin náði KR ekki stigi,
það hefði talist rán hefðu þeir
náð því þar sem Skagamenn voru
sterkari langstærstan hluta
leiksins. Góður endir á góðu
tímabili hjá ÍA en eftir fyrstu
leikina voru fáir sem gátu séð þá
fyrir sér hafna í þriðja sætinu.
Sú varð þó raunin og ljóst að

framtíðin er björt á Skaganum ef
miðað er við alla þá ungu leik-
menn sem hafa slegið í gegn með
liðinu í sumar. KR-ingar sjá
einnig fram á bjartari tíð en
nokkrir efnilegir strákar fengu
tækifæri í leiknum og var það
einn af fáum ljósum punktum hjá
liðinu í gær. Annars var liðið ansi
bitlaust og bölvanlega gekk hjá
þeim að ná að skapa sér umtals-
verð marktækifæri. - egm

Skagamenn ná›u Val en endu›u í 3. sæti

Fjör að Hlíðarenda:

firóttur stal
sigrinum

FJALAR ÞORGEIRSSON Fjalar fór á kostum
með Þrótti í gær.

HETJA ÍA  Sigurður Ragnar Eyjólfsson hélt
áfram að skora fyrir ÍA í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/EIRÍKUR

FÖGNUÐUR  Þeir Guðmundur Andri Bjarnason, Sinisa Valdimar Kekic, Óli Stefán Flóventsson og Alfreð Elías Jóhannsson fögnuðu vel og
innilega í Grindavík í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

FÓTBOLTI Það var ekki mikið í húfi
að Hlíðarenda í gær þegar Valur
og Þróttur mættust í síðustu um-
ferð Landsbankadeildarinnar.
Valsmenn voru fyrir leikinn ör-
uggir í öðru sæti og Þróttarar þeg-
ar fallnir, en það kom þó ekki í veg
fyrir líflegan leik. Valsmenn byrj-
uðu leikinn betur en náðu þó ekki
að brjóta sterka vörn Þróttar á
bak aftur. 

Á 29. mínútu kom Jens Sævars-
son Þrótti yfir með góðum skalla
eftir sendingu Ólafs Tryggvason-
ar frá vinstri. Vel gert hjá Jens.
Eftir markið færðist aukinn kraft-
ur í sóknarleik Vals en það gekk
illa hjá þeim að skapa góð mark-
tækifæri og staðan því 1-0 fyrir
Þrótt í hálfleik.

Í seinni hálfleik sóttu Vals-
menn án afláts en Fjalar Þorgeirs-
son, markvörður Þróttar, varði
hvað eftir annað glæsilega. Eftir
nokkur dauðafæri tókst Grétari
Sigurðssyni að jafna leikinn með
fallegum skalla. Eftir mark Vals
róaðist leikurinn örlítið og Þróttur
komst betur inn í leikinn. Á 87.
mínútu kom sigurmark Þróttara
eftir klaufaleg mistök Kjartans
Sturlusonar, sem missti boltann
inn í markið eftir fasta horn-
spyrnu Ólafs Tryggvasonar. Loka-
tölur leiksins urðu því 1-2 fyrir
Þrótt.

Það má með sanni segja að
Þróttur hafi stolið sigrinum að
Hlíðarenda, en markvarsla Fjal-
ars Þorgeirssonar hélt Þrótturum
á floti í leiknum. - mh

1-2
Valsvöllur, áhorf: 360 Gylfi Orrason (6)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 20–6 (12–2)
Varin skot Kjartan 1 – Fjalar 11
Horn 6–4
Aukaspyrnur fengnar 12–7
Rangstöður 4–1

0–1 Jens Elvar Sævarsson (29.)
1–1 Grétar Sigfinnur Sigurðsson (76.)
1–2 Ólafur Tryggvason  (87.)

Valur Þróttur

2-1
Grindav., áhorf: 1200 Ólafur Ragnarsson (7)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 14–12 (4–5)
Varin skot Savic 3 – Ómar 2
Horn 5–10
Aukaspyrnur fengnar 11–11
Rangstöður 2–3

1–0 Pail McShane (21.)
1–1 Guðmundur Steinarsson (24.)
2–1 Óli Stefán Flóventsson (43.)

Grindavík Keflavík

*MAÐUR LEIKSINS

VALUR 4–4–2
Kjartan 4
Sigurður 5
Grétar 6
Bjarni Ólafur 6
Kristinn 5
Matthías 6
Sigurbjörn 6
Stefán Helgi 5
Sigþór 6
(88. Þórður –)
Guðmundur 7
(61. Birkir Már 5)
Garðar 5
(61. Hálfdán 5)

ÞRÓTTUR 4–4–2
*Fjalar 9
Ólafur 6
Eysteinn 5
Kristinn 6
Jaic 5
(77. Magnús –)
Ingvi 6
Haukur Páll 7
Halldór 6
Jens Elvar 6
(77. Freyr –)
Þórarinn 5
(83. Davíð –)
Páll 6

*MAÐUR LEIKSINS

ÍA 4–5–1
Páll Gísli 5
Kári Steinn 6
Gunnlaugur 7
Reynir 6
Guðjón 7
Pálmi 7
Jón Vilhelm 6
(87. Finnbogi –)
Pesic 6
Andrés 7
(73. Hafþór –)
*Martin 8
Sigurður 6
(80. Andri –)

KR 4–4–2
Kristján 6
Gunnar Kristjáns. 5
(66. Sölvi Sturlu. 4)
Pauletic 6
Tryggvi 4
Gunnar Einars. 4
(27. Kristinn 5)
Sigmundur 3
Bjarnólfur 5
Sigurvin 5
Sölvi 4
(46. Skúli Jón –)
Grétar Ólafur 5
Garðar 3

*MAÐUR LEIKSINS

GRINDAV. 4–4–2
*Savic 8

Óðinn 5
Kekic 6
Jack 6
Eyþór 6
McShane 7
Eysteinn 6
Guðmundur 5
(87. Alfreð –)
Óskar Örn 5
Óli Stefán 6
Ahandour 7
(90. Magnús –)

KEFLAV. 4–3–3
Ómar 3
Jónas Guðni 5
Gustafsson 4
Guðmundur Mete 5
Guðjón Árni 5
Hólmar Örn 6
Gestur 4
(75. Einar Orri –)
Baldur 5
Guðmundur 5
Hörður 5
Kadir 3
(61. Simuelsen 3)

Berdreymnir Grindvíkingar
Grindavík var í fallsæti fyrir lokaumfer›ina en vann granna sína í Keflavík 2-1 og tókst a› halda sæti sínu
á ævint‡ralegan hátt.. Draumspakir Grindvíkingar voru vissir um a› li›inu tækist a› hanga uppi.

2-1
Akranesv., áhorf: 851 Garðar Örn Hinriks. (7)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 13–6 (5–3)
Varin skot Páll Gísli 2 – Kristján 2
Horn 3–5
Aukaspyrnur fengnar 10–9
Rangstöður 2–0

1–0 Dean Martin (2.)
2–0 Sigurður R. Eyjólfsson (59.)
2–1 Sigurvin Ólafsson (69.)

ÍA KR
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FÓTBOLTI Valsstúlkur eru komnar
inn í átta liða úrslit Evrópukeppni
félagsliða eftir að þær tryggðu
sér annað sætið í sínum riðli á
eftir sænska liðinu Djurgården-
/Älvsjö í 2. umferð Evrópukeppn-
innar. Val nægði jafntefli gegn
Alma frá Kasakstan í gær en fór
hins vegar inn í átta liða úrslitin
með því að vinna stærsta sigur ís-
lensks félagsliðs í Evrópukeppn-
inni frá upphafi. 

Margrét Lára Viðarsdóttir
skoraði fjögur mörk í þessum 8-0
sigri, Málfríður Sigurðardóttir
skoraði tvö og þær Rakel Loga-
dóttir og Dóra Stefánsdóttir skor-
uðu hvor sitt markið. 

Síðasta mark Margrétar Láru
var glæsilegt skot beint úr auka-
spyrnu og kórónaði frábæran dag
og um leið stórkostlega frammi-
stöðu hennar í Evrópukeppninni.
Margrét Lára hefur skorað alls 10
mörk í fimm leikjum sínum í Evr-
ópukeppninni í ár og tilboðin
streyma til hennar frá öllum
bestu liðum Svíþjóðar.

Í skýjunum
„Ég er í skýjunum yfir þessum úr-
slitum. Okkar markmið var alltaf
að komast í aðra umferð og það
var alltaf ljóst frá upphafi. Við
sannfærðum okkur líka um það að
hafa trú á því að við gætum farið
jafnlangt og allir aðrir. Við erum
búin að spila við það góð lið í
þessari keppni sem hefur sýnt
okkur það að við getum staðið í
hvaða liði sem er. 

Það er draumur að vera komin
svona langt og bara bónus að kom-
ast alltaf lengra og lengra. Mark-
mið okkar í átta liða úrslitum er
halda áfram að dreyma um að
komast lengra. Þetta er upplifun
og reynsla sem er ótrúlega mikil-
væg fyrir framhaldið,“ sagði
Elísabet Gunnarsdóttir, þjálfari
Vals, eftir að hún varð fyrsti ís-
lenski knattspyrnuþjálfarinn til
þess að koma íslensku liði inn í
átta liða úrslit í Evrópukeppni. 

Leikurinn í gær þróaðist á
besta hugsanlega hátt og liðið

mætti í hann til þess að vinna en
ekki til þess að hanga á stiginu
sem hefði dugað.

Geðveikt flott mörk
„Við vorum komnar þremur

mörkum yfir eftir aðeins sjö mín-
útur og það var þannig sem við
gerðum út um þennan leik. Þær
fengu bara áfall eftir þessa byrj-
un okkar. Ég var líka ekki alveg að
ná henni sjálf því við skoruðum
þrjú mörk úr fyrstu þremur sókn-
unum okkar. Þetta voru líka allt
geðveikt flott mörk og þegar ég
leit upp á klukkuna eftir aðeins

sjö mínútur þá hélt ég væri að
upplifa einhvern draum,“ sagði
Elísabet Gunnarsdóttir, þjálfari
Vals, eftir leikinn. 

Margrét Lára Viðarsdóttir og
Málfríður Sigurðardóttir skoruðu
fyrstu mörkin sem komu bæði eft-
ir hornspyrnur og Margrét Lára
skoraði síðan þriðja markið eftir
laglega stungusendingu og eftir
það var engin spurning um hvern-
ig þessi leikur færi.

„Við erum að skora helming
marka okkar í þessum leik eftir
vel útfærðar hornspyrnur og það
er óhætt að segja að föstu

leikatriðin hafi verið að reynast
okkur vel í þessum leik,“ sagði
Elísabet sem var samt smá svekkt
að hafa ekki unnið riðilinn. 

„Við höfum aðeins verið að
hugsa um það eftir þennan leik
hversu svekkjandi var að fá á okk-
ur þetta rangstöðumark gegn
Djurgården á 92. mínútu því ann-
ars hefðum við unnið riðilinn. Það
er eiginlega óþolandi að vita til
þess,“ sagði Elísabet en Djur-
gården/Älvsjö vann síðasta leik
sinn gegn Nis 7-0 og var því með
slakari markatölu en Valsliðið.

ooj@frettabladid.is

TÍU EVRÓPUMÖRK Í ÁR Margrét Lára Viðarsdóttir hefur skorað tíu mörk í fimm leikjum í Evrópukeppninni í ár en hún skoraði fernu gegn
Alma frá Kasakstan í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Valsstúlkur fóru me› glæsibrag
inn í átta li›a úrslitin
Kvennali› Vals ná›i sögulegum árangri í gær me› flví a› vinna 8-0 sigur á Alma frá Kasakstan og tryggja
sér fyrst íslenskra félagsli›a sæti í átta li›a úrslitum Evrópukeppni félagsli›a. Margrét Lára Vi›arsdóttir
skora›i fernu í leiknum.

Meistarakeppni HSÍ í karla- og kvennaflokki fór fram í gær á Ásvöllum:

HANDBOLTI ÍR lagði Hauka í
Meistarakeppni HSÍ í karla-
flokki í gær, 36-33, en flestir
bjuggust við nokkuð öruggum
sigri Hauka í leiknum, þar sem
liðið var búið að vinna Meist-
arakeppnina fjögur ár í röð.
Jafnræði var með liðunum
lengst af en ÍR náði svo ágætis
taki á leiknum í seinni hálfleik
og hélt öruggu forskoti alveg til
enda.

Gísli Guðmundsson, mark-
vörður ÍR, fór á kostum í leikn-
um en hann varði 23 skot.
„Frammistaðan okkar í leiknum
var frábær. Ég náði mér á strik
í seinni hálfeik og liðið allt líka.
Við vorum ákveðnir í því að
standa okkur í dag og vildum
koma á óvart, þar sem margir
reiknuðu ekki með okkur mjög
sterkum í vetur. Við mættum
því grimmir til leiks og náðum
að vinna góðan sigur.“

Það er ljóst að Júlíus Jónas-
son er ekkert búinn að leggja
árar í bát þótt hann sé búinn að
missa marga stráka og það er
frábært að sjá að hinir ungu og
efnilegu strákar í liðinu eru
tilbúnir að axla meiri ábyrgð og
ætla að standa sig í vetur.

Tryggvi Haraldsson var
markahæstur hjá ÍR-liðinu en
hann skoraði 11 mörk í leiknum
en hjá Haukunum skoraði Árni
Þór Sigtryggsson mest eða níu

mörk en Samúel Ívar Árnason
bætti við sex mörkum. 

Haukasigur hjá stelpunum
Haukar lögðu Stjörnuna að

velli, 29-24, eftir að hafa haft 15-
7 í forystu í hálfleik. Ramune
Pekarskyte var markahæst í liði
Hauka með tíu mörk en Hanna
Stefánsdóttir kom næst með
átta mörk. Jóna Margrét Ragn-
arsdóttir var markahæst í liði

Stjörnunnar með tíu mörk.
Aðalsteinn Eyjólfsson, þjálfari
Stjörnunnar, var þokkalega sátt-
ur við frammistöðu síns liðs. 

„Stelpurnar voru ekki alveg
tilbúnar í leikinn í upphafi. Í síð-
ari hálfleik lagaðist leikur okk-
ar aðeins. Það var margt já-
kvætt í leiknum sem getum tek-
ið með okkur í næstu leiki og ég
er bjartsýnn á framhaldið.“

- mh

ÍR-ingar lög›u Haukana óvænt

LEIKIR GÆRDAGSINS

Þýski handboltinn:
MAGDEBURG–MELSUNGEN 32–29
Sigfús Sigurðsson og Arnór Atlason voru ekki
meðal markaskorara Magdeburg í leiknum. 

GROSSWALLSTADT–FLENSBURG 28–24
Einar Hólmgeirsson (að ofan) átti stórleik og
skoraði 10 mörk fyrir Grosswallstadt sem vann
frábæran sigur á þýsku bikarmeisturunum.
HAMBURG–LEMGO 24–24
Ásgeir Örn Hallgrímsson var ekki meðal
markaskorara Lemgo og Logi Geirsson lék ekki
með vegna meiðsla.
WILLHELMSHAVENER–LÜBBECKE 25–28
Gylfi Gylfason skoraði 1 mark fyrir Willhelms-
havener en Þórir Ólafsson komst ekki á blað.
MINDEN–WETZLAR 28–27
Snorri Steinn Guðjónsson skoraði 2 mörk fyrir
Minden en Róbert Sighvatsson var með 3 mörk
fyrir Wetzlar-liðið.
KIEL–GÖPPINGEN 43–33
Jaliesky Garcia skoraði 1 mark fyrir Göppingen
og Andreas Stelmokas var með 5 mörk.
NORDHORN–K.ÖSTRINGEN 30–24
Gunnar Berg Viktorsson skoraði 4 mörk fyrir
Kronau Östringen.

GUMMERSBACH–DUSSELDORF 35–25
Guðjón Valur Sigurðsson (að ofan) átti stórleik
og skoraði 13 mörk fyrir Gummersbach þar af
aðeins 2 úr vítum. Róbert Gunnarsson skoraði 2
mörk en hjá Dusseldorf-liðinu var Markús Máni
Michaelsson með 6 mörk.

TÍU MÖRK FRÁ RAMUNE  Ramune Pekarskyte skoraði 10 mörk úr 13 skotum fyrir
Haukana í gær sem unnu Meistarakeppni kvenna í handbolta. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Evrópukeppni kvenna:
VALUR–ALMA 8–0
Margrét Lára Viðarsdóttir 4, Málfríður
Sigurðardóttir 2, Rakel Logadóttir og Dóra
Stefánsdóttir.
LOKASTAÐAN:
DJURGARD. 3 3 0 0 12–1 9
VALUR 3 2 0 1 12–2 6
ALMA 3 1 0 2 5–14 3
NIS 3 0 0 3 3–15 0

Valsstelpur eru komnar í átta liða úrslit
ásamt þýsku liðunum Frankfurt og
Potsdam, sænska liðinu Djurgarden,
enska liðinu Arsenal, danska liðinu
Bröndby, franska liðinu Montpellier og
tékkneska liðinu Sparta Prag.



FÓTBOLTI Sex leikir búnir, sex sigr-
ar hjá Chelsea og liðið er komið
með sex stiga forskot á toppi
ensku úrvalsdeildarinnar eftir
leiki gærdagsins. Chelsea vann
toppslaginn við nágranna sína í
Charlton 2-0 en bæði lið höfðu
ekki tapað stigi fyrir leikinn. Ný-
liðar West Ham unnu góðan úti-
sigur á Fulham og enn á ný var
það Marlon Harewood sem stal
senunni en Robbie Keane minnti
einnig á sig hjá Tottenham þegar
hann tryggði liðinu 1-1 jafntefli
gegn Aston Villa.

Chelsea sýnir engin veikleika-
merki þessa dagana en liðið hefur
unnið alla sex leiki sína með
markatölunni 12-0 samtals og þó
svo að Arsenal, Manchester
United og Liverpool spili öll í dag
og eigi leiki inni þá er ljóst að
þessi góða byrjun getur þróast í
það að Chelsea hreinlega stingi
önnur lið af.

Bæði mörk Chelsea-liðsins
komu í seinni hálfleik, fyrst Hern-
an Crespo á 55. mínútu eftir und-
irbúning Michael Essien og svo
Arjen Robben með laglegu skoti
fimm mínútum síðar eftir send-
ingu Damiens Duff. Michael
Essien átti frábæran dag í liði
Chelsea og var allt í öllu á miðju
liðsins. Chelsea er fyrsta liðið í
sögu ensku úrvalsdeildarinnar
sem heldur hreinu í fyrstu sex
leikjum sínum á tímabilinu.

Essien að koma sterkur inn
Jose Mourinho sendi aðstoðar-

mann sinn Steve Clarke í viðtöl
eftir leik. „Það eru engir þægileg-
ir sigrar í ensku úrvalsdeildinni.
Þetta var jafn leikur í fyrri hálf-
leik en við ræddum við strákana í
hálfleik og báðum þá um að skipta
í hærri gír og við sýndum það í
seinni hálfleik af hverju við sitj-
um á toppnum. Essien er að koma
sterkur inn í þetta hjá okkur og
spilar betur með hverjum leik,“
sagði Clarke eftir leikinn. 

„Þetta var smá skellur fyrir
okkur en þetta hefur gengið vel og
núna er bara að mæta í deildar-
bikarleikinn á þriðjudag og klára
hann. Chelsea er gríðarlega sterkt
lið og það eru menn úti um allan
völl í þessu liði sem geta gert út-

slagið í jöfnum leikjum,“ sagði
Alan Curbishley, stjóri Charlton,
eftir leik.

Marlon Harewood skoraði
þrennu í 4-0 sigri á Aston Villa í
upphafi vikunnar og hann átti
bæði mörkin í 2-1 sigri á Fulham í
gær. Eftir að hafa gerst margoft
aðgangsharður upp við mark Ful-
ham þá kom Harewood sínu liði í
1-0 á upphafsmínútum seinni hálf-
leiks og seinna markið var skráð
sem sjálfsmark á Tony Warner,
markvörð Fulham, eftir að skot
Harewoods fór í stöngina af
Warner og inn í markið. Fulham
náði að minnka muninn en ekki að
jafna þrátt fyrir pressu í lokin.

Fyrsta markið í 363 mínútur
Robbie Keane gerði tilkall til

byrjunarliðssætis hjá Tottenham
þegar hann tryggði Spurs 1-1 jafn-
tefli á útivelli gegn Aston Villa
eftir að hafa komið inná sem vara-
maður. „Enginn leikmaður vill
sitja á bekknum og ég vildi ólmur
komast inná völlinn og sem betur
fer fékk ég að vera með. Vonandi

get ég nýtt tækifærin vel í næstu
leikjum og tryggt mig inn í byrj-
unarliðið,“ sagði Keane en markið
hans var það fyrsta sem liðið
skorar í 363 mínútur.

„Jermain Defoe hefur verið að
standa sig og skora dýmæt mörk
eins og Robbie á síðasta ári. Þeir
spila hins vegar svipaða stöðu og
við getum lent í vandræðum með
þá báða inná og þá sérstaklega í
hornum því við erum ekki með
stórt lið,“ sagði Martin Jol, stjóri
Spurs um af hverju Keane fær
ekki að byrja inná á þessu tíma-
bili.

Sunderland sá glitta í fyrsta
sigur sinn á tímabilinu en Ung-
verjinn Zoltan Gera tryggði West
Brom 1-1 jafntefli þegar hann
skoraði jöfnunarmarkið í uppbót-
artíma. Það er ekki nóg með að
Sunderland mistókst að vinna
loksins leik eftir fimm töp heldur
hefði sigur þeirra sent Graeme
Souness og lærisveina hans í
botnsætið í að minnsta kosti einn
sólarhring en Newcastle mætir
Blackburn í dag. ooj@frettabladid.is
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Sunnudagur

SEPTEMBER

■ ■ LEIKIR
� 19.15 Grindavík mætir Keflavík í

Grindavík í Reykjanesmótinu í körfu-
bolta karla.

� 19.30 ÍS mætir ÍR í Kennara-
háskólanum í Reykjavíkurmóti
kvenna í körfubolta.

■ ■ SJÓNVARP

� 8.25 Forsetabikarinn á Sýn.
Kynning á Forsetabikarnum í golfi
sem fer fram 22. til 25. september.

� 10.45 Enska úrvalsdeildin á Enska
boltanum. Bein útsending frá leik
Liverpool og Manchester United.

� 11.30 Landsbankadeildarmörkin
á Sýn. Mörk og marktækifærin úr 18.
umferð.

� 12.10 Meistaradeildin með
Guðna Bergs á Sýn. Knattspyrnu-
sérfræðingarnir Guðni Bergsson og
Heimir Karlsson fara yfir gang mála í
Meistaradeildinni.

� 12.50 Ítalski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Sampdoria og AC
Milan.

� 14.50 Enska úrvalsdeildin á Enska
boltanum. Bein útsending frá leik
Manchester City og Bolton.

� 15.00 Landsbankadeildin á Sýn.
Sýnt frá leik Fram og FH í 18.
umferð. Einnig verður skipt yfir á
leiki Grindavíkur og Keflavíkur og
Fylkis og ÍBV þegar ástæða er til.

� 16.50 Spænski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Espanyol og Real
Madrid.

� 18.50 Spænski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Atletico Madrid og
Barcelona.

� 20.55 Ameríski fótboltinn á Sýn.
Bein útsending frá leik Seattle
Seahawks og Atlanta Falcons.

� 21.30 Helgaruppgjör á Enska
boltanum. Valtýr Björn sýnir öll mörk
helgarinnar.

� 21.40 Helgarsportið á RÚV.

� 21.55 Fótboltakvöld á RÚV.

� 23.25 UEFA Champions League á
Sýn. Sýnt frá leik Werder Bremen og
Barcelona.

LOKSINS MARK HJÁ TOTTENHAM  Robbie Keane fagnar hér marki sínu fyirr Tottenham
gegn Aston Villa í gær en liðið hafði þá ekki skorað í 363 mínútur. Keane kom inn á sem
varamaður á 67. mínútu og jafnaði 11 mínútum síðar. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTYIMAGES

Chelsea eina liðið með fullt hús
Chelsea hefur unni› alla sex leiki sína og á enn eftir a› fá á sig mark en fla› er besta byrjun li›s í sögu
ensku úrvalsdeildarinnar. Robbie Keane skora›i langflrá› mark fyrir Tottenham.

Liverpool tekur á móti Manchester United í dag:

FÓTBOLTI Liverpool og Manchester
United mætast í dag ensku úr-
valsdeildinni á Anfield Road í
Liverpool. Leiksins hefur verið
beðið með mikilli eftivæntingu
en bæði lið gerðu jafntefli í síð-
ustu umferð í deildinni og þurfa
nauðsynlega á sigri að halda til
þess að halda í við Chelsea, sem
unnið hefur alla deildarleiki sína
til þessa án þess að fá á sig mark.

Steven Gerrard, fyrirliði
Liverpool, segist vera orðinn
þreyttur á því að vera ekki í bar-
áttunni um deildarmeistaratitil-
inn.

„Gengi okkar í deildinni und-
anfarin ár hefur verið óásættan-

legt. Ég hef fulla trú á liðinu og
við ætlum okkur að vera í einu af
þremur efstu sætunum í deild-
inni. Við þurfum nauðsynlega á
sigri að halda gegn Manchester
United og við verðum að nýta
tækifærið.“

Rio Ferdinand, varnarmaður-
inn sterki hjá Manchester
United, vonast eftir því að
Manchester nái að halda hreinu í
leiknum.

„Það er okkar markmið að fá
sem fæst mörk á okkur í hverjum
leik og við verðum að vera tilbún-
ir að verjast vel gegn Liverpool,“
sagði Rio Ferdinand.

- mh

Bæ›i li› flurfa nau›synlega a› vinna

Enska D-deildin í gær:

Fyrsta tapi›
hjá Gu›jóni
FÓTBOLTI Lærisveinar Guðjóns
Þórðarsonar í Notts County
töpuðu fyrsta deildarleiknum
undir hans stjórn í gær þegar þeir
sóttu Shrewsbury heim og töpuðu
2–0. Notts County fór illa með góð
færi áður en þeir lentu undir en
bæði mörk Shrewsbury komu úr
föstum leikatriðum. Julien
Baudet lét síðan verja frá sér
vítaspyrnu í seinni hálfleik en
hann hefði getað komið Notts
County inn í leikinn en liðið datt
niður í 5. sæti með þessu fyrsta
tapi sínu í 9 leikjum.               - ooj

FÓTBOLTI Stjórn knattspyrnudeild-
ar Fylkis fékk Sverri Sverrisson
til að taka við þjálfun liðsins eftir
að hún ákvað að segja Þorláki
Árnasyni upp störfum þegar tvær
umferðir voru eftir af tímabilinu.
Stjórnuðu þeir Sverrir og Jón Þór-
ir Sveinsson, fyrrum aðstoðar-
þjálfari Þorláks, síðustu leikjun-
um saman og náðu 100% árangri.

Sverrir mun þó ekki halda
áfram, eftir því sem hann sagði í
samtali við Fréttablaðið eftir leik.
„Ég er búinn að segja þeim það að
ég hafi ekki tíma fyrir þjálfun.
Það er mikið að gera hjá mér í
vinnu og ég er með tvö lítil börn
og ef ég get ekki gefið mig 100% í
þjálfunarstarfið þá borgar það sig
ekki að vera að þjálfa.“

Hann og bróðir hans, Eyjólfur
Sverrisson, hafa verið orðaðir við
þjálfarastöðuna hjá Fylki en
Sverrir segist að hann muni ekki
haggast. „Eins og staðan er í dag
eru engar líkur á því.“ - esá

SVERRIR SVERRISSON  

LYKILMENN MANCHESTER UNITED
Wayne Rooney, Rio Ferdinand og Ruud
van Nistelrooy munu eflast láta mikið að
sér kveða í dag.

Sverrir Sverrisson:

Mun ekki
fljálfa Fylki

LEIKIR GÆRDAGSINS

Enska úrvalsdeildin:
CHARLTON–CHELSEA 0–2
0–1 Hernan Crespo (55.), 0–2 Arjen Robben
(60.).
FULHAM–WEST HAM 1–2
0–1 Marlon Harewood (46.), 0–2 Sjálfsmark
(52.), 1–2 Luis Boa Morte (66.).
PORTSMOUTH–BIRMINGHAM 1–1
1–0 Lomana Lua Luga (4.), 1–1 Jiri Jarosik (6.).
SUNDERLAND–WEST BROM 1–1
1–0 Gary Breen (7.), 1–1 Zoltan Gera (90.)
ASTON VILLA–TOTTENHAM 1–1
1–0 James Milner (4.), 1–1 Robbie Keane (78.).

STAÐAN:
CHELSEA 6 6 0 0 12–0 18
CHARLTON 5 4 0 1 8–3 12
MAN. CITY 5 3 2 0 7–4 11
WEST HAM 5 3 1 1 10–4 10
MAN. UTD 4 3 1 0 6–1 10
TOTTENHAM6 2 3 1 5–3 9
BOLTON 5 2 2 1 6–4 8
MIDDLESB. 5 2 1 2 5–6 7
ARSENAL 4 2 0 2 7–4 6
WIGAN 4 2 0 2 3–3 6
ASTON VILLA 6 1 3 2 5–9 6
LIVERPOOL 3 1 2 0 1–0 5
BLACKBURN 5 1 2 2 3–5 5
PORTSM. 6 1 2 3 5–8 5
BIRMINGH. 6 1 2 3 5–9 5
FULHAM 6 1 2 3 5–9 5
WEST BROM 6 1 2 3 6–11 5
EVERTON 4 1 0 3 1–4 3
NEWCASTLE 5 0 2 3 1–7 2
SUNDERL. 6 0 1 5 3–10 1

Enska 1.deildin:
HULL–LUTON 0–1
BRIGHTON–COVENTRY 2–2
CARDIFF–CRYSTAL PALACE 1–0
PLYMOUTH–BURNLEY 1–0
Bjarni Guðjónsson sat allan tímann á bekknum
hjá Plymouth.
QPR–LEEDS 0–1
Gylfi Einarsson lék allan leikinn með Leeds sem
var manni færri í 25 mínútur.
READING–CREWE 1–0
Ívar Ingimarsson skoraði sigurmark Reading á
81. mínútu með skalla. Ívar spilaði allan leikinn
líkt og Brynjar Björn Gunnarsson.
SHEFF. WED–MILLWALL 1–2
WATFORD–SHEFF. UTD 2–3
WOLVES–LEICESTER 0–0
Jóhannes Karl Guðjónsson lék allan leikinn með
Leicester og fékk að líta gula spjaldið á 78. mín.

STUÐ OG STEMNING HJÁ CHELSEA  Leikmenn Chelsea sjást hér
fagna öðru marka sinna í 2-0 sigri á Charlton í uppgjöri tveggja liða
sem voru með fullt hús fyrir leikinn. Chelsea á enn eftir að fá á sig
mark á þessu tímabili. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTYIMAGES



32 18. september 2005 SUNNUDAGUR

Ég get ekki annað
en óskað Verslun-

armannafélagi
Reykjavíkur til

hamingju með
nýjustu her-
ferð sína.

Þ o r g e r ð u r
Katrín, Gísli

Marteinn, Ingibjörg Sólrún og Eg-
ill Helga líta vel út í hlutverkum
hins kynsins. Þó það sé sífellt ver-
ið að tönglast á þessu málefni,
launamun kynjanna, virðist mál-
efninu þoka lítið áfram. Ég velti
því oft fyrir mér hvað þurfi til. Í
byrjun sumarsins var góð vinkona
mín að sækja um vinnu. Vinnu-
veitandi spurði hvað hún vildi fá í
laun. Hríðskjálfandi með fíla-

hjartslátt náði hún að stynja upp
ofurlágt að hún gæti hugsað sér
að fá 130 þúsund á mánuði. Það
skal tekið fram að henni fannst
hún vera að biðja um ákaflega háa
upphæð. Vinkona mín var búin að
vera á námslánum í þónokkur ár
og fannst hún hafa dálítið meira
fé milli handanna með 130 þúsund
í launaumslaginu. Þegar hún sagði
mér frá laununum í trúnaði varð
mér bilt við og reyndi að gera
henni ljóst að karlmaður á okkar
aldri myndi aldrei sætta sig við
minna en 250 þúsund krónur á
mánuði. Ég tók því af henni loforð
að hringja í mig næst áður en hún
færi í launaviðtal því stelpur
verða að standa saman.

Hvað myndu foreldrar lands-

ins segja ef hæsta einkunn í
grunnskóla væri tíu. Karlkyns of-
urheilarnir í bekknum gætu auð-
veldlega náð sér í þessa tölu en
gáfuðustu stelpurnar myndu
aldrei fá hærri einkunn en 7,5. Ég
er hrædd um að háværar raddir
samfélagsins myndu láta til sín
taka og fara fram á að skólakerfið
yrði skoðað ofan í kjölinn. Það er
því skrítið að launamunurinn
skuli enn þá viðgangast árið 2005.
Í landinu eru til lög um jafnrétti
kynjanna en það er ansi snúið
fyrir kvenfólk að standa á rétti
sínum vegna launaleyndar. Ég
skora á stjórnvöld að setja gegn-
sæ lög sem ganga út á að sækja þá
til saka sem brjóta þau. Þá færi
kannski eitthvað að gerast.

STUÐ MILLI STRÍÐA
MARTA MARÍA JÓNASDÓTTIR VILL SJÁ FRAMFARIR Í LAUNAMÁLUM

Hinn ósanngjarni launamunur kynjanna

2 5 1 6

6 9 4 7 2 8

5 4

4 9 7

7 6 2 4 9 3

9 8 4

6 9

2 1 4 3 8 5

8 2 6 7

■ 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.

8 3 5 1 9 7 4 6 2

6 9 4 2 5 8 7 1 3

2 7 1 6 4 3 5 8 9

5 6 2 8 7 9 1 3 4

7 4 9 5 3 1 8 2 6

3 1 8 4 6 2 9 5 7

1 5 3 7 2 4 6 9 8

4 2 6 9 8 5 3 7 1

9 8 7 3 1 6 2 4 5

Lausn á gátu gærdagsins

■ PONDUS

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Frode Överli

15. sýn. í dag kl. 14
16. sýn. fim. 29/9 kl. 19
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Söss... ég held ég viti
alveg hvernig þú

fórst að þessu

Söss.....hvernig fórstu
að þessu?

Jæja jæja, nú skaltu vera
góður drengur og taka lyf-

in þín. 

Klííp
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STÓRA SVIÐ

KALLI Á ÞAKINU

e. Astrid Lindgren

Su 25/9 kl 14, Lau 1/10 kl. 14, 

Su 2/10 kl. 14, Su 9/10 kl. 14

WOYZECK - 5 FORSÝNINGAR Í SEPT.
Frumsýnt í London 12. okt. og á Íslandi 28.

okt. Miðaverð á forsýningu aðeins kr. 2.000,-

Fö 23/9 kl 20, Fi 29/9 kl 20 UPPSELT, 

Fö 30/9 kl 20, Lau 1/10 kl 20 

(sýning á ensku)

HÍBÝLI VINDANNA
Örfáar aukasýningar í haust. 
Lau 24/9 kl. 20, Su 25/9 kl. 20, 
Su 2/10 kl. 20, Fö 7/10 kl. 20, 

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ
MANNTAFL

Su 25/9 kl. 20, 2/10 kl. 20, 
Fö 7/10 kl. 20RILLJANT 

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Fi 22/9 kl. 20 UPPSELT, Fö 23/9 kl. 20 UPPSELT,
Lau 24/9 kl. 20 UPPSELT, Má 26/9 kl. 20, aukasýn. 
Fi 29/9 kl. 20 UPPSELT, Fö 30/9 kl. 20 UPPSELT,
Lau 1/10 kl 16 aukasýn., Lau 1/10 kl. 20 UPPSELT,
Fi 6/10 kl. 20 aukasýn. a

Sími miðasölu 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 stendur yfir

Ef þú gerist áskrifandi fyrir 
20. september færðu að auki 

gjafakort á leiksýningu að eigin vali

- Það  borgar sig að vera áskrifandi -

Ljósmyndari sem tók myndir af
Cameron Diaz berbrjósta og reyndi
að selja henni þær aftur fyrir
morðfjár, hefur nú verið færður í
fangelsi í yfir þrjú ár. 

John Rutter var sakfelldur fyrir
fölsun, tilraun til þjófnaðar og
meinsæri í hæstarétti Los Angeles.
Á fimmtudaginn sagði John Rutter
sem er 42 ára gamall að málið
byggðist á misskilningi og að hann
hefði aldrei ætlað sér að valda
neinum skaða. Beiðni hans um skil-
orð var neitað. 

Cameron Diaz var nítján ára
þegar myndirnar voru teknar árið
1992. Rutter kom til hennar árið
2003 þegar hún var orðin að
þekktri Hollywood-stjörnu og

reyndi að selja henni þessar mynd-
ir aftur. Meðan á réttarhöldunum
stóð sagðist hann hafa ætlað að
gefa henni rétt á því að neita þeim
áður en hann myndi reyna að selja
þær einhvers staðar annars staðar.
Diaz sagði hins vegar fyrir dómi að
hann hefði aldrei skrifað upp á
neins konar samkomulag við hana
vegna myndatökunnar. Rutter
sýndi fram á skjal sem hann sagði
að Diaz hefði skrifað undir á sínum
tíma en sérfræðingur bar vitni um
að undirskriftin væri fölsuð og að
hún hefði verið tekin af áritaðri
ljósmynd sem leikkonan hefði ein-
hvern tímann skrifað á. 

Rutter var dæmdur í þriggja
ára og átta mánaða fangelsi. Dóm-

ari málsins, Michael
Pastor, sagði að Rutter
hefði enga miskunn
sýnt í réttarhöld-
unum og að hann
hefði sýnt glæp-
samlega hegðun.
„Rutter notfærði
sér það traust
sem Diaz bar til
hans,“ sagði dóm-
arinn. Diaz
mætti ekki til að
hlusta á dóms-
uppkvaðning-
una.

Ljósmyndari fær›ur í fangelsi
CAMERON DIAZ Getur

vel við unað eftir að ljós-
myndari sem reyndi að

hlunnfara hana fékk
þungan dóm.

■ ■ TÓNLEIKAR
� 20.00 Elín Halldórsdóttir söngkona

heldur tónleika í Listasafni Íslands
undir yfirskriftinni Gullkorn þar sem
hún syngur íslensk og þýsk ljóð eftir
ýmsa höfunda. Með henni leikur Jörg
Sondermann organisti og píanisti.

■ ■ SÝNINGAR
� 14.00 Ólafur Kvaran, forstöðu-

maður Listasafns Íslands, annast
leiðsögn um sýningu á úrvali ís-
lenskra listaverka frá 20. öld sem nú
stendur yfir á Kjarvalsstöðum.

■ ■ LEIKLIST
� 20.00 Þór Tulinius flytur einleikinn

Manntafl í leikstjórn Hilmis Snæs
Guðnasonar á nýja sviði Borgarleik-
hússins. Þetta er frumsýning á leik-
gerð Þórs.

� 21.00 Fyrsta forsýningin á
Woyzeck í leikgerð Gísla Arnar
Garðarssonar verður á Stóra sviði

Borgarleikhússins, áður en sýningin
verður frumsýnd í London í október.

■ ■ FYRIRLESTRAR
� 16.00 Dr. Charles Borowsky heldur

fyrirlestur við tónlistardeild Listahá-
skóla Íslands, Sölvhólsgötu 13, "stöðu
og hlutverk tónlistarinnar á tímum
hnattvæðingar." Aðgangur er ókeypis

■ ■ BÆKUR
� 14.00 Davíðs Stefánssonar verður

minnst með fræðslu, ljóðalestri og
söng á hinni árlegu ljóðagöngu,
sem að þessu sinni verður farin á
bernskuslóðum hans við Fagraskóg.
Farið verður með hópferðabíl frá
Amtsbókasafninu á Akureyri. Leið-
sögumaður verður Erlingur Sigurð-
arson og auk hans munu koma
fram lesarar og tónlistarmenn.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki síð-
ar en sólarhring fyrir birtingu.



Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10

Sýnd kl. 2, 4 og 6 í þrívídd

Sýnd kl. 2, 4, 6, 8 og 10 B.i. 14 ára
Sýnd í Lúxus kl. 2, 4, 6, 8 og 10

Sýnd kl. 2 og 3.50 ÍSLENSKT TALSýnd kl. 8 og 10.20

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 16 ára

HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 564 0000

Aldrei annað eins hefur sést í bíó 
hérlendis áður!
Mynd sem slegið hefur í gegn!
Missið ekki af þessari!
 
Night Watch is F***ING COOL!
Quentin Tarantino

Til að hafa stjórn á hrottum 
og illmennum er sett á 
laggirnar sérstök sveit sem 
kallar sig Night Watch!
 
Fyrsti hluti í epískum 
fantasíu þríleik
 
Hið nýja andlit óttans

Sýnd kl. 1.45 B.i. 10 ára

★★★
-HJ. MBL

Harðasta löggan í bænum er í þann mund 
að fá stórskrýtinn félaga!

SÍMI 551 9000

Sýnd kl. 3 og 6 ÍSLENSKT TAL

Deuce Bigalow b.i. 14 ára kl. 4,(400 kr.) 6 og 8
Ævintýraferðin kl. 4 (400 kr.)
The Man kl. 6, 8 og 10
Land of the Dead kl. 10

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.20

Sýnd kl. 3, 6, 8 og 10 B.i. 14 ára

★★★★
-HJ. MBL

★★★★
-ÓÖH. DV

★★★★
KVIKMYNDIR.COM

Sýnd kl. 3, 8 og 10.20  B.i. 10 ára

★★★
-HJ. MBL

Aldrei annað eins hefur sést í bíó 
hérlendis áður!
Mynd sem slegið hefur í gegn!
Missið ekki af þessari!
 
Night Watch is F***ING COOL!
Quentin Tarantino

Til að hafa stjórn á hrottum 
og illmennum er sett á 
laggirnar sérstök sveit sem 
kallar sig Night Watch!
 
Fyrsti hluti í epískum 
fantasíu þríleik
 
Hið nýja andlit óttans

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 16 ára

Sýnd kl. 3 í þrívídd

3 BÍÓ3 BÍÓ  Á AÐEINSÁ AÐEINS  400 KR.400 KR.

3 BÍÓ3 BÍÓ  Á AÐEINSÁ AÐEINS  400 KR.400 KR.
Aðeins 400 kr. kl. 3 á þessar Aðeins 400 kr. kl. 3 á þessar 
myndir í Regnboganum í dag!myndir í Regnboganum í dag!

Arnold Schwarzenegger, ríkisstjóri
Kaliforníu, tilkynnti á föstudaginn

að hann myndi sækjast eftir endur-
kjöri á næsta ári. Tilkynningin þykir
koma full snemma og talið er að
með henni ætli hann að blása nýju
lífi í stjórnmálaferil sinn sem hefur
verið á niðurleið frá því að hann
bauð sig fyrst fram af fullum krafti.

„Ég ætla að fylgja
þessu eftir, klára
dæmið og vera hér
í sjö ár,“ sagði
Schwarzenegger á
fundi ákafra stuðn-
ingsmanna sinna á
föstudaginn.

FRÉTTIR AF FÓLKI

Wise látinn
Robert Wise, leikstjóri, framleið-
andi og fjórfaldur Óskarsverð-
launahafi, lést í Los Angeles á mið-
vikudag. Glæsilegur ferill Wise

náði yfir rúm 50 ár
og á þeim tíma
gerði hann ódauð-
legar kvikmyndir á
borð við The Sound
Of Music, West
Side Story og The
Day the Earth
Stood Still.

Wise hélt upp á
91 árs afmæli sitt
fyrir rúmri viku og
að sögn vina og
kunningja virtist

hann í fínu formi þá. Hann veiktist
svo skyndilega á miðvikudaginn
og var fluttur á sjúkrahús þar sem
hann lést af völdum hjartaáfalls.

Wise kom víða við á löngum
ferli en verður helst minnst fyrir
söngleikina sína en hann vann til
Óskarsverðlauna fyrir West Side
Story árið 1961 og The Sound of
Music árið 1965.

ROBERT WISE
Söngleikjamyndir
hans munu
halda minningu
hans á lofti um
ókomin ár.

Söngkonan og vandræðageml-
ingurinn Courtney Love var á
föstudag dæmd til þess að eyða
180 dögum á meðferðarstofnun
fyrir eiturlyfjaneytendur. Dóm-
urinn var kveðinn upp í kjölfar
þess að hún rauf skilorð í þremur
sakamálum sem öll hafa eitthvað
með neyslu ólöglegra efna að
gera.

Courtney, sem er 41 árs og er
líklega enn þekktari sem ekkja
Nirvana-söngvarans Kurts
Cobain og vandræði sín í einka-
lífinu en fyrir tónlist sína, var
talið það til málsbóta að hafa
þegar farið í 28 daga meðferð

og fyrir að hafa sýnt viðleitni í
að taka á sínum málum. Dómar-
inn sagði þó að betur mætti ef
duga skyldi og sendi hana í
frekari meðferð. Þá verður
Love undir smásjá yfirvalda
vegna eiturefnaneyslu til ársins
2007.

Love var dregin fyrir dómstól
í Los Angeles í síðasta mánuði
þar sem hún hafði komist í kast
við lögin undir áhrifum ólög-
legra efna. Þar viðurkenndi hún
að hafa rofið skilorð í þremur
sakamálum, einu líkamsárásar-
máli og tveimur eiturlyfjamál-
um.

Courtney Love
dæmd til me›fer›ar

COURTNEY LOVE Hefur eytt drjúgum
tíma í réttarsölum á síðustu árum og hér
sést hún hlýða á dómsuppkvaðningu árið
2004.



Heimur karlhóranna hefur með
reglulegu millibili ratað á hvíta
tjaldið. Jon Voigt var frábær sem
Joe Buck í Midnight Cowboy og
River Phoenix sem Mike Waters í
My Own Private Idaho. Alvarleg-
ar myndir. Vændið hefur einnig
haft sínar skoplegu hliðar. Ric-
hard Gere féll til dæmis fyrir
vændiskonu í Pretty Woman. Þeg-
ar bandaríski gamanleikarinn
Rob Schneider, sem seint verður
talinn myndarlegur, birtist sem
karlhóran Deuce Bigalow fyrir
sex árum skelltu margir upp úr.
Hugmyndin var svo fjarstæðu-
kennd að ólíkindatólið sló í gegn.

Nú er ólíklegasta karlhóra
heims komin aftur. Eftir voveif-
lega atburði í heimalandi sínu
heldur Deuce til Hollands í þeim
tilgangi að heimsækja vin sinn T.
J. Hicks. Fljótlega flækjast þeir í
morðmál þar sem Hicks er grun-
aður um að myrða karlhórur. Í
„alla“ atburðarásina blandast lög-
regluforinginn Voorsboch og gull-
fallega frænkan hans, Eva.

Fyrri myndin um Deuce var
fyndin. Gálgahúmórinn í háveg-
um hafður. Það er líka alltaf til-
breyting að horfa myndir sem
taka sjálfar sig ekki of alvarlega.
Deuce Bigalow: European Gigolo
var heldur ekki gerð fyrir Ósk-
arsverðlaunahátíðina heldur á
hún að fá fólk til að hlæja og
skemmta sér. En þvílík mistök. 

Rob Schneider getur prísað sig
sælan fyrir að eiga Adam Sandler
sem vin. Hann framleiðir flestar
myndir Schneiders og leyfir hon-
um að segja „you can do it“ í
myndum sínum ( ef undanskilin
er 50 First Dates). Ef Sandlers
nyti ekki við væri Schneider
sennilega að selja bensín í Kali-
forníu eftir þessa mynd. Það sem
hryggir mig eiginlega mest er að
öllum þessum milljónum skuli
hafa verið eytt í brandara sem
sagðir voru fyrir sex árum og
voru fyndnir þá. Deuce Bigalow:
European Gigolo er ekki fyndin
fyrir fimm aura heldur hörmung-
in ein. Freyr Gígja Gunnarsson

DEUCE BIGALOW: EUROPEAN GIGOLO
LEIKSTJÓRI: MIKE BIGELOW

LEIKARAR: ROB SCHNEIDER OG EDDIE GRIFFIN

NIÐURSTAÐA: Rob Schneider getur prísað sig
sælan fyrir að eiga Adam Sandler sem vin. Ef
hans nyti ekki við væri Schneider sennilega að
selja bensín í Kaliforníu eftir þessa mynd. Hún
er ekki fyndin fyrir fimm aura heldur er hún
hörmungin ein.

Hörmungin ein



Ron Eldard hefur náð langt á sviði, í sjón-
varpi og bíómyndum. Aðdáendur Bráðavakt-
arinnar ættu til að mynda að muna eftir
honum úr annarri þáttaröð í hlutverki
bráðaliða sem varð ástfangin af hjúkkunni
Juliönnu Margulies. 
Ron fæddist í New York árið 1965. Hann var
einn sex systkina en móðir þeirra dó ung
svo að sundra þurfti systkinahópnum og
koma þeim fyrir hjá ýmsum ættingjum. 
Snemma uppgötvuðust hæfileikar Rons í
hnefaleikum og æfði hann þá íþrótt þar til
leiklistin náði yfirhöndinni. 
Ron útskrifaðist úr þekktum leiklistarskóla í

New York og lék fljótlega eftir það í sinni fyrstu
mynd, True Love. Í framhaldinu lék hann stór
hlutverk í ýmsum myndum og má þar meðal
annars nefna Sleepers. Í myndinni leikur hann
ungan strák sem þarf að takast á við afleiðing-
ar þess að saklaust grín fer úr böndunum. Í
sjónvarpi hefur Ron meðal annars leikið ýms-
um grínþáttum og sjónvarpsmyndum. Á sviði
varð hann þekktur fyrir leik sinn í leikritunum
AveNu Boys og Servy 'n' Bernice 4Ever og í
einleiknum Standing Eight Count. Hann hefur
einnig hrifið áhorfendur á Broadway í upp-
færslum á Biloxi Blues, On the Waterfront og
Death of a Salesman.

Írönsk kvikmyndagerð 17.00 Náttúra Evrópu
(2:4) 17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Prinsinn af
Bengal (2:3) 18.25 Krakkar á ferð og flugi
(18:20) 

SKJÁREINN

12.00 Neighbours 12.20 Neighbours 12.40
Neighbours 13.00 Neighbours 13.20 Neigh-
bours 13.45 Idol – Stjörnuleit (23:37) (e)
15.10 Idol – Stjörnuleit (24:37) (e) 15.45
Það var lagið 16.45 Einu sinni var 17.10
Whoopi (12:22) (e) 17.40 Apprentice 3, The

SJÓNVARPIÐ

20.00

Æska á upplýsingaröld

▼

Drama

00.00

Emmy-verðlaunin 2005

▼

Verðlaunahátíð

16.00

Veggfóður

▼

Lífstíll

21.00

Dateline

▼

Fræðsla

19.20

Sampdoria – AC Milan

▼

Fótbolti

8.00 Morgunstundin okkar 9.00 Disneystundin
9.01 Stjáni (27:28) 10.20 Latibær 10.50
Spaugstofan 11.15 Hljómsveit kvöldsins (1:14)
11.45 Á faraldsfæti (1:16) 12.15 Út og suður
12.45 Vetni – orkugjafi framtíðarinnar 13.40
Lási lögga II 15.10 Björk og Medúlla 16.05

14.00 Real World: San Diego (13:27) 14.30
American Dad (3:13) 15.00 The Newlyweds
(23:30) 15.30 The Newlyweds (24:30)
16.00 Veggfóður 17.00 Hell's Kitchen (3:10)
18.00 Friends 3 (6:25) 

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Pingu, Kýrin Kolla,
Litlir hnettir, Sullukollar, Véla Villi, Svampur
Sveins, Könnuðurinn Dóra, Ginger segir frá,
WinxClub, Titeuf, Batman, Skrímslaspilið,
Scooby Doo, Froskafjör, Shoebox Zoo) 11.35
Home Improvement 2 (14:27) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.15 Einu sinni var (2:7) Eva María Jónsdótt-

ir heldur áfram að varpa nýju ljósi á
ýmsa fréttnæma atburði Íslandssög-
unnar, stóra sem smáa. 

19.45 Sjálfstætt fólk (Forsetaheimsókn til
Kína) Einn vinsælasti þátturinn á Ís-
landi.

20.25 Monk (10:16) Rannsóknarlöggan Adri-
an Monk er einn sá besti í faginu. Að-
ferðir hans eru oft stórfurðulegar en
árangursríkar.  

21.10 Blind Justice (5:13) (Blint réttlæti)
Hörkuspennandi myndaflokkur. Jim
Dunbar er rannsóknarlögga í New
York. Hann er einstakur í sinni röð en
Jim er blindur. 

22.00 Emmy-verðlaunin upphitun 2005
Upphitun fyrir verðlaunahátíðina í Los
Angeles. Skyggnst er á bak við tjöldin
og rætt við stjörnurnar. 

0.00 Emmy-verðlaunin 2005 3.00 Crossing
Jordan (3:21) 3.45 La Virgen de los sicarios
(Stranglega bönnuð börnum) 5.25 Fréttir
Stöðvar 2 6.10 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí

23.55 Kastljósið 0.15 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

18.50 Löggan, löggan (7:10) (Polis, polis)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið

20.00 Æska á upplýsingaröld (4:4) (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 (29:29) (Forsvar) Danskur
myndaflokkur um lögmenn sem vinna
saman á stofu í Kaupmannahöfn.

21.40 Helgarsportið 
21.55 Fótboltakvöld Sýnt verður úr leikjum í

lokaumferð Íslandsmótsins.
22.10 Klukkan fimm síðdegis (Panj é asr)

Írönsk verðlaunamynd frá 2003.
Myndin gerist í Afganistan og segir frá
ungri stúlku sem dreymir um að verða
forseti landsins. 

19.00 Game TV Allt það sem þú vilt vita um
tölvur og tölvuleiki færð þú beint í æð
hérí Game TV. 

19.30 Seinfeld (13:24) 
20.00 Seinfeld (17:24) 

20.30 Friends 3 (10:25)
21.00 The Newlyweds (25:30) (Newlyweds

Baby) Í þessum þáttum er fylgst með
poppsöngkonunni Jessicu Simpson og
eiginmanni hennarNick Lachey. 

21.30 The Newlyweds (26:30) (Kentucky Der-
by)

22.00 American Princess (3:6) 20 konur
keppast hér við að láta æskudraum-
inn rætast, að verða sönn
prinsessa.Konurnar munu ganga í
gegnum langt og strangt ferli þar til
ein stendur uppisem prinsessa Amer-
íku.

22.50 Capturing the Friedmans Sláandi heim-
ildarmynd um fjölskyldu sem virðist á
yfirborðinu veraofurvenjuleg og ham-
ingjusöm en liðast í sundur þegar fað-
irinn er kærðurásamt yngsta syni sín-
um fyrir að hafa kerfisbundið misnot-
að börn.

11.30 Cheers – öll vikan 

19.00 Battlestar Galactica – NÝTT! (e) Það er
ítrekað ráðist á geimskipið og mörg-
um er farið að gruna að það sé svik-
ari um borð.

20.00 Popppunktur Skallapoppararnir Felix
og Dr. Gunni snúa aftur í haust með
tilheyrandi skarkala og látum. Þetta er
fimmta þáttaröðin af Popppunkti sem
er ekki undarlegt þar sem þátturinn
hefur notið verðskuldaðra vinsælda
allt frá því að hann hóf fyrst göngu
sína.

21.00 Dateline Í tilefni þess að fjögur ár
eru liðin frá árásunum 11. september
er fjallað um stríð Bandaríkjanna
gegn hryðjuverkum.

22.00 CSI: New York Systurþættir hinna
geysivinsælu C.S.I. og C.S.I: Miami
sem sýndir hafa verið á SkjáEinum.

13.30 The Restaurant 2 (e) 14.20 House (e)
15.10 Sirrý – ný þáttaröð (e) 17.00 Innlit/útlit
(e) 18.00 Judging Amy (e) 

6.00 Live From Bagdad 8.00 Down With
Love 10.00 Juwanna Mann 12.00 Beet-
hoven's 5th 14.00 Live From Bagdad 16.00
Down With Love 18.00 Juwanna Mann
20.00 Beethoven's 5th Bráðskemmtileg
gamanmynd fyrir alla fjölskylduna. 22.00
Barton Fink Dramatísk spennumynd eftir
Cohenbræður. Bönnuð börnum.  0.00 State
of Grace (Stranglega bönnuð börnum) 2.10
Do Not Disturb (Stranglega bönnuð börnum)
4.00 Barton Fink (Bönnuð börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! Entertainment Specials 13.00 The E!
True Hollywood Story 15.00 The E! True
Hollywood Story 16.00 The E! True
Hollywood Story 17.00 The E! True
Hollywood Story 18.00 America's Sweetheart
19.00 The E! True Hollywood Story 20.00
Countdown to the Red Carpet 22.00 Live
from the Red Carpet 0.00 The E! True
Hollywood Story 1.00 The E! True Hollywood
Story

AKSJÓN

7.15 Korter  18.15 Korter  19.15 Korter 20.30
Vatnaskil – Filadelfia 21.00 Níubíó 22.15 Kort-
er

10.00 Hnefaleikar

23.10 Presidents Cup 23.40 Bandaríska
mótaröðin í golfi 

19.20Ítalski boltinn (Serie A) Bein útsending
frá ítalska boltanum. Um helgina
mætast eftirtalin félög: Cagliari –
Messina, Fiorentina – Udinese, Inter –
Leece, Juventus – Ascoli, Lazio –
Treviso, Livorno – Roma, Parma –
Empoli, Reggina – Chievo, Sampdoria
– AC Milan og Siena – Palermo.

21.00 Ameríski fótboltinn (Indianapolis –
Jacksonville) Bein útsending frá leik
Indianapolis Colts og Jacksonville
Jaguars í annarri umferðinni í NFL-
deildinni.

12.10 Landsbankadeildin 13.55 Landsbanka-
mörkin 14.35 UEFA Champions League
16.15 Meistaradeildin með Guðna Bergs
16.55 UEFA Champions League 17.20
Spænski boltinn 

8.45 Sunderland – WBA frá 17.09 10.45
Liverpool – Man. Utd (b) 13.00 Portsmouth –
Birmingham frá 17.09 14.50 Man. City –
Bolton (b) 17.00 Liverpool – Man. Utd. 
19.15 Man. City – Bolton Leikur sem fram
fór fyrr í dag.
21.30 Helgaruppgjör Valtýr Björn Valtýsson
sýnir öll mörk helgarinnar í klukkutíma þætti.
22.30 Helgaruppgjör (e) 
23.30 Dagskrárlok

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning: 

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Dr. Ian Malcolm úr kvikmyndinna Jurassic Park
árið 1993.

,,Yeah, but your scientists were so preoccupied
with whether or not they could, they didn’t stop
to think if they should.“

▼

▼

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 Joyce Meyer 22.30
Blandað efni 23.00 CBN fréttastofan 0.00 Nætursjón-
varp
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Scent of a Woman – 1992 Sleepers – 1996 Black Hawk Down – 2001
Þrjár bestu myndir 
Rons Eldard:

Í TÆKINU 

Úr hnefaleikum í leiklistina
RON ELDARD LEIKUR Í BLIND JUSTICE Á STÖÐ 2 KL. 21.10 Í KVÖLD

ENSKI BOLTINN

0.40 Tru Calling (12:20) 1.25 David Letterm-
an

22.50 Da Vinci's Inquest DaVinci rannsakar
spillingu innan lögreglunnar. 

23.40 C.S.I. (e) 0.25 Cheers – 6. þáttaröð (e)
0.50 Óstöðvandi tónlist 
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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

12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 13.00 Úr leikritasafninu:
Winslow-drengurinn  14.10 Á flakki um Ítalíu
15.00 Borgarsögur

16.08 Veðurfregnir  16.10 Í tónleikasal 18.00
Kvöldfréttir 18.28 Hugað að hönnun 19.00 Ís-
lensk tónskáld 19.50 Óskastundin 20.35
Sagnaþættir 21.15 Laufskálinn 21.55
Orð kvöldsins 22.15 Úr kvæðum fyrri alda

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 

16.00 Fréttir 16.08 Rokkland 18.00 Kvöld-
fréttir 18.25 Auglýsingar

18.28 Tónlist að hætti hússins 
19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljósið 
20.00 Popp og ról  22.00 Fréttir 
22.10 Popp og ról  0.00 Fréttir 

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 9.00 Frá Salzborgarhátíðinni
10.05 Veðurfregnir 10.15 Walter Benjamin
11.00 Guðsþjónusta í Glerárkirkju

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.10 Barnatíminn : Elísabet Brekkan. 13.00
Sögur af fólki. 14.00 Úr skríni e 15.03 Bíó-
þátturinn 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 8.00 Fréttir  8.05
Morguntónar 9.00 Fréttir 9.03 Helgarút-
gáfan 10.00 Fréttir 10.05 Helgarútgáfan
12.20 Hádegisfréttir  12.45 Helgarútgáfan

12.25 Meinhornið

Sjónvarpsverðlaun
Í kvöld fáum við að sjá
beina útsendingu frá Los
Angeles þar sem Emmy-
verðlaunin verða afhent í
57. sinn. Bestu sjónvarps-
þættirnir vinna til verðlauna
sem og þeir leikarar sem
þykja hafa skarað fram úr.
Áhorfendum býðst tækifæri
til að sjá heitustu stjörnurn-
ar valsa um á rauða dreglin-
um í sínu fínasta pússi og
komast að því hverju vert er
að fylgjast með í sjónvarp-
inu þessa dagana.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Stöð 2 kl.0.00

Stórstjörnur á rau›a dreglinum

»

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.30 Motorcycling: Master of Endurance Bol d'Or (24 hours)
France 13.00 FIA World Touring Car Championship By LG: Istan-
bul 15.00 Cycling: Tour of Spain 16.00 Trampoline: World Champ-
ionship Netherlands 17.00 Tennis: ATP Tournament Beijing China
18.30 Boxing: to be announced 19.45 Freestyle Motocross: US
Tour Little Rock United States 20.15 FIA GT: Championship Istan-
bul 20.45 Motorsports: Motorsports Weekend 21.30 Rally: World
Championship Great Britain 22.00 News: Eurosportnews Report
22.15 Sumo: Nagoya Basho Japan 23.15 News: Eurosportnews
Report

BBC PRIME
12.00 Classic EastEnders 12.30 Classic EastEnders 13.00
EastEnders Omnibus 13.30 EastEnders Omnibus 14.00 EastEnd-
ers Omnibus 14.30 EastEnders Omnibus 15.00 Wildlife 15.30
Wildlife 16.00 One Foot in the Grave 16.30 2 point 4 Children 17.00
Down to Earth 18.00 Home From Home 18.30 Changing Rooms
19.00 Get a New Life 20.00 Top Gear Xtra 21.00 Trouble At the Top
21.40 SAS Desert – Are You Tough Enough? 22.00 Holby City
22.40 Black Cab 22.50 Table 12 23.00 A History of Britain 0.00
Terry Jones' Medieval Lives 0.30 Landscape Mysteries 1.00 Greek
Language and People 1.30 Make Italian Your Business 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 World's Best Demolitions: a Family Business 13.00 World's
Best Demolitions: Blowing Up Las Vegas 14.00 Robin Hood:
Prince of Thieves 16.30 Amazing Moments 18.00 King Tut's Cur-
se 19.00 Deep Jungle: New Frontiers 20.00 Deep Jungle: Mon-
sters of the Forest 21.00 Deep Jungle: the Beast Within 22.00
Megastructures: Golden Gate 23.00 The Hunt for Hitler's Scient-
ists 0.00 Paranormal?: Crop Circles

ANIMAL PLANET 
12.00 Big Cat Diary 12.30 Chimpanzee Diary 13.00 The Life of
Birds 14.00 Growing Up... 15.00 Crocodile Hunter 16.00 Austin
Stevens – Most Dangerous 17.00 Jane Goodall's Return to
Gombe 18.00 Pandas of the Sleeping Dragon 19.00 The Life of
Birds 20.00 K9 Boot Camp 21.00 Cell Dogs 22.00 Jane Goodall's
Return to Gombe 23.00 Big Cat Diary 23.30 Chimpanzee Diary
0.00 The Life of Birds 1.00 Growing Up...

DISCOVERY 
12.00 Extreme Machines 13.00 Mythbusters 14.00 Wild Weather
15.00 Ray Mears' Extreme Survival 15.30 Ray Mears' Extreme
Survival 16.00 Blueprint for Disaster 17.00 One Step Beyond
17.30 Massive Machines 18.00 American Chopper 19.00 Myt-
hbusters 20.00 Mythbusters 21.00 Mythbusters 22.00 Hitler in
Colour 23.00 Deadly Women 0.00 Spy

MTV
12.00 Made 13.00 Made 14.00 TRL 15.00 Dismissed 15.30 Just
See MTV 16.30 Trippin' 17.00 World Chart Express 18.00 Dance
Floor Chart 19.00 Switched On MTV 20.00 MTV – I Want A
Famous Face 20.30 MTV – I Want A Famous Face 21.00 MTV – I
Want A Famous Face 21.30 MTV Mash 22.00 MTV Live 23.00 Just
See MTV 

VH1
12.00 Then & Now 15.00 Making the Video MTV 15.30 The Fabu-
lous Life of... 16.00 VH1 Viewer's Jukebox 17.00 VH1 Viewer's
Jukebox 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 Black In The
80s 20.00 Black In The 80s 21.00 Black In The 80s 22.00 VH1
Weekly Album Chart 23.00 VH1 Hits 

CLUB
12.40 Other People's Houses 13.35 Lofty Ideas 14.00 Fantasy
Open House 14.25 Completely Hammered 14.50 Art and Soul
15.15 City Hospital 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50
Crime Stories 17.40 Retail Therapy 18.10 Men on Women 18.40
The Roseanne Show 19.30 It's a Girl Thing 20.00 Cheaters 21.00
What Men Want 21.30 My Messy Bedroom 22.00 Sex and the
Settee 22.30 Women Talk 23.00 Entertaining With James 23.30
Paradise Seekers 23.55 Come! See! Buy! 0.25 The Review 0.50
Vegging Out 1.15 Backyard Pleasures 1.45 Hollywood One on
One

CARTOON NETWORK 
12.00 Dexter's Laboratory 12.30 Ed, Edd n Eddy 13.00
Codename: Kids Next Door 13.30 The Powerpuff Girls 14.00 Hi Hi
Puffy AmiYumi 14.30 Atomic Betty 15.00 Transformers Energon
15.30 Beyblade 16.00 Codename: Kids Next Door 16.30 Foster's
Home for Imaginary Friends 17.00 Duck Dodgers in the 24 1/2
Century 17.30 Charlie Brown Specials 18.00 What's New Scoo-
by-Doo? 18.30 Tom and Jerry 19.00 The Flintstones 19.30 The
Jetsons 20.00 Droopy Master Detective 20.30 Scooby-Doo 21.00
Tom and Jerry 22.00 Dexter's Laboratory 22.30 The Powerpuff
Girls 23.00 Johnny Bravo 23.30 Ed, Edd n Eddy 0.00 Skipper &
Skeeto 1.00 Spaced Out 1.30 Spaced Out 

JETIX
12.05 Digimon II 12.30 Moville Mysteries 13.00 Super Robot Mon-
key Team Hyperforce Go! 13.30 Totally Spies 14.00 Sonic X 14.30
A.T.O.M. Alpha Teens on Machines 15.00 Pucca 15.05 Spider-
Man 15.30 Pucca 15.35 Totally Spies 

MGM
12.00 Inherit the Wind 13.50 Love 600 15.20 Adventures of
Buckaroo Banzai 17.00 Eddie and the Cruisers 18.35 Thieves Like
Us 20.35 Intimate Betrayal 22.15 Mechanic 23.55 Toy Soldiers
1.45 Jinxed!

TCM
19.00 Cannery Row 21.00 Skyjacked 22.40 Mr Ricco 0.20 Task
Force 

HALLMARK
12.00 McLeod's Daughters 12.45 Shattered City 14.15 Run the
Wild Fields 16.00 McLeod's Daughters 16.45 McLeod's
Daughters 17.30 McLeod's Daughters 18.15 McLeod's
Daughters 19.00 McLeod's Daughters 19.45 Jane Doe: Vanishing
Act 21.30 Jessica 23.15 Trail To Hope Rose 0.45 Mrs. Santa Claus

BBC FOOD
12.00 Rocco's Dolce Vita 12.30 The Italian Kitchen 13.00 Off the
Menu 13.30 My Favourite Chef 14.00 My Favourite Chef 14.30
Gondola On the Murray 15.00 The Naked Chef 15.30 Saturday
Kitchen 16.00 After Midnight 17.00 Ainsley's Big Cook Out 17.30
Worrall Thompson 18.00 Sophie's Weekends 18.30 Grigson 19.00
United States of Reza 19.30 The Great Canadian Food Show
20.00 Rachel's Favourite Food 20.30 Beyond River Cottage 21.00
The Hi Lo Club 21.30 Ready Steady Cook 

DR1
12.00 Den sidste bonde 12.30 Himalayas junglenomader 13.20
Niels Hausgaard 14.20 HåndboldS¢ndag 16.00 Huler 16.30 TV
Avisen med Sport og Vejret 17.00 Dansk Folkeparti landsm¢de
17.40 Sådan ligger landet 18.10 Kong Konstantins historie 19.00
TV Avisen 19.20 S¢ndag 19.50 S¢ndagssporten med SAS liga
20.15 Inuit Eksperimentet – i sundhedens tjeneste 20.45 OBS
20.50 Ekstremer 21.35 Depression 22.05 Byen uden grænser 

SV1
12.00 Hearing om prostatacancer 14.00 Dokument utifrån: Vita
farmare, röd jord, svart otålighet 15.00 Mot Kunskapsriket 15.30
Forskare i fält 16.00 BoliBompa 16.01 Nasse 16.05 Poesi 16.10
Ronja Rövardotter 17.00 Bakom kulisserna på zoo 17.30 Rapport
18.00 Svensson, Svensson 18.30 Sportspegeln 19.15 Stopptid
19.20 Agenda 20.15 VeteranTV 20.45 Vetenskap – Space Millenni-
um 21.15 Rapport 21.25 Design 365 21.30 Kommissionen 22.15
Sändning från SVT24

Emmy-verðlaunin 2005
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Þrátt fyrir að íslenskir fjölmiðlar séu
orðnir óþreyjufullir eftir dómum er-

lendra blaða um íslensku kvikmyndirnar
á Toronto-hátíðinni er víst enginn

skjálfti í íslensku
þátttakendun-
um. Viðbrögðin
hafi verið góð
eins og svo
margt oft hefur

komið fram. Illar tungur segja þó að
ekkert sé að marka frumsýningar, þar
klappi allir. Heimildarmenn Fréttablaðs-
ins segja að aðsókn á myndirnar hafi
verið mjög góð og stundum verið sýnt
fyrir fullu húsi. Seinagangur fjölmiðla
hefur þó vakið athygli þeirra sem hafa
sótt hátíðir á borð við Cannes þar sem
tímarit eins og Variety birtu dóma sína
mjög snemma. Skýringanna má að
hluta til rekja til þess að stóru blöðin
hafa ekki jafnmarga blaðamenn á þess-
ari hátíð og öðrum kvikmyndahátíðum.
Þannig er Hollywood Reporter einungis
með tvo blaðamenn til að fylgjast með
allri hátíðinni og dæma allar myndir. 

Það verður hörð barátta á kvikmynda-
hátíðarmarkaðnum í vetur. Í lok

september hefst Alþjóðlega Kvik-
myndahátíðin í Reykjavík þar sem sér-
stök dómnefnd mun veita verðlaun fyrir
Uppgötvun ársins. Þeirri hátíð verður
varla fyrr lokið en að IIFF-hátíðin hefst
en hún sló eftirminnilega í gegn í vor
undir styrkri stjórn Ísleifs B. Þórhalls-
sonar. Þetta vekur óneitanlega tölu-
verða athygli því hingað til hafa kvik-
myndahátíðir ekki þótt arðbær iðnaður.

Þá hefur það þótt lenska að þeir
sem fara reglulega í kvikmynda-
hús sæki ekki kvikmyndahátíðir

og öfugt. Þetta hefur þó
verið að breytast smám
saman og íslenskir kvik-
myndaáhugamenn
ættu að hafa úr nógu
að velja í haust.

Hvíti svanakjóllinn sem Björk
Guðmundsdóttir klæddist á tón-
leikaferð vegna plötunnar
Vespertine verður settur á upp-
boðsvefinn eBay á morgun.
Björk klæddist einnig svipuðum
kjól við afhendingu Óskarsverð-
launanna árið 2001 þegar hún
var tilnefnd fyrir lagið I've Seen
it All úr myndinni Dancer in the
Dark.

Björk gaf tískutímaritinu
Oxfam kjólinn, en það rit starf-
rækir einnig heimasíðu. For-
svarsmenn Oxfam höfðu beðið
þekkta listamenn um að gefa
eitthvað af eigum sínum sem
áttu sér einhverja sögu. Sá sem
býður síðan hæst í hlutinn fær
hann í hendurnar ásamt sögunni
sem fylgir með. Allur ágóði
rennur til góðgerðarmála.

Rose Marsh, talskona Oxfam,
býst við að svanakjóllinn eigi
eftir að vekja mikla athygli.
„Það er hlutur sem er eiginlega
ómetanlegur. Við vitum ekki
hvað við fáum fyrir þessa hluti
en ef fólk fer í uppboðsstríð yfir
kjól Bjarkar gæti upphæðin orð-
ið ansi há,“ sagði hún.

Kjóllinn verður í boði á eBay
frá 18. til 25. september, en á
morgun hefst einnig tískuvika í
London sem stendur yfir til 22.
september. 

Svanakjóllinn bo›inn upp

BJÖRK Söngkonan Björk á
rauða dreglinum þegar Ósk-

arsverðlaunin voru afhent í Los
Angeles 25. mars 2001. Hún

vakti að vonum mikla athygli fyr-
ir kjólinn óvenjulega.

Blaðamaðurinn Ásgeir Tómasson
er um þessar mundir að leggja
lokahönd á ævisögu rokkarans
Rúnars Júlíussonar, sem ber heit-
ið Herra rokk.

„Útgefandinn var búinn að
vera með þessa hugmynd síðan í
fyrra,“ segir Ásgeir um tilurð
bókarinnar, sem kemur út í byrj-
un nóvember. „Ég kom að þessu
í vetur eftir áramótin og þá var
ljóst að þetta yrði mikið ár hjá
Rúnari. Hann varð sextugur, gaf
út pötu og hélt mikinn afmælis-
fagnað. Þetta er búið að vera
mikið Rúnars-ár og ef tilefnið er
ekki núna til að gera þessa bók,
hvenær þá?,“ segir Ásgeir.

Hann segir það hafa komið
vel á vondan þegar leitað var til
hans vegna ævisögunnar, enda
gamall aðdáandi Rúnars og
Hljóma. „Ég hef haft hann fyrir
augum í mörg ár, því það hangir
mynd af Hljómum fyrir ofan
tölvuna hjá mér. Ég gerði líka
tveggja tíma útvarpsþátt um
Hljóma árið 1989 og gerði líka
sjónvarpsþátt um þá þegar
sveitin var fertug, auk þess sem

maður hlustaði á þá í gamla
daga og fór á böll.“

Ásgeir segir það hafa gengið
afskaplega vel að rita ævisöguna,
enda af nógu að taka og að auki
mjög þægilegt að vinna með Rún-
ari. „Við byrjuðum í frumbernsku
og síðan var ævin rakin. Það kom
mér svolítið á óvart hvað æskuár-
in voru umfangsmikil því hann
var orðinn afreksmaður í íþrótt-
um svo snemma og varð meðal
annars Íslandsmeistari 1959.
Hljómaþátturinn er dálítið um-
fangsmikill og sömuleiðis Trú-
brotið en það er frá ýmsu að segja
í öllum köflunum,“ segir hann og
bætir við: „Rúnar er búinn að
vera opinber persóna ansi lengi
og allt hans lífið hefur snúist um
tónlist. Þetta er í raun tónlistar-
saga. Þegar það er búið að safna
þessum fróðleik saman á einn
stað getur þetta orðið býsna fróð-
legt og skemmtilegt.“

Ásgeir er sammála blaðamanni
um að Rúnar sé og hafi verið afar
merkileg persóna í íslensku þjóð-
lífi. „Hann er slíkur dugnaðar-
forkur að maður skilur ekki al-
mennilega hvernig hann hefur
komist í gegnum lífið í kringum
tvítugt. Það virðist sem hann hafi
ekki náð að sofa nokkuð á þessum
tíma, sem er nánast ofurmann-
legt. Hann er úti á landi að spila
sumarið 1964 með Hljómum á
nánast hverju einasta kvöldi og
mætir til Reykjavíkur til að spila
með ÍBK og verður síðan Íslands-
meistari. Ég varð eiginlega
hvumsa þegar ég rak augun í
þetta. Síðan var hann valinn í
landsliðið og þau eignuðust líka
son þetta sumar. Þetta var mjög
magnað sumar í lífi Rúnars, sem
var aðeins 19 ára. Aðrir táningar
hafa varla lifað viðburðaríkara
sumar,“ segir hann.

freyr@frettabladid.is

SAMAN Í HLJÓÐVERINU Rúnar Júlíusson og Ásgeir Tómasson í Upptökuheimilinu, hljóðveri Rúnars á heimili hans í Keflavík.

....fær Hrönn Marinósdóttir fyrir
að fá leikstjórann Pawel
Pawlikowski til að sitja í forsæti
dómnefndar Alþjóðlegu kvik-
myndahátíðarinnar í Reykjavík
en dómnefndin mun velja „Upp-
götvun ársins“.

HRÓSIÐ

FRÉTTIR AF FÓLKI

HIN HLIÐIN
HIN HLIÐIN Á JÓHÖNNU VIGFÚSDÓTTUR DAGSKRÁRGERÐARMANNI Á FM 95,7

Hvernig ertu núna? Bara æðisleg. Sólskin og hamingja í hjartanu. 
Augnlitur: Gráblágrænn.
Starf: Dagskrárgerð við morgunþáttinn Zúber á FM 95,7.
Stjörnumerki: Naut. Ég, Gassi og Svali erum öll naut. 
Hjúskaparstaða: Einhleyp.
Hvaðan ertu? Upphaflega kem ég frá Hellisheiði á Snæfellsnesi. 
Helsta afrek: Að hafa uppgötvað hverju ég hef stjórn á og hverju ég hef ekki stjórn á og
finna hamingjuna í því.
Helstu veikleikar: Ég er frekja, á í erfiðleikum með að halda mér í fýlu og er hræðileg-
ur ökumaður.
Helstu kostir: Það er eiginlega best fyrir aðra að svara því. Ég er góð í mannlegum sam-
skiptum.
Uppáhaldssjónvarpsþáttur: Það er rosalega mikið af góðum þáttum á Stöð 2.
Uppáhaldsútvarpsþáttur: Zúber auðvitað.
Uppáhaldsmatur: Ís og súkkulaðisósa.
Uppáhaldsveitingastaður: Ítalía.
Uppáhaldsborg: Ætli það sé ekki Kaupmannahöfn þessa dagana þar sem allir vinir mín-
ir búa þar.
Mestu vonbrigði lífsins: Þegar ég var ekki kosin í nemendaráð í grunnskóla.

Áhugamál: Mér finnst gaman að skoða Ísland og lesa. Vinnan er líka áhugamál.
Viltu vinna milljón? Já, ég skal alveg taka hana ef þú býður. 
Jeppi eða sportbíll? Ég myndi örugglega skemma sportbílinn
minn strax þannig að ég verð að segja jeppi. 
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? Fornleifafræð-
ingur, lögreglukona, rithöfundur og bókasafnsvörður. 
Hver er fyndnastur/fyndnust? Það er Jónas Breki vinur minn.
Hver er kynþokkafyllst(ur)? Johnny Depp.
Trúir þú á drauga? Já.
Hvaða dýr vildirðu helst vera? Kisi.
Hvaða dýr vildirðu ekki vera? Ánamaðkur.
Áttu gæludýr? Nei. Ég reyndi einu sinni að eiga kött en
varð að gefast upp og senda hann út í sveit. Ég get ekki
einu sinni átt pottablóm.
Besta kvikmynd í heimi: Braveheart.
Besta bók í heimi: Vígslan og Alkemistinn.
Næst á dagskrá: Að halda áfram að búa til æðislegan út-
varpsþátt. Erum svo að vinna í því að koma raunveruleika-
útvarpi á laggirnar..

28.4.1980

Á erfitt me› a› halda mér í f‡lu

RÚNAR JÚLÍUSSON: ÆVISAGA VÆNTANLEG Í NÓVEMBER

Rúnars-árið kórónað með Herra rokk
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Á hra›a
snigilsins

Þegar ég var lítil stúlka var ég al-
gerlega sannfærð um að barátt-

unni fyrir jafnrétti kynjanna yrði
lokið þegar ég yrði fullorðin. Á þeim
árum flykktust konur út af heimilun-
um ýmist til náms eða starfa og mikil
gróska var í baráttunni fyrir jafn-
rétti kynjanna. Þegar ég var orðin
unglingur trúði ég enn að við værum
á hraðri leið til jafnréttis. Þá hafði
orðið bylting í atvinnuþátttöku kven-
na, Vigdís var kosin forseti, Kvenna-
framboðið og seinna Kvennalistinn
var stofnaður og hafði áhrif inn í
gömlu flokkana þannig að konum
fjölgaði verulega á þingi. Karlar tóku
líka mun meiri þátt í heimilisbrasinu
en áður. Þetta var bara alveg að
koma, hélt ég.

ÉG er ekki alveg viss um hvenær ég
gerði mér grein fyrir hversu langt
væri í land og auðvitað gerðist það
smám saman. Konum fækkaði aftur
á þinginu og fjöldi þeirra endur-
speglaðist ekki í fjölda ráðherra og
þær urðu alls ekki forsætisráðherrar,
hafa ekki orðið það enn á litla Ís-
landi. Á vinnumarkaðnum urðu kon-
ur dæmigert deildarstjórar og að-
stoðarskólastjórar en ekki aðal nema
í undantekningartilvikum. Og þar við
situr. 

EIN og ein kona kemst í þá stöðu að
vera aðal. Þó eru konur ákaflega dug-
legar að mennta sig, já meira að
segja duglegri en karlarnir á flestum
sviðum. Samt er að því er virðist
endalaust langt í land að konur hafi
sömu völd í samfélaginu og bara
sömu laun, jafnvel þótt þær vinni
svipaða vinnu og margir karlar og
hafi, eins og þeir, menntað sig til
starfsins.

ÓRALANGT virðist líka í land þegar
kemur að viðhorfum. Við konur
treystum okkur ekki nægilega vel og
karlarnir treysta okkur jafnvel enn
síður, hleypa okkur ekki inn í valda-
blokkirnar sínar. Við verðum öll að
að bindast samtökum um að laga
þetta, og ég segi öll því ég trúi því að
þorri karlmanna vilji að karlar og
konur taki jafna ábyrgð, innan og
utan heimilis og hvarvetna í sam-
félaginu. Þetta snýst fyrst og fremst
um viðhorfsbreytingu. Sláum í klár-
inn og hættum að ferðast á hraða
snigilsins í þessu ferðalagi. Heimur-
inn getur orðið svo miklu betri, rétt-
látari, skemmtilegri og frjórri bæði
fyrir konur og karla. Koma svo!

BAKÞANKAR
STEINUNNAR 

STEFÁNSDÓTTUR


