
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 550 5000

��������	
���

� �

�

HORFUR Í HÖFUÐBORGINNI
Suðvestanátt og nokkur vindur fram eftir degi
og skúraveður. Hitinn ætti að ná sex til átta
stigum yfir daginn. Á morgun má búast við
heldur minni vætu og jafnvel bjartviðri um tíma
en það kólnar dálítið á morgun. VEÐUR 4

SUNNUDAGUR
2. október 2005 - 265. tölublað – 5. árgangur

Jón Atli Jónasson
Brim hlaut fyrstu verð-

laun á New Drama
Festival í Moskvu.

FÓLK 38

Ískaldur

Léttur öllari ROYAL

Nýr konunglegur!
Hannar skartgripi úr 
skíragulli og demöntum.

HENDRIKKA WAAGE

Utangarðs á Íslandi
Franz Stavarsson hafði
legið látinn í íbúð
sinni í hálfan
mánuð þegar
hann fannst.
Margt hefur skýrst
varðandi æviferil
hans eftir að hann
lést.
FÉLAGSMÁL 22

Sigur og tap hjá Haukum
Haukar spiluðu tvo
Evrópuleiki í handbolta á
Ásvöllum í gær. Karlarnir
töpuðu með einu marki
fyrir danska liðinu Arhus
en konurnar
unnu 16
marka stórsigur
á svissneska
liðinu St.
Ottmar.

ÍÞRÓTTIR 24

Undirbúningur jólanna er víða hafinn þó enn séu 83 dagar til jóla:

Jólakortin ger› í sumarbústö›um

VEÐRIÐ Í DAG

JÓL Undirbúningur jólanna er
þegar hafinn á sumum heimil-
um, þótt enn sé vel á þriðja mán-
uð til jóla. Samkvæmt upplýs-
ingum Fréttablaðsins færist það
í vöxt að fólk hefji jólaundirbún-
inginn snemma og eru dæmi um
að fólk kaupi efni til jólakorta-
gerðar á vormánuðum og verji
sumarleyfinu til verksins.

Ingibjörg Guðmundsdóttir,
starfsmaður Garðheima, segir
efni til jólakortagerðar hafa
selst vel í allt sumar og telur að
fólk dreifi undirbúningi jólanna
yfir lengri tíma en áður svo það
geti notið desembermánaðar í
friði og ró.

Sunna Guðmundsdóttir í Jóla-
húsinu við Skólavörðustíg segir
greinilegt að fólk sé farið að

hugsa til jólanna og í sama
streng tekur Kristinn Einars-
son, framkvæmdastjóri Blóma-
vals. Þar verða jólavörurnar
settar í búðir eftir helgi.

Jólahúsið er opið allan ársins
hring en Sunna segir flesta sem
í búðina koma yfir sumarmán-
uðina gera það af forvitni. Nú sé
hins vegar greinilegt að fólk sé
farið að huga að sjálfum jóla-
undirbúningnum. - bþs

HELGARVIÐTAL 18

▲

STERKASTI FATLAÐI MAÐUR HEIMS Finninn Pahvo Jauhojarvi sigraði í gær þriðja árið í röð í keppninni um sterkasta fatlaða mann heims.
Pahvo er einfættur og í hjólastól eftir alvarlegt slys sem hann lenti í ellefu ára að aldri, en þá féll háspennulína á hann og hann fékk í
tvígang 10.000 volta straum í gegnum líkamann.

JÓLIN KOMA
Sunna Guðmundsdóttir í Jólahúsinu merk-
ir á viðskiptavinum að jólaundirbúningur-
inn sé víða hafinn.
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EIÐUR SMÁRI Hefur verið óheppinn það
sem af er tímabili en hann er harðákveð-
inn í því að gefast ekki upp.

Eiður Smári Guðjohnsen:

Eflist til muna
vi› mótlæti›
FÓTBOLTI Keppnistímabilið hefur
ekki byrjað vel hjá Eiði Smára
Guðjohnsen, leikmanni Chelsea, en
hann hefur verið afar óheppinn með
veikindi og meiðsli það sem af er.
Að auki hafa nokkrir leikmenn bæst
í hópinn hjá stjörnumprýddu liði
Chelsea sem ógna stöðu Íslendings-
ins í liði meistaranna. Eiður trúir
því að hann muni vinna sér sæti í
liðinu á endanum. „Ég er þannig
gerður að ég eflist til muna við allt
mótlæti og þegar á reynir þá held
ég að mínir bestu leikir með
Chelsea hafi oft verið þegar mest
liggur við. Allar hindranir eru til
þess að yfirstíga þær en ekki til
þess að forða sér undan þeim,“ seg-
ir Eiður Smári í ítarlegu viðtali við
Fréttablaðið í dag.

-mh / sjá nánar á blaðsíðu 26 

STJÓRNMÁL Svandís Svavarsdóttir
bar sigur úr býtum í forvali
vinstri grænna í Reykjavík sem
haldið var í gær og mun hún því
skipa efsta sætið á lista flokksins
í borgarstjórnarkosningunum í
vor. 

Vinstri græn í Reykjavík geng-
ust í gær fyrir forvali á framboðs-
lista sinn fyrir borgarstjórnar-
kosningarnar á vori komanda. Á
kjörskrá voru 750 félagar í hreyf-
ingunni og komu 392 gild atkvæði
upp úr kosningunum. Þegar rætt
var við Stefán Pálsson, formann
kjörstjórnar rétt áður en kjör-
fundi lauk í gærkvöld kvaðst hann
ánægður með kjörsóknina. „Það
hefur gengið vel í dag. Þetta er í
fyrsta skipti sem við göngust fyr-
ir slíku forvali og þar sem ekki

var búist við miklum átökum um
fyrstu tvö sætin erum við sátt.“

Tíu voru í kjöri og þegar
Fréttablaðið fór í prentun í gær-
kvöld var ljóst að Svandís Svav-
arsdóttir, formaður VG í Reykja-
vík, hefði borið sigur úr býtum en
277 greiddu henni atkvæði sitt í
fyrsta sæti, eða rúmlega sjötíu
prósent gildra atkvæða. Á hæla
henni kom Árni Þór Sigurðsson
borgarfulltrúi með samtals 167 at-
kvæði í fyrstu tvö sætin. Í þriðja
sæti hafnaði svo Þorleifur Gunn-
laugsson með 160 atkvæði í fyrstu
þrjú sætin. Svandís kvaðst afar
ánægð með svo afgerandi
stuðning í samtali við Fréttablaðið
í gærkvöld og sagðist hlakka til
kosninganna í vor.

Aðrir í kjöri voru Ásta Þorleifs-

dóttir, Grímur Atlason, Guðný
Hildur Magnúsdóttir, Magnús
Bergsson, Sóley Tómasdóttir,
Ugla Egilsdóttir og Þorvaldur
Þorvaldsson.

Vinstri grænir hyggjast bjóða
fram svonefndan fléttulista þar
sem sætin skiptast jafnt á milli
karla og kvenna. Í ljósi þessa er
ljóst að kona mun skipa fjórða
sæti listans.

Vinstri grænir stefna að því að
fá þrjá borgarfulltrúa í kosningun-
um og var ljóst fyrir forvalið að
slagurinn stæði því um þriðja sæt-
ið. Í skoðanakönnun sem Frétta-
blaðið gerði fyrir rúmum mánuði
sögðust hins vegar 8,8 prósent að-
spurða ætla að kjósa vinstri græna
og fengju þau samkvæmt því að-
eins einn borgarfulltrúa. - shg

Svandís hlutskörpust
Svandís Svavarsdóttir sigra›i í forvali vinstri grænna í Reykjavík í gær. Árni
fiór Sigur›sson skipar anna› sæti á lista flokksins í vor og fiorleifur Gunn-
laugsson fla› flri›ja. Kjörsókn var tæplega sextíu prósent.

Sveltir bræður:

Átu milliveggi
BANDARÍKIN New Jersey ríki hefur
verið dæmt til að greiða fjórum
ungum bræðrum jafnvirði 760
milljóna króna í skaðabætur en
starfsmönnum félagsmálayfirvalda
yfirsást að fósturforeldrar þeirra
höfðu svelt þá árum saman.

Upp komst um málið árið 2003
en þá var elsti bróðirinn, þá nítján
ára gamall, gripinn við að gramsa í
ruslatunnum. Hann leit út fyrir að
vera sjö ára. Í ljós kom að fjórir
bræður hans sem komið hafði verið
í fóstur voru í svipuðu ásigkomu-
lagi. Þeir höfðu verið sveltir en
reynt að draga fram lífið á gifsþil-
plötum og hráu pönnukökudeigi.

Fósturforeldrarnir neituðu öll-
um ásökunum og sögðu drengina
glíma við átröskun. ■

Smí›ar allan 
daginn

Í MIÐJU BLAÐSINS  

● atvinna

▲

SIGURÐUR AXEL SVEINSSON
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Löggjafarþing Íslendinga sett í 132. sinn í gær:

Ólíkir fjölmi›ar gætu flroska› l‡›ræ›i›
ALÞINGI Forseti Íslands, Ólafur
Ragnar Grímsson, talaði meðal
annars um lýðræði og þær breyt-
ingar sem orðið hafa á fréttaflutn-
ingi í ræðu sinni við setningu 132.
löggjafarþings Íslendinga í gær. 

„Lýðræðið er í vaxandi mæli
vettvangur fólks með ólíka
reynslu, mismunandi upplýsingar,
fréttir sem berast úr mörgum átt-
um,“ sagði forsetinn í ræðu sinni.
Hann benti á að áður fyrr hefðu
allir fengið sömu fréttir, útvarpið
hefði aðeins verið með eina rás og
flokkakerfið hefði stjórnað frétt-
um dagblaðanna. Nú réði fjöl-
breytileikinn hins vegar ríkjum
og fjölmargar stöðvar og ólíkir

miðlar berðust um hylli fólksins.
Forsetinn taldi að þessi þróun
gæti orðið lýðræðinu til aukins
þroska.

Setning Alþingis hófst með
guðsþjónustu í Dómkirkjunni þar
sem séra Valgeir Ástráðsson
predikaði og þjónaði fyrir altari,
ásamt Karli Sigurbjörnsyni, bisk-
upi Íslands. Að guðsþjónustu lok-
inni gengu forsetinn, biskup, ráð-
herrar, þingmenn og aðrir gestir
yfir í Alþingishúsið þar sem for-
setinn setti þingið. Að lokinni
setningu og ræðu forseta tók Hall-
dór Ásgrímsson starfsaldursfor-
seti við fundarstjórn og stjórnaði
kjöri nýs forseta Alþingis. -eö

DANMÖRK Dagblaðið Berlingske
Tidende gerði Baugsmálinu góð skil
í lok síðustu viku. Blaðið ræðir um-
fjöllun fjölmiðla um málið en einnig
bendir það á tengsl Davíðs Odds-
sonar, fyrrverandi forsætisráð-
herra, við framvinduna.

„Gagnárás Baugs“ er fyrirsögn
Berlingske Tidende á grein sem
birtist í fyrradag þar sem segir að
„ásakanir um fjárkúganir, morðhót-
anir og samsæri fylli nú alla fjöl-
miðla á Íslandi“. Þar er sagt frá at-
burðarás síðustu daga og tengsl
helstu málsaðila. Greinilegt er á
greinarhöfundi að honum þykir
málið nánast farsakennt þótt hann
taki enga afstöðu með neinum sem
aðild eiga að því.

„Guðfaðir samsærisins“ – sem
tengist ritstjóranum [Styrmi Gunn-
arssyni], framkvæmdastjóranum
[Kjartani Gunnarssyni] og lögfræð-
ingi Sullenbergers [Jóni Steinari

Gunnlaugssyni] er sagður hinn
voldugi forsætisráðherra Íslands í
tólf ár, Davíð Oddsson. Rifjað er
upp að Davíð reyndi að setja lög
sem bannað hefðu „yfirráð Baugs
yfir fjölmiðlum“ en forseti Íslands
„hvers börn vinna hjá Baugi“ neit-

aði að staðfesta þau. Jafnframt er
sagt frá því að eftir að hafa staðið
fyrir einkavæðingu ríkisbankanna
hafi Davíð kvartað yfir útlánagleði
þeirra og farið með „hópi fjölmiðla-
manna í KB banka til að taka út eig-
in innistæðu“. -shg

NÝKJÖRINN FORSETI ALÞINGIS Sólveig
Pétursdóttir þakkaði þingmönnum það
traust sem þeir sýndu henni.

Sólveig Pétursdóttir forseti:

Vonast eftir
sátt og samf‡si 
ALÞINGI Sólveig Pétursdóttir var
kjörin forseti Alþingis við setningu
þess í gær. Hún þakkaði þingmönn-
um það traust sem þeir sýndu henni
með því að kjósa hana. 

„Ég á þá von heitasta á þessari
stundu að góð samvinna og sáttfýsi
ríki um stjórn þingsins jafnvel þótt
tekist verði á um mál sem fyrir Al-
þingi verða lögð á þeim vetri sem í
hönd fer,“ sagði Sólveig er hún
ávarpaði þingheim. 

Sólveig sagði það ásetning sinn
að eiga gott samstarf við þingmenn
úr öllum flokkum. -eö

Ritsko›un
Sökum lögbanns sem sýslu-
maðurinn í Reykjavík setti á
skrif Fréttablaðsins sem
byggja á tölvupósti, sem með
einum eða öðrum hætti hefur
haft viðkomu hjá Jónínu Bene-
diktsdóttur, eru lesendur beðn-
ir að athuga að blaðið getur þar
með ekki skrifað fréttir um að-
draganda rannsóknar Baugs-
málsins eins og það hefði kosið
að gera. Sýslumaður hefur
bannað Fréttablaðinu að endur-
birta, í heild eða hluta, fyrri
fréttir um sama mál. Þar sem
fátt fréttnæmt var eftir óbirt í
þeim gögnum sem hald var lagt
á munu aðgerðir sýslumanns
ekki skaða fréttaskrifin eins
mikið og í fyrstu mætti ætla.

-ritstj.

Dreamweaver MX 2004

Dreamweaver er eitt vinsælasta vefsmíða-
forrit á markaðnum í dag enda bæði
fjölbreytt og afar einfalt í notkun.  Á þessu
námskeiði verður farið í helstu grunnatriði
Dreamweaver og hvernig má nota það til
að búa til vefsíður og halda þeim við.

Einnig verður kennd notkun margmiðlunar-
efnis og javascript til að krydda vefsíður
ásamt faglegri uppsetningu skráa á vefsvæði.
Í lok námskeiðsins búa nemendur til full-
kláraðan vef og læra hvernig á að setja vefsíður inn á Netið. Sjá nánari
lýsingu á heimasíðu skólans.

Lengd námskeiðs 31 kennslustund.  Kennt er mánudags- og
miðvikudagskvöld frá kl 17:30 - 21:00. Hefst 10. okt og lýkur 26.okt.
Verð kr. 29.000,-  (Kennslubók innifalin)

V E F S M Í Ð I
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SPURNING DAGSINS
firáinn, var kalt hjá Slippstö›-
inni?

„Nei, það var hiti í mér og öðrum.“

Þráinn Karlsson leikari á Akureyri sýndi starfs-
mönnum Slippstöðvarinnar stuðning í verki með
því að mæta með rauðan fána og standa vaktina
með þeim í gær. 

SETNING ALÞINGIS Gengið til þinghúss að lokinni guðsþjónustu í Dómkirkjunni.

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/V

IL
H

EL
M

Skemmtistaður í Kópavogi:

Lögregla vísa›i 
krökkum á dyr 
LÖGREGLA Fimm krökkum undir
átján ára aldri var vísað út af
skemmtistað í Kópavogi í fyrrinótt.
Að sögn lögreglu var mikill fjöldi
unglinga á staðnum en flestir náðu
að koma sér burt á meðan aðgerðir
lögreglu stóðu yfir. Málinu er ekki
lokið af hálfu lögreglu enda leyfi lög
að eigandi staðarins verði áminntur,
sektaður eða verði látinn sæta lokun
staðarins. - gag
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Berlingske Tidende segir frá framvindu Baugsmálsins:

Máli› sagt allt a› flví farsakennt

BERLINGSKE TIDENDE Dagblaðið hefur áður fjallað um málaferlin gegn Baugi enda eru
umsvif fyrirtækisins í Danmörku talsverð.

ÞYRLA LANDHELGISGÆSLUNNAR TF Sif
sótti slasaðan bónda á Holtavörðuheiði í
gær.

Bitrufjörður á Ströndum:

Bóndi slasast í
göngum
LÖGREGLUMÁL Bóndi slasaðist alvar-
lega er hann hrapaði í klettum fyrir
ofan bæinn Þórustaði í Bitrufirði á
Ströndum er hann var að smala fé.
Ekki náðist samband við lögreglu
fyrr en þremur tímum eftir slysið
þar sem það átti sér stað á svæði
utan símasambands. Sjúkrabíll ók
bóndanum að Holtavörðuheiði þar
sem þyrla Landhelgisgæslunnar, TF
Sif, sótti manninn og flutti á Land-
spítala – háskólasjúkrahús.

Vakthafandi læknir segir líðan
bóndans sæmilega. Hann hafi ekki
hlotið alvarleg beinbrot en sé á gjör-
gæslu. ■

KJARABARÁTTA Starfsmenn Slipp-
stöðvarinnar á Akureyri ákváðu
um sexleytið í gær að hætta að-
gerðum eftir dramatískan fund
með stjórnarformanni fyrirtæk-
isins og lögfræðingi hans. 

„Við féllumst á að hætta að-
gerðum á þeim forsendum að
okkur þótti sýnt að við myndum
ekki ná fram þessum launakröf-
um okkar,“ segir Þorsteinn Har-
aldsson, trúnaðarmaður starfs-
mannanna. Starfsmennirnir
höfðu átt von á því að fá laun sín
greidd af fjármagni sem var að
koma inn í fyrirtækið, en á fund-
inum var þeim sagt að Lands-
bankinn hefði átt veð í þessum
peningum og hefði fryst launa-
greiðslurnar. 

Ekkert hafði verið rætt við
starfsmennina þegar kom á dag-
inn að launin yrðu ekki greidd
út. Í kjölfar þess gripu þeir til
mótmælaaðgerða og komu í veg
fyrir að flutningabíll frá Lands-
virkjun kæmist af athafna-
svæði Slippstöðvarinnar. „Við
þurftum aðgerðir til að fá
menn til að funda,“ segir Þor-
steinn. Hann segir
að þungt hafi
verið í
f u n d a r -

mönnum, en hann giskar á að 70
til 80 starfsmenn hafi verið þar.
„Menn voru reiðir og svekktir,
sérstaklega yfir því að launa-
menn skyldu ekki vera upplýstir
um stöðu mála. Þetta var ekki
nokkur framkoma og þeir viður-
kenndu það.“

Fundurinn átti upphaflega að
fara fram fyrr um morguninn,
en þegar starfsmennirnir
komu til fundarins voru

stjórnarformaðurinn og
lögfræðingur hans ekki

mættir. Þegar náðist í þá

gáfu þeir þá skýringu að fjöl-
miðlar hefðu verið á svæðinu,
og var því boðaður nýr fundur
sem var lokaður fjölmiðlum. 

Þorsteinn tók það fram að
hann vildi hvorki gagnrýna
Landsvirkjun né Landsbankann.
„Það verja allir sitt í svona
stöðu.“ Hann sagði óánægjuna
fyrst og fremst vera með stjórn-

endur fyrirtækisins. 
Þótt starfsmenn Slipp-

stöðvarinnar hafi nú látið
af beinum aðgerðum
munu þeir áfram fylgjast

með athafnasvæðinu.
Til greina kemur að
grípa aftur til að-
gerða eigi að flytja
verðmæti af at-
hafnasvæðinu.

Ekki náðist í
Hilmi Hilmisson,
stjórnarformann

Slippstöðvarinnar,
í gær. 

grs@frettabladid.is

Starfsmenn Slippstö›varinnar létu af beinum a›ger›um seinnipartinn í gær-
kvöldi flar sem fleir sáu ekki fram á a› fá launin greidd eftir fund me› stjórn-
arformanni fyrirtækisins. Rei›i og svekkelsi einkenndu fundinn.

Svekktir starfsmenn
hættir a›ger›um

ERFIÐUR DAGUR Í SLIPPSTÖÐINNI Þráinn Karlsson leikari stendur vörð um athafnasvæði Slippstöðvarinnar á Akureyri í stalínískum stell-
ingum.
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Á Kauphlaupi í Smáralind geturðu fengið ótrúleg tilboð
á nýjum vörum! Komdu og gerðu góð kaup!
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Geimförum skotið upp í himingeiminn í gær:

Heimfer›in er ekki trygg›
BAIKONUR, AP Bandaríski milljóna-
mæringurinn Gregory Olsen
varð í gær þriðji maðurinn til að
kaupa sér far út í geiminn. Hann
var um borð í rússnesku Soyuz-
geimfari sem skotið var út í him-
ingeiminn frá geimferðastöðinni
í Baikonur í Kasakstan.

Auk Olsens eru um borð
geimfararnir William McArthur,
frá Bandaríkjunum, og Valey
Tokarev, frá Rússlandi. Förinni
er heitið til alþjóðlegu geim-
stöðvarinnar sem sveimar á
sporbaug um jörðu. Olsen mun
snúa aftur eftir nokkra daga
með tveimur geimförum sem
dvalið hafa í stöðinni síðasta

hálfa árið og hinir tveir geimfar-
arnir munu leysa af hólmi. 

Rússnesk yfirvöld segjast
hins vegar ekki geta ábyrgst
heimflutning McArthurs næsta
vor nema bandaríska geimferða-
stofnunin NASA fjármagni
geimferðina. NASA er í vanda að
þessu leyti því bandarísk lög
banna að stofnunin taki þátt í
slíku. Bandaríkjamenn geta ekki
sótt geimfarann sjálfir af því að
hætt hefur verið við geimskutlu-
áætlunina um óákveðinn tíma
eftir erfiðleika geimferjunnar
Discovery í sumar.

- shg

Grei›a ekki gjöld
sem kve›i› er á um 
Forma›ur Verkal‡›sfélags Akraness segir danska i›na›armenn hjá Ístaki
hvorki hafa uppsagnarfrest né veikindarétt. Lögfræ›ingur Samtaka
atvinnulífsins segir a› fari› sé a› lögum.

VERKALÝÐSMÁL „Við tókum eftir því
að ekki var verið að greiða þau
gjöld sem kveðið er á um til stétt-
arfélagsins,“ segir Vilhjálmur
Birgisson, formaður Verkalýðsfé-
lags Akraness um á annan tug
danskra iðnaðarmanna sem hafa
starfað fyrir Ístak að stækkun
Norðuráls. Félagið fór fram á að
þau gjöld yrðu greidd og fékk þá
bréf frá lögfræðingi Samtaka at-
vinnulífsins sem kom þeim á
óvart.

„Þeir túlka lögin svo að einung-
is þurfi að uppfylla lágmarkslaun,
yfirvinnugreiðslur, orlofsgreiðsl-
ur, lágmarkshvíldartíma og há-
marksvinnutíma,“ segir Vilhjálm-
ur. „Ótal önnur kjaraatriði sem
um hefur samist í kjarasamning-
um síðustu áratugi eru ekki inni-
falin.“ Hann nefnir uppsagnar-
frest, veikindaréttindi, slysarétt
og fleira. „Þetta er í fyrsta skipti
sem við fáum þessa skýringu. Séu
lögin svona verða menn að gera
svo vel að laga þau. Fyrirtæki eru

að komast hjá ótal kostnaðarsöm-
um kjaraatriðum þegar þau ráða
menn í gegnum starfsmannaleig-
ur.

Skúli Thoroddsen, fram-
kvæmdastjóri Starfsgreinasam-

bandsins, segir afstöðu Samtaka
atvinnulífsins algerlega ólíðandi.
„Lagatúlkunin er bara móðgun við
verkalýðshreyfinguna,“ segir
hann. „Þau lög sem vísað er til
gera ráð fyrir því að greiða eigi
lágmarkslaun. Þau eru ákveðin í
kjarasamningum. Þessi nýja lína
gengur hins vegar út á það að fyr-
irtæki innan samtakanna þurfi
ekki að fylgja ákvæðum kjara-
samninga um suma starfsmenn. 

Hrafnhildur Stefánsdóttir,
yfirlögfræðingur Samtaka at-
vinnulífsins, segir Ístak starfa í
samræmi við lög um réttarstöðu
starfsmanna sem starfa tíma-
bundið á Íslandi á vegum erlendra
fyrirtækja. „Ístak er ekki vinnu-
veitandi þessara manna,“ segir
Hrafnhildur, en þeir eru starfs-
menn stórrar danskrar starfs-
mannaleigu. grs@frettabladid.is

William Bennett:

Saka›ur um
kynfláttahatur
BANDARÍKIN William Bennett,
menntamálaráðherra í ríkisstjórn
Ronalds Reagan, reitti stóran hluta
Bandaríkjamanna til reiði í vikunni
þegar hann sagði í útvarpsþætti sín-
um að ef börnum þeldökkra væri
eytt á fósturstigi myndi draga úr
glæpum.

Bennett viðurkenndi að slíkar
ráðstafanir væru siðferðislega
óverjandi en engu að síður ítrekaði
hann að glæpatíðni myndi minnka
væri gripið til þeirra. Talsmaður
Hvíta hússins sagði að forsetinn
teldi ummæli flokksbróður síns afar
óviðeigandi og demókratar skoruðu
á hann að draga þau til baka.

Óvissuástand á Súðavík:

Tvö fyrirtæki
skapa 20 störf
SÚÐAVÍK Um síðustu mánaðamót
var átján manns sagt upp vinnu
sinni í rækjuverksmiðjunni
Frosta í Súðavík. „Við þetta
skapaðist mikið óvissuástand í
atvinnumálum hér í Súðavík.

Við fórum í
það að skoða
þessi mál og
reyna að
bregðast við
á s t a n d i n u , “
segir Ómar
Már Jónsson,
sveitarstjóri í
Súðavík.

Niðurstaðan
varð sú að með
hjálp tveggja
f y r i r t æ k j a
tókst sveitar-
stjórninni að
útvega tuttugu

ný störf í staðinn. Fyrirtækin
hefja bæði starfsemi í hluta af
húsnæði rækjuverksmiðjunnar
Frosta. „Annað fyrirtækið heitir
Stál og hnífur og það hefur
rekstur á næstu tveimur vikum
á neðri hæðinni. Hitt fyrirtækið
er Hraðfrystihúsið Gunnvör og
það verður með vinnslu á lifur
sem mun fara af stað einhvern
tímann fyrir áramót. Það mun
hins vegar útvega einhver störf
strax í upphafi,“ segir Ómar
sem er bjartsýnn á framhaldið.

-eö

www.leikhusid.is

Barnaleiksýning ársins 2005
Sýning í dag kl. 14:00!
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LÖGREGLUFRÉTTIR
ÖLVAÐIR ÖKUMENN Við hefðbundið
eftirlit tók lögreglan í Hafnarfirði
þrjá ökumenn, sem grunaðir eru
um ölvun við akstur. Ekki var hér
einvörðungu um unga ökumenn að
ræða. Blóðsýni var tekið úr þeim
og geta þeir átt von á að missa öku-
réttindin.
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TIL STJARNANNA Gregory Olsen greiddi
sem nemur 1,2 milljörðum íslenskra króna
fyrir farseðillinn með Soyuz-farinu.

ÓMAR MÁR JÓNS-
SON Sveitarstjóri
Súðavíkurhrepps.

LÖGREGLUFRÉTTIR
FJARÐARHEIÐI LOKAÐIST Í
TVÆR STUNDIR Flutningabíll
með tengivagn lokaði Seyðis-
fjarðarvegi í tvær klukkustund-
ir í gærdag. Hann rann til í
hálku og endaði þversum á veg-
inum. Aðrir flutningabílar
höfðu farið yfir Fjarðarheiði
keðjulausir. Umferð var mikil
og biðu menn í þrjátíu til fjöru-
tíu bifreiðum eftir að flutninga-
bílnum væri komið af veginum.

Nesjavallavirkjun:

Heilsuhótel á
Nesjavöllum
NESJAVALLAVIRKJUN Síðasti áfangi
Nesjavallavirkjunar var vígður
klukkan ellefu í gærmorgun. Það
var þrjátíu megavatta gufuhverfill
sem var tekinn í notkun í gær en
fyrsti áfangi virkjunarinnar var 100
megavatta varmaframleiðsla sem
var gangsett 1990. 

Nú er Nesjavallavirkjun komin
með 300 megavatta varmafram-
leiðslugetu og getur hún því ein og
sér séð um rúmlega þrjátíu prósent
af varmaþörf höfuðborgarsvæðis-
ins og um sextíu prósent af raf-
magnsþörf þess.

Uppbyggingu á Nesjavöllum er
þó ekki lokið því fyrirhugað er að
byggja heilsuhótel á svæðinu. -eö

Kjörfundur í Dresden:

Gæti höggvi›
á hnútinn
DRESDEN, AP Íbúar Dresden í Þýska-
landi ganga loks að kjörborðinu í
dag og er búist við að úrslitin þar
geti ráðið miklu um hvort Angela
Merkel, leiðtogi kristilegra
demókrata, eða Gerhard Schröder,
leiðtogi jafnaðarmanna, muni
hreppa kanslarastólinn.

Kjörfundi í Dresden var frestað
á dögunum þar sem einn frambjóð-
endanna andaðist. Enda þótt úrslitin
þar muni ekki hafa afgerandi áhrif á
heildarniðurstöður kosninganna
gætu þau orðið til að höggva á hnút-
inn í stjórnarmyndunarviðræðun-
um. Leiðtogar beggja stóru flokk-
anna sóttu borgarbúa heim á föstu-
dag til að sannfæra þá um ágæti sitt.

KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

61,55 61,85

108,66 109,18

74,22 74,64

9,944 10,002

9,429 9,485

7,952 7,998

0,5427 0,5459

89,18 89,72

GENGI GJALDMIÐLA 30.09.2005
GENGIÐ

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SALA

104,2646

NORÐURÁL Dönsku starfsmennirnir sem eru á annan tug vinna við stækkun Norðuráls
fyrir Ístak. Þeir vinna hjá danskri starfsmannaleigu.

HRAFNHILDUR STEFÁNSDÓTTIR Yfirlög-
fræðingur Samtaka atvinnulífsins.

SKÚLI THORODDSEN Framkvæmdastjóri
Starfsgreinasambandsins.



Aukið frelsi
SPRON VAXTABÓT

SPRON Vaxtabót er óverðtryggður sparnaðarreikningur á Netinu sem ber háa, stighækkandi vexti eftir upphæð

– og auk þess stighækkandi vaxtaálag eftir lengd sparnaðartímabils.

• Algjört frelsi

• Engin lágmarksinnborgun en verðlaunað fyrir hærri innstæðu

• Enginn binditími en verðlaunað fyrir lengra sparnaðartímabil

• Engin úttektargjöld á Netinu

SPRON VIÐBÓT

SPRON Viðbót er verðtryggður sparnaðarreikningur á Netinu, bundinn í 36 mánuði, sem ber háa grunnvexti

og auk þess stighækkandi vaxtaviðbót eftir lengd sparnaðartímabils að binditíma loknum.

• Aukið frelsi

• Vaxtaumbun tryggð á áframhaldandi innstæðu að binditíma loknum

• Engin lágmarksinnborgun

• Engin úttektargjöld á Netinu

– fyrir allt sem þú ertUpplýsingar í síma 550 1400 eða á www.spron.is

Tveir nýir, einstakir hávaxta-sparnaðarreikningar á Netinu:

Tvöföld vaxtabót – eftir upphæð og lengd innstæðu

Háir, verðtryggðir grunnvextir og vaxtaviðbót að binditíma loknum

Aðeins á Netinu – stofnaðu reikning á www.spron.is



6 2. október 2005  SUNNUDAGUR

Miklar breytingar fyrirhugaðar á miðbæ Selfoss:

Tveir turnar munu
rísa í mi›bænum
SELFOSS Miklar breytingar eru fyr-
irhugaðar á miðbæ Selfoss. Hug-
myndin er að í miðbænum verði
fjölskyldugarður með fjölbreyttri
þjónustu og ýmsum afþreyingar-
möguleikum. Meðal annars er
áætlað að tveir turnar, með alls
120 íbúðum, veitingastaðir,
íþróttavöllur, samkomusvæði,
leikvöllur, göngugata og torg
verði í miðbænum.

Einar Njálsson, bæjarstjóri Ár-
borgar, kynnti breytingarnar á
Hótel Selfossi í gær. Hann segir
að fundurinn hafi verið fjölmenn-
ur og fólk hafi almennt verið mjög

jákvætt.
„Fulltrúar sveitarfélagsins

hafa fengið tækifæri til þess að
fylgjast með vinnunni við hönnun
miðbæjarins. Við höfum fengið að
koma með tillögur og koma sjón-
armiðum íbúa á framfæri. Það
hefur verið tekið fullt tillit til
þeirra og okkur sýnast þessar
hugmyndir vera mjög spenn-
andi,“ segir Einar. 

Það er danska arkitektastofan
3xN sem sér um hönnun svæðis-
ins og er það von heimamanna að
breytingarnar muni auka lífsgæði
íbúa Árborgar. -eö

Yfirvöld á hættulegri braut
Fræ›imenn eru sammála um a› mjög ríkar ástæ›ur ver›i a› búa a› baki lögbanni á birtingu uppl‡singa
sem fjölmi›lar búa yfir. Lektor vi› Háskólann á Akureyri segir yfirvöld á hættulegri braut í málinu.

LÖGBANN „Það að setja lögbann á
frekari birtingu efnis fjölmiðla fer
ekki gegn tjáningarfrelsi þeirra
samkvæmt túlkun Mannréttinda-
dómstóls Evrópu en að baki slíkrar
íhlutunar í störf blaðamanna þurfa
að liggja veigamiklar ástæður,“
segir dr. Herdís Þorgeirsdóttir,
lagaprófessor við Viðskiptaháskól-
ann á Bifröst. Í framhaldinu nefnir
Herdís dóm Mannréttindadóm-
stólsins í máli blaðamannsins
Goodwin gegn Bretlandi en honum
hafði verið gert að gefa upp hver
lak í hann trúnaðarskjölum um af-
komu stórfyrirtækis. Enda þótt
blaðamaðurinn hefði ekki talið fyr-
irhugaða birtingu efnisins snúast
um veigamikla almannahagsmuni
heldur að það væri einfaldlega
fréttnæmt komst dómstóllinn að
þeirri niðurstöðu að stjórnvöld
hefðu brotið á rétti hans. 

Herdís segist ekki að svo stöddu
treysta sér til að meta hvort nógu
miklir hagsmunir liggi að baki til að
beita 365 prentmiðla lögbanni eins
og sýslumaðurinn í Reykjavík
ákvað á föstudaginn. „Stóra spurn-
ingin er sú hvort borið hafi brýna
nauðsyn til að grípa inn í störf fjöl-
miðlanna með þessum hætti til að
vernda rétt þeirra einstaklinga sem
fara fram á lögbannið. Eins og
Mannréttindadómstóllinn hefur
margítrekað er réttur almennings

til upplýsinga svo veigamikill að
það þarf sterk, málefnaleg rök til
að réttlæta svo afgerandi aðgerð.“

„Mér kemur þetta á óvart, sér-
staklega hversu víðtækur úrskurð-
urinn er,“ segir Birgir Guðmunds-
son, blaðamaður og lektor við Há-
skólann á Akureyri um lögbannið.
„Ég man ekki eftir að lögbann hafi
áður verið sett við heimildum sem
eru þegar komnar á blað.

Svo finnst mér harkalegt að
sýslumaður geri gögnin upptæk því
þar með geta þeir eyðilagt mögu-
leika blaðsins á að halda trúnaði við
heimildarmenn. Mér finnst yfir-
völd vera komin á mjög hættulega
braut.

Birgir rifjar upp mál Agnesar
Bragadóttur, blaðamanns á Morg-
unblaðinu, sem á sínum tíma vann
mál í Hæstarétti en hún neitaði að

gefa upp nafn heimildarmanns síns
í fréttum af stöðu Sambands ís-
lenskra samvinnufélaga.

„Hæstiréttur mat það svo að al-
mannahagsmunir hefðu vegið
þyngra en hagsmunir SÍS. Það mál
var talið mikill sigur fyrir vernd
heimildarmanna og því er mál
föstudagsins bakslag að sama skapi
þar sem sömu grundvallarrök eiga
við.“ sveinng@frettabladid.is

AF VETTVANGI Talið er að samtökin
Jemaah Islamiyah sem tengjast al-Kaída
beri ábyrgð á tilræðinu.

Tilræði á Balí:

Á flri›ja tug
bei› bana
BALI, AP Í það minnsta 22 biðu bana
í tvöföldu sprengjutilræði á veit-
ingahúsum á eyjunni Balí í
Indónesíu um kvöldmatarleytið í
gær. Í það minnsta 22 biðu bana
og 51 slasaðist alvarlega. Enn er
ekki búið að bera kennsl á líkin en
talið er að þau séu bæði af inn-
fæddum og útlendingum. 

Rétt tæp tvö ár eru síðan 202
biðu bana í sprengjutilræðum á
Balí en þá voru samtökin Jemaah
Islamiyah að verki. Ken Conboy,
sérfræðingur í hryðjuverkum í
Suðaustur-Asíu, segir að hryðju-
verkin í gær beri sama hand-
bragði vitni. ■

Var rétt að setja lögbann á
Fréttablaðið? 

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á ríkið að hlaupa undir bagga
með útflutningsfyrirtækjum?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

60.34%

39.66%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN
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BAUGSMÁLIÐ „Mér finnst þetta
vera tilraun til yfirklórs,“ segir
Gunnlaugur M. Sigmundsson,
fyrrverandi þingmaður, um
skýringar Styrmis Gunnarsson-
ar, ritstjóra Morgunblaðsins, á
birtingu blaðsins á tölvupósti
sínum í maí árið 1998. Styrmir
sér ekkert athugavert við birt-
ingu póstsins frá Gunnlaugi sem
hann kallar fjölpóst þar sem
hann var sendur 62 þingmönn-
um. Gunnlaugur bendir hins
vegar á að pósturinn hafi verið
sendur 62 nafngreindum ein-
staklingum.

Þá segir Styrmir að Morgun-
blaðið hafi upphaflega neitað að

birta tölvupóst Össurar. Hins
vegar hafi Hreinn Loftsson,
stjórnarformaður Baugs, skýrt
orðrétt frá efni hans í viðtali við
Morgunblaðið, og því hafi birt-
ingin verið á hans ábyrgð. 

„Skýringar Styrmis Gunnars-
son eru í einu mikilvægu grund-
vallaratriði rangar eins og ég
mun skýra frá á þeim vettvangi
þar sem ég hóf þessa umfjöll-
un,“ segir Össur. „Eftir stendur
að Styrmir hefur ekki getað
skýrt hvers vegna hann lætur
eina reglu gilda fyrir sig í tilvik-
um sem varða hann sjálfan og
aðra um okkur sauðsvartan al-
múgann.“ - grs

Morgunblaðið birti tölvupóst þingmanna:

Tilraun til yfirklórs

ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON Boðar svar við
skýringum Styrmis á bloggsíðu sinni.
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SAUTJÁN ÁRA Á ÓGNARHRAÐA
Ökumaður með tveggja daga
gamalt ökuskírteini var tekinn á
115 kílómetra hraða á klukku-
stund á Reykjanesbraut aðfara-
nótt laugardags. Þar er 70 kíló-
metra hámarkshraði. Lögreglan í
Kópavogi stöðvaði einnig annan
ökumann. Í bifreið hans fundust
kannabisefni, um einn skammtur.
Sá fékk að halda för áfram þegar
leitað hafði verið í bílnum. Málið
er upplýst.

SOFANDI Á GANGSTÉTT Ungur
maður gisti fangageymslur lög-
reglunnar á Akureyri í fyrrinótt
vegna ofurölvunar. Lögreglan
hirti hann upp af gangstétt í
Glerárhverfi þar sem hann svaf.
Hann fór heim þegar hann hafði
sofið úr sér vímuna.

LÖGBANNIÐ TILKYNNT Mér finnst harkalegt að sýslumaður geri gögnin upptæk því þar með geta þeir eyðilagt möguleika blaðsins á að
halda trúnaði við heimildarmenn. Mér finnst yfirvöld vera komin á mjög hættulega braut ,“ segir Birgir Guðmundsson, lektor við félags-
vísindadeild Háskólans á Akureyri.
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ALLS 120 ÍBÚÐIR Í TURNUNUM TVEIMUR Miðbær Selfoss á eftir að taka stakkaskiptum.  Í
turnunum verða 60 íbúðir í hvorum um 100 fermetrar hver.

D-listinn eykur fylgi sitt:

Ánægja me›
rá›herraskiptin
GALLUP Fylgi Sjálfstæðisflokks-
ins er að aukast og mælist nú
44% á meðan Vinstri hreyfingin
grænt framboð hefur tapað 5%
frá því í síðasta mánuði og
mælist aðeins með 14% fylgi.
Þetta er niðurstaða Gallup. 

Samkvæmt skoðanakönnun-
inni sem RÚV birti í gær fengi
Samfylkingin 29% sem er einu
prósenti minna en í ágúst. Fram-
sóknarflokkurinn fengi
samkvæmt skoðanakönnuninni
níu prósent og Frjálslyndi flokk-
urinn þrjú en þeir tapa einnig
prósenti hvor.

Fylgi Sjálfstæðisflokksins
hefur ekki mælst meira á þessu
kjörtímabili en talið er að
ástæðan séu ráðherraskiptin
sem 48 prósent þjóðarinnar er
mjög ánægð með.

-eö

NOREGUR
HÁLFKRISTIN RÍKISSTJÓRN?
Norska stjórnarskráin kveður á
um að í það minnsta helmingur
ráðherra norsku ríkisstjórnar-
innar tilheyri þjóðkirkjunni. Af-
tenposten greinir frá því að
þarlend mannréttindasamtök
telja skilyrðið tæpast standast
trúfrelsisákvæði sama plaggs.
Jens Stoltenberg, verðandi for-
sætisráðherra, er ekki í þjóð-
kirkjunni.
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Japanski talnaleikurinn SUDOKU.
Í 109 SUDOKU bókinni er að fi nna 100 hefð-

bundnar talnagátur í fj órum erfi ðleikastigum.
SUDOKU krefst einbeitningar og ákveðinnar 

rökhugsunar sem um leið skerpir hugann, 
bætir einbeitningu og kemur gráu sellunum 

á hressilega hreyfi ngu

nammi-
dagur í dag!

frábært
verð!

í dag er fj ölskyldudagur



Væntanlegur úrskurður Vatíkans-
ins um málefni samkynhneigðra
sem vilja læra til prests er líklegur
til að valda mikilli rökræðu um kaþ-
ólskuna og samkynhneigða. Úr-
skurðurinn mun hins vegar ekki
hafa í för með sér að í framtíðinni
muni engir samkynhneigðir gegna
starfi prests. Áframhaldandi vera
samkynhneigðra í embætti presta
verður ekki eingöngu afleiðing þess
hve erfiðlega mun ganga að fram-
fylgja hinum nýju lögum eða sökum
óheiðarleika þeirra sem sækjast
eftir embættunum heldur einnig
vegna eðlis laganna. 

Bretar og Bandaríkjamenn eiga
eflaust erfitt með að skilja að þegar
Vatíkanið setur fram staðhæfingar
eins og: „Engir samkynhneigðir í
prestsstarfinu“ er ekki átt við að:
„Engir samkynhneigðir mega
gegna prestsstarfinu.“ 

Það sem er átt við er að: „sem
meginregla er það ekki æskilegt að
prestar séu samkynhneigðir; en við
vitum öll að gerðar verða undan-
tekningar.“ 

Til að skilja þennan greinarmun
er skilyrði að hafa vitneskju um al-
menna ítalska afstöðu til laga, af-
stöðu sem einnig ríkir í Vatíkaninu.
Samkvæmt þeim hugmyndum
tákna lögin það sem ætti að vera en
ekki það sem er. Lögin lýsa full-
komnu ástandi sem ekki allir munu
geta framfylgt til fullnustu. Þessi
sýn er óravegu frá hinni engilsax-
nesku nálgun þar sem þess er kraf-
ist að lögin ákvarði hegðun þegn-
anna í raun. 

Meðan Ítalir þusa um að lögin í
landinu séu virt að vettugi grund-
vallast lífsskoðanir þeirra fyrst og
fremst á einstaklingsbundnum
skoðunum hvers og eins; þeir að-
hyllast sjálfshyggju. Allir sem hafa
reynt að komast klakklaust leiðar
sinnar í umferðinni í ítölskum borg-
um skilja líklega við hvað er átt.
Flestir Ítalir trúa því að engin lög
geti náð utan um allar þær óendan-
lega flóknu aðstæður sem geta kom-
ið upp í samfélagi mannanna og því
er mikilvægara að lögin lýsi sam-
félaginu eins og það ætti að vera
frekar en að lögunum sé framfylgt.
Ítalir hafa ströng lög en þeim er
framfylgt af miskunn. Það var því
ekki að ósekju sem dómsmálaráðu-
neytið á Ítalíu var eitt sinn kallað
ráðuneyti réttlætis og náðar.  

Breski sagnfræðingurinn
Christopher Dawson hefur lýst
þessu sem hinum ,,erótíska anda“
landanna er hafa mótast af róm-
versk-kaþólskri trú. Kaþólsk menn-
ingarsamfélög eru grundvölluð á
ástríðufullri leit að andlegri full-
komnun. Dawson segir menningu

þessari landa ólíka ,,borgaralegri“
menningu Bandaríkjanna sem er
mótuð af mótmælendatrú og er
byggð á mikilvægi hagnýtrar skyn-
semi þar sem efnhagsmál eru efst í
forgangsröðinni. Líkt og einn þraut-
reyndur embættismaður í Vatíkan-
inu sagði eitt sinn við mig: „Lögin
lýsa því hvernig samfélagið ætti að
ganga fyrir sig ef mennirnir væru
englar.“

Þetta gildismat þýðir að þó að
embættismenn Vatíkansins gefi oft
af sér þá mynd á opinberum vett-
vangi að þeir hliðri engu á kostnað
þess sem kirkjan hefur skilgreint
sem rétt siðferði þá geti þeir verið
mjög þolinmóðir og skilningsríkir
utan þess. Stefnumarkandi aðilar í
Vatíkaninu bregðast oft ekki eins
ókvæða við því, eins og margir
Bandaríkjamenn, er kaþólikkar í
þróuðum löndum heimsins snið-
ganga reglugerðir Vatíkansins um
notkun getnaðarvarna. Það er hins
vegar ekki svo að embættismenn í
Vatíkaninu trúi ekki á reglugerðir,
heldur trúa þeir því að það sé hluti
af eðli reglna sem eru settar sem
ímynd hins fullkomna að fólk fari
ekki eftir þeim. Að sjálfsögðu geta
menn svo rökrætt um hvort bann
við notkun getnaðarvarna, eða bann
við því að samkynhneigðir læri til
prests, ætti að teljast ímynd hins
fullkomna.

Málið er það, þó að embættis-
menn í Vatíkaninu muni aldrei gefa
það upp, þá búast fáir við því að far-
ið sé eftir þessum reglum í hví-
vetna. Sumum í Bretlandi og Banda-
ríkjunum gæti þótt þetta viðhorf
vera hræsni; að kirkjan setji lög en
líti svo undan í hálfkæringi þegar
lögin eru brotin. Embættismenn í
Vatíkaninu rökstyðja hins vegar
gjörðir sínar á þann veg að þær séu
raunhæf undanlátssemi við mann-
skepnuna sem orðin er úrkynjaðri
en áður.

Nokkrir embættismenn í Vatík-
aninu hafa sagt að tilgangur nýju
laganna sé að rísa gegn þeirri við-

teknu skoðun innan kirkjunnar sem
segir að svo framarlega sem verð-
andi prestur sé fær um skírlífi þá
skipti ekki máli hvort hann sé gagn-
kynhneigður eða samkynhneigður.
Þeir aðilar sem marka stefnu Vatík-
ansins, auk sumra biskupa í Banda-
ríkjunum, eru á þeirri skoðun að
þetta sé barnalegt viðhorf. Þeir
telja að í umhverfi þar sem ein-
göngu eru karlmenn sé líklegra að
samkynhneigðir falli í freistni og
því þurfi að hafa meiri áhyggjur af
samkynhneigðum prestum. Þessi
staðhæfing þarfnast frekari um-
ræðu en alveg sama hvernig litið er
á málið þá leiðir ekki af staðhæfing-
unni að enginn samkynhneigður
maður skuli nokkru sinni vígður til
prests. Staðhæfingin felur það frek-
ar í sér að biskupar muni gaumgæfa
samkynhneigð prestsefni vel, en að
á endanum muni dómgreind þeirra
sjálfra skera úr um hvort viðkom-
andi verður vígður eður ei. Þeir sem
ekki kæra sig um að hvika frá nýju
lögunum munu þó vitanlega geta
gert það.

En þó að samkynhneigðum
prestum innan kaþólsku kirkjunnar
muni fækka í framtíðinni, auk þess
sem samkynhneigðum prestsefnum
mun örugglega fækka sem og sam-
kynhneigðum prestum sem eru
reiðubúnir að ræða stöðu sína opin-
berlega, þá mun kaþólska kirkjan
ekki verða hreinsuð endanlega af
samkynhneigðum prestum. Eftir að
biskupar og stjórnendur presta-
skóla hafa tekið ákvarðanir um
hvernig málefnum samkynhneigðra
skuli háttað innan kaþólsku kirkj-
unnar í framtíðinni munu öruggega
margir styðjast enn þá við hina
klassísku ítölsku rökbrellu sem
hljóðar svo: „Ef páfinn væri hérna
myndi hann örugglega skilja þetta.“ 

John L. Allen Jr. er fréttaritari
National Catholic Reporter í Vatík-
aninu.

Greinin hefur áður birst í New
York Times

Það er óþolandi að sýslumaðurinn í Reykjavík geti mætt á ritstjórn
fjölmiðils, réttað þar og dæmt fjölmiðilinn til að láta af skrifum
sem einhver eða einhverjir þola ekki og tekið með lögboði gögn
blaðsins. Þessi harkalega gerð er til bráðabirgða og meðan dómstól-
ar koma ekki að málinu stendur fádæma ákvörðun sýslumannsins.
Þessi aðför að Fréttablaðinu er harðari en dæmi eru um. Með þessu
hefur sýslumaður tekið sér ritskoðunarvald yfir Fréttablaðinu.

Fréttablaðið er fyrirferðarmikið í samfélaginu, enda er það
stærsti fjölmiðill landsins. Fréttablaðið hefur með velgengni sinni

breytt miklu á fjölmiðlamarkaði. Þess vegna hefur blaðið mátt þola
ótrúlega grófar lygar og meiðandi innistæðulausar yfirlýsingar frá
þeim sem ólust upp í heimi fjölmiðla þar sem ritstjórar tóku frétt-
ir af almennum blaðamönnum, það er þegar fréttirnar höfðu sér-
staka þýðingu fyrir ritstjórana eða þeirra helstu samherja. Þessi
vinnubrögð hafa tíðkast á Morgunblaðinu, einsog lesa mátti í því
blaði fyrir fáum dögum. Þannig hefur Fréttablaðið aldrei unnið.

Hvorki sýslumaðurinn í Reykjavík né nokkuð annað yfirvald
hefur aðhafst nokkuð þegar aðrir fjölmiðlar hafa vitnað beint eða
óbeint í tölvubréf annars fólks. En hvað var það sem Fréttablaðið
gerði?

Fréttablaðið sagði aldrei frá persónulegum málum þeirra sem
skrifuðust á í tölvubréfunum, sem nú er í geymslu sýslumannsins,
aldrei eitt einasta orð. Það sem blaðið sagði frá var að löngu fyrr en
áður hafði komið fram var undirbúningur hafinn að kæru gegn for-
svarsmönnum stórfyrirtækisins Baugs. Fréttablaðið sagði að
Styrmir Gunnarsson, ritstjóri Morgunblaðsins, og Jónína Bene-
diktsdóttir höfðu ásamt Jóni Geraldi Sullenberger talað sig saman
um undirbúning málssóknarinnar löngu áður kæran var lögð fram.
Fréttablaðið sagði líka frá því að Jón Steinar Gunnlaugsson, þáver-
andi lögmaður og einn allra nánasti ráðgjafi þáverandi forsætisráð-
herra, hefði komið að máli Jóns Geralds löngu fyrr en áður hafði
komið fram og síðast en ekki síst sagði Fréttablaðið frá því að fram-
kvæmdastjóri flokks þáverandi forsætisráðherra hefði einnig haft
afskipti af málinu. Fréttablaðið sagði einnig að ritstjóri Morgun-
blaðsins og Jónína Benediktsdóttir afréðu að koma gögnum frá Jóni
Geraldi til skattrannsóknar og að ritstjórinn nefndi fjármálaráð-
herra sem mikilvægan í væntanlegri skattrannsókn, sem ekki varð.
Allt eru þetta stórkostlegar fréttir sem áttu og eiga erindi við allan
almenning.

Annað gerði Fréttblaðið ekki. Það sagði beinar fréttir af aðdrag-
anda kærunnar gegn forsvarsmönnum Baugs. Fréttablaðið gerði
ekkert með þann hluta gagna sem laut að persónulegum málum
þeirra sem komu við sögu. Sýslumaðurinn hefur orðið við kröfum
um ofbeldi gegn Fréttablaðinu. Sú staðreynd mun aldrei duga til að
kæfa niður þær fréttir sem þegar hafa verið skrifaðar og mun jafn-
vel auka gildi þeirra. ■
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SJÓNARMIÐ
SIGURJÓN M. EGILSSON

Aðför sýslumanns gegn Fréttablaðinu
er gróf og einstök.

Ritsko›un
s‡slumanns

FRÁ DEGI TIL DAGS

Sýslumaðurinn hefur orðið við kröfum um ofbeldi gegn
Fréttablaðinu. Sú staðreynd mun aldrei duga til að kæfa
niður þær fréttir sem þegar hafa verið skrifaðar og mun
jafnvel auka gildi þeirra.

JOHN ALLEN
SKRIFAR UM KAÞÓLSKU KIRKJUNA OG
SAMKYNHNEIGÐ 

Í Vatíkaninu sanna undan-
tekningarnar regluna

Hausatalning á SUS-þingi
Landsþing Sambands ungra sjálfstæð-
ismanna hefur staðið yfir í Stykkishólmi
nú um helgina og fara bæði formanns-
og stjórnarkjör fram í dag. Nokkur titr-
ingur hefur verið meðal ungliðanna í
aðdraganda þingsins eins
og sjá mátti á þeim
fjölda sem tók
þátt í kosningum
í Heimdalli á
þriðjudaginn. Þá
tókust á Deiglu-
og frjálshyggju-
armurinn líkt og
undanfarin ár.
Borgar Þór Ein-
arsson,
fyrrverandi

ritstjóri Deiglunnar, er enn sem komið
er einn í framboði til formennskunnar
og þykir því sigurstranglegur, ekki síst
þar sem stuðningsmenn hans í Deiglu-
arminum höfðu betur í Heimdalli sem
skipar tæpan helming fulltrúa á SUS-
þingið. Frjálshyggjuarmurinn hefur hins
vegar ráðið SUS undanfarin ár og ætlar
ekki að gefa sambandið eftir bar-
áttulaust. Fyrir vikið er nú vílað og
dílað sem aldrei fyrr í stuttbuxna-
deildinni og búist er við fram-
boði gegn Borgari á lokametrun-
um ef frjálshyggjumennirnir sjá
fram á að hausatalningin
stemmi.

Auglýst gegn
Bolla
Átökin í

Heimdalli snerust í grunninn um það
hvaða Heimdellingar yrðu aðalmenn á
SUS-þinginu. Hljóðið í andstæðingum
Borgars hefur verið þungt eftir að þeir
töpuðu naumlega sem sjá má af því að
í Morgunblaðinu í gær komu þeir
gagnrýni sinni á Bolla Thoroddsen, for-
mann Heimdallar, á framfæri með hálf-

síðuauglýsingu sem sam-
kvæmt verðskrá gæti kost-
að yfir 100.000 krónur.
Það hefur löngum mælst
illa fyrir innan íhaldsins að
menn ræði innanhússátök
við blaðamenn og fáheyrt

að menn greiði fyrir að
koma þeim á framfæri. 

gag@frettabladid.is
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Nýr framkvæmdastjóri mun taka
við Efnahags- og framfarastofnun-
inni, OECD, næsta vor. Meðal fram-
bjóðenda í starfið er Dr. Sawako
Takeuchi frá Japan.

Þessa dagana ferðast hún um
heiminn og kynnir framboð sitt.
Takeuchi er fyrrum ráðgjafi for-
sætisráðherra Japans í efnahags-
málum og hefur víðtæka reynslu af
stefnumörkun efnahagsmála, rann-
sóknum og háskólakennslu, auk
reynslu af stjórnun í einkageiran-
um.

Framundan eru spennandi tímar
í efnahagsmálum heimsins. Al-
þjóðavæðing viðskipta kallar á að
ríki heimsins haldi vel á spöðunum í
efnahagsmálum til að nýta þau
tækifæri sem ný öld skapar. „OECD
er ekki bara samfélag ríkra þjóða
heldur mikilvæg stofnun til þess að
koma á nauðsynlegum endurbótum
um allan heim.“

Konur taka fullan þátt
Takeuchi er með doktorsgráðu í
hagfræði og verkfræði og segir
þekkingu sína og reynslu geta nýst
stofnuninni vel. Hún leggur áherslu
á mikilvægi þess að á tímum þar
sem ögrandi verkefni blasa við
þurfi stofnunin sterkan stjórnanda
sem horft geti á samfélag þjóðanna
sem heild og fylgt eftir nauðsynleg-
um endurbótum í efnahagskerfinu.

Takeuchi segir að fyrir 21. öldina
skipti menntun og mannauður afar
miklu. „Áherslur í fjárfestingu eru
fyrst á framleiðslu, síðan á tækni og
síðan kemur áhersla á mannauð og
menntun. Eins og í annarri fjárfest-
ingu skiptir miklu að fjárfestingin í
mannauðnum sé vel ígrunduð og út-
færð.“

Í heimi viðskipta og efnahags-
mála eru karlar mjög áberandi.
Takeuchi segir miklu skipta að sjón-
armið kvenna séu inni í efnahags-

umræðunni. „Konur taka fullan þátt
í efnahagskerfi heimsins. Þær eru
mikilvægar sem neytendur og í
framleiðslunni. Það er mikilvægt að
kraftur þeirra og þekking sé nýtt.
Þetta er sameiginlegt verkefni
allra. Það er mikilvægt að nýta
þekkingu allra. Ég tel þó ekki að það

sé neinn grundvallarmunur á
nálgun kynjanna, heldur sé staðan
afleiðing hefða og menningar.“ 

Hagkvæmni samfélagsþjónustu
Staða efnahagsmála heimsins er
afar misjöfn meðal þjóða og vanda-
málin sem efnahagslíf þeirra stend-
ur frammi fyrir afar misjöfn. Vest-
ræn ríki glíma nú við hækkandi
meðalaldur og fyrirsjáanlegan
kostnaðarauka í félags- og heil-
brigðismálum. „Ég tel afar mikil-
vægt verkefni fyrir þróuð ríki að
fara í saumana á samfélagsþjónust-
unni og gera hana hagkvæmari til
að mæta fyrirsjáanlegu álagi vegna
þess að þessar þjóðir eldast hratt.“

Á sama tíma og hætta er á stöðn-
un hjá ríkari þjóðum heimsins eru
önnur að glíma við að lyfta sér upp
úr sárri fátækt. „Eitt mikilvægasta
verkefni OECD er að skapa sameig-
inlegan grundvöll milli þóaðra ríkja
og þróunarlanda. Þróunarlöndin
þurfa á skilningi okkar að halda.
Þau þurfa stuðning við að setja sér
markmið og við að ná þeim. Án leið-
beiningar er hætta á að við stöndum
frammi fyrir mörgum alvarlegum
vandamálum; vandamálum í um-
hverfismálum, orkunotkun og fleiri
þáttum. Vandamálin eru ekki bund-
in við einstakar þjóðir. Þetta eru al-
þjóðleg vandamál sem við þurfum
að takast á við.“ 

Fjárhagsaðstoð ekki nóg
Takeuchi segir það sér til tekna í
framboðinu að hún þekki vel til
þjóða Asíu sem eru mislangt komn-
ar í efnahagsþróuninni. Skilningur á
mismunandi glímu þjóða sé mikil-
vægur fyrir þann sem leiða eigi
starf OECD. „Það er mikilvægt að
beina þjóðum sem liggja aftarlega á
rétta braut. En það er hins vegar
ekki nóg að rétta þeim peninga.

Mikilvægast er að skapa kerfi sem
virka og fylgja eftir endurskipu-
lagningu efnahagslífsins. Þeir sem
bara fá fjármuni koma bara aftur að
ári og biðja um meira.“

Alþjóðavæðingin er í fullum
gangi og gagnrýni á hana er einkum
af tvennum toga. Annars vegar að
ríkari þjóðir ryðjist inn í þróunar-
lönd og nýti náttúruauðlindir þeirra
og hins vegar að störf hverfi hratt
frá ríkari þjóðum til þeirra fátæk-
ari. „Við þurfum að þroska gildis-
mat fyrirtækja til þess að skapa
jafnvægi milli neytenda, fjármála-
kerfis og hagnaðar fyrirtækja. Fyr-
irtæki sem hugsar eingöngu um að
hámarka hagnað sinn, án þess að
taka tillit til annarra þátta hugsar
ekki langt. Það er mikilvægt fyrir
OECD að beita sér fyrir því að fyr-
irtæki standi sig vel og sýni ábyrgð
og að tryggja stöðugleika á mörkuð-
um heimsins.“

Veröldin breytist hratt og ein-
staka þjóðir hafa færst hratt frá
fátækt til bjargálna. Takeuchi seg-
ir góða möguleika fyrir lönd
heimsins að ná meiri lífsgæðum.
„Tækninni og þekkingunni fleygir
fram. Það er góður möguleiki á því
ef menn vinna saman að við náum
að sigrast á mörgum vandamálum
og hættum sem að okkur steðja. Í
Japan hafa stærstu tækni- og
þekkingarfyrirtækin unnið saman
að lausn stærri vandamála. Sam-
keppnin við Kóreu og fleiri hefur
ýtt slíku samstarfi úr vör. Ég held
að við eigum eftir að sjá meiri
samvinnu milli fyrirtækja til að
takast á við stærri mál og nýta
þannig betur þá þekkingu sem býr
í hverju þeirra fyrir sig. OECD á
að ýta undir heilbrigða samkeppni
og um leið hvetja til þess að þekk-
ing og fjárfesting nýtist sem best
fyrir hagsæld heimsins.“ ■
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Ákvarðanataka til árangurs  6. okt.  kl. 9.00  - 15.00
Forysta til framfara 21. okt.   kl. 9.00  - 13.00
Liðsheildin - TMS (Team Man. Systems)  4. nóv.   kl. 9.00  - 13.00
Að laða fram það besta í öðrum  24. og 25. nóv. kl. 9.00  - 13.00  
Forysta og skilvirk samskipti 15. og 16. des. kl. 9.00  - 13.00
Persónuleg færni 12. og 13. jan.  kl. 9.00  - 13.00 

Dags.   Tími

Nánari upplýsingar veitir:
Nanna Ósk Jónsdóttir

Verkefnastjóri
Sími: 599 6424  
GSM: 825 6424 

Ofanleiti 2, 3. hæð
103 Reykjavík
Sími: 599 6200
Fax: 599 6201
www.stjornendaskoli.is

Skráning er hafin!
Hægt er að skrá sig í einstaka hluta námslínu á vef Stjórnendaskólans.  
Allar upplýsingar eru á www.stjornendaskoli.is
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”Góður árangur er háður réttum 
ákvörðunum og er ein 

áhrifamesta aðgerð leiðtogans.
Ákvarðanataka byggir ekki 

eingöngu á tækni, aðferðum og 
hugmyndum, 

heldur samblandi af skilningi, 
reynslu og yfirsýn.”

Fyrir alla stjórnendur sem vilja rækta með sér leiðtogahæfileika, 

  efla færni í ákvarðanatöku og leiða starfsfólk 

     til framúrskarandi árangurs.

Leiðbeinendur: 
Lilja D. Halldórsdóttir
Þórhallur Gunnarsson
Guðrún Högnadóttir
Aðalsteinn Leifsson
Andri Haraldsson
Þröstur O. Sigurjónsson

3. september 2005  MÁNUDAGUR

vidskipti@frettabladid.is nánar á visir.is

Ögrandi verkefni OECD
Dr. Sawako Takeuchi er frambjóðandi í starf fram-
kvæmdastjóra Efnahags- og framfarastofnunarinnar,
OECD. Nýr framkvæmdastjóri tekur við í vor og
Hafliði Helgason hitti Takeuchi þegar hún gerði stutt-
an stans á Íslandi á ferð sinni um heiminn við kynn-
ingu á framboðinu.

DR. SAWAKO TAKEUCHI Hún er fyrrverandi efnahagsráðgjafi forsætisráðherra Japans og býður sig nú fram til forystu hjá Efnahags- og
framfarastofnuninni, OECD. Framundan eru ögrandi og spennandi tímar í efnahagskerfi heimsins þar sem tekist er á við hærri meðalald-
ur ríkari þjóða og leit að farsælum leiðum fyrir vöxt lífsgæða í þeim fátækari.

Stefnumót við Microsoft
Hver einasti tölvunotandi í heim-
inum notar einhvern hugbúnað
frá Microsoft. Fyrirtækið náði
yfirburðastöðu með því að hleypa
sem flestum notendum að hug-
búnaði sínum í upphafi tölvubylt-
ingarinnar. 

Það varð svo til þess að starfs-
menn fyrirtækja þekktu hugbún-
aðinn vel þegar fyrirtækin hug-
uðu að kaupum á hugbúnaði.
Microsoft hefur yfirburði þegar
kemur að hugbúnaði smærri fyr-
irtækja, en oftar en ekki leynast í
hugbúnaðinum ónýtt tækifæri
sem nýtast fyrirtækjunum, en

menn kunna ekki á. 
Microsoft heldur því árlega

fundi víða um heim undir yfir-
skriftinni „Hittu Microsoft,“ þar
sem notendum gefst tækifæri til
þess að læra nýja hluti um forrit-
in og spyrja spurninga.

Slík ráðstefna verður haldin á
vegum Microsoft á Íslandi á
þriðjudag og miðvikudag. Þessar
ráðstefnur hafa notið mikils
áhuga og í fyrra varð allt yfir-
fullt. Fyrri daginn verður lögð
áhersla á þarfir smærri fyrir-
tækja, en þann seinni verður
sjónum beint að þeim stærri. ■





Sonja Noregsdrottning af-
henti í vikunni Eggerti Pét-
urssyni listmálara önnur
verðlaun Carnegie Art
Award sem eru ein þau
stærstu í heiminum. „Þetta
var heilmikil athöfn og
mjög hátíðleg,“ upplýsir
Eggert en afhendingin var í
listamiðstöð í útjaðri Ósló. 

Sissel Kirkebo söng
ásamt kór og fjölmargar
ræður voru haldnar þegar
drottningin steig í salinn.
„Þetta var mjög skemmti-
legt og hún var ósköp al-
þýðleg,“ segir Eggert um
kynni sín af drottningunni.
„Síðan gekk hún um sýn-
inguna og skoðaði verkin
hjá hverjum og einum og
rabbaði við listamennina,“
segir Eggert sem sjálfur
átti stutt spjall við drottn-
inguna.

Síðustu fimmtán ár hef-
ur Eggert málað olíumál-
verk þar sem hann sækir
innblástur í íslenskar
plöntur en hann hefur haft
áhuga á þeim frá unga
aldri. „Sem krakki fór ég á
sumrin í sumarbústað með
foreldrum mínum og fór að
spyrja því þetta vakti at-
hygli mína,“ segir Eggert
sem kom ekki að tómum
kofanum hjá móður sinni
sem fræddi hann um hin
ýmsu plöntunöfn. „Svo
eignaðist ég Flóru Íslands
sem afi minn gaf mér þeg-
ar ég var sex ára, nýbúinn
að læra að lesa,“ upplýsir
Eggert.

Tvö verka Eggerts eru á
sýningunni sem fara mun
um öll Norðurlöndin og að
auki til London og Nice í
Frakklandi. Önnur myndin

er stór og
hvít mynd
af fjöru-
blómu. „Það
er minning
frá bernsku
þegar ég sá
fjöruna við
Stokkseyri
um fimm
ára aldur,“
segir Egg-
ert en hin
myndin á
sýningunni
er eins og
brekka með
brönugrös-
um um
Jónsmessu-
leytið.

E g g e r t

fékk peningaupphæð að
andvirði 600 þúsund
sænskar krónur í verð-
laun. Hann segir líklegt
að hún verði notuð til að
greiða niður skuldir og
koma sér betur fyrir. „Við
keyptum okkur hús fyrir
ári og ég á loksins al-
mennilega vinnustofu,“
segir Eggert sem finnur
fyrir aukinni athygli á
verkum sínum eftir að til-
kynnt var um að hann
fengi þessi verðlaun. 

Eggert getur sameinað
annað áhugamál vinnu
sinni því hann hlustar á
tónlist allan daginn með-
an hann vinnur. „Ég
hlusta mikið á japanska
tilraunatónlist, klassíska
tónlist, rokktónlist og
hvað sem er,“ segir Egg-
ert sem setur yfirleitt
langt verk á fóninn ef
hann er að vinna vanda-
samt verk svo hann þurfi
ekki að skipta um disk í
miðjum klíðum. ■
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HARRIET NELSON (1909-1994) 
lést þennan dag.

Drottningin var alþýðleg
EGGERT PÉTURSSON LISTMÁLARI TÓK VIÐ ÖÐRUM VERÐLAUNUM CARNEGIE ART AWARD

„Fyrirgefðu öllum sem hafa móðgað þig,
ekki þeirra vegna, heldur þín vegna.“

- Harriet Nelson varð frægust fyrir leik sinn sem mamman í
bandarísku sjónvarpsþáttunum um Ozzie og Harriet.

timamot@frettabladid.is

AFMÆLI

Sigurður Sigurðarson
dýralæknir er 66 ára

Pálmi Gestsson leikari
er 48 ára

Árni M. Mathiesen fjár-
málaráðherra er 47 ára

Björk Vilhelmsdóttir
borgarfulltrúi er 42 ára

Birgir Baldursson tón-
listarmaður er 42 ára

Björn Hermannsson er
fimmtugur í dag.

Á þessum degi árið 1967 var fyrsti blökkumaðurinn svarinn í embætti
hæstaréttardómara í Bandaríkjunum. Þetta var Thurgood Marshall sem
barðist hart fyrir réttindum blökkumanna alla sína tíð. Marshall fæddist í
Baltimore árið 1908 og var barnabarn þræls. Hann nam lög við í há-
skóla í Washington sem eingöngu var ætlaður blökkumönnum þar sem
honum var neitað um inngöngu í lagadeild háskólans í Maryland vegna
húðlitar síns. Hann útskrifaðist efstur í sínum bekk árið 1933. 
Hann tók að sér mál er vörðuðu jafnrétti blökkumanna sér í lagi þau
sem snéru að menntun og vann þau nær öll. 
Árið 1961 tilnefndi John F. Kennedy, forseti Bandaríkjanna, Marshall sem
dómara í áfrýjunardómstólnum. Margir voru þessu andsnúnir og einkum
þingmenn frá Suðurríkjunum. Tilnefningin var því ekki staðfest fyrr en ári
síðar. Árið 1967 tilnefndi Lyndon Johnson forseti Marshall í embætti
hæstaréttardómara. Johnson sagði við þetta tilefni: „Þetta er hið eina
rétta að gera, þetta er rétti tíminn, rétti maðurinn og rétti staðurinn.“
Eftir töluvert málþóf var Marshall samþykktur í embættið og 2. október
sór hann embættiseið. Hann gegndi stöðu hæstaréttardómara í 24 ár,
en lét af störfum árið 1991 vegna hrakandi heilsu. Hann lést tveimur
árum síðar. THURGOOD MARSHALL

ÞETTA GERÐIST > 2. OKTÓBER 1967 MERKISATBURÐIR 

1801 Biskupsstóll á Hólum er
lagður niður og landið allt
gert að einu biskups-
dæmi.

1836 Charles Darwin snýr aftur
til Englands eftir fimm ára
ferðalag með HMS
Beagle.

1847 Prestaskólinn tekur til
starfa.

1937 Fyrsta mynd Ronalds Reag-
an, Love is in the air, er
frumsýnd.

1940 Skömmtun á áfengi er tek-
in upp og stendur í fimm
ár.

1964 Tækniskóli Íslands er settur
í fyrsta sinn.

1995 O. J. Simson er sýknaður af
ákæru um að hafa banað
konu sinni.

Blökkuma›ur í Hæstarétti Bandaríkjanna

Tilkynningar um merkis-
atbur›i, stórafmæli, andlát
og jar›arfarir í smáleturs-
dálkinn hér a› ofan má

senda á netfangi›
timamot@frettabladid.is.

Friðrik Th. Ingþórsson
Blásölum 24, Kópavogi,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 16. september sl. 
Útförin hefur farið fram.

Lára Vilhelmsdóttir 
Hallbera Friðriksdóttir     Ágúst Þórhallsson
Ingþór Friðriksson            Margrét Tryggvadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Jón Earnest Hensley
Þverholti 1, Akureyri,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri fimmtudaginn
29. september.
Útförin verður auglýst síðar.

María Hensley 
Helga Jónsdóttir 
Erla Björk Jónsdóttir 
Jón Þorri Jónsson
Doróthea Jónsdóttir 
Hjördís Jónsdóttir.

����
�������	
��
���������
����������

����	����
�������������������
   !�������	�!��   !�������	�!��

"##���$��%
��������&�������	�!��

����	����
�������������������
   !�������	�!��

"##���$��%
��������&�������	�!��

����
�������	
��
���������
����������

www.steinsmidjan.is

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

Sigurðar Kristinssonar
málarameistara, Hringbraut 9, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir færum við Hjúkrunarþjónustunni 
Karitas. Guð blessi ykkur öll.

Anna Dagmar Daníelsdóttir
María K. Sigurðardóttir Kristinn G. Garðarsson
Dagný B. Sigurðardóttir Guðmundur Þórarinsson
Kolbrún J. Sigurðardóttir Elías Rúnar Elíasson
Albert J. Sigurðsson
Daníel Sigurðsson Ethel Sigurvinsdóttir
Hafdís Sigurðardóttir Pálmi Helgason
Hjördís A. Sigurðardóttir Vilhelm P. Pétursson
barnabörn og barnabarnabörn.

Við þökkum innilega öllum þeim sem
heiðruðu minningu sonar míns, bróður
okkar og mágs,

Steingríms Kristjónssonar
Laugavegi 143, Reykjavík.

Sérstakar þakkir eru færðar þeim trúfélögum sem hann
stundaði samkomur hjá, svo og vinum hans í Sjálfs-
björg, Rauða Krossi Íslands, Geðhjálp og Félagsstarfi
Vitatorgi, einnig öllum sem veittu honum athvarf og
umhyggju á lífsgöngu hans.

Guð blessi ykkur öll. 

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.

ANDLÁT

Ástþór Guðmundsson lést á
Landspítala – háskólasjúkrahúsi
fimmtudaginn 22. september.

Halldóra Elíasdóttir Bólstaðar-
hlíð 34, Reykjavík, andaðist föstu-
daginn 30. september.

Kristjana Steingrímsdóttir Dal-
braut 14, Reykjavík, lést á Land-
spítala – háskólasjúkrahúsi 29.
september.

Jón Earnest Hensley Þverholti
1, Akureyri lést á Fjórðungs-
sjúkrahúsinu á Akureyri 29. sept-
ember.

Karvel Ögmundsson Bjargi, Ytri-
Njarðvík, andaðist föstudaginn
30. september.

FJÖRUBLÓM Önnur mynda Eggerts á sýningunni er af
fjörublómum. „Þetta er minning frá bernsku þegar ég sá
fjöruna við Stokkseyri um fimm ára aldur,“ segir Eggert.

LISTAMAÐUR Eggert hlustar á japanska tilraunatónlist meðan hann vinnur.
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Kári á Rógvi er varafor-
ma›ur stjórnarskrár-
nefndar Færeyja sem
vinnur a› samningu fær-
eyskrar stjórnarskrár.
Hann saknar samrá›s vi›
Íslendinga um stjórnar-
skrármál, en hann telur
frændfljó›irnar eiga
margt sameiginlegt í
fleim efnum.

Svo vill til, að á sama tíma og Ís-
lendingar eru að vinna að endur-
skoðun sinnar stjórnarskrár eru
Færeyingar að semja sér stjórnar-
skrá og Grænlendingar að endur-
skoða sitt ígildi stjórnarskrár,
heimastjórnarlögin.

Kári á Rógvi er varaformaður
færeysku stjórnarskrárnefndarinn-
ar, sem undanfarin tvö ár hefur
unnið að samningu stjórnarskrár
fyrir Færeyjar. Kári er í doktors-
námi í stjórnskipunarrétti við Há-
skóla Íslands, en lögfræðimenntun
sína hefur hann áður sótt til Kaup-
mannahafnar og Aberdeen í
Skotlandi. Hann flutti í vikunni er-
indi við Háskólann á Akureyri um
drögin sem fyrir liggja að fær-
eyskri stjórnarskrá. 

Í samtali við Fréttablaðið segist
Kári sakna þess að grannþjóðirnar
hafi með sér meira samráð um
stjórnarskrármál. „Við deilum allir
sömu dönsku hugtakaarfleifðinni í
stjórnlagarétti,“ bendir Kári á. Það

gæti því að hans mati gagnast öllum
– Íslendingum, Færeyingum og
Grænlendingum – að koma sér upp
fastmótaðra samráði á þessu sviði.
„Ef til vill eru Íslendingar að

gleyma því
að Ísland
var, þar til
fyrir tiltölu-
l e g a
skömmu, í
n á n u m
tengslum við
annað land,“
segir hann
sem tilgátu
um orsakirn-
ar fyrir því
að Íslending-
ar hafi sýnt

því sem verið er að hugsa um
stjórnarskrármál hjá næstu ná-
grönnum okkar eins lítinn áhuga og
raun ber vitni. Kári bendir á að fær-
eyska stjórnarskrárnefndin hafi
lagt sig eftir því að kynnast því
hvað Íslendingar væru að hugsa um
þessi mál en sér virtist áhuginn ekki
vera eins mikill á hinn veginn. Að
vísu hafi íslenzkir fræðimenn, svo
sem Eiríkur Tómasson og Sigurður
Líndal, mætt á ráðstefnu sem fær-
eyska stjórnarskrárnefndin hélt er

hún hóf sitt starf árið 2003, en eng-
inn fulltrúi í sjálfri stjórnarskrár-
nefndinni hefði gert það.

Að mati Kára eru viðfangsefnin
þó svo áþekk að samráð ætti að
vera öllum í hag. Til dæmis séu
stjórnlagaleg vandamál varðandi
milliríkjatengsl ekki aðeins eitt-
hvað sem Færeyingar séu að kljást
við vegna sambandsins við Dan-
mörku, heldur valdi alþjóðavæðing
nútímans, EES-samstarfið, aðild að
Mannréttindadómstól Evrópu og
fleira því að Íslendingar komist
ekki hjá því að finna einnig lausnir
á slíkum vandamálum til að þeirra
stjórnarskrá standist kröfur tím-
ans.

Kári segir vinnu færeysku
stjórnarskrárnefndarinnar hafa
gengið mjög vel. Nær einstök
pólitísk samstaða ríki þvert á alla
flokka um starf hennar, en eins og
kunnugt er greinir Færeyinga til
dæmis mjög á um hvernig sam-
bandinu við Danmörku skuli hátt-
að. Allir séu sammála um að í þessu
sögulega plaggi sé fest á blað það
sem allir geti verið sammála um
varðandi stjórnskipun eyjanna, svo
sem að þær séu land og Færeying-
ar þjóð í þjóðréttarlegum skilningi.
Að sögn Kára er stefnt að því að

leggja stjórnarskrárdrögin fyrir
Lögþingið í lok næsta árs, en svo
vill til að á sama tíma er stefnt að
því að íslenska stjórnarskrár-
nefndin leggi fram sitt frumvarp
að breytingum á stjórnarskránni.
Kári segir færeysku nefndina
munu standa fyrir annarri opinni
ráðstefnu um stjórnarskrána á
komandi ári og vonast til að Íslend-
ingar láti sjá sig þar.

Í þeim drögum sem þegar liggja
fyrir að hinni nýju stjórnarskrá
Færeyja er kveðið á um að eyjarn-
ar geti verið í ríkjasambandi við
annað eða önnur lönd. „Þetta er
hins vegar almennt orðað, ekki
bundið við Danmörku,“ bendir
Kári á. Með því að orða þetta svona
geti bæði sjálfstæðis- og sam-
bandssinnar stutt stjórnarskrána.
„Fræðilega gætum við samkvæmt
þessu valið að ganga í ríkjasam-
band við Ísland,“ bætir Kári við.

Til að færeyska stjórnarskráin
gangi í gildi þarf hún að hljóta sam-
þykki Lögþingsins tvisvar (með
kosningum á milli, rétt eins og gild-
ir um breytingar á íslensku stjórn-
arskránni) og auk þess er stefnt að
því að haldin verið þjóðaratkvæða-
greiðsla um hana.

audunn@frettabladid.is
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Færeyingar eru að semja sér stjórnarskrá.
Er þeir hófu það starf tóku þeir ákvörðun
um að byrja svo að segja með hreint
borð, sem þýðir í reynd: Þeir vildu ekki
láta danskar stjórnskipunarréttarhefðir
setja starfinu skorður. Varafor-
maður færeysku stjórnarskrár-
nefndarinnar, Kári á Rógvi,
orðaði þetta viðhorf nefnd-
armanna í erindi sem hann
hélt um efnið við Háskólann
á Akureyri í vor með enska
orðatiltækinu „anything
goes“ – allt er leyfilegt. Eins
og sjá má af þeim drögum sem nú
liggja fyrir að færeyskri stjórnar-
skrá (sjá: http://www.grund-

log.fo/uploads/Fyrra%20flagdagsálit.pdf) hef-
ur þessi nálgun að verkefninu skilað athyglis-
verðum afrakstri. Þessi afrakstur færeysku
stjórnarskrársmíðinnar vekur menn til um-

hugsunar um þá staðreynd að íslenska stjórn-
arskráin er að grunni til erfðagóss
frá þeirri tíð er Ísland var hluti af
danska konungsríkinu, rétt eins og
Færeyjar eru ennþá. Það má jafn-
vel ganga svo langt að segja að
það eina sem er íslenskt við
stjórnarskrána eru þær breyting-
ar sem gerðar hafa verið á henni
síðan árið 1920, en þær breyt-
ingar takmarkast við aðra kafla
en þá sem varða sjálfan grund-
völl stjórnskipunarinnar. 

Sjálfvaldar skorður
Bjarni Benediktsson, nýr varaformaður íslensku
stjórnarskrárnefndarinnar, telur brýnast að
breyta fyrstu tveimur köflum stjórnarskrárinnar,
sem varla hefur nokkuð verið breytt frá upphafi,
það er frá því við þáðum stjórnarskrána að gjöf
frá Dönum og skiptum síðan við lýðveldisstofn-
un ákvæðum hennar um konunginn út fyrir
ákvæði um forsetann. Þetta „danska erfðagóss“
setur stjórnarskrárendurskoðunarstarfi Íslend-
inga skorður. En það er sjálfvalið. Bjarni tekur
fram í viðtali hér á síðunni að mikilvægt sé að
breytingar á stjórnarskránni séu ekki of örar.
Danska erfðagóssið mun því væntanlega um
alllanga hríð enn setja mark sitt á íslenska
stjórnarskrárhefð.

-aa

Bjarni Benediktsson, þingmað-
ur Sjálfstæðisflokks, gengur
fullur tilhlökkunar til nefnd-

arstarfsins og er ánægður með að fá
að taka þátt í því. Hann þarf hins
vegar að vinna upp þann tíma sem
þegar hefur farið til starfsins. „Ég
þarf að átta mig á hvað þegar hefur
verið gert, kalla eftir gögnum og svo
framvegis. Upplýsingar og sjónar-
mið eiga eflaust eftir að hafa áhrif á
skoðanir mínar og bæði styrkja mig
í þeirri trú sem ég hef á ákveðnum
atriðum og eins fá mig til að hugsa
aðra hluti upp á nýtt.“

Bjarni þekkir stjórnarskrána
mæta vel, hann er lærður lögfræð-
ingur, hefur verið formaður alls-
herjarnefndar Alþingis og setið í
sérnefnd um stjórnarskrármál.
Hann telur fyrst og fremst nauðsyn-
legt að breyta fyrstu tveimur köfl-
um stjórnarskrárinnar – köflunum
sem lúta að stjórnskipan ríkisins.
„Ég tel að þá þurfi að færa til nú-
tímalegra horfs enda hafa þeir
aldrei verið endurskoðaðir. Þar
koma helst til álita atriði sem talin
eru vera gildandi stjórnskipunar-

réttur en ekki er fjallað um í stjórn-
arskránni,“ segir hann og nefnir
sem dæmi hlutverk forseta við
stjórnarmyndanir. „Þá er mjög tak-
markað fjallað um þingræðisregl-
una og í raun er bara gefið til kynna
að hún sé til staðar.“

Umdeildasta grein stjórnar-
skrárinnar er líkast til sú 26. þar
sem fjallað er um synjunarvald for-
seta á samþykktum lögum. Bjarni
telur nauðsynlegt að breyta henni.
„Það er algjörlega óviðunandi að það
ríki jafn mikil óvissa og ég tel vera
um túlkun þessarar greinar og get
vel séð fyrir mér að hún verði leyst
af hólmi með reglum um þjóðarat-
kvæðagreiðslu í ákveðnum tilvik-
um.“ Hann segist geta hugsað sér að
tiltekinn fjöldi kosningabærra
manna geti farið fram á að mál sem
þingið hefur afgreitt séu borin und-
ir þjóðaratkvæði og til álita komi að
setja skilyrði um lágmarksþátttöku í
slíkri atkvæðagreiðslu. „Ég tel að
þessu verði að skapa tiltölulega
þröng skilyrði því þingið er jú einu
sinni þjóðkjörið og alla jafna hefur
það verið gert með þátttöku mikils

meirihluta þjóðarinnar.“
Í stjórnarskrárnefnd sitja full-

trúar allra flokka sem sæti eiga á Al-
þingi og er kunnara en frá þurfi að
segja að ekki ríkir alltaf samstaða
um mál meðal svo ólíks fólks. Bjarni
gerir sér ekki grein fyrir hvort lík-
legt sé að eining verði um öll mál.
„Það eru eflaust ólík sjónarmið um
mörg atriði en hvaða áhrif það hefur
á endanlega niðurstöðu er ekki gott
að segja. Nefndin þarf að fá tíma til

að vinna úr þessu verkefni en ég
segi fyrir mína parta að ég er ekki
óhagganlegur í öllu því sem ég hef
um stjórnarskrána að segja og fer
inn í nefndina til að vona að starfið
gagnist til að upplýsa og fræða. Lagt
er upp með að skapa umræðuvett-
vang um fjölmörg atriði og menn
koma til með að verða margs vísari.
Það gagnast svo vonandi til þess að
hugsanlega fái menn sameiginlega
sýn á atriði sem þeir voru ekki sam-
mála um í upphafi.“

Eins og áður sagði leggur Bjarni
helsta áherslu á endurskoðun fyrsta
og annars kafla stjórnarskrárinnar
og segir ekki mikla þörf á að taka
upp mannréttindakaflann þar sem
hann sé tiltölulega nýlega endur-
skoðaður. Hann telur jafnframt mik-
ilvægt að breytingar á stjórnar-
skránni séu ekki of örar. „Það á ekki
að breyta stjórnarskrá ótt og títt.
Dómstólanir verða að fá tíma til að
móta framkvæmd á grundvelli nýj-
ustu reglna og ég held að sá tími sé
alls ekki liðinn hvað varðar mann-
réttindakaflann.“

bjorn@frettabladid.is

Stjórnarskrá
Færeyja
Úr drögum að stjórnarskrá fyrir
Færeyjar (á frummálinu):

„Stjórnarskipan Føroya
Formæli
Vit, fólkið í Føroyum, samtykkja
hesa stjórnarskipan okkara. Hon er
grundarlag undir stýri okkara og
tann fyriskipan, ið skal tryggja
frælsi, trygd og trivnað okkara. 
Vit bygdu hetta landið í fornari tíð
og skipaðu okkum við tingi, lógum
og rættindum. 
Vit hava hildið ting til henda dag og
skipað okkum eftir fólksins tørvi
um landið alt. 
Føroyar hava í sáttmála viðurkent
felagsskap við onnur lond. Ongin
sáttmáli kann tó sløkkja sjálvræði
landsins. Landsins egnu lógir og av-
gerðir eru bert tær, sum framdar
eru á rættan hátt í landinum sjálv-
um eftir fólksins vilja.
Føroyar verða skipaðar eftir nútíðar
tørvi á siðaarv okkara við valdsbýti,
løgræði og rættindum.“

Færeyska stjórnarskráin:

Megin-
markmi›
Samkvæmt samantekt Kára á
Rógvi og ritara færeysku
stjórnarskrárnefndarinnar,
Bárðar Larsen, eru megin-
markmiðin með samningu
stjórnarskrárinnar þessi (á
frummálinu):

„a) At endurskapa okkum
sum samfelag við at taka sam-
anum, útdýpa og menna elli-
gomlu virði okkara.

b) At skapa eina tjóðskap-
arliga semju um at lýsa av
nýggjum stovnar landsins.
Skipan og stovnar verða við
hesum endurnýggjað í styrki
og undirtøku, tá fólkið eftir til-
mæli frá umboðum sínum sam-
tykkir nýorðaðu skipanina. 

c) At skapa eina tjóðskap-
arliga semju um at lýsa av
nýggjum landsins støðu í sam-
veldi við onnur lond.

d) At laga eina stýrisskipan,
har vøldini verða stovnað ella
staðfest og skipað mótvegis
hvørjum øðrum.

e) At staðfesta tey rættindi,
fólkið longu hevur og menna
tey víðari og útdýpa tey.“ ■

STJÓRNARSKRÁ ÍSLANDS
Endursko›u›

XIV. HLUTI 

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

NETFANGIÐ ER:
stjornarskra@frettabladid.is

BJARNI BENEDIKTSSON Segir algjörlega
óviðunandi að óvissa ríki um túlkun 26.
greinar stjórnarskrárinnar – greinarinnar
sem kveður á um synjunarvald forseta á
samþykktum lögum Alþingis.

fijó›aratkvæ›agrei›slur
koma vel til greina
Bjarni Benediktsson hefur teki› sæti Geirs H. Haarde í stjórnarskrárnefnd. Hann telur mesta flörf á breyting-
um á fleim köflum stjórnarskrárinnar sem lúta a› stjórnskipan ríkisins.

Samlei› Íslendinga og Færeyinga

Danska arfleif›in og samlei›in me› Færeyingum

FRÁ ÞÓRSHÖFN Stjórnarráðsbyggingar Færeyja á Þinganesi í Þórshöfn.
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KÁRI Á RÓGVI
Varaformaður stjórnar-
skrárnefndar Færeyja.





Ölduslóð 22 í Hafnarfirði (1966 til
1973)
Ég er fædd og uppalin í Hafnarfirði
og allar mínar fyrstu æskuminning-
ar tengjast Ölduslóð 22 þar sem
fjölskyldan bjó í lítilli kjallaraíbúð
og ég hóf skólagöngu í Öldutúns-
skóla. Ölduslóðin er í suðurhluta
Hafnarfjarðar sem var afar spenn-
andi svæði fyrir krakka og mikið
leikið sér úti, enda stutt í Hellis-
gerði, Hamarinn og lækinn sem
höfðu mikið aðdráttarafl.

Miðvangur og Breiðvangur í Hafnar-
firði (1973 til 1986)
Fjölskyldan flutti í Norðurbæinn
þegar ég var sjö ára og þar bjó ég
fram yfir unglingsár, fyrst við Mið-
vang og síðar Breiðvang. Reyndar
byggðu foreldrar mínir hús í Suður-
hvammi í millitíðinni, en þar bjugg-
um við ekki lengi sem réðst án efa
talsvert af því að við systkinin vor-
um ekkert sérlega sátt við að fara
úr Norðurbænum. Þangað var því
aftur farið, enda frábært að búa í
Norðurbænum á þessum tíma.
Hverfið var að byggjast upp og við
fylgdumst með því verða til, fullt af
nýbyggingum og fjölskyldum með
börn á öllum aldri. Þarna kynntist
ég þeim vinum sem fylgt hafa mér í
gegnum lífið því þarna var ég alla
mína skólatíð, vann í kaupfélaginu á
sumrin og á ekkert nema góðar
minningar frá þessum stað.

Hvassaberg í Hafnarfirði (1986 til
1989)
Þegar við systkinin nálguðumst
fullorðinsár og hættum að skipta
okkur svona af búsetuákvörðun-
um foreldra okkar ákváðu þau að
byggja aftur og nú við Hvassa-
berg í Hafnarfirði. Á þeim tíma
var ég að hefja nám í Háskóla Ís-
lands en einnig að kynnast manns-
efni mínu. Minnisstæðasta stund-
in úr þessu húsi var þegar ég
kynnti tilvonandi eiginmann minn
fyrir foreldrum mínum sem buðu
honum til kvöldverðar í tilefni 22
ára afmælisdags míns. Það gekk
svo ljómandi vel að þau, líkt og ég,
hafa varla séð sólina fyrir honum
síðan.

Blátún á Álftanesi (1989 til 1993)
Nokkrum mánuðum eftir að við
felldum hugi saman flutti ég með
kærastanum í kjallaraíbúð húss for-
eldra hans á Álftanesi. Til að byrja
með var ég nokkuð hugsi yfir að
flytja þangað, fannst ég vera á leið-
inni út í sveit, en þegar til kastanna
kom fannst mér mjög gott að búa
þar. Mér fannst líka frábært að búa
í svo mikilli nálægð við tengdafor-
eldrana, sem voru auðvitað bestu
grannar sem hægt var að hugsa sér.
Þarna fór tíminn að mestu í lærdóm
og það að kynnast manninum mín-
um, auk þess að venjast því verk-
efni að halda heimili og standa skil á
öllu sem því tengist.

Great Farm Road í Edinborg,
Skotlandi (1993 til 1994)
Þegar háskólanámi lauk ákváðum
við að flytja til útlanda og hófum
meistaranám við Edinborgarhá-
skóla. Í stað þess að búa á stúdenta-
görðum, langaði okkur frekar að fá
tækifæri til að kynnast Skotum með
því að búa ekki á háskólasvæðinu.
Fundum litla íbúð í húsi við Great
Farm Road, sem stendur í útjaðri
borgarinnar á afar fögrum stað. Í
minningunni er gatan endalaust
löng þar sem hún var oft hlaupin á
morgnana og kvöldin til að taka
strætó, en garðarnir og útsýnið var
svo stórkostlegt að maður tók varla
eftir því. Húsráðendur tóku okkur
einstaklega vel, okkur varð vel til
vina og höldum enn sambandi, auk
þess sem við urðum hluti af góðu
samfélagi þeirra sem bjuggu við
þessa götu. Annars var þetta mikið
námsmannalíf og alltof lítill tími til
að njóta borgarinnar, sem er miður,
því það er yndislegt að búa í Edin-
borg.

Baldursgata í Reykjavík (1994 til
1996)
Þegar heim kom úr námi og alvara
atvinnulífsins tók við fannst okkur
tímabært að fara í húsnæðisleit á al-
mennum markaði. Við gengum þó
ekki lengra en að leigja íbúð af syst-
ur mannsins míns við Baldursgötu,
en það var í fyrsta sinn sem ég bjó í
Reykjavík. Ég hafði átt mér draum

lengi um að búa í miðborginni og
fannst sjarmerandi tilhugsunin um
miðbæinn handan við hornið.

Ægisíða 96 í Reykjavík (1996 til 2000)
Fyrsta fasteignin sem við fjárfest-
um í var risíbúð við Ægisíðu og þar
var alveg frábært að búa. Gatan er
einstaklega falleg, útsýnið engu líkt
og ég held ég hafi aldrei búið við
eins lifandi götu þar sem maður gat
setið úti á svölum og framhjá var
stöðug umferð af gangandi fólki.
Það var tilviljun að íbúðin var á sölu
þegar við byrjuðum að leita, en ég
hafði oft komið í þessa íbúð þar sem
góð vinkona mín leigði hana um
tíma. Dagarnir fóru í að koma sér
fyrir bæði heima og á vinnumark-
aði, ásamt því að búa til fjölskyldu
því þarna eignuðumst við okkar
fyrsta barn.

Vesturbrún í Reykjavík (2000 til 2003)
Eftir að fjölskyldan stækkaði
keyptum við stærri hæð við Vest-
urbrún sem er mjög falleg gata,
með fögru útsýni og mikilli nálægð
við Laugardalinn. Stemningin í
þeirri götu var notaleg því margir
íbúanna höfðu búið þar áratugum
saman. Þarna þurfti ég í fyrsta
sinn að hugsa um garð, sem mér
þótti stórmál því ég hef ekki græna
fingur. 

Helluland í Reykjavík (2003-?)
Þegar við fórum að leita okkur að
framtíðarhúsi höfðum við þarfir
fjölskyldunnar séstaklega í huga;
stutt í skóla, útivist og annað innan
seilingar fyrir dætur okkar sem nú
eru orðnar tvær. Fundum raðhús
við Helluland í Fossvogi, teiknað af
Guðmundi Kr. Guðmundssyni arki-
tekt, en hann bjó þar áður með sinni
fjölskyldu. Þetta er okkar framtíð-
arstaður; gatan mín og gatan okkar.
Samfélagið er yndislegt, nágrann-
arnir einstakir og hverfið fallegt,
rólegt og sérstaklega fjölskyldu-
vænt. Í þessu hverfi fundum við
þannig þau lífsgæði sem við sóttum
í og hér viljum við gjarnan vera
sem allra lengst, en hver veit nema
við endum aftur sem eldri hjón í lít-
illi risíbúð við Ægisíðuna. ■
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28. sept. – 2. okt. 2005

Reykjavik Jazz Festival

Í kvöld

ÁHRIFAVALDAR BRAGI SKÚLASON

Áhrifavaldur Braga Skúlason-
ar og félaga hans í Baggalúti er
enginn annar en Tarzan, konung-
ur apanna. „Hann er mjög mikið
tengdur okkur. Tarzan er sá mað-
ur sem hefur kennt okkur að með
réttu mataræði, hollri og góðri
hreyfingu, hyggjuviti og þolin-
mæði, þá er hægt að gera stór-
kostlega hluti þótt maður sé að
striplast um í frumskóginum,“
segir Bragi, sem kallaði Tarzan
„Törzuna“ þegar hann var lítill.
„Ég las allar bækurnar með hon-
um og eitthvað af teiknimynda-
sögunum. Þær voru nú ekki eins
vandaðar og gáfu ekki eins mikla
innsýn inn í hans sálarlíf. Tarzan
var náttúrlega lávarður og hafði
það fram yfir apana, en þetta er
toppmaður og í honum endur-
speglast hugtakið heilbrigð sál í
hraustum líkama.“

Þegar Bragi er beðinn um að
nefna tónlistarmann sem hafi
haft áhrif á hann í gegnum tíðina
er hann fljótur að nefna kántrí-
söngkonuna Dolly Parton. „Hún
er framúrskarandi listamaður og
svo er hún með mjög flott brjóst
líka.“

TARZAN Konungur apanna, Tarzan, hefur haft mikil áhrif á Braga Skúlason og félaga
hans í Baggalúti.

Tarzan er toppma›ur

BRAGI SKÚLASON Bragi nefnir Tarzan
og Dolly Parton sem áhrifavalda í sínu lífi.

GÖTURNAR Í LÍFI HÖNNU BIRNU KRISTJÁNSDÓTTUR BORGARFULLTRÚA OG STJÓRNMÁLAFRÆÐINGS

Hafnarfjörður, Álftanes,
Edinborg og Reykjavík
Hanna Birna Kristjánsdóttir borgarfulltrúi sleit barnsskónum hamingjusöm í
Hafnarfir›i en átti sér alltaf fjarlægan draum um a› búa í höfu›sta›num. fia›
einkennir búsetu hennar a› hún eltir ekki einstaka borgarhverfi heldur leitar a›
fögrum götum me› óvi›jafnanlegu úts‡ni.
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Hraðinn í fjarskiptum í dag er
orðinn gífurlegur og fer vaxandi
með auknum nýjungum á sviði
tækni og lausna fyrir fólk á far-
aldsfæti sem þarf eða kýs að vera
stöðugt í sambandi. OgVodafone
hefur nú kynnt til sögunnar
nokkrar slíkar lausnir. Fyrsti
áfanginn er Vodafone Mobile
Connect sem er gagnaflutnings-
kort og gefur notendum mögu-
leika á því að tengjast vinnuum-
hverfi sínu hvar sem er, hvort
sem það er um þráðlaust net,
EDGE eða GPRS. Þessi þjónusta
er nú fáanleg hjá fyrirtækjaþjón-
ustu OgVodafone.

Hverjum nýtist þjónustan?
Þessi þjónusta hentar fjölbreytt-
um starfsvettvangi eins og hjá
fjármálafyrirtækjum, tækni- og
hugbúnaðarfyrirtækjum, auglýs-
ingastofum og verkfræðistofum
svo eitthvað sé nefnt, en mögu-
leikinn felst í því að vera bein-
tengd/ur við vinnuumhverfið á
auðveldan og öruggan máta.
Skrifstofan verður í senn hreyf-
anleg þar sem hægt er að nálgast
öll þau gögn og skjöl sem til þarf
beint í fartölvuna hvar sem er í
heiminum. Möguleikarnir eru
margir og í raun í höndum hvers
einstaklings eða fyrirtækis að
nýta sér þjónustuna í sína þágu.
Sem dæmi má nefna að Orkuveita
Reykjavíkur hefur í huga að nýta
þjónustuna til að efla vinnuað-
ferðir í stórum verkefnum með
því að tengja starfshópa og sér-
fræðinga í höfuðstöðvunum sam-
an í rauntíma. Styttir það vinnslu-
tíma og eykur afköstin við verk-
efnin til muna.

Hvað er hægt að gera?
Öll almenn vinnslugeta eins og að
senda og sækja tölvupóst, tengj-
ast internetinu, senda SMS og
MMS er möguleg. Einnig að sækja
og senda skjöl með miklum hraða
í öruggu kerfi. Einnig er auðveld-
lega hægt að fylgjast með notkun-
inni á þjónustunni þannig að hún
verði í senn hagkvæm fyrir not-
endur. Í nóvember næstkomandi
bætist við þjónustuna Global
Hotspots sem eru þráðlaus Voda-
fone-netsvæði víða um heim og
geta notendur kosið að tengjast
þeim. Aðeins er greitt fyrir þann
tíma sem notandinn nýtir sér á
Global Hotspots.

Auðvelt að tengjast
Til þess að tengjast þjónustunni
þarf að skella geisladisk (sem
fylgir) í geisladrifið og setja nauð-
synlegar upplýsingar á harða disk
fartölvunnar. Gagnaflutnings-
kortinu er svo rennt í netkorts-
raufina og svo er Mobile Connect-
forritið ræst. Viðmótið í forritinu
er sáraeinfalt með myndaglugg-
um sem sýna þá valmöguleika
sem eru í boði. Einfaldara getur
það ekki verið. Gagnaflutnings-
kortið velur bestu tenginguna
sem er í boði hverju sinni. 

Hvað þarf að hafa til að geta
nýtt þjónustuna?
- Fartölvu með Microsoft
Windows 2000 eða Windows XP
- Geisladiskadrif
- 100MB laust rými á harða diskn-
um og 32MB fyrir vinnsluminni
- Rauf fyrir netkort (PCMCIA)

- Microsoft Internet Explorer 5.5
eða nýrri

Tæknin bak við Mobile Connect
Vodafone á Englandi þróaði þessa
þjónustu og eru flest lönd komin
með hana eða eru að setja þjón-
ustuna upp fyrir sína viðskipta-
vini. Mobile Connect nýtir
GPRS/EDGE-tækni til að tengja
notandann og er það öflugasta
leiðin í dag til að miðla gögnum á
netinu hér á Íslandi. Þjónustan
þjappar gögnunum saman til að
margfalda flutningsgetuna og
einnig til að spara notendum krón-
urnar því notendur greiða fyrir
gagnamagnið en ekki tímann.
EDGE-tæknin kemst næst 3G-
tækninni og hefur stundum verið

sagt að hún sé 2.5 af 3G. Og Voda-
fone er að byggja upp EDGE-kerf-
ið á höfuðborgarsvæðinu og í
Eyjafirði og velur Mobile Connect
alltaf EDGE-tæknina ef hún er til
staðar. 

Er dýrt að nota þjónustuna?
Það þarf að kaupa staðalbúnaðinn
sem kostar 18.000 krónur og svo
er áskriftargjald með 10MB inni-
falin á 1.990 kr. á mánuði. Um-
framnotkun er 150 krónur á hvert
MB á Íslandi en nánari reikniverð
erlendis er að finna á heimasíðu
OgVodafone. Notandi velur ann-
aðhvort að tengjast heitum reit og
greiðir þá fyrir tímann eða
GPRS/EDGE-tenginguna þar sem
greitt er fyrir gagnaflutning.

Notkunin er svo sett á símreikn-
inginn.

Hvað gerist næst?
Þótt þessi þjónusta sé geysilega
öflug er OgVodafone ekki hætt að

bæta við hana. Á næstunni verður
kynnt til sögunnar samskiptatæk-
ið Blackberry en ég mun skoða
það sérstaklega í næstu tæknium-
fjöllun. Franz Gunnarsson

Vodafone Mobile Connect

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



„Já, skartgripunum hefur verið
tekið fagnandi og ritstjórar Hello,
InStyle, Vogue, Harper’s Baazar
og fleiri lífsstílstímarita verið
ósparir á umfjöllun og myndir af
skartinu sem bæði háir og lágir
hafa fengið sér í miklum mæli,“
segir Hendrikka, en vart má opna
helstu tískublöð heims án þess að
taka eftir nýjasta æðinu hjá stór-
stjörnum veraldar, nefnilega
ómótstæðilegum eðalsteinum
Hendrikku, umluktum silfri og
gulli, og nú demantsskreyttum
djásnum.

„Hugmyndin birtist mér þegar
ég uppgötvaði tómarúm í skart-
gripabúðum. Ég hef alltaf verið
glysgjörn og fundist fallegur
skartgripur við látlausan fatnað
segja mest og vera ákveðin yfir-
lýsing. Hins vegar vantaði í versl-
anir glamúrlega skartgripi sem
virtust ekta í gegn og voru á við-
ráðanlegu verði, svo ég tók
ákvörðun um að fylla það tóma-
rúm sjálf,“ segir Hendrikka sem
hefur meistaragráðu í viðskiptum
frá bandarískum háskóla og tefldi
fram fullburða fimmtíu hluta
skartgripalínu í yfir 70 verslanir á
Bretlandseyjum nú í haust, meðal
annars í tíu verslanir Goldsmith-
keðjunnar og Selfrigdes.

„Ég hef verið heilluð af við-
skiptum og um leið hef ég alltaf
verið mikil áhugamanneskja um
listir og fegurð. Frá unga aldri hef
ég safnað málverkum og nem nú
listasögu við háskólann í Oxford.
Ég hafði engin önnur plön en að
starfa í viðskiptalífinu þegar hug-
myndin fæddist, en finnst gaman
að blanda listum við viðskipti og
gera þau mýkri,“ segir Hendrikka
sem frá upphafi hafði mikla trú á
skartgripadraumnum, þótt hún

viðurkenni að sér komi á óvart
hversu vel og hratt gengur.

„Ég vissi að hugmyndin var
viðskiptalega skotheld og hafði
fulla trú á henni enda slíkt for-
senda alls framhalds. Ég byrjaði
því að hanna skartgripina og
teikna þá alla sjálf, og svo vel ég í
þá efnin og kem til framleiðenda,“
segir Hendrikka brött eftir aðeins
eins árs vinnu og mikla sigra inn-
an tískuheimsins, en nú þegar hef-
ur hún sett á markað mun dýrari
skartgripalínu sem hún kallar
Baron og er seld í verslunum
Harrods og Selfridges í London.

„Hugmyndir að útliti skart-
gripanna koma til mín úr myndum
sem greipst hafa í huga mér á
ferðum mínum um heiminn og frá
ýmsum skeiðum í lífi mínu,“ segir
Hendrikka sem búið hefur meðal
annars í Bandaríkjunum, Japan
og Rússlandi.

„Baron-línan kom þannig til að
ég erfði karöflu frá foreldrum
mínum sem lengi hafði fylgt ætt-
inni en var upphaflega í eigu bar-
ónsins sem Barónsstígur er
kenndur við. Í handfangi karöfl-
unnar er munstur sem hafði lengi
lifað með mér og ég valdi sem
hluta af hönnun Baron-línunnar. Í
hana nota ég einungis 27 til 49
karata eðalsteina, demanta og

gegnheilt gull og hvítagull,“ segir
Hendrikka stolt af verki sínu.

„Auðvitað er ég stolt. Þetta
hefur verið gífurleg vinna en þó
mjög skemmtileg og vissulega
óraunverulegt að vera með full-
búna skartgripina í höndunum
eftir að hafa fengið hugmyndina,
fullunnið hana og sjá hana svo
falla vel í kramið. Ég á mér draum
um að Ísland komist á kortið fyrir
skartgripahönnun á stórum skala
og tengi hönnunina íslenskri nátt-
úru þótt hún hafi yfir sér alþjóð-
legan blæ. Ég nota til dæmis litina
í Esjunni og jökla í íslenskri nátt-
úru, en líka japönsk áhrif og
rússnesk, og er nýjasta línan mín
byggð á rússneskum hughrifum,“
segir Hendrikka og á við dýrindis
skartgripi sem vísa í rétttrúnað-
arkrossinn og kirkjuturna Rauða
torgsins í Moskvu.

„Það er misjafnt hve lengi mig
tekur að hanna hvern grip en oft-
ast er ég með þetta fullburða í
kollinum og teikna upp án mikill-
ar fyrirhafnar. Ég hef ótæmandi
hugmyndir í höfðinu og er
óhrædd við að framkvæma þær.
Hef mikla trú á þessari viðskipta-
hugmynd og úti hef ég haft vissan
meðbyr. Ég mundi aldrei hanna

skartgripina eins og ég geri ef
mér sjálfri líkaði þeir ekki, en
hanna þó ekki eingöngu með
sjálfa mig í huga, heldur margvís-
legan fjöldann og er því með svo
stórar skartgripalínur í boði,“
segir Hendrikka sem býr í Lund-
únum ásamt fjölskyldu sinni og
líkar vel.

„Maður verður að búa á mark-
aðssvæðinu til að ná í gegn og eins
að vera með stóra línu, því með
einum grip fer maður ekki langt,
en ég hygg á frekari landvinninga
í Evrópu í framtíðinni,“ segir
Hendrikka sem álítur skartgripi
vera fyrir allt kvenfólk.

„Skartgripir eru bæði fallegir
og kvenlegir, en íslenskar konur
kjósa vanalega látlausa og lítt
áberandi skartgripi miðað við
konur í útlöndum. Ég kýs að hafa
úrval og finnst litir og glamúr fal-
legur, en maður á umfram allt að
njóta þess að vera kona og
skreyta sig, jafnvel þótt það kosti
aðeins meiri íburð og liti sem
ögra.“

Ódýrari skartgripalína Hendr-
ikku sem er úr silfri og sirkón-
steinum ber nafnið H&W og fæst í
Leonard, á Hótel Nordica og Hótel
Loftleiðum.
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„Demantar eru enn bestu vinir konunnar og engin
gjöf eftirsóknarver›ari, ef undanskilin er ást og
hl‡ja,“ segir skartgripahönnu›urinn Hendrikka
Waage, sem nú leggur tískuheiminn a› fótum sér
me› einstökum, litríkum og ægifögrum skartgripum.
fiórdís Lilja Gunnarsdóttir missti augun yfir milljóna-
demöntum og skínandi gulli Hendrikku.

Íslenskir dem-
antar í Harrods

HENDRIKKA WAAGE, SKARTGRIPAHÖNNUÐUR WAAGE JEWELLERY LTD Í BRET-
LANDI 

BARON Dýrari lína Hendrikku skreytt
gegnheilu gulli og eðalsteinum og seld í
Harrods og Selfridges í Lundúnum.

H&W Litríkir skartgripir sem nú eru að slá í gegn í tískuheiminum, enda glæsilegir og á verði sem flestir ráða við.





20 2. október 2005  SUNNUDAGUR

AUGL†SINGASÍMI

550 5000

FYLGIR FRÉTTABLA‹INU ALLA MI‹VIKUDAGA

Sögurnar, tölurnar, fólki›.

Eins og allir vita á Kate Moss við
eiturlyfjavanda að stríða og hefur
rætt um hann opinberlega. Hún er
ekki sú eina sem hefur viðurkennt
veikleika sinn í fjölmiðlum. 

Juliette Lewis, leikkona og
rokkari, hefur viðurkennt að hafa
barist við eiturlyfjadjöfulinn fyrr
á ferli sínum. Að hennar mati var
þó vandamálið blásið upp í fjöl-
miðlum. Nýlega var hún spurð í
viðtali í hvað hún eyddi peningun-
um núna þegar hún væri hætt að
taka eiturlyf og brást hún illa við.
„Eiturlyfjafíkn kostar miklu meira

en peninga. Hún eyðileggur sálina
mun meira en bankareikninginn,“
sagði hún reið. 

Nicole Richie hafði sama djöf-
ul að draga á yngri árum og segist
hafa haft aðgang að sterkum efn-
um þegar hún var þrettán ára.
Hún hefur þó losað sig við fíknina
núna en í viðtali við Opruh játaði
hún, að hafa byrjað að drekka
áfengi og taka eiturlyf þegar hún
var þrettán ára. Þá hafi hún einnig
hangið á börum og ekki komið
heim fyrr en snemma á morgn-
anna. Hún barðist við fíknina í

fjögur ár og tók bæði pillur og
heróín. „Ég var eins og ruslafata,
ég tók allt,“ segir hún. 

Árið 2002 játaði söngkonan
fagra Whitney Houston að vera
háð eiturlyfjum. Í viðtali spurði
Diane Sawyer: „Ertu háð áfengi?
Maríjúana? Kókaíni? Eða pillum?
Whitney svaraði: „Ég hef verið
það, já.“ Sawyer spurði þá hissa
hvort hún hefði verið háð þessu
öllu og Whitney svaraði játandi.
„Treystu mér, ég djammaði af mér
rassgatið. Svo kemur að því að
partíið er búið,“ sagði Whitney. 

Bör›ust vi› fíknina

JULIETTE LEWIS Hún átti við eiturlyfja-
vanda að stríða og brást illa við þegar hún
var spurð um vandann í fjölmiðlum ný-
lega.

NICOLE RICHIE
Hún var aðeins þrettán ára þegar hún
drakk, tók eiturlyf og hékk á börum.

WHITNEY HOUSTON Hún játaði það í
viðtali við Diane Sawyer að hafa verið háð
áfengi, maríjúana, heróíni, kókaíni og pill-
um; öllu þessu á sama tíma. 



atvinna@frettabladid.is

Vakin er athygli á því að auglýs-
ing um styrki til atvinnumála
kvenna verður fyrr á ferðinni á
næsta ári en venja er til. Styrkir til
atvinnumála kvenna eru veittir af
félagsmálaráðherra einu sinni á
ári og verður næsta úthlutun
auglýst í febrúar 2006. Frekari
upplýsingar um styrkinn er að
finna hér á heimasíðu Vinnu-
málastofnunar undir liðnum At-
vinnumál kvenna.

Ársfundur Starfsgreinasam-
bandsins verður settur í Ketilhús-
inu á Akureyri, fimmtudaginn 6.
október næstkomandi. Þema
fundarins að þessu sinni eru
mannréttindi og staða verkalýðs-
hreyfingarinnar í alþjóðavæðingu
atvinnulífsins. Ýmsar hliðar al-
þjóðavæðingar verða teknar fyrir

þar sem vegið er að lágmarks-
réttindum launafólks og innlendir
og erlendir atvinnurekendur
stunda undirboð á vinnumarkaði.

Starfsmenntaverðlaunin fyrir
árið 2005 verða veitt þann 3.
nóvember næstkomandi. Verð-
launin verða veitt í þremur flokk-
um: flokki fyrirtækja, flokki
fræðsluaðila og í opnum flokki
sem nær meðal annars til ein-
staklinga og verkefna. Tilnefning-
ar sendist Mennt fyrir 28. október
á þar til gerðum
eyðublöðum.
Nánari upplýs-
ingar  eru á vef
Menntar.

Sigurður Axel Sveinsson kýs að vinna með timbur.

LIGGUR Í LOFTINU
[ ATVINNA ]

MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINSER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?

Fólk vill ekki vinna vaktavinnu BLS. 2

Heimilislegt andrúmsloft í Tæknihorninu  BLS. 6

Góðan dag!
Í dag er sunnudagur 2. október,

275. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 7.39 13.17 18.53
AKUREYRI 7.26 13.02 18.36

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

STÖRF Í BOÐI

1. Viðskiptafulltrúi

2. Afgreiðslufólk

3. Tæknifræðingar

4. Kirkjuvörður

5. Kennarar

6. Rafmagnsiðnfræðingur

7. Þjónustufulltrúi

8. Verkfræðingar

9. Matreiðslumaður

10. Verkamenn

11. Sölufulltrúar

12. Forritarar

13. Öryggisvörður

14. Viðskiptastjóri

15. Þjónustustjóri

16. Rafmagnstæknifr.

17. Úthringingar

18. Bílstjóri

19. Verkefnistjóri

20. Vaktstjóri

21. Viðskiptafulltríu

22. Ráðgjafi

23. Lagermaður

24. Þúsundþjalasmiður

25. Birgðarbókhald

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is

STUÐNINGSFJÖLSKYLDUR
Auglýst er eftir traustu og jákvæðu fólki
sem er tilbúið að verja hluta af tíma sínum
í samskipti við börn og unglinga. 

Leitað er eftir einstaklingum eða fjölskyldum til að gerast
stuðningsfjölskylda fyrir börn í 2 til 5 sólarhringa í mán-
uði.

Hlutverk stuðningsfjölskyldu hjá Svæðisskrifstofu mál-
efna fatlaðra í Reykjavík er að taka fatlað barn í umsjá
sína í þeim tilgangi að veita því tilbreytingu og létta álagi
af fjölskyldu þess. Hér er um að ræða mjög gefandi og
skemmtilegt starf. 

Hringið í Lone Jensen sviðsstjóra í síma 533-1388 eða
hafið samband í tölvupósti lone.jensen@ssr.is og fáið
nánari upplýsingar. 

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofunni og á
netinu www.ssr.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfs-
manna.

Umsóknir sendist Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra,
Síðumúla 39, 108 Reykjavík fyrir 14. október n.k.

Á SSR er unnið í samræmi við jafnréttisáætlun
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Sigurður Axel Sveinsson hefur unnið
sem smiður í næstum tvö ár. Hann
vinnur hjá litlu fyrirtæki og tekur við
nýjum verkefnum á hverjum degi,
sem hann segir vera fjölbreytt og
skemmtileg.
„Ég smíða bara,“ segir Sigurður eða Siggi eins
og hann kýs að kalla sig, er hann er spurður
um hvað hann geri í vinnunni. Hann segir
starfið fjölbreytt og verkefnin margvísleg.
„Ég vinn bæði inni og úti, í viðbyggingum og
við viðhald,“ segir Siggi. Hann vinnur hjá 20
manna fyrirtæki og er sendur í ólík verkefni.
Stundum veit hann ekki fyrr en að morgni
hvað dagurinn býður upp á. „Eins og núna þá
er ég að aðstoða við að smíða fréttastúdíó.
Arkitektarnir eru þrír sem stýra verkinu og
ég geri bara það sem þeir segja,“ segir Siggi
og bætir við sallarólegur: „Það kemur fyrir að
ég þurfi að rífa niður það sem ég var látinn

gera daginn áður.“ 
Áður vann Siggi hjá fyrirtæki sem sérhæfði
sig í að gera upp gömul hús. „Ég vil eingöngu
vera í timburvinnu, en það er mikið um það í
smíðinni að menn séu í mótauppslætti, með
skiptilykla og olíukönnur og komi ekkert ná-
lægt timbri,“ segir Siggi. Hann vinnur frá 8 til
5 á daginn og segir það vera nóg, þó að hann
gæti vel unnið meira þar sem eftirspurn eftir
smiðum er mikil. „Utan vinnu er ég að gera
upp gamalt hús sem ég á í Hafnarfirðinum,“
segir Siggi, og þó það sé nokkuð augljóst að
hann nýtur vinnu sinnar segist hann hafa orð-
ið smiður af því að þeir séu hæstlaunuðustu
iðnaðarmennirnir og svo skellir hann upp úr. 

„Ég hef mjög gaman af þessu starfi og það
er nóg að gera. Reyndar var ég lengi vel í
blikksmíðinni, en ég finn að þetta á betur við
mig, ég gæti til dæmis aldrei setið inni á skrif-
stofu tímunum saman,“ segir Siggi.

kristineva@frettabladid.is

Hamarinn og svuntan



Vinnuleiði
getur gert vart við sig eftir ákveðinn tíma í sama starfinu. Framboð á lausum

störfum er gífurlegt um þessar mundir. Ef gamla starfið er orðið einhæft og
þreytandi er þetta kannski rétti tíminn til að prófa eitthvað nýtt.[ ]

Vantar verkamenn 
til starfa strax. 

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

KÓPAVOGSBÆR

Félagsþjónusta
Kópavogs

Þjónustudeild aldraðra

Ert þú á besta aldri og í leit að fjölbreyttu

starfi?

• Við hjá heimaþjónustu Kópavogs getum

bætt við okkur starfsfólki. Starfið felur í
sér aðstoð við  heimilisstörf og félagslegan
stuðning. Um er að ræða gefandi og áhuga-
vert starf fyrir jákvætt og áreiðanlegt fólk.
Vinnutími og starfshlutfall er samkomulag. 

Æskilegt er að umsækjendur búi yfir þjónustu-
lund og hafi áhuga á mannlegum samskiptum. 

Allar nánari upplýsingar 
veitir fulltrúi í þjónustudeild 

aldraðra í 
síma 570-1400.

Erum að leita að starfsfólki fyrir
verslanir okkar í Miðhrauni

Garðabæ og Faxafeni
Um er að ræða heilsdags- og hálfsstarfs störf

Menntunarkröfur:
Enskukunnátta skilyrði, viðbótar tungumál kostur.

Æskileg reynsla:
Reynsla af sölu útivistarbúnaðar æskilegur en ekki skilyrði.

Æskilegir eiginleikar:
Hressileg framkoma 
Sölutækni 
Samstarfsvilji
Stundvísi

Annað:
Lámarksaldur 22 ára.

Hægt er að sækja um á www.66.is

Sölumenn og sölukonur 
Sala fasteigna.

Ertu hress og hefur gaman af mannlegum 
samskiptum? Vilt vinna sjálfstætt og hafa 

sveigjanlegan vinnutíma og starfshlutfall? Þá
gæti sala fasteignasala hentað þér. Starfið 

hentar ekki síður konum en körlum og einnig
fólki sem komið er yfir miðjan aldur. 

Eignastýring fasteignasala óskar að ráða 
sölumann eða konu til að selja fasteignir. Erum

miðsvæðis í Reykjavík, með frábæra 
vinnuaðstöðu. Áhugasamir þurfa eða vera 

heiðarlegir, eiga bíl og gsm síma. 

Umsóknir sendist á Eignastýringu, 
Síðumúla 27, 108 Reykjavík eða á 

eignastyring@eignastyring.is

Bílstjórar – Gröfumenn
G.T. Verktakar er vaxandi fyrirtæki 

á sviði flutninga og jarðvinnu.

Okkur vantar strax vana bílstjóra (Trailer) og 
gröfumenn til starfa. Boðið er upp á góð laun, 

gott starfsumhverfi og nýjar vélar. 

Mikil vinna framundan.

Uppl. í síma 580 16 00 eða gtverk@simnet.is

Karon heildverslun óskar eftir
starfskrafti við ýmis tilfallandi störf.

Vinnutími að jafnaði 9:00 til 14:00.
Viðkomandi þarf að vera góður í 

mannlegum samskiptum og hafa bíl til 
umráða. Umsóknir með mynd sendist fyrir
7.oktober á dogg@karon.is www.karon.is

Fólk or›i› flreytt á vaktavinnu

Agla Sigríður segir vaktavinnuna oft greidda með jafnaðarkaupi þannig að engin uppgrip séu hjá fólki þótt vinnudagarnir séu langir.

Mjög lítið atvinnuleysi mælist nú
á landinu og víða vantar fólk til
starfa. Á það ekki síst við um
verslun og þjónustu. Þetta stað-
festir Agla Sigríður Björnsdóttir
hjá ráðningarstofunni Vinna.is

Fjölmargt starfsfólk vantar í verslun
og þjónustu, að minnsta kosti á höfuð-
borgarsvæðinu. Agla hjá Vinna.is hef-
ur sínar skýringar á því. „Oft eru lang-
ar vaktir í verslunum og á veitinga-
stöðum og oft eru launin eitthvert
jafnaðarkaup þannig að það eru engin
uppgrip hjá fólki þótt vinnudagurinn
sé langur. Einnig velst oft yngra fólk

til þessara starfa og það er að reyna
fyrir sér en stoppar kannski ekki lengi
á hverjum stað. Það er líka svo mikil
afþreying í boði að fólk vill eiga frí-
tíma til að geta stundað hana. Þetta er
ekki eins og það var þegar allir vildu
vinna myrkranna á milli.“ 

Agla bendir einnig á að aukið
framboð af verslun og þjónustu sé ein
af ástæðum manneklunnar. „Það er
stöðugt verið að opna nýjar verslanir
og nýja matsölustaði og þar af leið-
andi þarf fleira starfsfólk. Fyrst setja
menn á stofn fyrirtæki og svo ráða
þeir starfsfólk og vissulega er fljót-
legra að opna verslun en að ala upp
fólk.“ Spurð hvort hún haldi að skóla-

fólk hafi meira fé handa á milli nú en
áður þannig að það þurfi minna að
vinna með náminu svarar hún: „Ég
hef ekki trú á að þörf skólakrakka sé
minni fyrir peninga en hugsanlega
bjóðast þeim hagstæðari lán og þeir
velta skuldum fram á sumarið. Ég
þekki það ekki. En störf í stórmörkuð-
um og veitingastöðum bjóða upp á
langar vaktir og mikla helgarvinnu
og krakkarnir vilja bara eiga frí á
þessum tíma.“ Agla er búin að vera
atvinnumiðlari í tæp tíu ár. Hún segir
ástandið nú svipað og það var árin
2000 og 2001. „Það er þensla núna.
Þetta gengur allt í sveiflum,“ segir
hún að lokum.
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Orkuveita Reykjavíkur er 
sjálfstætt þjónustufyrirtæki sem 
aflar og dreifir vistvænni orku á 
sem hagkvæmastan hátt og í sátt 
við umhverfið.  

Á þjónustusvæði fyrirtækisins 
býr meira en helmingur íslensku 
þjóðarinnar.

Stefna Orkuveitunnar er að 
veita viðskiptavinum sínum bestu 
mögulegu þjónustu og sjá þeim 
fyrir ódýrri vistvænni orku sem 
framleidd er úr endurnýjanlegum 
íslenskum orkulindum. Þannig 
stuðlar fyrirtækið að aukinni 
notkun hreinnar innlendrar orku 
og leggur um leið sitt af mörkum 
til nýsköpunar og framfara í 
landinu.

Starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur 
tekur mið af skynsamlegri 
nýtingu orkulinda og fyrirtækið 
er til fyrirmyndar í umgengni á 
eigin umráðasvæðum og vinnur 
þar að uppgræðslu lands og 
friðun dýralífs. 

Það er stefna Orkuveitu Reykja- 
víkur að auka hlut kvenna í 
stjórnunar- og ábyrgðarstöðum 
innan fyrirtækisins.

Hönnunardeild Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða: 
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Meginhlutverk hönnunardeildar er:
Hönnun á veitukerfum og mannvirkjum Orkuveitu Reykjavíkur. Ennfremur veitir deildin 
öðrum sviðum Orkuveitunnar tæknilega ráðgjöf, fylgist með tækninýjungum, annast 
hönnunar- og verkefnisstjórn, stundar kerfisathuganir og annast ýmis verkefni á sviði 
innkaupa, útboða og hagkvæmni- og arðsemisathuganna. Sjá nánar á www.or.is/honnun

Verkefnisstjóri:
Starfs- og ábyrgðarsvið:
 • Verkefnastjórn í framkvæmdaverkum Orkuveitunnar.
  Í verkefnastjórn felst ábyrgð á framgangi verka gagnvart verklagi, efnisútvegun,
  tímaáætlun, kostnaði og gæðum.
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Háskólapróf í verk- eða tæknifræði
 • Haldgóð reynsla af verkefnisstjórn áskilin
 • Góð tölvukunnátta - reynsla af hugbúnaði á sviði verkefnastjórnunar æskileg
 • Færni í mannlegum samskiptum
 • Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnubrögðum

Verkfræðingur:
Starfs- og ábyrgðarsvið:
 • Gerð hagkvæmisathugana á ýmsum fjárfestingakostum
 • Verkefnisstjórn ýmissa tæknilegra verkefna á veitusviði

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Háskólapróf í verkfræði, æskilegt er að viðkomandi hafi meistaragráðu
  og/eða sé af sviði véla- og iðnaðarverkfræði
 • Reynsla og þekking á gerð hagkvæmisathuganna áskilin
 • Reynsla á sviði verkefnastjórnunar æskileg
 • Góð tölvukunnátta nauðsynleg
 • Færni í mannlegum samskiptum
 • Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsjón með störfunum hafa Helga Jónsdóttir (helga@img.is) og Hildur Sif Arnardóttir 
(hildursif@img.is) hjá Mannafli-Liðsauka. Umsóknarfrestur er til og með 16. október nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Mannafls-Liðsauka:

www.mannafl.is og sendið jafnframt ferilskrá.
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Verkefnisstjóra
og verkfræðing
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Keflavíkurverktakar eru eitt af stærri verktakafyrirtækjum  
landsins með verkefni víða um land.
Starfsmenn fyrirtækisins eru á þriðja hundrað.
Aðalskrifstofa fyrirtækisins er staðsett í Kópavogi.

Hlíðasmára 15  201 Kópavogur  Sími: 420 6400  www.kv.is

Vegna aukinna verkefna vilja  
Keflavíkurverktakar ráða til sín  
starfsfólk í eftirfarandi störf.

Verk-  
og tæknifræðingar.
Óskum eftir að ráða verk- eða 
tæknifræðing til að annast 
m.a. tilboðs- og áætlanagerð 
ásamt tæknilegri ráðgjöf. 
Reynsla af tilboðsgerð og 
hönnarstörfum er æskileg.

Krana- og tækjamenn.
Óskum eftir að ráða reynda 
krana- og tækjamenn til starfa 
nú þegar.

Verkefnastjórar.
Óskum við eftir að ráða 
reyndan verkefnastjóra til 
starfa nú þegar.

Rafvirkjar.
Óskum eftir að ráða rafvirkja til 
starfa, mikil vinna framundan.

Verkamenn
Óskum eftir að ráða verka-
menn til starfa nú þegar, næg 
verkefni framundan.
Upplýsingar um störfin veitir María Þorgríms-
dóttir í síma 695 6408 á skrifstofutíma.  
maria@kv.is. 

Umsóknum skal skila á heimasíðu Keflavíkur-
verktaka, www.kv.is eða sendast til skrifstofu  
Keflvíkurverktaka, Hlíðasmára 15, 201 Kópavogi, 
fyrir 15. október  2005.

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?

Sjúkraliðar
Sjúkraliðar óskast nú þegar eða eftir 
samkomulagi. Um er að ræða vaktavinnu,
starfshlutfall eftir samkomulagi.

Starfsfólk til umönnunarstarfa
Einnig óskum við eftir fólki til 
umönnunarstarfa. Vaktavinna, starfshlutfall 
eftir samkomulagi. Unnið eftir timecare 
vaktastjórnunarkerfi.

Upplýsingar veitir 
Áslaug Björnsdóttir hjúkrunarforstjóri

Sími 5604163/ 8944128
Netf. aslaug@sunnuhlid.is
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Viðhald – IÐNAÐARVÉLAR 
Öflugt fyrirtæki sem þjónustar og selur vélar í fram-
leiðsluiðnað óskar eftir manni til starfa við viðhald 

og uppsetningar á iðnaðarvélum. 

Spennandi starf með nýjustu CNC og véla tækni.

Rafmagns menntun eða þekking 
á raf-loft stýringum nauðsynleg. 

Áhugasamir sendi upplýsingar merkt, „Viðhald“ á box@frett.is
eða skili inn umsóknum í afgreiðslu Fréttablaðsins, 

Skaftahlíð 24, Reykjavík.
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Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar
um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni. 
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heima-
síðu Reykjavíkurborgar: 
www.reykjavik.is/storf 

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

Áhugaverð störf í boði

Menntasvið annast starfsemi og rekstur grunnskóla og leikskóla.
Í því felst þróun grunnskóla- og leikskólastarfs, undirbúningur
stefnumörkunar, mat og eftirlit með skólastarfi og upplýs-
ingamiðlun fyrir menntaráð og starfshópa á vegum ráðsins. 

MENNTASVIÐ

Störf í grunnskólum
Lausar eru til umsóknar eftirfarandi stöð-
ur í grunnskólum Reykjavíkurborgar.

Árbæjarskóli, sími 567 2555
• Skólaliðar í 100% stöður. Starfið felst m.a. 

í gæslu á börnum og almennum þrifum.
• Skólaliði í kaffistofu starfsmanna 100% 

staða.

Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum
Upplýsingar veitir umsjónarmaður skólans
Freyr Baldvinsson s:664 8122

Foldaskóli, sími 540 7600/664 8245
Kennari óskast í forfallakennslu í 4. bekk í 6
vikur frá og með 4. okt. 20 kennslustundir á
viku.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Kennarapróf
Hæfni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð vinnubrögð
Skipulagshæfileikar

Háteigsskóli, í síma 530 4300

• Stuðningsfulltrúi 50 til 60% stöður
• Skólaliðar tvær 50% stöður
• Ritarastaða, 55% staða

Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

Húsaskóli, í síma 567 6100
• Vegna forfalla vantar tónmenntakennara 

eða leiklistarkennara í 1.-7. bekk 13 tíma á 
viku tvo daga vikunnar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Kennarapróf
Hæfni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð vinnubrögð
Skipulagshæfileikar

• Skólaliða vantar í 100% starf. Starfið felst 
m.a. í því að aðstoða nemendur í leik og 
starfi, aðstoð í matsal nemenda og ræst-
ingu.

Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

Ingunnarskóli, í síma 585 0400

• Skólaliði í baðvörslu
• Stuðningsfulltrúi

Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

Korpuskóli, sími 525 0600
• Íþróttakennara vantar í forfallakennslu frá 

20. október til áramóta.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Kennarapróf
Hæfni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð vinnubrögð
Skipulagshæfileikar

Selásskóli, sími 567 2600

• Skólaliði í 100% stöðu

Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

Seljaskóli, sími 557 7411

• Íþróttakennara pilta til áramóta, íþrótta
kennari stúlkna frá áramótum.

• Íslenskukennsla á unglingastigi 11 st. á 
viku.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Kennarapróf
Hæfni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð vinnubrögð
Skipulagshæfileikar

Víkurskóli, sími 545 2700
• Skólaliðar í 100% stöður og/eða hlutastarf 

til þess að sinna baðvörslu og ræstingu.
• Stuðningsfulltrúi

Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

• Þroskaþjálfi

Menntunar og hæfniskröfur:
Þroskaþjálfamenntun
Reynsla af vinnu með einstaklingum með
þroskafráviki æskileg
Færni í mannlegum samskiptum
Skipulagshæfni, áreiðanleiki og nákvæmni í
starfi

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjór-
ar í viðkomandi skólum. Umsóknir ber að senda til
viðkomandi skóla. Laun eru samkvæmt kjarasamn-
ingum Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfé-
lög. Nánari upplýsingar um laus störf er að finna á
www.grunnskolar.is

Nýr leikskóli í fögru umhverfi

Menntasvið Reykjavíkurborgar mun opna þrig-
gja deilda leikskóla við Gvendargeisla í Grafar-
holti í október. Megináherslur í starfi leikskól-
ans, samhliða daglegu lífi, leik og námssvið-
um aðalnámsskrár verður lífsleikninám með
áherslu á sjálfshjálp barna, dyggðir, jógaleiki
og slökun. Unnið verður með aðferðum sem
draga úr steitu og hraða í umhverfinu.

Eftirfarandi stöður eru lausar til umsóknar.

• Tvær stöður deildarstjóra 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Leikskólakennaramenntun, önnur háskóla
menntun eða reynsla á sviði uppeldis og 
kennslu

• Hæfni og reynsla í stjórnun
• Færni í mannlegum samskiptum 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi
• Jákvæðni og áhugasemi

• Staða leikskólakennara eða starfsfólks 
með aðra menntun sem nýtist í starfi 
með börnum

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Leikskólakennaramenntun, önnur háskóla
menntun eða reynsla á sviði uppeldis og 
kennslu

• Færni í mannlegum samskiptum 

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi
• Jákvæðni og áhugasemi

Varðandi stöðu deildarstjóra er einnig gerð
krafa um hæfni og reynslu í stjórnun. 
Um er að ræða 100% stöður. Allar stöðurnar
eru lausar til umsóknar.

Nánari upplýsingar veitir Sigurlaug Einarsdóttir, leik-
skólastjóri í síma 693 9849. Einnig eru veittar upp-
lýsingar í starfsmannaþjónustu Menntasviðs í síma
411 7000. Laun eru samkvæmt kjarasamningum
Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög. Um-
sóknareyðublað og nánari upplýsingar um laus
störf er að finna á heimasíðunni www.leikskolar.is

Störf í leikskólum Reykjavíkur-
borgar
Viltu vinna þar sem yfir 90% starfs-
manna eru ánægðir í starfi

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

Austurborg, Háaleitisbraut 70 í síma 588-
8545. Um er að ræða 100% stöður.
austurborg@leikskolar.is

Álftaborg, Safamýri 32 í síma 693 9833/581
2488. Um er að ræða 100% stöðu.
alftaborg@leikskolar.is

Dvergasteinn, Seljaveg 12 í síma 551-6312.
Um er að 100% stöðu.
dvergasteinn@leikskolar.is

Drafnaborg, Drafnarstíg 4 í síma 552-3727.
Um er að ræða 100% stöður en hlutastörf
koma til greina.
drafnarborg@leikskolar.is

Geislabaugur, Kristnibraut 26 í síma 517-
2560. Um er að ræða 100% stöður og 50%
stöðu eftir hádegi.
geislabaugur@leikskolar.is

Hof, Gullteig 19 í síma 553-9995. Um er að
ræða 100% stöðu og tvær 50% stöður eftir
hádegi.
hof@leikskolar.is

Holtaborg, Sólheimum 21 í síma 553-1440.
Um er að ræða 100% stöður.
holtaborg@leikskolar.is

Klettaborg, Dyrhömrum 5 í síma 567-5970.
Um er að ræða 100% stöðu.
klettaborg@leikskolar.is

Kvarnaborg, Árkvörn 4 í síma 567-3199. Um
er að ræða 100% stöður.
kvarnaborg@leikskolar.is

Laufskálar, Laufrima 9 í síma 587-1140. Um er
að ræða 100% stöður.
laufskalar@leikskolar.is

Laugaborg v/Leirulæk í síma 553-1325. Um er
að ræða 100% stöður.
laugaborg@leikskolar.is

Lækjaborg v/Leirulæk í síma 568-6351. Um er
að ræða 100% stöður.
laekjarborg@ leikskolar.is

Njálsborg, Njálsgötu 9 í síma551-4860. Um er
að ræða 100% stöður.
njalsborg@ leikskolar.is
Rofaborg, Skólabæ 6 í síma 567-2290/ 587-
4816. Um er að ræða 100% stöður.
rofaborg@ leikskolar.is
Sólhlíð, Engihlíð 8 í síma 551-4870. Um er að

ræða 100% stöður.
solhlid@ leikskolar.is

Vesturborg, Hagamel 55 í síma 552-2438. Um
er að ræða 100% stöður.
vesturborg@ leikskolar.is

Ægisborg, Ægisíðu 104 í síma 551-4810. Um
er að ræða 100% stöður.
aegisborg@ leikskolar.is

Ösp, Iðufelli 16 í síma 557-6989. Um er að
ræða 100% stöðu.
osp@ leikskolar.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
Leikskólakennaramenntun, önnur háskóla-
menntun eða reynsla á sviði uppeldis og
kennslu
Færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði í starfi
Jákvæðni og áhugasemi
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Deildarstjóri
Óskað er eftir deildarstjóra til starfa.
Ösp, Iðufelli 16 í síma 557-6989. Um er að
ræða 100% stöðu.
osp@ leikskolar.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
Leikskólakennaramenntun áskilin
Hæfni og reynsla í stjórnun
Færni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi

Sérkennsla
Stöður sérkennara eru lausar til umsóknar í
eftirtöldum leikskólum:

Geislabaugur, Kristnibraut 26 í síma 517-
2560. Starfshlutfall er samkomulagsatriði.
geislabaugur@ leikskolar.is

Fellaborg, Völvufelli 9 í síma 557-2660. Um er
að ræða 100% stöðu.
fellaborg@ leikskolar.is

Heiðarborg, Selásborg 56 í síma 557-7350.
Um er að ræða 75% stöðu.
heidarborg@ leikskolar.is

Seljakot, Rangárseli 15 í síma 557-2350. Um
er að ræða 80-100% stöðu.
seljakot@ leikskolar.is

Sólbakki, Stakkahlíð 19 í síma 552-2725. Um
er að ræða 75% stöðu.
solbakki@ leikskolar.is

Ægisborg, Ægisíðu 104 í síma 551-4810. Um
er að ræða 100% stöðu.
aegisborg@ leikskolar.is

Menntunar- og hæfniskröfur:

Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi eða háskóla-
menntun á sviði uppeldis- eða sálfræði.
Reynsla af vinnu með einstaklingum með
þroskafrávik æskileg
Færni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Nákvæmni í starfi

Nánari upplýsingar um þessi störf veita leik-
skólastjórar í viðkomandi leikskólum. Einnig
veitir starfsmannaþjónusta Menntasviðs upp-
lýsingar í síma 411 7000. Laun eru samkvæmt
kjarasamningum Reykjavíkurborgar við við-
komandi stéttarfélög. Umsóknareyðublað og
nánari upplýsingar um laus störf er að finna á
heimasíðunni www.leikskolar.is.
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KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta:

•Aðstoð við heimilisstörf

•Félagsleg heimaþjónusta

•Liðveisla

Íþróttamiðstöðin Versalir:
•Baðvarsla kvenna í íþróttahúsi

•Baðvarsla karla í íþróttahúsi

Sundlaug Kópavogs:
•Laugarvarsla/baðvarsla kvenna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:

•Kennari íslensku/dönsku

•Forfallakennari

Kársnesskóli:
•Íþróttakennari 4 st. á viku

Kópavogsskóli:
•Skólaritari

•Forfallakennari

Lindaskóli:
•Starfsmenn í Dægradvöl

Salaskóli:
•Dönskukennari

Smáraskóli:
•Umsjónark. á unglingast. frá áram.

Snælandsskóli:
•Starfsmaður í Dægradvöl

•Gangavarsla/ræsting

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Viðskiptafulltrúi
Sendiráð Bandaríkjanna óskar eftir að ráða viðskiptafulltrúa.

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

Umsóknarfrestur er til 12. október 2005.

Kraftur stuðningsfélag fyrir 
ungt fólk með krabbamein 
og aðstandendur leitar eftir 
ábyrgum, hugmyndaríkum 
og duglegum starfskrafti til að 
sinna ýmsum málum félagsins. 
Um er að ræða starf verkefnastjóra í 50% stöðu.
Verkefnastjóri vinnur öll sín verk í umboði Krafts
og vinnur eftir samþykktum félagsins. 

Meðal verkefna eru: 
• skipulagning stjórnarfunda og opinna 

fræðslufunda 
• dagleg skrifstofustörf sem snúa að starfsemi

Krafts 
• frekari uppbygging og efling félagsins

Áhugasamir sendi umsókn á netfangið 
formadur@kraftur.org. Öllum umsóknum verður
svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.
Umsóknir berist fyrir mánudaginn 10. október 
2005. Frekari upplýsingar um félagið má finna á
www.kraftur.org.

Tryggingamiðstöðin er framsækið fyrirtæki sem býður starfsfólki sínu góða vinnuaðstöðu. 
Hjá TM starfar rúmlega 100 manna samhentur hópur sem hefur það markmið að veita góða 
þjónustu á mannlegum nótum þar sem þörfum hvers og eins er mætt af sanngirni. Það er 
keppikefli starfsmanna Tryggingamiðstöðvarinnar að standa undir kröfum og væntingum 
viðskiptavina og hluthafa og koma fram af heiðarleika og einlægni.

Starfsfólk í 
úthringingar
Tryggingamiðstöðin auglýsir eftir kraftmiklu og þjónustulipru 
starfsfólki í úthringingar. Vinnutími er kl. 18:00 – 22:00 mánudaga 
til fimmtudaga en gert er ráð fyrir að starfsmenn vinni að hámarki 
tvö kvöld í viku. Greitt er tímakaup fyrir hverja unna klukkustund 
auk árangurstengdra greiðslna.

Umsækjendur skulu ekki vera yngri en 20 ára en einstaklingar 
um og yfir fimmtugt eru sérstaklega hvattir til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 10. október 2005.

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN  ·  AÐALSTRÆTI 6-8  ·  101 REYKJAVÍK  ·  SÍMI 515 2000  ·  www.tmhf.is

Áhugasamir eru beðnir að senda umsóknir merktar, „Umsókn - úthringingar“ 
til Tryggingamiðstöðvarinnar, Aðalstræti 6, 101 Reykjavík, eða með tölvupósti 
til deildarstjóra söludeildar TM, Sólveigar Hjaltadóttur (solveig@tmhf.is), sem 
jafnframt gefur nánari upplýsingar í síma 515 2000.

Rafhönnun hf. verkfræðistofa á rafmagnssviði
hefur áhuga á að bæta við sig fólki.

Leitað er eftir fólki sem sýnir frumkvæði í starfi og lipurð í samskiptum 
ásamt því að hafa skipulagshæfileika og jákvætt hugarfar.

Starfssvið A
Ráðgjöf, hönnun og eftirlit með uppsetningu á raf- og
stjórnbúnaði, einkum fyrir orkufyrirtæki. Kerfishönnun
stjórnbúnaðar og deilihönnun rafbúnaðar og iðnstýringa.
Einnig kemur til greina þátttaka í gerð hermilíkana á orku-
sviði. 
Hæfniskröfur:
•   Rafmagnsverkfræðingur með framhaldsmenntun, 

M.Sc.
•  Góð þekking á stjórnbúnaði orkufyrirtækja æskileg
•   Þekking á notkun verkfræðilegra líkana við hönnunar-

störf er æskileg
• Reynsla af forritun æskileg

Starfssvið B
Ráðgjöf, hönnun og eftirlit með uppsetningu háspennu-
kerfa.
Hæfniskröfur:
•  Rafmagnstæknifræðingur eða –verkfræðingur af sterk-

straumssviði
• Reynsla æskileg

Starfssvið C
Ráðgjöf, hönnun, forritun, gangsetning og eftirlit með upp-
setningu raf- og stjórnbúnaðar.
Hæfniskröfur:
•  Rafmagnsiðnfræðingur, tæknifræðingur eða verk-

fræðingur
• Reynsla æskileg

Starfssvið D
Ráðgjöf, hönnun, og eftirlit með uppsetningu raflagna-
kerfa fyrir byggingar. 
Hæfniskröfur:
• Reynsla æskileg

Nánari upplýsingar veitir Skapti Valsson 
(skapti@rafhonnun.is) hjá Rafhönnun í síma 530 8000.

Vinsamlegast sendið umsóknir til Rafhönnunar fyrir 12
október n.k. Umsóknir þurfa að innihalda nákvæma lýsingu
á menntun umsækjanda og fyrri störfum og aðrar upp-
lýsingar sem umsækjandi telur að komi að gagni við val
umsækjanda. Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir
sem trúnaðarmál.

Verkfræðistofan Rafhönnun
Starfsmenn Rafhönnunar eru um 55. Fyrirtækið er
með vottað gæðastjórnunarkerfi samkvæmt krö-
fum ISO 9001:2000. Stærstu verkefni Rafhönnun-
ar um þessar mundir eru m.a. stækkun Norðuráls
á Grundartanga og nýtt álver Alcoa á Reyðarfirði
einnig útboð og hönnun á rafbúnaði virkjana og
orkuveitna. Rafhönnun hefur um árabil unnið að
ráðgjöf og hönnun vegna uppsetningar stjórn-
kerfa fyrir orkuveitur. Hjá Rafhönnun hefur á und-
anförnum árum verið unnið að þróun herma,
einkum af jarðvarmaorkuverum. Hönnun á raf-
lögnum og sérkerfum fyrir byggingar er verulegur
hluti starfseminnar. Á fjarskiptasviði er m.a. unnið
við ráðgjöf fyrir stærri notendur og jafnframt
hönnun fjarskiptakerfa fyrir fjarskiptafyrirtæki.
Einnig er unnið að ýmsum iðnaðarverkefnum sem
fela m.a. í sér hönnun raflagna og forritun iðn-
tölva og skjákerfa. Starfsmenn Rafhönnunar ann-
ast margvísleg verkefni, jafnt áætlanagerð, út-
boðsgögn, raflagnahönnun, eftirlitsstörf, verkefna-
stjórnun og forritun allt eftir því sem við á.
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Stuðningsfulltrúar
óskast á heimilisdeild í Kópavogi í 
umönnunarstörf. Um er að ræða 
vaktavinnu annarsvegar, starfshlutfall
samkomulag og hins vegar fastar 
næturvaktir 70%. Við leitum að fólki sem
er ábyrgt, samviskusamt, duglegt og gott í
samstarfi.
Umsóknir berist fyrir 17. okt. nk. til 
Sigríðar Harðardóttur,
hjúkrunarframkvæmdastjóra og veitir hún 
jafnframt upplýsingar í síma 543 9210, 
824 5598, netfang sighard@landspitali.is 

Hjúkrunarfræðingur
óskast sem fyrst á blóðlækningadeild 11G
við Hringbraut. Starfshlutfall samkomulag, 
vaktavinna. Á þessari 13 rúma deild er
stunduð einstaklingshæfð hjúkrun 
sjúklinga með blóðsjúkdóma. Mikil þróun
er í hjúkrun á deildinni og regluleg 
fræðsla. Í vor verður boðið upp á
námskeið í krabbameinslyfjameðferð,
verið er að styrkja fjölskylduhjúkrun og
öllu starfsfólki gefst kostur á að taka þátt í
þróunarvinnu á deildinni.
Einstaklingshæfð aðlögun með reyndum
hjúkrunarfræðingum í boði. Umsóknir
berist fyrir 17. okt. nk. til Kristveigar
Sigurðardóttur, deildarstjóra, og veitir hún
jafnframt upplýsingar í síma 
543 6222, netfang kristvei@landspitali.is

Sjúkraliðar
Krabbameinslækningadeild 11E við
Hringbraut óskar eftir áhugasömum
sjúkraliðum til starfa. Vinnutími og 
starfshlutfall samkomulag. Starfið felst
m.a. í að taka þátt í þverfaglegu starfi við
hjúkrun sjúklinga með krabbamein.
Einstaklingshæfð aðlögun með reyndum
sjúkraliða í boði. Skipulagsform hjúkrunar
er einstaklingshæft. Umsóknir berist fyrir
17. okt. nk. til Steinunnar Ingvarsdóttur,
deildarstjóra, og veitir hún jafnframt
upplýsingar í síma 543 6216, netfang
steining@landspitali.is 

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjár-
málaráðherra.Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi og
Hringbraut, skrifstofu starfsmannamála Eiríksgötu 5, á heimasíðu
www.landspitali.is Tekið er mið af jafnréttistefnu LSH við ráðningar í
störf á Landspítala – háskólasjúkrahúsi.Öllum umsóknum verður

svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin

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

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
við leikskóla Kópavogs
• Leikskólakennarar. Kópavogsbær starf-

rækir 16 leikskóla fyrir börn á  aldrinum 
1 – 5 ára.  Í leikskólunum er unnið
metnaðarfullt starf, en hver leikskóli hefur
sína skólanámskrá og sína áhersluþætti í
starfinu.

• Sérkennslustjórar. Starfssvið þeirra er
að halda utan um sérkennslu í einstaka
leikskólum.

• Matráðar og aðstoð í eldhús

Um er að ræða bæði heil störf og hluta störf.
Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um
störfin.
Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Upplýsingar um leikskóla Kópavogs er að finna
á heimasíðu Kópavogs www.kopavogur.is, þar
sem einnig er hægt að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar veitir
Gerður Guðmundsdóttir, 

leikskólaráðgjafi á 
Fræðsluskrifstofu 

Kópavogs 
s. 570 1600.

Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar

Lausar stöður
Lækjarskóli (555 0585 haraldur@laekjarskoli.is)

Skólaliði (70%)
Stuðningsfulltrúi (50%)

Setbergsskóli (565 1011 gudosk@setbergsskoli.is)
Skólaliði

Hlíðarendi (555 1440 hlidarendi@hafnarfjordur.is)
Aðstoðarmaður í eldhús

Tjarnarás (565 9710 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar

Stekkjarás (517 5920 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar, allan daginn eða hálfan
Skilavaktir

Víðivellir (555 2004 vidivellir@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.

Skeiðarás 8 • 210 Garðabæ

Málmsmiðir - Trésmiðir
Okkur vantar smiði sem hafa áhuga á smíði á
vönduðum innréttingum og tækjum úr ryðfríu

stáli, gleri og tré.

Mjög hreinleg smíði og gott tækifæri fyrir smiði sem njóta
þess að gera fallega hluti.

Áhugasamir hafi samband við verkstjóra í síma 892-9466
eða 565-7799

Karon heildverslun óskar eftir
starfskrafti við ýmis tilfallandi störf.

Vinnutími að jafnaði 9:00 til 14:00.
Viðkomandi þarf að vera góður í 

mannlegum samskiptum og hafa bíl til 
umráða. Umsóknir með mynd sendist fyrir
7.oktober á dogg@karon.is www.karon.is

Óskum eftir að að ráða meðferðafulltrúa
í 100% starf á vaktir og til að sjá um 

Mótorsmiðjuna okkar. Viðkomandi þarf að hafa
vélhjólapróf og einhverja þekkingu í 

vélhjólaviðgerðum. Einnig óskum við eftir að
ráða meðferðarfulltrúa á næturvaktir, unnið 
í viku og frí í viku. Hæfni í samskiptum og
reglusemi skilyrði. Götusmiðjan er sérhæft
meðferðaheimili fyrir ungt fólk á aldrinum 

15-20 ára sem á við vímuefnavanda að stríða.
Götusmiðjan er staðsett rétt utan við Hellu.

Upplýsingar veittar í síma 566-6100 
milli 9-17 alla virka daga.
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Viltu vinna í 
“Grænu” umhverfi?

Garðheimar leita nú að:

Vaktstjóri
Starfssvið: Vaktstjóri hefur yfirumsjón með afgreiðslu
frammi í verslun, sér um nótuútskriftir, gerir vaktarplön
og aðstoðar viðskiptavini. Tveir starfsmenn skipta starfinu
á milli sín. Við leitum að starfsmanni sem lætur vel að
stjórna og hefur góða framkomu og hefur áhuga á
“grænum” lífstíl. 

Vinnutími: Aðra vikuna er unnið 9-16 og hina vikuna
15:30-21:30. Helgarvinna eftir samkomulagi.

Afgreiðsla í blómabúð
Starfssvið: Öll almenn afgreiðsla í blómabúð, innpakk-
anir o.s.frv. Reynsla af sambærilegu er kostur. Góð fram-
koma og gott heilsufar skilyrði. 

Vinnutími: Kvöld og helgar.

Nánari upplýsingar veitir Kristín H.Gísladóttir starfs-
mannastjóri, virka daga milli 9 og 12 í síma 540-3300.
Vinsamlegast skilið umsóknum í upplýsingaborð Garð-
heima, Stekkjarbakka 6 eða sendið á póstfang 
kristinhg@gardheimar.is fyrir 5. október n.k.

 www.oddi.is
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Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni. 
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/storf 

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

Áhugaverð 
störf í boði

Bílastæðasjóður

Bílastæðasjóður óskar eftir
stöðuvörðum í heilsdags-
og hlutastörf. 

Starfssvið 
• Eftirlit með bifreiðastöðum og notkun 

gjaldskyldra bílastæða utanhúss 
• Álagning stöðvunarbrotagjalda
• Ritun umsagnar vegna stöðvunar

brota 
• Samskipti við viðskiptavini og starfs

menn Bílastæðasjóðs 

Hæfniskröfur 
• Ökuréttindi 
• Stundvísi, reglusemi og almennt 

hreysti 
• Færni í mannlegum samskiptum, 

þjónustulund og áræðni
• Skriffærni á íslensku 

Æskilegt er að viðkomandi hafi gott 
vald á ensku og einu norðurlandamáli 

Annað 
Vinnutími er frá 9:00 til 18.00 og starfið hent-
ar jafnt konum sem körlum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags
Reykjavíkurborgar. Umsóknarfrestur er til 16.
október n.k. og skal senda umsóknir til Bíla-
stæðasjóðs Reykjavíkur merkt “Stöðuvörður”,
Hverfisgötu 14, 101 Reykjavík. Einnig er hægt
að nálgast umsóknareyðublöð í afgreiðslu
okkar eða senda umsókn á netfangið 
haukura@reykjavik.is. 

Nánari upplýsingar veitir Haukur Ástvaldsson
aðalvarðstjóri í síma 585-4500. 

Bílastæðasjóður er sjálfstætt fyrirtæki í eigu
Reykjavíkurborgar. Megintilgangur með rek-
stri Bílastæðasjóðs er að stýra nýtingu
bílastæða í því skyni að útvega gestum og
viðskiptavinum miðborgarinnar vel staðsett
skammtímastæði þar sem nauðsyn krefur.
Bílastæðasjóður fer jafnframt með eftirlit með
bifreiðastöðum í því skyni að greiða fyrir
umferð gangandi jafnt sem akandi vegfarenda. 

Velferðarsvið

Búsetuþjónusta geðfatlaðra,
Miklubraut 13 auglýsir eftir
starfsmanni 100%starf frá 
og með 1.nóv. nk. 

Starfið fellst í því að virkja íbúa til félagslegrar
virkni og þáttöku í heimilishaldi. 
Starfið er vaktavinna. 

Upplýsingar gefur Hervör Alma Árnadóttir, 
fostöðumaður sími 822-3078 

Velferðarsvið fer með ábyrgð á velferðarþjón-
ustu Reykjavíkurborgar þ.m.t. barnavernd og
félagsþjónustu fyrir alla aldurshópa. Í því felst
undirbúningur stefnumótunar í velferðarmál-
um, áætlanagerð, samhæfing og samþætting
á sviði velferðarþjónustu, eftirlit og mat á ár-
angri og þróun nýrra úrræða.

Óskar eftir að ráða í eftirtalin störf:

1. Jarðvinnudeild

Menn með vinnuvélaréttindi og meirapróf.
Vönum jarðvinnumönnum. Vinnuvélapróf og meirapróf
æskilegt. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

2. Plægingar.

Menn með vinnuvélaréttindi og meirapróf.
Þarf að vera tilbúinn til að vinna jafnt hér á 
höfuðborgarsvæðinu sem úti á landi. 
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

3. Rafvirkjar / Splæsingar

Starfsmenn óskast í vinnu við tengingar ljósleiðarakerfa
o.fl. Þekking á ljósleiðaravinnu (s.s. splæsingum) æskileg.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar um störfin eru gefin í síma 595-1500 

Erum að leita að starfsfólki fyrir
verslanir okkar í Miðhrauni

Garðabæ og Faxafeni
Um er að ræða heilsdags- og hálfsstarfs störf

Menntunarkröfur:
Enskukunnátta skilyrði, viðbótar tungumál kostur.

Æskileg reynsla:
Reynsla af sölu útivistarbúnaðar æskilegur en ekki skilyrði.

Æskilegir eiginleikar:
Hressileg framkoma 
Sölutækni 
Samstarfsvilji
Stundvísi

Annað:
Lámarksaldur 22 ára.

Hægt er að sækja um á www.66.is

Þjónustuver 
Hafnarfjarðarbæjar

Lifandi starf við 
upplýsingagjöf og þjónustu

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða 
þjónustufulltrúa í 70% starf í þjónustuver. 

Meginverkefni þjónustuvers er að veita 
upplýsingar til íbúa, fyrirtækja, og ferðamanna.

Helstu verkefni eru:
Almenn afgreiðsla og símsvörun
Móttaka og skráning teikninga 
Manntal
Upplýsingamiðstöð ferðamanna 
Ýmis tilfallandi verkefni.

Þjónustuverið er opið frá kl. 8-17 virka daga
og kl. 10-15 um  helgar í júní, júlí og ágúst.

Við leitum eftir einstaklingi sem hefur góða
almenna grunnmenntun, tungumálakunnáttu,

tölvufærni, er lipur í samskiptum og með ríka
þjónustulund. Í umsókn komi fram upplýsingar
um starfsreynslu, menntun og að minnsta kosti
einn meðmælanda. Viðkomandi þarf að geta
hafið störf sem fyrst.

Um kaup og kjör fer samkvæmt samningi 
Hafnarfjarðarbæjar við starfsmannafélag 
Hafnarfjarðarbæjar. Karlar jafnt sem konur 
eru hvattir til að sækja um starfið. Nánari 
upplýsingar veitir Anna Bára Gunnarsdóttir,
þjónustustjóri í síma 585-5500 
Umsóknir skulu berast til Þjónustuvers 
Hafnarfjaðrarbæjar, Strandgötu 6, 220 
Hafnarfirði eða í tölvupósti á netfangið
annabg@hafnarfjordur.is
fyrir 10. október 2005.

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

Hjúkrunarheimili Árskógum 2, 109 Reykjavík

auglýsir lausa stöðu hjúkrunarfræðings, sjúkraliða og
starfsmanns við umönnun.

Vinnuhlutfall frá 20% til 80%. 
Möguleikar á sveigjanlegu vinnufyrirkomulagi.

Æskilegt að viðkomandi hefji störf nú þegar eða eftir 
nánara samkomulagi. 

Upplýsingar gefur hjúkrunarforstjóri í síma 510 2100
virka daga milli klukkan 10.00 og 14.00. 
Hægt er að sækja um á www.skogar.is





www.remax.is

Staðhættir og ástand:  Húsið er 143,7m² og 80m² nýbyggt hesthúsi/bílskúr, 
stendur vestan megin Ölfusár á frábærum stað með 3000m² skjólgóða lóð. 
Húsið er í góðu standi að utan, 50-60 m² timbur verönd, hitapottur. leiguland 
fyrir hross getur fylgt með.
Jarð hæð 97,3m²: Forstofa, hol, eldhús, viðar innrétting, flísar milli skápa, 
flísar á gólfum, gólfhiti. Snyrting, tvö svefnherbergi, borðstofa, stofa, útgengi á 
timbur verönd í garði, þvottahús, geymsla með útgengi út í garð.
Efri hæð 46,4m²: Tvö svefnherbergi, parket á gólfum, baðherb. góð 
innrétting. 

Stærð: 223 fm
Byggingarár: 1982

Verð: 29.900.000Fosssel
Selfossi

KÓPAVOGUR

Garðar
Sölufulltrúi
899 8811

gardar@remax.is 

Sighvatur
Sölufulltrúi
864 4615

sighvatur@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg.fasteignasali
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Staðsetning og ástand: Íbúðin er 78,5 fm og er húsiðí góðu ásigkomulagi. Nýlegt 
Danfoss kerfi, rafmagn, dren,skolplagnir og vatnslagnir.
Nánari lýsing: Eldhús með hvítri innréttingu. Rúmgott 20 fm. svefnherbergi. Baðherb. 
flísalagt. Flísar og parket á gólfum. Þvottahús í sameign sem er sérlega snyrtileg. Góð íbúð 
á góðum stað rétt við Kjarvalsstaði. 

Kjartansgata 9 Stærð: 78,5 fm
Fjöldi herbergja: 3

Byggingarár: 1939
Brunabótamat: 8,5 millj.

l

Lóa
Sölufulltrúi
 698 8733

loa@remax.is 

Rúnar S
Gíslason hdl.

lögg.fasteignasali

105 Reykjavík

Verð: 16.200.000

NÝTT

VERÐ STJARNAN
517 3629



www.remax.is
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Hrafnista í Reykjavík 
- Lausar stöður

Aðhlynning
Óskum eftir starfsfólki í aðhlynningu. Dagvinna eða vakta-
vinna. Starfshlutfall og vinnutími samkomulag. Einnig eru
í boði stuttar vaktir, t.d. frá kl 8-13 eða 18-22

Sjúkraliðar
Lausar eru stöður sjúkraliða í dagvinnu eða vaktavinnu.
Starfshlutfall og vinnutími samkomulag. 

Vinnustofa
Kannt þú að mála, vinna með gler og búa til skemmtilega
hluti úr margvíslegu efni.Getur þú miðlað til annara? 
Við leitum að starfsmanni í 80% starfshlutfall, dagvinna
skv. samkomulagi.

Hrafnista Hafnarfirði 
- Lausar stöður

Aðhlynning
Óskum eftir starfsfólki í aðhlynningu. Dagvinna eða vakta-
vinna. Starfshlutfall og vinnutími samkomulag. Einnig eru
í boði stuttar vaktir, t.d. frá kl 8-13 eða 18-22

Sjúkraliðar
Lausar eru stöður sjúkraliða í dagvinnu eða vaktavinnu.
Starfshlutfall og vinnutími samkomulag. 

Upplýsingar veitir starfsmannaþjónustan í síma 585-9529.
Einnig upplýsingar og umsóknareyðublöð á heimasíðu
Hrafnistu www.hrafnista.is

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

KÓPAVOGSBÆR

Frá Kópavogsskóla
• Skólaritara vantar til starfa hið fyrsta. 

Umsækjendur þurfa að búa yfir sam-
skiptahæfni og góðri íslensku- og tölvu-
kunnáttu. Góð enskukunnátta er æskileg.

Laun skv. kjarasamningi Starfsmannafélags
Kópavogs (SfK) við Launanefnd sveitarfélaga.
Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um
starfið. 
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf fljótlega. 

Frekari upplýsingar 
gefur skólastjóri, 

Ólafur Guðmundsson,
í síma 554 0475.

ATVINNA – 
FRAMTÍÐARSTARF
Vegna aukinna verkefna óskar Bílabúð Benna eftir að ráða starfsmenn í 
eftirfarandi störf

• Aðstoðarmaður á dekkjaverkstæði og verslun
Í starfinu felst að aðstoða á dekkjarverkstæði, vinna við lagerstörf ofl. 

• Innkaup og afgreiðsla á varahlutum
Starfið felur í sér að vinna við pantanir og afgreiðslu varahluta fyrir viðskiptavini Bílabúðar Benna.
Umsækjandi þarf að hafa reynslu í innkaupum og lagerhaldi. Æskilegt er að umsækjandi sé með góða almenna 
þekking á bifreiðum og varahlutum.

Leitað er að samviskusömum og þjónustulunduðum einstaklingi.

• Starfsmann á verkstæði
Starfið felur í sér viðgerðar og viðhaldsvinnu á bifreiðum. Æskilegt er að umsækjandi hafi áhuga og þekkingu á 
amerískum bílum.

• Sölumaður Nýrra Bíla
Starfið felur í sér kynningu, sölu, frágangi og afgreiðslu á nýjum bílum. Umsækjandi þarf að koma vel fram, vera 
þjónustulipur og samviskusamur.

Umsóknir berist til Fréttablaðsins merkt atvinna BB eða á netfangið box@frett.is merkt atvinna BB

Bílabúð Benna ehf er 30 ára þjónustufyrirtæki bílaáhugamannsins. Fyrirtækið flytur inn og selur vara- og fylgihluti í allar tegundir bifreiða. Bílabúð Benna ehf er
umboðsaðili nýrra bíla frá Porsche, Chevrolet og SaangYong. 
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Fríkirkjan í Reykjavík
Óskum eftir að ráða Kirkjuvörð í 

Fríkirkjuna í Reykjavík. 

Helstu þættir starfsins eru:
Kirkjuvarsla, ræsting á kirkju og safnaðarheimili.

Íbúð getur fylgt.

Nánari upplýsingar er að fá á skrifstofu safnaðarins
í síma 552-7270 eh. virka daga.

Umsóknir skulu berast í Safnaðarheimili 
Fríkirkjunnar að Laufásvegi 13, R. fyrir 7. október

Pípulagningamaður óskast 
til starfa.

B.Markan pípulagningaverktakar óska
eftir að ráða vanan pípulagningamann
sem fyrst með framtíðarstarf í huga.

Upplýsingar veitir Böðvar Markan 
í síma 660-6690.

Verkfræðingar – tæknifræðingar

VSÓ Ráðgjöf vill bæta við 
sig starfsmönnum á 

Húsbyggingasviði stofunnar.

Leitað er að metnaðarfullum og jákvæðum
einstaklingum til að starfa við fjölbreytt
verkefni við hönnun og eftirlit á sviði

burðarvirkja og / eða lagna- og loftræsikerfa.  
Æskilegt en ekki skilyrði er að viðkomandi

hafi starfsreynslu.

VSÓ Ráðgjöf hefur starfað frá árinu 1958 og er
eitt af rótgrónustu ráðgjafafyrirtækjum landsins.

Mikil  áhersla er lögð á fagleg
vinnubrögð og góða þjónustu.  Hjá VSÓ

Ráðgjöf, samstarfs- og dótturfyrirtækjum starfa
nú um 80 manns.  Í fyrirtækinu ríkir  jákvæður

starfsandi og starfsmenn reka öflugt 
starfsmannafélag.

Umsóknum skal skilað til Steinunnar
Markúsdóttur á netfangið steinunn@vso.is

eða til móttöku VSÓ Ráðgjafar fyrir
17.október 2005.

Hjúkrunarheimilið Fellsendi 
óskar eftir starfsfólki í 

aðhlynningu og í eldhús.
Heimilið þjónar einstaklingum sem eiga

við geðsjúkdóma að stríða. 
Fellsendi er góður vinnustaður þar sem
ríkir góður starfsandi. Starfshlutfall og

vaktafyrirkomulag er eftir samkomulagi.
Skemmtilegt húsnæði í boði. Fellsendi er í

120 km fjarlægð frá Reykjavík og 
í 20 km fjarlægð frá Búðardal.

Upplýsingar veitir Ásta S. Sigurðardóttir
hjúkrunarforstjóri í síma 434-1631 eða
849-7835. Netfang: asta@fellsendi.is

Skrifstofustarf
Við leitum að starfskrafti í fullt

starf kl. 9-17 í ýmis skrifstofustörf
s.s. launaútreikn, skráningu 

bókhalds, símsvörun o.fl. Kostur
er ef viðkomandi er vanur Tok

launakerfi. Umsóknir ásamt 
ferilskrá skilist til Ræstir ehf. 

Faxafeni 10 eða í tölvupósti á
rosa@raestir.is fyrir 8.okt.

Verslunar- og iðnaðarhúsnæði
Óskum eftir að kaupa verslunar- og iðnaðarhús-

næði á Stór-Reykjavíkursvæðinu. 1. 600-1200 fm.
200-300 fm. Upplýsingar í símum 822-0902 

& 822-0901 & 897-1100.

Stéttarfélag verkfræðinga leitar að 
orlofshúsum/íbúðum til leigu sumarið 2006. 

Allir áhugaverðir staðir koma til greina en 
nauðsynlegt er að búnaður sé góður.

Nánari upplýsingar á skrifstofu 
félagsins í síma 568-9986, 

netfang: sv@sv.is, fax 588-6309.

Stéttarfélag 
verkfræðinga
óskar eftir orlofshúsum
til leigu sumarið 2006

Póst- og
blaðberar
óskast
í hlutastarf
Vegna aukinna verkefna óskar
Pósthúsið ehf. eftir að að ráða
blaðbera í hlutastarf. Um er
að ræða hressandi útiveru við
útburð á blöðum og pósti
milli kl. 6 og 7 á morgnana.

Erum að leita að duglegu og
samviskusömu fólki, annars vegar
á virkum dögum og hinsvegar
um helgar.

Eigum laus störf í flestum hverfum
á höfuðborgarsvæðinu.

Áhugasamir hafi samband við
dreifingardeild Pósthússins ehf. í
síma 585 8330 eða fylli út umsókn
á heimasíðu Pósthússins –
www.posthusid.is

Pósthúsið ehf.
Suðurhrauni 12a

210 Garðabæ
sími 585 8300
fax 585 8309

www.posthusid.is
umsoknir@posthusid.is

Vélbúnaður til sölu
Eftirfarandi vélbúnaður og áhöld eru til sýnis og
sölu í kjallara Hagkaupsverslunar að Eiðistorgi
frá kl. 13-17 miðvikudaginn 5. október. Gengið

er inn við vörumóttöku í kjallara og gengið niður
ramp á bílastæði við hlið verslunar.

Pizzaofn, kælikista, veggkælir, hakkblandari,
hakkavél, færibönd, beinamyljari, 

einangrunarskápar, kótilettuhögghnífur, 
vaskar, skinkumót, bleksprauta, hillur, 

pylsusprauta, pylsugrindur o.f.l.

Uppl. veitir Leifur Þórsson í síma 660-6330

Upplýsingar um fyrirtækið er að finna á 
heimsíðu þess www.ferskar.is.

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar:
Hringbraut – bílastæði við Landspítala
2. áfangi.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, í 
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, frá
og með þriðjudeginum 4. október 2005. 
Opnun tilboða: 18. október 2005 kl. 10.00, í
Ráðhúsi Reykjavíkur. 10632

Nánari upplýsingar er að finna á: 
www.reykjavik.is/utbod.
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Læknastöðinni Mjódd, Álfabakka 12
Reykjavík hefur verið lokað frá 

og með 1 október.

Læknar stöðvarinnar hafa flutt þjónustu 
sína á eftirfarandi læknastöðvar:
Brynjólfur Y. Jónsson dr med 
bæklunarlæknir er fluttur í Lækningu,
Lágmúla 5, sími 590-9200. 
Magnús Guðmundsson dr med 
gigtarlæknir er fluttur í Læknasetrið,
Þönglabakka 6, sími 535-7700.
Sigurður Júlíusson dr med 
háls- nef- og eyrnalæknir er fluttur í
Lækningu, Lágmúla 5, sími 590-9200.
Sigurður B Stefánsson geðlæknir starfar
áfram á Landspítala Háskólasjúkrahúsi, 
sími 543-1000.
Magnús E Kolbeinsson skurðlæknir
starfar áfram í Uppsölum, 
Kringlunni 4-12, sími 568-6811.

TILKYNNINGAR

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

Sóltún 11-13

Álfhólsvegur 87, Kópavogi

GLÆSILEG 130 FM ENDAÍBÚÐ

OPIÐ HÚS Í DAG 
FRÁ KL. 14-17

Stórglæsileg 130 fm endaí-
búð á 6. hæð, efstu, í
þessu nýlega álklædda
fjölbýlishúsi auk tveggja
sér bílastæða í bíla-
geymslu og sér 4,4 fm
geymslu í kj. Sér inngangur

af svölum. Íbúðin skiptist m.a. í stórar og bjartar samliggj.
borð- og setustofu, sjónvarpsstofu, eldhús, tvö herbergi og
tvö baðherbergi. Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og
smekklegan hátt með sérsmíðuðum innréttingum. Massívt
parket, marmari og náttúrugrjót á gólfum. Stórar flísalagðar
suðursvalir. Verðlaunalóð. Verð 43,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-17, bjalla
nr. 601 Verið velkomin

4RA HERB. ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ MEÐ SÉRINNG.

OPIÐ HÚS Í DAG 
FRÁ KL. 16-18

Góð 88 fm 4ra herbergja
íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi auk 32 fm geymslu
sem nýta má t.d. sem
studíóíbúð eða vinnuað-
stöðu. Hæðin skiptist and-
dyri, hol, eldhús með góðri
innréttingu og nýlegum
tækjum, nýlega endurnýjað

flísalagt baðherbergi, þrjú herbergi og parketlagða stofu.
Skjólgóð aðstaða í suður við anddyri. Stór gróinn garður.
Verð 19,5 millj. Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá
kl. 16 – 18 Verið velkomin.

Þórðarsveigur 4

GLÆSILEG 4RA HERB. ENDAÍBÚÐ

OPIÐ HÚS Í DAG 
FRÁ KL. 14-16

Glæsileg 103 fm 4ra herb.
endaíbúð á 2. hæð, auk
sér stæðis í bílageymslu í
nýju vönduðu lyftuhúsi.
Íbúðin skiptist í þrjú her-
bergi, öll með skápum,
eldhús, rúmgóða og bjarta
stofu, vandað baðherbergi,

þvottaherbergi og forstofu og er öll innréttuð á vandaðan
máta með innréttingum og gólfefnum úr ljósum viði. Stórar
flísalagðar suðursvalir út af stofu. Sérinngangur af svölum
og sér geymsla í kjallara. Verð 23,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Íbúð nr. 0201, Hanna og Jón Verið velkomin.

FAGLEG ÞJÓNUSTA  -  SÉRHÆFÐ ÞEKKING

BORGARTÚN 28  •  SÍMI: 588 5160  •  
WWW.fyrirtaekjasala.is •  gjy@fyrirtaekjasala.is

FAGLEG ÞJÓNUSTA  -  SÉRHÆFÐ ÞEKKING  
TRAUST VINNUBRÖGÐ

FYRIRTÆKI TIL SÖLU - SÝNISHORN ÚR SÖLUSKRÁ OKKAR

SELJUM

GUNNAR JÓN YNGVASON
LÖGGILTUR FASTEIGNA FYRIRTÆKJASALI • VIÐSKIPTAFR. MBA

GUNNAR JÓN YNGVASON
LÖGGILTUR FASTEIGNA FYRIRTÆKJASALI • VIÐSKIPTAFR. MBA

TRÉSMIÐJA rótgróin og þekkt trésmiðja með góð-
an búnað td lakkklefa, tölvufræsari góður rekstur
með sterka verkefnastöðu.

HEIT BÚÐ góð verslun í Kringlunni með flotta af-
komu, og heitar vörur.

SÉRVERSLUN með barna og unglingafatnað, mikill
egin innflutningur og traustur rekstur á góðum
stöðum.

HEILDSALA með verkfæri og byggingarvörur, yfir 50 ár í rekstri, góð
vörumerki, fínasta afkoma.
SÉRHÆÐUR VEITINGASTAÐUR í miðbænum, miklir möguleikar og
tækifæri fyrir rétta aðila.
FYRIR LANDSBYGGÐINA verslun/þjónusta hægt að vera með hvar
sem er á landinu, ódýrar auðseljanlegar vörur og þekkt vörumerki, þú
opnar þína búð hjá þér.
MATVÖRUVERSLUN á rótgrónum stað miklir möguleikar á að stór-
auka reksturinn.
INNFLUTINGUR OG SALA á myndlistarvörum, mjög vandaðar vörur,
selt í skóla og stofnanir, gott hlutastarf.
BLÓMA OG GJAFAVÖRUVERSLUN í sterkum verslunarkjarna, góður
rekstur í blómlegri verslun.
PRENTSMIÐJUTÆKI OG BÚNAÐUR búnaður í topp standi og ekki
gamall
ÞJÓNUSTU/VERKTAKAFYRIRTÆKI í steypusögun, hellulögnum, niður-
broti húsa, og fl Yfir 100 millj velta.
SÖLUTURN/GRILL opið 8-18 aðeins virka daga 1-2 störf verð aðeins
4,4 millj
KAFFIHÚS Laugavegi, flott kaffihús, nýjar og glæsilegar innréttingar.
PÖBB-VEITINGAHÚS á Laugavegi, einn af elstu börum bæjarinns.
VEISLUÞJÓNUSTA sem er með tvo glæsilega sali, áratuga góður
rekstur, frábært tækifæri fyrir kokkinn/veitingamaninn.
BÍLAÞJÓNUSTA verkstæði, smurning og dekkjaþjónusta, þekkt nafn á
góðum stað, mikill og góður búnaður.
HÁRGREIÐSLUSTOFA í Hafnarfirði ein af þessum góðu, á flottum
áberandi stað við mjög fjölmennt íbúðarhverfi.
STÓR OG FULLVAXA grillsöluturn í íbúðarhverfi, lottó, ís, video og fl
ekta fjölskyldu fyrirtæki.
MATSALA selt í sal , í bökkum til fyrirtækja og gastróbökkum til fyrir-
tækja og stofnana. Velta 40 -50 millj á ári.

ER MEÐ FJÁRSTERKA AÐILA SEM ERU AÐ LEITA 
AÐ MEÐALSTÓRUM REKSTRI. Fullum trúnaði heitið.

VEGNA MIKILLAR SÖLU VANTAR 
ÝMSAR GERÐIR FYRIRTÆKJA Á SKRÁ 

Láttu viðskiptafræðinga MBA og löggiltan fyrirtækjasala með áratuga
reynslu aðstoða þig. EKKI SÆTTA ÞIG VIÐ MINNA.

Valhöll fasteignasala Síðumúla 27. Sími 588-4477. Ingólfur G. Gissurarson lögg. fasteignasali.

Í einkasölu glæsilegt um 250 fm. hús á einni hæð með innb.bíl-
skúr. Húsið er fullbúið að utan sem innan með vönduðum innrétt-
ingum og gólfefnum. Fallegur frágenginn garður með góðum bíla-
stæðum og stórri timburverönd. Stórar og glæsilegar stofur með
extra lofthæð og innbyggðri halogenlýsingu. Glæsileg eign á góð-
um stað. Stutt í Hofstaðaskóla og framhaldsskóla.

Urðarhæð 13 - glæsilegt einbýlishús.
Opið hús í dag milli kl. 14-16.

Verð 63,0 millj.

Ágúst sýnir í dag mill kl. 14-16 nýja 55,3 fm, 2ja herb. fullbúna
íbúð á jarðhæð í nýju glæsilegu 6 íbúða húsi. Stór hellulögð ver-
önd í suður, parket og flísar á gólfum. Glæsilegt eldhús og bað-
herb. Sérþvottahús.Til afhend. strax.

Digranesvegur 58 - glæsileg ný 2ja herb.
Opið hús í dag milli kl. 14-16.

Verð 14,4 millj.

NÁTTÚRUPERLA – LAND Í GRÍMSNESI

Guðmundur St. Ragnarsson - löggildur fasteignasali

50 hektarar • Eignajörð

Áslaug
Baldursdóttir
sölumaður

Einstakt tækifæri á að kaupa vel staðsett og fallegt land í Grímsnesinu.
Um er að ræða rúma 50 hektara eignaland með mikilli náttúrufegurð.
Fallegur foss á landinu og lækur sem hvíslast í tvo hluta. Hægt er að
skipta landinu niður í sumarbústaðalóðir. Land sem býður upp á mikla
möguleika. 6 hektarar sem gætu nýst sem beitiland inn á jörðinni.
Hentugt land til trjáræktar. Fallegt landsvæði!

Allar nánari upplýsingar veitir Áslaug Baldursdóttir, sölumaður, í sími: 822-9519
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☎ 533 4800

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

OPIÐ HÚS
71,9 fm mjög góð 2ja her-
bergja íbúð á 3. hæð. Íbúðin
skiptist í forstofu, rúmgóða
parketlagða stofu, gott
svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús og geymslu.
Fallegt útsýni úr stofu og af
svölum. 5849. V. 12,9 m.
Karen og Sigurður sími 
868-7209 sýna í dag milli 
kl. 13.00 og 15.00.

KLEPPSVEGUR 18

Hóll fasteignasala | Franz Jezorski lögg.fasteignasali | Skúlagata 17 | 101 Reykjavík - við höfum meira að bjóða

Grandavegur 4
Opið hús í dag milli kl. 16:00 og 17:00

Glæsileg 3ja herbergja íbúð í hjarta Vesturbæjar. Glæsilegar 
innréttingarfrá Innex og nýtt eikarparket á gólfum. Baðherbergi 
með vönduðum sturtu-klefa og flísalagt í hólf og gólf.  Íbúðin er 
sérlega björt og opin. 2 góð svefnherbergi, stór stofa og opið 
eldhús.
Guðmundur Andri sölufulltrúi tekur á móti gestum.  Sími 595 9050

Breiðavík - Grafarvogur

- Vönduð íbúð á góðum stað -
Glæsileg, björt og vel skipulögð 3ja herbergja
88,1 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Sér inn-
gangur frá svölum og sér þvottahús. Fallegt
útsýni er yfir Esjuna af svalagangi. Íbúðinni
fylgir góð geymsla og hjólageymsla og er það
eina sameignin í húsinu. Snyrtileg lóð með
grasflöt og leiktækjum fyrir börnin. Hiti í stétt-
um fyrir framan hús. Hér er um að ræða íbúð
í rólegu og barnvænu hverfi þar sem stutt er í
skóla, leikskóla, íþróttir og alla þjónustu.

Upplýsingar gefur Ágúst Einar Skúlason
í síma 840-4048

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

Guðrún Árnadóttir, lögg. fast

Lóðir við Varmá í Mosfellsbæ - Í borg - Í sveit - Mikil trjárækt

TIL SÖLU TVÆR LÓÐIR Í MOSFELLS-
BÆ V/VARMÁ
Mjög gott 2.300 fm eignarland sem skiptist
í tvær byggingarlóðir á gríðarlega fallegu
og grónu landi við Varmá í Mosfellsbæ. Nú
þegar liggur fyrir leyfi til byggingar á tveim-
ur einbýlishúsum. Á lóðinni stendur 46 fm
sumarbústaður með svefnlofti sem hægt er
að flytja af landinu. Einstök staðsetning á
mjög grónum og skógi vöxnum stað í frið-
sælu umhverfi. Mikil uppbygging hefur átt
sér stað í Mosfellsbæ á undanförnum árum
þetta er því gott tækifæri fyrir aðila sem
vilja byggja/búa í náttúrulegu umhverfi.
Lóðirnar seljast í einu lagi eða stakar. Til-
boðum skal skilað á skrifstofu Húsakaupa
fyrir kl. 12. fimmtudaginn 6. október n.k.

Upplýsingar gefur Jón Grétar Jónsson
í síma 840-4049

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

Guðrún Árnadóttir, lögg. fast

Nýtt einbýlishús 
að Gnípuheiði 9, Kópavogi.
Í suðurhlíðum Kópavogs í grónu hverfi.

• Frábært útsýni og staðsett miðsvæðis.
• Örstutt í skóla og verslanir innan seilingar.
• Fullfrágegngið að utan, tilbúið til innréttinga að innan.
• 218 fm auk 18 fm svala á efri hæð.
• 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, tvöfaldur bílskúr ofl.
• Sérlega vandaður frágangur.

Opið hús í dag frá kl. 14 - 16. Verð 65 milljónir

Birgir R. Gunnarsson ehf. • sími 553-2233, 893-1090BYGGINGAVERTAKI

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

Nýkomin sérlega falleg 2ja herb. íbúð á efstu hæð í þessu
vinsæla fjölb. Eignin er í mjög góðu ásigkomulagi, fallegar
innréttingar, parket á gólfum, flísar á baði. Mjög góð eign og
þjónusta til staðar. Útsýni. Verð 18,6 millj.

Hjallabraut, Hafnarf. - eldri borgarar   

Góð 3ja herb. 83 fm íbúð á 2. hæð (efstu) í góðu fjölbýlishúsi. Íbúðin
skiptist í flísalagt anddyri með skáp, herbergi með skáp, rúmgott
hjónaherb. með skáp, sjónvarpshol, opið eldhús, bjarta borðstofu og
stofu, flísalagt baðherb. með nýl. sturtuklefa og tengi f. þvottavél. Úr
stofu er gengið út á stórar sólríkar suður svalir með ótrúlegri fjallasýn
til suðurs. Frábær staðsetning þar sem stutt er í ýmsa þjónustu ss.
heilsugæslu, félagsstarfsemi og verslanir. Húsið var allt tekið í gegn f.
nokkrum árum.  Verð 16,9 millj.

Fannborg - Frábært útsýni

Þórey og Gunnar taka vel á móti gestum milli kl. 15 og
17 í dag. Bjalla er merkt „Gunnar“.

Opið hús í dag frá kl. 15 - 17

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801
www.husavik.is

Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali

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

575 8800575 8800
NETHÚS
fasteignasala

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

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

OPIÐ HÚS
Elín D. W. Guðmundsdóttir  Löggiltur fasteignasali

Skúlagata 40B íb. 3201
Þjónustuíbúð aldraðra

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

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

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

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

Mjög falleg 4ra herbergja 105 fm íbúð á tveimur hæðum með glæsilegu útsýni.
Íbúðin skiptist í rúmgóða stofu, eldhús,þrjú svefnherbergi, sjónvarpsherbergi,
þvottahús og geymslu. Parket og flísar á gólfum. Þetta er virkilega falleg og vel
skipulögð íbúð á eftirsóttum stað. Stutt í skóla og leikskóla svo og alla almenna
þjónustu. Verð 24,9 millj.
Sigríður Helga tekur á móti áhugasömum sími 554-4512.

Opið hús í dag milli kl. 16 og 17 
Lindarsmári 45 - 201 Kópavogi

☎ 533 4800

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

OPIÐ HÚS
274,9 fm mjög gott einbýli á tveimur hæð-
um með innbyggðum tvöföldum bílskúr.
Húsið sem er steinsteypt er byggt árið 1982
stendur við fallega botnlangagötu í Rauða-
gerðinu. 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 sýna í dag milli kl. 13.00 og 15.00.

RAUÐAGERÐI 38
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SÍMI 565 8000 
SÍMI 533 6050
Bæjarhraun 22
Suðurlandsbraut 20

Runól fur Gunnlaugsson • lögg.  faste ignasal i

www.hofdi.is 

Runól fur Gunnlaugsson • lögg.  faste ignasal i

www.hofdi.is 

Runól fur Gunnlaugsson • lögg.  faste ignasal i

www.hofdi.is 

Runól fur Gunnlaugsson • lögg.  faste ignasal i

www.hofdi.is 

Opið hús í dag á milli 14 og 16 

Móvað 41 í Norðlingaholti

Í dag býðst þér og þinni fjölskyldu að skoða þetta sérlega
fallega og vel hannaða 230 fm einbýli sem er á einni hæð.
Rúmgóður innbyggður bílskúr. Húsið skilast fullbúið að
utan og rúmlega fokhelt að innan. Verð 37,5 millj. Ás-
mundur Skeggjason sölumaður á Höfða verður á staðnum
með teikningar og allar upplýsingar.

Opið hús í dag á milli 14 og 16 

Krummahólar 53, parhús.

Nú getur þú skoðað þetta fallega 85 fm parhús á einni hæð
á þessum eftirsótta stað. Suður garður. Bílskúrsréttur.
Parket og flísar á gólfum. Verð 25,9 millj. Húsið getur
losnað strax. Gunnar tekur vel á móti ykkur. 

Vorum að fá í sölu glæsilegt fullbúið 185 fm raðhús á
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Parket og flísar
eru á gólfum. Hellulögð innkeyrsla og timburverönd. Hátt
til lofts, innbyggð lýsing. Glæsilegt eldhús. Flísalögð bað-
herbergi. Hér getur þú flutt beint inn. Verð 42,9 millj. Þór-
unn býður ykkur velkomin. 

Opið hús í dag á milli 14 og 16 

Klettahraun 21 Hafnarfirði

Vorum að fá í sölu þetta fallega 193 fm einbýli. Húsið er á
einni hæð með innbyggðum 41 fm bílskúr. Timburverönd í
garði. Hellulögð innkeyrsla. Frábær staðsetning. Verð 42,9
millj. Gauti tekur vel á móti ykkur. 

Opið hús í dag á milli 14 og 16 

Skjólsalir 14 Kópavogi

Opið hús í dag á milli 14 og 16 

Engjasel 3 

Í dag býðst þér og þinni fjölskyldur að skoða þetta sérlaga
fallega og vel viðhaldna 186 fm raðhús. Húsið er á miklum
útsýnisstað. 6 herbergi eru í húsinu. Sér stæði í lokaðri
bílageymslu. Frábært hús fyrir barnafólk. Einn eigandi.
Verð 34,5 millj.

Opið hús í dag á milli 14 og 16 

Rauðhamrar 10 íb. á 2.h.h.

Elín og Örn bjóða ykkur að skoða þessa glæsilegu og eink-
ar vel skipulögðu 4ra herbergja íbúð í Hamrahverfinu-Graf-
arvogi. Íbúðinni fylgir bílskúr. Parket og flísar á gólfum.
Húsið er nýmálað að utan. Sér þvottahús. Frábært útsýni.
Stutt í alla þjónustu. Það eru góð kaup í þessari ! Verð
27,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL 13 OG 14

STEKKJARBERG 12, HAFNARFIRÐI

Rúmgóð og hugguleg 87 fm 3ja herb. íbúð á 2.hæð í litlu fallegu
fjölbýli. Rúmg. herb. þvottah. í íbúð. Linoleum dúkur á gólfum. 

VERÐ 16,6 millj. – LAUS VIÐ KAUPSAMNING
Halla, f.h. Guðjóns og Særúnar tekur á móti þér og þínum.

Sjá einnig myndir í gluggum á FjarðargötuOpið virka daga kl. 9–18

Hafnarfirði
Fjarðargata 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.is

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

GÓÐ BYGGINGARLÓÐ Í SKUGGAHVERFI

Vorum að fá í sölu góða byggingarlóð 
í Skuggahverfinu. 

Leyfilegt byggingarmagn samkv. núverandi 
deiliskipulagi er ríflega 600 fm. 

Hérna er á ferðinni frábært tækifæri 
fyrir minni verktaka og iðnaðarmenn. 

UPPL. GEFUR JÓN ÖRN Á ÁS FASTEIGNASÖLU 
Í SÍMA 520-2600 eða 898-4588

fasteignasala

414 6600

hús
opið

Í dag frá kl. 16:00 - 18:00

Laus við kaupsamning
Snyrtileg 5 herb.150fm íbúð á jarðhæð við Kóngsbakka. 

4 svefn herb. Rúmgóðar og bjartar stofur með útgengi út í 

sér suður garð. Barnvænn staður, stutt í skóla og þjónustu.  

Sigríður tekur á móti gestum í dag á milli 16 og 18.

hamraborg 10 | 200 kópavogur | sími: 414 6600 | fax: 414 6601
kolbrun s gudmundsdottir lögg. fasteignasali | nytt@nytt.is

Kóngsbakki 11 - 1. h. t.v.

fasteignasala
www.nytt.is

Falleg og vel skipulögð 79 m2 3ja herb íbúð á efstu hæð í
litlu fjöllbýli. Nýleg eldhúsinnrétting, nýlegt pergo parket á
gólfum, flísar í forstofu, stórt og gott barnaherbergi þvotta-
hús með glugga inn í íbúð. Verð 14,5 millj. 

KAMBASEL 85
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15 - 16

Pálmi Almarsson lögg. fast.

Einfaldari leið að 
settu marki, sniðin 
að þínum þörfum.  

Hóll-M | Skúlagata 17 | Franz Jezorski lögg.fasteignasali | s: 595 9050 

Opið hús í dag milli kl. 14–16

Kríuás 17b – Glæsileg 2ja-3ja herb. íbúð

Íbúðin er laus til afhendingar.

Hrefna Snorradóttir á bjöllu.

Nánari upplýsingar og myndir á
www.fasteignastofan.is

Opið hús í dag milli kl. 14–16

Víðiás 2 
– Garðabæ
Nánari upplýsingar 
og myndir á 
www.fasteignastofan.is
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Opin Hús
Barðastöðum 47 -  112 Rvk 

39.900.000
Sigurður sölumaður Draumahúsa tekur á móti gestum.  Glæsilegt 164,1
fm. 4ra herb. raðhús á einni hæð ásamt bílskúr. Eign í sérflokki!

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. 14.00 -15.00

Hrísrima 8 - 112 Rvk 

22.500.000
Góð 4 - 5 herbergja 95,7 fm íbúð með sérinngangi. 

Opið hús í dag milli kl 15.00 - 16.00

Nónahæð 4 - 210 Gbæ

16.700.000 
Björt og opin 3ja herb 74 fm íbúð á jarðhæð á góðum stað í Garðabæ.
Sérgarður með verönd.. (Bjalla Guðrún).

Hásölum 12 - 201 Kóp

43.900.000
Fallegt 207,6 fm. raðhús á 2 hæðum með aukaíbúð á neðrihæð.
Vandaðar innréttingar og gólefni á allri eigninni.

Opið hús í dag milli kl 15.00 - 16.00

Berjavöllum 2 - 221 Haf. - íbúð 303

19.400.000. 
Glæsileg 98,6 fm 3 ja herbergja íbúð á 3.hæð á góðum stað með sér
inngang. Íbúðin er laus strax.

Opið hús í dag milli kl. 15.00 - 16.00

Hólagötu 3 - 260 Rbæ

21.900.000 
Góð 189,3 fm 4 herb. hæð í tvíbýli þar af 28.7 fm bílskúr, miðsvæðis í
Reykjanesbæ. 

Opið hús í dag milli kl 15.00 - 17.00Opið hús í dag milli kl 16.30- 17.30

Engihlíð 10 - 105 Rvk

21.700.000 
Einstaklega björt og falleg 88,2 fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð. 
Nýlegt eldhús. Eign í góðu ástandi. Bjalla merkt Valur.

Opið hús í dag milli kl 15.00 - 16.00

Njálsgötu 82 - 101 Rvk - 1.hæð

20.300.000 
90,7 fm.3ja til 4ra herbergja íbúð í góðu húsi með nýjum sólpalli. Ný-
búið er að taka húsið í gegn að utan, þak, gler, glugga og einnig
stigagang. 

Opið hús í dag milli kl 15.00 - 15.30

Draumaeignir

530 1800
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FOSSVOGUR

KÚRLAND Tveggja hæða 310fm raðhús á þessum mjög svo eftirsótta stað,

húsið er allt ný málað, gler og timburverk á suðurhlið nýlega endurnýjað, 6 svefnher-
bergi, stórt fjölskylduherbergi, góðar geymslur, 
2. baðherbergi, 1. gestasalerni, 26 fm bílskúr með hita og rafmagni, góður og gróinn
garður, steinsnar frá frístundarsvæðinu í Fossvogsdal.Óskað er eftir tilboði í eignina.

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

Félag Fasteignasala

SUNDIN

LANGHOLTSVEGUR.
2JA herbergja kjallaraíbúð í góðu 3ja íbúða
húsi.
Sameiginlegt þvottahús, Rúmgóð stofa og
eldhús, baðherbergi með baðkari/ sturtu,
rúmgott svefnherbergi. Garður afgirtur með
góðu tréverki. Ný rafmagnstafla skolplagnir
nýlega myndaða. Góð fyrsta eign.V: 13,7
millj. 

BREIÐHOLT / BERG

AUSTURBERG. 4ra herb.
Aukaherbergi í kjallara með aðgengi að sal-
erni, þvottahús innan íbúðar. Rúmgóð stofa
með útgengi út á mjög stórar suðursvalir.
Rúmgott baðherbergi, hjónaherbergi með
góðu skápaplássi. Tvö barnaher-
bergi.Geymsla í kjallara Verð: 17,9 millj.
LAUS VIÐ KAUPSAMNING.

BREIÐHOLT / FELL

TORFUFELL 79,2 fm 3ja her-
bergja íbúð á efstu hæð í 4 hæða fjölbýli.
Íbúðin er 73,3 fm og geymsla á neðstu hæð
5,9 fm. V. 13,2 millj.

GAFARVOGUR

LAUFENGI 3 herb.
ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ Íbúð á

3ju og efstu hæð í virkilega snyrtilegu og vel

viðhöldnu fjölbýlishúsi á þessum mjög svo

barnvæna stað. Mjög gott útsýni er frá íbúð-

inni sem og rúmgóðar suðursvalir. Sameign

er snyrtileg og björt, þrjár íbúðir á hæð sem

tengjast saman á hornum þannig að glugg-

ar á íbúðinni eru til þriggja átta. STUTT Í AF-
H E N D I N G U
Verð: 16,9 millj.

HÆÐIR

EINARSNES MJÖG FALLEG OG MIKIÐ END-
URNÝJUÐ EFRI HÆÐ Í SKERJARFIRÐI.
5 herbergja 131,5 fm efri hæð í Skerjafirði. Forstofa með geymslu eða fataherbergi.
Barnaherbergi með skáp. Svefnherbergi með skáp og fataherbergi. Baðherbergi með
flísum í hólf og gólf, hefur nýlega verið tekið allt í gegn. Borðstofa/Stofa með mikilli
lofthæð, halogen ljósum, góðu útsýni í hásuður og útgengt út á suður svalir. Eldhús
með nýlegum tækjum, ofn og 5 hellu gaseldavél. Geymsluloft er til staðar og eigninni
fylgir sér bílstæði með yfirbyggðu þaki. Mjög falleg eign í góðu hverfi við sjávarsíðuna,
sjón er sögu ríkari. V. 34,9 millj.

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. Sími sölumanna utan skrifstofutíma: 822-4610

Sigurður Ö. Sigurðarson
viðsk.fr. og lögg.fast.

Ágústína G. Pálmarsdóttir
skjalavinnsla

Guðfinna Sverrisdóttir
ritari

Ólafur Þór Gíslason
sölustjóri, gsm 822-4610

Ómar Bendtsen
sölumaður

Sigurður Örn Sigurðarson, Viðskiptafræðingur og lögg. fasteignsali

ATVINNUHÚSNÆÐI

Smiðjuvegur
Höfum fengið til sölu 3090 fm verslunar, skrifstofu og lagerhúsnæði við
Smiðjuveg í Kópavogi.

Verð kr.490 millj.

Allar upplýsingar veittar hjá Þingholt ehf Borgatúni 20 Sími 590-9500.

www.thingholt . is  •  thingholt@thingholt . is

Ella Lilja
Sigursteinsdóttir
Lögg. fasteignasali

Þorarinn Kópsson
Framkv.stjóri

Kjartan Kópsson
Sölumaður

Sigríður
Sigmundsdóttir

Sölumaður

Þorbjörn Þ.
Pálsson

Sölumaður

Sími  590 9500
Borgartún  20, 105  Reykjavík

Ella Lilja Sigursteinsdóttir lögg.  fasteignasali

O P I Ð  V I R K A  D A G A  9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 ,   S Í M AVA K T  U M  H E L G A R

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Toyota Land Crusier 80 VX 37”, ‘1991
Sjálfsk., topplúga, CD, læstur. Verð
1,590 þús. Uppl. í s. 897 7345.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Nýr 2006 Subaru B9 Tribeca Jeppi. 7
manna Limited útfærsla með öllum fá-
anlegum búnaði. Svartur með Beige
leðri, lúgu, 18” álfelgum. Þakbogar, ljós
í sílsum, hlíf á stuðara. Ofl.ofl. Listaverð:
4.750. þús. Okkar verð 4.490 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Fjórhjóladrifinn Jaguar X-Type 2.5, árg.
2002, ek. 120.000, sjálfskiptur með
öllu. Verð 2.100.000, ath. skipti. Uppl. í
s. 869 0996.

Benz 320 CE árg. ‘94, ek. 195 þús. 17”
álfelgur, topplúga. Verðtilboð 1 milljón.
Áhv. 700 þús., afb. 18 þús. á mán.
Einnig Saab 9000 CS árg. ‘97, ek. 115
þús. Verðtilboð 650 þús. Uppl. í s. 896
6252.

Nissan Alm. 2001 ek. 41 þ. Fallegur og
snyrtilegur bíll. Verð 590 þús. s. 840
2838.

Fjórhjóladrifinn Jaguar X-Type 2.5, árg.
2002, ek. 120.000, sjálfskiptur með
öllu. Verð 2.100.000, ath. skipti. Uppl. í
s. 869 0996.

Tveir þýskir í mjög góðu ásigkomulagi
Audi A6 2.4 V6 1999 Verð 1.690 þús.
VW Passat 1.6 1999 Verð 790 þús. S.
868 4447.

Polo ‘97 1000 cc ek. 116 þús. km. Topp
bíll. CD. Naglad. á álf. V.300 þús. S. 847
8025.

MMC Colt ‘90, 1.5, ssk., sk. ‘06, ek. 132
þ. V. 120 þ. stgr. S. 898 8829.

Ford Escort árg. 1998 ek. 122.000 km
og Nissan Almera árg. 1996 ek.
144.000 km til sölu. Uppl. í síma 567
0522/863 6828.

Golf GL ‘85, 3 dyra, beinsk. ek. 114 þús,
sk. til 8/06, nýtt púst o.fl. Góður bíll
sem þarfnast mjög smávægilegra við-
gerða. Verð 75 þús. Sími 861 1670.

Explorer Sport árg. ‘91. Þarfnast við-
gerðar. V. 80 þús. S. 895 8725.

Toyota Carina E árg. ‘94, þarfnast að-
hlynningar. Tilboð. Nissan Sunny 1.6,
ssk., ek. 140 þ. Tilboð. Toyota Camry
‘95, ssk., 2.2. Tilboð. S. 617 7227.

Til sölu Subaru í ágætis lagi á 100.000
kr. Uppl. í síma 840 6108.

Mitsubishi Colt 1600 GLXi árg. ‘93, sk.
‘06. CD, gulur. Verð 150 þús. S. 691
9374.

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

Frumsýning í Hagkaup Smáralind.
Komdu og skoðaðu fyrsta Jeep Comm-
andor bíllinn á Íslandi. Nýr 7 manna
Jeep Commandor. Algerlega ný 2006
hönnun. Nánari upplýsingar á www.is-
landus.com Gerðu kjarakaup í Bílabúð
eða reyfarakaup á BílaUppboði Is-
landus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com

Econoline 350 ‘00, 15 manna. Hópleyf-
isskoðaður. Krókur Sk. ‘06. Ekinn aðeins
60.000 km. 5,4 bensín, verð 1,7 m. Áhv.
um 1,35 m. Uppl. 899 0410.

Tombóluprís Renault Megane 1600RT,
árg. ‘96, ek. 160 þ. Listv. 330 þ. selst á
150 þ. stgr. Skoðaður og í góðu standi.
S. 897 6871.

Til sölu Ford Escort ‘95 GLX 1400 vél.
Verð 160 þús. áhv. 82 þús. Uppl. í s.
820 2450.

Til sölu Nissan Sunny ‘92 ek. 122 þús. 4
dyra, 5 g. sk. ‘06. Verð 120 þús. S. 868
8565.

Nissan Sunny ‘92 bsk., álf. Lítur mjög
vel út. Verð 68 þús. kr eða skipti. S. 847
9134.

Til sölu góður og sparneytinn bíll í topp-
standi. Nissan Micra 1999, ekinn 94
þús, nýyfirfarinn. Verð 390 þús. Sími
695 1715.

Til sölu Peugeot 306 árg. ‘99, ek. 108 þ.
vetrard., kúla, geislaspilari. Verð 450 þ.
Uppl. í síma 692 9096.

M. Bens 200E árg. ‘90. Nýsk. Sumar og
vetrardekk, 2 umgangar á felgum. Verð
490 þús. Uppl. í s. 846 2311.

Nissan Vanette sendibíll, 7 manna,
dísel, árg. ‘96. Uppl. í s. 862 2530 eftir
kl. 13 laugardag.

Gott verð, góðar afborganir Nissan Al-
mera Comfort 4/2001 ek. 169 þ. 1500,
3 d, beinskiptur. Áhv. 320 þ./10 pr.
mán. Ásett 490 þ. tilboð 390 þ. S. 893
0209.

VW Polo árg’ 98, ekinn 104 þús. Ný
vetrar og sumardekk fylgja. Verð 400
þús. Uppl. í s. 690 2068.

Til sölu Toyota Corolla 1600 GTi, árg.
‘93, ek. 190 þ. Snyrtilegur og góður bíll.
Uppl. í síma 698 8391.

Gullmoli til sölu, árg. nóv. ‘99, ek.
69.000. Nánari uppl. fást í síma 693
2272 & 893 9229.

Toyota Yaris Sol árg. 2000, 5 dyra, ek.
100 þús., í ágætu lagi. Verð 550 þús.
Uppl. í s. 660 2544.

Hvítur Galloper, árg. 1998 til sölu. Ekinn
126.000. 33”dekk. Gott verð gegn stað-
greiðslu. Uppl. í síma 893 9806.

Sonata árg. ‘98, ssk. Vaxtalaust lán. Tek
ódýran uppí. S. 695 0443.

Nissan Almera 1,8 Luxury árg. ‘00 til
sölu. Ekinn 85 þús. Vel með farinn að
utan sem innan. Cd, spoiler, litaðar rúð-
ur. Sk. ‘06. 5 dyra. S. 694 8787, Guðrún.

VW Polo árg 99, 1400cc. 5 dyra, ný-
skoðaður. Ekinn 75 þ.km. Verð 650 þ.
Uppl. í s. 697 5330.

Subaru Legacy ‘00 station beinsk. ekinn
98.000 km. krókur. Sk. ‘06 Ný sumar-
dekk, negld vetrardekk. Verð 1,35 m.
áhv. um 1 m. Uppl. 899 0410.

Toyota Avensis Wagon 1.8 sjálfsk. Ek. 76
þ. km, sumar- og vetrardekk á felgum.
Áhvílandi milljón. Er til sýnis á Aðalbíla-
sölunni 551 7171.

Lexus IS 200 Sport árg. ‘02, 2000cc,
ABS hemlar. Álfelgur(17”), Low profile,
fjarst. saml., CD magasín (6 diska), gler-
topplúga, kastarar, litað gler, loftkæling,
rafmagn í öllu. Veltistýri, þjónustubók,
leður/escane sæti, krómpúst. Ek.
96.000 km. Verðtilboð 1.850 þ. stgr. S.
869 0138.

Til sölu Subaru Legacy árg. ‘00, 2,5L vél,
beinsk. Leður, 2 topplúgur og fl. Ekinn
86 þús. Uppl. í s. 898 6100.

BMW 740i árg. 8/’94, ekinn aðeins 138
þús. Nýsk. ‘06. Verð 1.650 þús. 1.500
þús stgr. S. 869 4352 & 861 7866.

Land Rover Freelander árg. 11/’98, ek-
inn 130 þús. Bíll í mjög góðu ástandi.
Verð 1.080 þús. S. 690 3098.

Toyota Avensis ekinn 26.000, 16” álfelg-
ur, sumar- og vetrardekk, verð
2.090.000 kr nánari upplýsingar í S.
861 9640, Jón Bjarki.

Mitsubishi Outlander 4x4, 2004. Ek. 23
þús. Dráttarkúla, geislaspilari, samlæs-
ing, rafmagn í rúðum, beinskiptur. Verð
2.200.000,-. Engin skipti. S. 862 9642.

Galant ES, árg 2005. Sj.sk ek.10.000
km. Bíllinn er með nýju útliti Galant og
er einn fárra ef ekki sá einni á götunni í
dag. Verð 2.900.000. Uppl. í s. 867
3738.

Chrysler Town & Country árg. 08/2002,
7 manna, captain stólar, fjarstýrðar
hurðir ofl. Toppástand. Ekinn 73 þ.m.
Sk. ‘07. Verð 2,1 m. kr., skipti ath. S. 896
6612.

Til sölu Toyota Avensis station skr.
01/’05, með dráttarkúlu, vetrar- og
sumard. fylgja. Ek. 15 þús. Verð 2.350
þús. Uppl. í síma 659 9593, Ólafur.

Vantar 5-7 manna fjölskyldubíl að kr.
1100 þús. Er með Opel Astra 1998 og
pening. Uppl. í síma 695 4417.

Óska eftir bíl, helst ekki eldri en ‘93 á 0-
150 þús. Má þarfnast lagfæringar. Uppl.
í s. 691 9374.

Óska eftir mjög ódýrum, ökufærum bíl
á númerum. Uppl. í s. 820 7222.

Til sölu Nissan Patrol GR Elegance árg.
2004 ekinn 37 þús km, gullfallegur bíll.

Frumsýning í Hagkaup Smáralind.
Komdu og skoðaðu fyrsta Jeep Comm-
andor bíllinn á Íslandi. Nýr 7 manna
Jeep Commandor. Algerlega ný 2006
hönnun. Nánari upplýsingar á www.is-
landus.com Gerðu kjarakaup í Bílabúð
eða reyfarakaup á BílaUppboði Is-
landus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com

Nýja eða nýlega jeppa færðu ódýrara
hjá Islandus.com. Splúnkunýjir Explorer
frá kr. 3.290.000, Jeep frá kr. 3.340.000.
Næstum nýjir 2005 bílar undir 3 millj-
ónum. Við seljum bíla langt undir mark-
aðsverði, veitum öfluga þjónustu, allt
að 5 ára ábyrgð og útvegum bílalán. Ef
draumabíllinn þinn er ekki til á vefnum
okkar í dag, finnum við hann fljótt með
alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjarakaup í
Bílabúð eða reyfarakaup á BílaUppboði
Islandus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com www.islandus.com

Til sölu Landrover Defender árgerð
2000. Breyttur, á 38 tommu dekkjum,
spil, loftlæsingar framan og aftan. Stór
farangursgrind, GPS, sími o.fl. Tilboð
2.800.000 s. 561 6010.

Suzuki Grand Vitara XL-7 árg. 2003. Ek-
inn 44600 km. Skipti möguleg. Upplýs-
ingar í síma 553 0640.

Til sölu Toyota Land Cruiser 80, árg.
1995. ekinn 220 þ. km. 4,5l. vél, læsing-
ar, dráttark. Verð kr. 2.400 þ. Uppl. síma
892 2309.

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA 
KL. 8–22

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

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS     8–18
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG      8–19
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16 



Kia Sorento EX árg. ‘03, sjálfsk., dísel, m.
krók. S. 662 5210.

Toyota Landcr. 100TDI skrd. 09.’04. Ek.
11 þús. V. 6.9 m. Allur aukabúnadur td.
snertiskjár f. nav., bluetooth, cd, mið-
stöd, orig aðgerðir i stýri. Eyðsla 9-11 lít.
5 þr. skipt. S. 820 1909.

Toyota Hilux ‘94 bensín. Ekinn 165þús
sk 06. Breyttur fyrir 38” er á 36”. Ásett
verð 890þús. Góður bíll í góðu
standi.Skipti ath. 8969551

Land Rover Freelander árg. 11/’98, ek-
inn 130 þús. Bíll í mjög góðu ástandi.
Verð 1.080 þús. S. 690 3098.

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

Opel Combo sendibíll árg. ‘98, ekinn 73
þús. km. Verð 360 þús. S. 848 5126.

MAN 27-464 6x6. Árgerð 2000. Ekinn
176.000. Með öllum snjóbúnaði og
undirtönn. Uppl. 451 1111 & 899 3500.

Til sölu Man 8 153 ‘96 með 4ra og hálfs
metra kassa og lyfta aftaná. Getum
einnig útvegað Benz 2658 6x4 árg.
2004 með Pallfinger 72 tonnmetra
krana, ek. aðeins 14 þús. Arnarborg ehf.
S. 866 6684 & 566 6236.

Husaberg 450 árg. ‘04. Í góðu standi,
fæst á góðu verði. Uppl. í s. 847 1990.

Vantar húdd á Arctic Cat ext 550 ‘93.
Gæti passað af öðrum týpum. S. 898
7103.

Óska eftir geymsluhúsnæði fyrir húsbíl.
Uppl. í s. 564 5558.

Geymsluhúsnæði rétt hjá Flúðum. 7
tjaldvagnapláss laus. Tökum við í dag.
Steypt gólf. S. 863 8099.

Til sölu bátaskýli með bryggju og drátt-
arbraut við Lónsbraut 40 Hafnarf. Upp-
lýsingar í síma 566 7452 og 698 5046.

Til sölu beitningaraðsaða á Grandan-
um, 6 beitningarborð og 2 frystar.
Einnig 70 tómir línubalar, 4 tölvurúllur
og lítil fiskikör. S. 848 6904.

12” Prime álfelgur undan Toyotu til sölu
á góðu verði. Sími 897 1039.

Snjódekk á Toyota Landcruiser, notuð
32” nagladekk á 16” álfelgum. S. 898
7807.

Nagladekk á felgum undan VW til sölu.
Líta vel út. Verð 30 þús. S. 661 1125,
Sigþór.

Nagladekk 195/65R15, einnig heilsárs-
dekk 175/65/14. Seljast ódýrt. Uppl í s
863 8315

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.

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.

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.

Jólastyttur í miklu úrvali. Keramikgall-
ery.is Dalbrekka 14, 200 Kopavogur.
Sími 544 5504.

Þvottavélar
Til sölu 3kg, 5kg og 9kg þvottavélar og
barkalaus þurrkari. Tökum bilað upp í.
Sími 847 5545.

Tíu mánaða gamall ísskápur, álgrár, 170
cm á hæð. Verð 40 þús. (nýr 56 þús.)
Skanni á 4 þús. og horntölvuborð fylgir
með. Uppl. í s. 699 2282 & 820 5515.

Ísskápur tvískiptur með nýrri pressu.
Verð 22 þús. 3ja sæta sófi, blár. Verð 16
þús. Uppl. í s. 899 3729.

Tilboð óskast í leirbrennsluofn, stálís-
skáp, eldhúsborð og stóla. Allt nýtt.
Uppþ. vél (nýl.), 2 antik sófaborð,
skápasamstæða dökk, sjónv. skápur og
orgel. Uppl. í s. 820 7282.

Allt að 10 maghony innihurðir til sölu.
Verð 7.500 kr. pr. stk. Uppl. í síma 891
8650.

Fyrir bílskúrshurðina. Til sölu lamir og
brautir fyrir eina bílskúrshurð. Verð
25.000. Uppl. í síma 891 8650.

Double fun svefnsófi frá Betra Bak
ásamt lúxus Talaly air latex heilsudýnu,
kostar nýtt um 130 þús., sem nýtt. Selst
á rúmlega hálfvirði. S. 554 4074.

Poolborð óskast
8” og með tilheyrandi ljósum. Uppl. í
síma 659 1722.

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

Til sölu Ringway rafmagnspíanó, árs-
gamalt. Verð 80 þús. S. 898 6100.

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

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

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.

Gámar til sölu
2 einangraðir gámar, 40 og 20 feta til
sölu, í þokkalegu ástandi. Sanngjarnt
verð. Uppl. í síma 820 0051.

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

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

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

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.

Hasso Ísland. Ertu að flytja? Höfum til
leigu ýmsar stærðir af sendibílum sem
henta þér, á verðum sem koma á óvart.
Síminn er 555 3330 Hasso Ísland

Glerjun og
gluggaviðgerðir !

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

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun og trésmíðavinnu. Föst
tilboð eða tímavinna. S. 616 1569.

Tek að mér allar flísalagnir og múrvið-
gerðir. Fagmaður að verki. S. 845 8802.

Byggingameistari getur bætt við sig
verkefnum. Uppl. í síma 692 8930.

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

Málingavinna - Flísalagnir
Getum bætt við okkur málingavinnu og
flísalögnum. Lögg. fagmenn. Málari s.
848 6230 & múrari s. 695 7374.

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

Hjá Hirti, Innrömmun & Myndlist Suður-
strönd 2, Bónushúsinu 170 Seltj. Sími
561 4256.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusamur/söm? Viltu vita
meira?Tarot lestur og fáðu svör við
spurningunum þínum. 908 5050. Lára
kl. 18.00 til kl. 01.00.

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.

Herbalife. Innri og ytri næring. 20 kg.
farin frábært útlit, glaðningur með sept-
emberpöntun. Sesselja. S. 659 5819 &
birtad@simnet.is.

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

10 grunnreglur fyrir þá sem þora! Ein-
faldar hollustureglur byggðar á þvi sem
virkar frá m.a. South Beach, Atkins, hrá-
fæði og nýja fæðupýramidanum. Hið
vinsæla fræðslu- og matreiðslunám-
skeið Þorbjargar næringarþerapista
D.E.T. og Umahro matlistarmanns. Ein
kvöldstund 5. október, Maður Lifandi,
Borgartúni 24. Verð 6.900kr innifalin ít-
arleg gögn og góðar ráðleggingar og
fullt af bragðbitum. Bókun i sími 692
8489 og tobba@10grunnreglur.com.
Nánari upplýsingar hjá www.10grunn-
reglur.com

Námskeið fyrir bekkjarfulltrúa, stjórnir
foreldrafélaga og foreldraráð. Sjá nánar
á www.samfok.is

Antik fataskápur, hjónarúm og náttborð
til sölu. Upplýsingar í síma 421 3785 frá
kl. 19.00-20.00 alla daga.

Leðursófasett + borð til sölu. Uppl. í s.
695 8382.

3ja og 2ja sæta sófar, grænir með pull-
um, sporöskujulaga stofuborð brún-
bæsað og annað ferkantað, eldhúsborð
fyrir 2 stækkanlegt fyrir 6. 2 brúnar Billy
IKEA bókahillur. Uppl. í síma 669 9515.

2 rafm. rúm m/pokagormadýnu
90x200cm. 40 þús. per stk. Lazy boy,
30-35 þús. S. 554 4970 & 554 5275,
sun. kl. 13-18.

Tveir gamlir rakarastólar til sölu. Uppl. í
s. 554 6097 & 861 2981.

Antík

Húsgögn

Námskeið

Þjónusta

Námskeið

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Spádómar

Innrömmun

Tölvur

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Málarar

Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. 

Sími 892 3666 Gylfi Jónsson

Garðyrkja

Hreingerningar

Ýmislegt

Verslun

Til bygginga

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Til sölu

Varahlutir

Hjólbarðar

Bátar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Hjólhýsi

Vélsleðar

Mótorhjól

Vörubílar

Sendibílar

Pallbílar
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37”-65” Panasonic Plasma skjáir frá
159.900 kr með veggfestingu, heim-
keyrslu og uppsetningu. Uppl. 659
8056 eða á www.simnet.is/plasma.

Vantar trip trap stól og leikgrind, ódýrt
eða gefins. Gréta s. 698 7789.

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.

Hreinræktaðir ísl. hundar
Til sölu íslenski hundurinn, 4 yndislegir
8 vikna hvolpar í boði. Ættbók HRFÍ.
Uppl. í síma 848 0847.

Hef til sölu 2 glerbúr fyrir fiska eða
froska, 4 þús. kr. stk. Einnig stórt
naggrísarbúr með öllu 6 þús. kr. Uppl. í
s. 844 0034.

Til sölu frystikista, 159 l, 3ja ára og antík
borðstofuborð fyrir 6, stækkanlegt.
Uppl. í s. 822 4504

Skeifur á 125 kr. stk. Hellu, Mustad,
Kerckhaert. Ístölt, Bæjarlind. S. 555
1100.

Við miðborgina
Góð 4ra herb. íbúð á 2. hæð í steinhúsi
í Þingholtunum. 2 stofur og 2 svefnh.
Leigist rólegu og reglus. fólki í 1 ár.
Uppl. sendist til FBL merkt “Reglusemi”
fyrir mið. 05.10.

Herbergi til leigu í 94 fm íbúð. Húsgögn
geta fylgt. Aðg. að eldhúsi, baðherb.,
internet tenging, þvottavél og kapal-
kerfi. 30 þús. á mán. S. 694 7012.

Húsasmíðameistari óskar eftir íbúð á
höfuðb.svæðinu, helst með bílskúr. S.
899 4958.

Reyklaust ungt par óskar eftir íbúð ná-
lægt miðbæ. Skilvísum greiðslum og
reglusemi heitið. S. 845 6133.

SOS-Áríðandi-SOS
Herbergi eða stúdíóíbúð óskast strax.
Uppl. í s. 663 8397.

Starfsmann Sölufélags garðyrkjumanna
vantar 2 -3 herbergja íbúð til leigu helst
í Hraunbænum eða nágrenni hans. Vin-
samlegast sendið upplýsingar á netfang
kristin@sfg.is eða í síma 822 8845,
Dagbjartur.

Stúdíó eða 2herb. íbúð óskast, helst í
vesturbænum, er reyklaus og skilvís. S.
692 5667.

Óska eftir rúmgóðu herbergi á stór Rvk.
svæðinu. Verður að vera með símatengi
og loftnetstengi. Á bilinu 20-30 þús. S.
868 9631.

Frístundarhús/sumarbústaðir. Ósaman-
settir norskir sumarbústaðir til sölu.
Byggingarefnispakkar með öllu utan og
innan fylgir, margar stærðir. Uppl. í s.
487 1371 & 893 2990.

Til sölu nokkrar góðar sumarbústaðalóð-
ir á góðum stað í Grímsnesi. S. 661 1121.

Sumarbústaðalóðir til sölu. www.hrifu-
nes.is eða uppl. í s. 487 1371 & 893
2990.

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

Höfum örfá laus pláss fyrir fellihýsi og
tjaldvagna, eldri pantanir dottnar út.
Jötunheimar, geymsluhúsnæði. S. 695
3067.

Erum ennþá með nokkur stæði laus f.
húsbíla og hjólhýsi í upphituðu, vökt-
uðu og góðu húsnæði. Verðum á
staðnum frá kl. 15-17 í dag. Hafnar-
skeið 9, Þorlákshöfn. S. 863 2029 &
897 8580.

Til leigu 26 fm bílskúr í vesturb. Rvk. Hiti
og rafmagn. Leigist á 20 þús á mánuði.
Uppl. í síma 551 7211.

Hagkaup Eiðistorg
Óskar eftir að ráða fólk til starfa í mat-
vörudeild og á kassalínu. Vínnutími er
fjölbreytilegur eftir störfum, spurning
að ræða við Hermann verslunarstjóra í
síma 561 2000 og sjá hvort við höfum
eitthvað fyrir þig. Einnig er hægt að
skila umsóknum í gegnum www.hag-
kaup.is eða sækja um á staðnum.

Hrói Höttur Hafnarfj.
Óskum eftir starfsfólki í veitingasal.
Vaktavinna og hlutastörf. Æskilegur ald-
ur 20-35. Uppl. á staðnum, Hjallahraun
13 í Hfj., og í s. 565 2525.

Pizzabakari
og aðstoðarkokk

Okkur vantar hressan, duglegan og já-
kvæðan starfsmann í eldhús. Lágmar-
skaldur 18 ára. Umsóknir á staðnum og
á www.kringlukrain.is

Ræstingaþjónustan sf óskar eftir starfs-
fólki til ræstingastarfa á höfuðborgar-
svæðinu í 50-100% störf á daginn.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma
587 3111, virka daga milli kl. 9 og 12.

Verkamenn. Vantar duglega menn í
vinnu nú þegar. Ekki yngri en 25. ára.
Góð laun. Uppl. í 896 9507

Starfsfólk óskast í kvöld, nætur og helg-
arræstingar. Upplýsingar í síma 892
8454 eða bontaekni@simnet.is

Traust heildsala í Reykjavík óskar eftir
framtíðarstarfsmanni á lager. Stundvísi
og reglusemi skilyrði. Ekki yngri en 20.
Helst reyklaus. Áhugasamir skili inn
umsóknum til Fréttablaðsins merkt
“lager5” fyrir 7. okt.

Vantar starfsfólk í hreingerningar. Góð
laun fyrir duglegt fólk. Góð vinna með
skóla. Arnar s. 899 9900.

Óska eftir vönum gluggaþvottamanni í
vinnu. Góð laun í boði fyrir duglegt fólk.
Arnar s. 899 9900.

Laghentur
maður óskast

Viljum ráða laghentan mann í ýmiss til-
fallandi störf. Bílpróf skilyrði. Vélvík ehf,
Höfðabakka 1, Rvk. Sími 587 9960.

Röskur aðstoðarmaður/kona óskast í
mötuneyti í Garðabæ þar sem ríkir
mjög góður starfsandi. Við mötuneytið
vinna 2 aðrir starfsmenn í hlutastarfi,
þar á meðal er matreislumeistari. Um
er að ræða skemmtilegt starf alla virka
daga frá kl. 12.30 til 16.30. Áhugasamir
hringi í síma 897 1210.

Hársnyrtinemi
óskast á Hárkúnst Austurströnd 12 Sel-
tjarnarnesi. Uppl. í s. 551 3314 & 861
2981.

Starfsmaður
á kassa

Óskast til starfa í byggingarvöru verslun
í vesturbænum. Unnið er á vöktum.
Uppl. í s. 660 3048.

Sölumaður
Óskast til starfa í byggingarvöru verslun
í vesturbæ R-vík. Unnið er á vöktum.
Uppl. í s. 660 3048.

Smiðir/
mótamenn

Steinval ehf. óskar eftir að ráða smiði
eða mótamenn. Mikil vinna framundan.
Upplýsingar gefur Arnar í s. 696 6931.

Vantar barngóða konu til að annast 8
mán. stúlku, 20 tíma á viku. Dagvinna.
Svör sendist smaar@frettabladid.is
merkt “barnagæla”

Barngóð, jákvæð, reyklaus og sveigjan-
leg Au-pair óskast til Suður Þýskalands
nálægt Munchen. Þýskunám í boði.
Svör sendist á asthildur@aol.com S.
0049 8232 908304.

Oddur
Bakari

Oddur bakari óskar eftir afgreiðslufólki í
framtíðarstörf í Reykjavík og Hafnarfirði
virka daga. Góð laun fyrir gott fólk. Upp-
lýsingar gefur Oddur í síma 699 3677.

Pmt vantar duglegt starfsfólk í framtíð-
arvinnu við frágang á prentverkum ofl.
Umsóknir og fyrirspurnir sendist á
vinna@pmt.is.

Vantar góðan gröfumann með full rétt-
indi og mikla reynslu. Góð laun í boði.
Uppl. í s.895 9812

Stýrimaður óskast á 60 tonna netabát
sem rær frá Suðurnesjum. Upplýsingar
í síma 848 4851.

M.A. Hagfræðingur frá þýskum háskóla
m.atv.leyfi óskar eftir framtíðarstarfi.
Reynsla 2 ár sölu- og markaðsstjóri.
75% íslenska, franska móðurmál,
þýska, enska. balema-alou@gmx.de

Meiraprófsbílstjóri óskar eftir vinnu á
vörubíl eða rútu. Er reglusamur og
stundvís. Uppl. í s. 896 6397.

Canon myndavél tapaðist í Skautahöll-
inni á föstudagskvöldið 30. sept. Utan á
myndavélinni var smá glingur. Uppl í
síma 861-7983 / 565-3121 eða í af-
greiðslu Skautahallarinnar.

Nú færðu loksins hinar skemmtilegu
merkjamyndir á DVD, frábær danskur
húmor og erótík.undirtextar á norður-
landamálunum verð. 2.950. Gott úrval
af erótískum myndum til leigu og sölu
Grensásvídeó.is Grensásveg 24 pant-
anasími 568 6635 opið alla daga 15.00
- 23.00

Viltu vera memm?
300 manns eru núna að spjalla saman
inni á einkamal.is. Eftir hverju ert þú að
bíða? Einkamál.is

Einkamál

Tapað - Fundið

Vantar þig starfsfólk?
IntJob útvegar erlend

starfsfólk
Sjáum um allar skráningar til yfir-

valda og ferðatilhögum.
Leggjum áherslu á fagmennsku.

IntJob
sími 517 4530 i
intjob@intjob.is

Atvinna óskast

DVERGASTEINN
- leikskóli.

Leikskólakennari og/eða uppeld-
ismenntaður starfsmaður óskast
til starfa við leikskólann DVERGA-

STEIN, Seljavegi 12.
Nánari upplýsingar gefur
Elín Mjöll leikskólastjóri

í síma 551 6312 & 699 8070

Áhaldahús
Seltjarnarnesbæjar.

Verkamenn óskast í fjölbreytta
vinnu. Um framtíðarstörf er að

ræða fyrir rétta aðila. Möguleiki á
flokksstjórnun.

Upplýsingar gefur bæjartækni-
fræðingur í síma 595 9180.

Ræsting Hafnarfjörður
Vantar fólk í ræstingu

virka daga kl. 16
Uppl. í s. 533 6020,

raestir@raestir.is

Pylsuvagninn
í Laugardalnum

Pylsuvagninn í Laugardalnum
óskar eftir þjónustuliprum starfs-

krafti, kvöld og helgar vaktir.
Uppl. í s. 864 9862

energia óskar eftir
Starskröftum í eftirtalin störf:

Vaktstjóra, þjóna/þjónustufólk í
sal, matreiðslumenn/nema og
uppvask. Í boði fyrir rétta aðila
eru bæði 100% störf og hluta-

störf.
Upplýsingar í s. 864 6600 &

896 4000 eða senda á
energia@energia.is.

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir verkamönnum til jarð-
vinnuframkvæmda. Heimkeyrsla

og matur í hádeginu.
Upplýsingar í síma 565 0877.

Hvar ert þú að vinna í
haust ?

Okkur vantar gott fólk í störf með
skóla/vinnu. Ef þú ert dug-

leg/duglegur og hefur áhuga á
mjög góðum tekjumöguleikum,
skemmtilegri vinnu og vinnuum-
hverfi þá ert þú sá sem við erum

að leita að.
Áhugasamir sendi póst með
helstu upplýsingum um sig á

hordur@ipf.is

Barnafataverslun á
Laugaveginum

Reyklaus, glaðlegur starfskraftur
óskast í hlutastarf og annan

hvern laugardag. Ekki yngri en 18
ára kemur til greina.

Upplýsingar í síma 893 9858
eða sendið umsókn á

olig26@torg.is

Öflugur starfsmaður
Flotlagnir ehf. óska eftir að ráða
öflugan starfsmann til framtíða-

starfa. Starfið felst í gólfslípunum
og flotun gólfa. Reynsla æskileg.
Upplýsingar í símum 862 1600

og 896 9604.

Bakaríið hjá Jóa Fel
Bakaríið Jóa Fel Kleppsvegi og

Smáralind óskar eftir starfsfólki í
afgreiðslu í fullt starf. Tvískiptar

vaktir.
Uppl. á fást hjá Lindu í síma

863 7579 eða á staðnum. Bak-
aríið Hjá Jóa Fel, Kleppsvegi

152 og Smáralind.

Ýmis störf í boði
í fullu starfi í vaktavinnu á Amer-
ican Style. Viltu vinna í góðum

hópi af skemmtilegu fólki?
Hentar best fólki 18-40 ára, en
allir umsækjendur velkomnir!
Upplýsingar veitir starfs-

mannastjóri (Herwig) í síma
568 6836, einnig umsóknir á
americanstyle.is og á stöðun-

um.

Vantar þig góða vinnu?
Viltu vinna með skemmtilegu fólki á
Aktu Taktu? Geturðu unnið fullt starf

í vaktavinnu? Ertu dugleg/ur og
mætir á réttum tíma í vinnu? Þá ert
þú á réttum stað hjá okkur. Borgum
góð laun fyrir líflegt og skemmtilegt
starf. Hentar best fólki 18-40 ára en

allir umsækjendur velkomnir!
Aktu Taktu er á fjórum stöðum á

höfuðborgasvæðinu.
Umsóknir á aktutaktu.is og á
stöðunum. Upplýsingar veitir
starfsmannastjóri (Herwig) í

síma 568 6836.

Atvinna í boði

Bílskúr

Geymsluhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Til leigu glæsileg 110 fm
4ra herbergja íbúð

á 4. hæð í nýlegu lyftuhúsi við
Lækjargötu í hjarta Reykjavíkur

auk stæðis í bílageymslu. Íbúðin
leigist fullbúin með húsgögnum.
Íbúðin hentar vel fyrir fyrirtæki,

stofnanir, sendiráð eða fjársterka
einstaklinga. Einungis langtíma-
leiga til traustra aðila kemur til

greina.
Nánari upplýsingar veitir

Óskar R. Harðarson
lögfræðingur í síma 824 9092

e.kl. 15.00 n.k. mánudag.

Húsnæði í boði

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ýmislegt

Dýrahald

Barnavörur

Heimilistæki
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Ef maður heitir því hversdags-
lega nafni John er ekki verra að
hafa orðið Legend sem eftirnafn.
Hvort Jón verði svo goðsögn á eft-
ir að koma í ljós. Það sem við vit-
um nú þegar er að viðfangsefnið
heitir réttu nafni John Stephens
og er fæddur og uppalinn í
Springfield, Ohio, eins og Simp-
son-fjölskyldan. Þegar hann var
aðeins 18 ára spilaði hann á píanó
inn á sólóplötu Lauryn Hill. Hann
hefur góða rödd og virðist vera
góður lagahöfundur. Að minnsta
kosti hafa Alicia Keys, Janet
Jackson og Kanye West öll leitað í
lagabanka hans. West var svo
hrifinn af stráksa að hann bauð
honum plötusamning hjá splúnku-
nýju útgáfufyrirtæki sínu sem
heitir Getting Out Our Dreams,
eða Good.

Þessi frumraun Jóns er líka
virkilega smekkleg. Sálarfullt
R’n’B með sterkum gospeláhrif-
um, enda er Jón fyrrum kórdreng-
ur. Þetta hljómar merkilega líkt

tónlist Aliciu Keys, nema hvað að
það er karlkyns söngvari. Jón
rappar ekki en fær nokkra vini
sína í heimsókn, eins og Snoop
Dogg og yfirmann sinn Kanye
West.

Það hljómar eins og kórdreng-
urinn okkar sé að reyna finna leið
sína aftur að Guði því textarnir
fjalla margir um iðrun. Hljómar
eins og hann sé kominn með nóg
af kvennastússinu, eins og hann
segir reyndar sjálfur í laginu I
Can Change, og sé að reyna að
þroskast. Annað lag fjallar svo um
hvernig hann talar stelpu upp í
rúm til sín, beint fyrir framan
nefið á kærasta hennar.

Stærsti slagari plötunnar hing-
að til hefur verið píanóballaðan
Ordinary People, sem mér finnst
merkilega skyld Stevie Wonder-
slagaranum My Cherie Amor. Þó
svo að laglínan sé ólík minnir pí-
anóspilið mig alltaf á það lag.

Það er hægt að segja að Jón
Goðsögn fái hérna óskabyrjun.

Platan er ekkert meistarastykki,
en nægilega góð til þess að tónlist-
arunnendur taki hann alvarlega
og ekki bara eins og söngfugli
sem stoppar stutt áður en hann
flýgur út í buskann. Ég efa ekki að
við eigum eftir að heyra meira frá
þessum kauða, það er að segja ef
við missum hann ekki í kóræfing-
ar eða aðrar hallelúja-æfingar.

Birgir Örn Steinarsson

Sálin hans Jóns míns

JOHN LEGEND: GET LIFTED
NIÐURSTAÐA: John Legend er enn nokkuð
langt frá því að vera goðsögn, en frumraun
hans er ekki svo slæm. Óskabyrjun fyrir sálar-
fullan ungan mann.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

VÍSINDAVEFUR 
HÁSKÓLA ÍSLANDS

Þegar maður sendir tölvupóst fer af stað
löng atburðarás sem lýkur yfirleitt
nokkrum sekúndum síðar er pósturinn
lendir á áfangastað.

Þegar ég verð búinn að skrifa þessar lín-
ur, ýti ég á „Send“ takkann á póstforrit-
inu mínu og þá byrjar póstforritið á því
að forma skjalið sem verður hið eigin-
lega skeyti. Það gerist samkvæmt Inter-
net-stöðlunum RFC2822 og RFC2045.

Haus og meginmál
Skeyti er í tveimur hlutum, haus
(header) og meginmál (body). Haus er
samansettur af mörgum höfuðlínum,
sem allar eru á sniðinu „Merki: gildi“.
Sum merki eru nauðsynleg í haus svo
skeyti teljist gilt til sendingar, en þau eru
From, To, Date og Message-ID. Ef ein-
hver hluti haussins er með öðrum stöf-
um en í US-ASCII stafasettinu eins og til
dæmis séríslenskir stafir, eru þeir kóðað-
ir á sérstakan hátt. Meginmál skeytis
getur verið í mörgum sjálfstæðum ein-
ingum sem nefnast viðhengi.

Póstforritið flettir upp á skilgreindum
SMTP-netþjóni í stilliskrám sínum, spyr
stýrikerfið hver IP-tala þess netþjóns sé,
tengist síðan þeirri IP-tölu og hefur sam-
skipti samkvæmt SMTP samskiptaregl-
unni, RFC2821.

Póstforritið kynnir sig gagnvart þjónin-
um með skipuninni HELO og tilkynnir
síðan sendingu skeytis með skipuninni
DATA. Síðan kemur sjálft skeytið:

Message-ID: 
Date: Wed, 28 Sep 2005 23:06:27
+0000
From: =?ISO-8859-
1?Q?El=EDas_Halld=F3r_=C1g=FAsts-
son?= MIME-Version: 1.0
To: 
Subject: =?ISO-8859-1?Q?Hvernig_verk-
ar_t=F6lvup=F3stur?=
Content-Type: text/plain; charset=ISO-
8859-1; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Hvernig verkar tölvupóstur?

Þegar maður sendir tölvupóst fer af
stað löng atburðarás sem lýkur yfirleitt
nokkrum sekúndum síðar er pósturinn
lendir á áfangastað. ...

... og svo framvegis.

Línur í haus sem innihalda íslenska stafi
eru kóðaðar eins og nefnt var áðan.
Þegar skeytið er allt komið yfir sendir
póstforritið einn punkt sér á línu og
póstþjónninn svarar með skilaboðum
sem hefjast á þriggja stafa kóða sem
segir til um örlög sendingarinnar, ef
fyrsti stafurinn er 2 var tekið við póstin-
um, ef fyrsti stafurinn var 4 hefur póst-
þjónn lent í tímabundnum erfiðleikum
og verður að taka við póstinum síðar, en
ef fyrsti stafurinn er 5 þýðir það að það
verður ekki tekið við þessum pósti.
Pósturinn kominn í pósthólf netþjónust-
unnar
Póstþjónninn hefur nú tekið við skeyt-
inu, en þarf þá að ákveða hvað gera
skuli við það. Ef lénsheitið sem er
vinstra megin í póstfanginu er ekki eitt
af þeim lénsheitum sem þessi póst-
þjónn sér um, spyr hann stýrikerfið
hvaða póstþjónn á netinu sér um að
þjóna þessu léni. Póstþjónninn sem tók
við skeytinu sendir það þá með sama
hætti til þess póstþjóns. Hver póstþjónn
sem tekur við skeyti bætir líka einni línu
efst í haus þess með merkinu
„Received“ og geymir það upplýsingar
um hvaða póstþjónn tók við skeytinu
frá hverjum.

Þegar póstþjónninn sem er ábyrgur fyrir
léni viðtakanda fær póstinn reynir hann
að skrifa hann í pósthólf notanda. Póst-
hólfið sjálft getur verið af ýmsum gerð-
um, til dæmis flöt textaskrá eða færslur
í venslagagnagrunni. Algengast er þó að
það sé eins og mappa með einni skrá
fyrir hvert skeyti og möguleika á undir-
möppum.

Nú er hlutverki samskiptareglunnar
SMTP lokið, pósturinn er kominn á
áfangastað, í pósthólf viðtakanda hjá
netþjónustunni.Þegar póstþjónninn sem
er ábyrgur fyrir léni viðtakanda fær póst-
inn reynir hann að skrifa hann í pósthólf
notanda. Pósthólfið sjálft getur verið af
ýmsum gerðum, til dæmis flöt textaskrá
eða færslur í venslagagnagrunni. Al-
gengast er þó að það sé eins og mappa
með einni skrá fyrir hvert skeyti og
möguleika á undirmöppum.

Viðtakandi sækir póstinn
Nú þarf viðtakandinn að sækja póstinn
sinn. Til eru ýmsar leiðir til að gera það
og kunna flest póstforrit á nokkrar.
Helstu samskiptareglur sem eru notaðar
heita POP3 og IMAP. Einnig eru til lítt
skjalaðar reglur sem til dæmis Exchange
og Lotus Notes nota gagnvart biðlurum
sínum. Einnig eru til ýmis vefviðmót
sem veita nokkurs konar eftirlíkingu af
póstforriti.

Flest póstforrit eru þannig hönnuð að
einfaldast er að setja upp POP3 teng-
ingu við pósthólf. Ef viðtakandi með
POP3 tengingu við pósthólfið sitt, smell-
ir á „Sækja póst“ þá hefst samtal á milli
póstforrits viðtakandans og POP3 póst-
þjóns sem endar með því að viðtakand-
inn fær allt skeytið sent til sín. Póstforrit-
ið les síðan skeytið og birtir það snyrti-
lega í fallegum glugga ásamt því að
vista það á disk viðtakanda.

Tveggja sekúndna ferli
Allt þetta ferli, frá því póstur er sendur
og þar til viðtakandi sér hann í póst-
forriti sínu, getur tekið innan við tvær
sekúndur. Oftast tekur það örlítið lengur,
stundum er póstflæðið það mikið að
biðraðir stækka og sumir póstþjónar
skanna allan póst sem fer í gegn eftir
veirum og ruslauglýsingum. Slíkt getur
tekið tíma, en verður þó sjaldan meira
en örfáar sekúndur fyrir hvern meðal-
póst.

Það skal tekið fram að til að einfalda
myndina var ekkert var minnst á
dulkóðun, en dulkóðun er æskileg á öll-
um stigum þessa ferlis.

Ég verð þó að játa hér í lokin að þetta
var ekki fyrsta svarið sem kom upp í
hugann þegar ég heyrði spurninguna.
Fyrstu viðbrögð mín voru að svara
svona:

Ágætlega, takk fyrir.

Ítarlegri útgáfa af þessu svari verður birt
á vefnum.

Elías Halldór Ágústsson, Unix kerfisstjóri
hjá Reiknistofnun HÍ.

Fylgiklausa: Vísindavefur Háskóla Íslands
fjallar um öll vísindi, hverju nafni sem
nefnast. Að jafnaði birtast þar 15-20 ný
svör í hverri viku. Meðal spurninga sem
þar hefur verið glímt við að undanförnu
eru: Hvað þýðir svaka í svakalega, af
hverju stafar geðklofi og er jafnvægis-
skynið sjötta skilningarvitið? Hægt er að
lesa svör við þessum spurningum og
fjölmörgum öðrum á slóðinni www.vis-
indavefur.hi.is.

visindavefur.hi.is

Hvernig verkar tölvupóstur?



Duftker Franz Stavarssonar,
aldraða mannsins sem legið
hafði örendur í íbúð sinni í

hálfan mánuð eins og Fréttablaðið
sagði frá fyrir skömmu, verður
jarðsett í Lágafellskirkjugarði í
Mosfellsbæ. Þessi ákvörðun var
tekin eftir að systir Franz og dótt-
ir hennar komu hingað til lands til
að kveðja bróður og frænda
hinstu kveðju.

Sá kafli ævisögu Franz, sem
greint var frá í Fréttablaðinu,
vakti mikla athygli. Fyrri hluti
lífssögu hans er ekki síður áhuga-
verður og varpar trúlega ljósi á
hvers vegna hann kaus að lifa sem
sérlundaður einfari eftir að hann
kom hingað 1958 ásamt fleiri
flóttamönnum frá Balkanskaga.
Jafnframt kann hann að skýra
hvers vegna gamli maðurinn lenti
svo algjörlega utangarðs í kerfinu
að það þurfti meira að segja að
heyja harða baráttu til að hann
fengi ellilaun.

Það var árið 1989, sem Haf-
berg Þórisson, garðyrkjumaður í
Lambhaga, tók Franz upp á arma
sína. Hann hafði þá dvalið hér síð-
an 1958, við misjafnan kost. Þegar
Hafberg hitti hann fyrst reyndist
hann búa í hitaveitukompu í Mos-
fellsbæ, sem var svo þröng að
hann varð að sofa í garðstól. Áður
hafði margt góðra manna og
kvenna í Mosfellsbæ aðstoðað
Franz með ráðum og dáð, en hann
lenti þó á hálfgerðum vergangi.

Góðir tímar
Hjá Hafberg bjó Franz og vann
samviskusamlega fyrir sínum
launum þar til að hann var kominn
á 68. aldursár árið 2003. Þá lét
hann af störfum að eigin ósk.

Hann reyndist þá vera algerlega
utangarðs í félagsmála- og trygg-
ingakerfinu. Hilmar Einarsson
leigði honum íbúð og saman lögðu
Hilmar og Hafberg allt af mörk-
um sem þeir gátu til að hjálpa
gamla manninum. Þeir ræddu
margoft við félagsþjónustuna í
Grafarvogi til að fá aðstoð, þó
ekki væri nema heimahjúkrun
eða félagslega aðstoð af einhverju
tagi þar sem Franz væri orðinn
svo lasburða. Það bar ekki þann
árangur sem þeir höfðu vonast
eftir. Monika Baldursdóttir, eigin-
kona Hilmars gerði tilraun til að
fá aðstoð borgarstjórans í Reykja-
vík, en fékk þau svör hjá ritara að
þess konar mál ættu ekki heima á
borði hans. 

Franz var orðinn mjög veikur
undir það síðasta og lést í íbúð
sinni í ágúst.

Systir hans og systurdóttir
komu til landsins í síðustu viku.
Þegar þær fóru í gegnum búslóð
gamla mannsins kom í ljós að ævi-
sögu hans má lesa í grófum drátt-
um af fjölda bréfa sem hann hafði
geymt, sum hver í áratugi.

Flúði undan herskyldu
Franz flúði frá Júgóslavíu árið
1955 eftir að hann hafði verið
kvaddur til herþjónustu tvítugur
að aldri. Henni átti hann að gegna
í 3-5 ár. Nokkrir ungir menn tóku
sig þá saman, þeirra á meðal hann
og bróðir hans, og lögðu á flótta
eftir að hafa fengið kvaðningu.
Þeim tókst að komast yfir landa-
mærin til Ítalíu. Í einu bréfa móð-
ur hans kemur fram að hún hafi
rætt við einn félaga hans sem
flúði með honum og fer sá yfir at-
burðarásina. Þar segir að lögregl-
an hafi náð Franz á landamærun-
um, en félögum hans tekist að
frelsa hann svo að hann komst
yfir. Á Ítalíu dvaldi Franz í flótta-
mannabúðum í þrjú ár. 

Þaðan reyndi hann að komast
til Ástralíu, ásamt bróður sínum,
en varð þá fyrir dapurlegri
reynslu. Þetta var á tímum
berklaveikinnar og þurfti fólk að
hafa með sér lungnaröntgen-
myndir til að sanna heilbrigði sitt
þegar það fór milli tiltekinna
landa. Maður, sem dvaldi í flótta-
mannabúðunum samtímis Franz,
var með berkla og gat því ekki
komist burt á eigin gögnum. Hann
stal því skjölum Franz sem var
heilbrigður, og komst á þeim til
Ástralíu. Eftir sat Franz, algjör-
lega skilríkjalaus.

Á togara til Íslands
Ekki er ljóst hvert leiðir hans lágu
eftir þetta. Af bréfum sem fund-
ust í fórum hans má ráða að hann
hafi komið hingað frá Þýskalandi
með því að komast á togara sem
sigldi til Íslands. Hann var í
skamman tíma til sjós, en fór síð-
an að vinna á Álafossi.

Af skrifum móður hans, sem er
nú látin, má sjá að hann bjó á
Miklubraut 62 fyrstu árin eftir að
hann kom hingað. Systir Franz og
dóttir hennar skoðuðu meðal ann-
ars þá staði sem hann dvaldi á hér.
Þá hittu þær fólk í Mosfellsbæ
sem hafði þekkt Franz og verið
honum einstaklega gott.

„Hann hafði lítið látið fjöl-

skyldu sína vita af sér,“ segir Haf-
berg, sem hýsti systur og systur-
dóttur Franz þá daga sem þær
dvöldu hér. „Þessi systir hans
mundi eftir honum, en hún var níu
ára þegar hann flúði undan her-
skyldunni. Hún hafði alla tíð
áhyggjur af honum, hvar hann
væri niður kominn og hvernig
honum liði. Hún ákvað svo að
koma hingað til að spyrjast fyrir
um hvernig honum hefði liðið og
við hvaða aðstæður hann hefði
búið. Ég sagði henni að hann hefði
verið glaður og nægjusamur. 

Franz virðist hafa skrifað
mömmu sinni nokkrum sinnum,
en stopult. Hún skrifaði honum
hins vegar mjög mörg bréf og þau
eru öll til. Hann hélt til haga öllum
bréfum sem hann fékk, meðal
annars sem hann fékk meðan
hann dvaldi í flóttamannabúðun-
um á Ítalíu 1955. Líka má finna
bréf frá bróður hans sem komst
til Ástralíu, en hann bauð Franz
ítrekað að borga fyrir hann farið
ef hann kæmi til Ástralíu. En hann
fór aldrei í það ferðalag.

Hafberg segir að ýmislegt
merkilegt hafi komið í ljós þegar
systir Franz og dóttir hennar fóru
að glugga í ýmis gögn. Til dæmis
að Franz hafði farið til Júgóslavíu
1967. Þar hafi hann farið í læknis-
skoðun og fengið ný heilsufars-
gögn. Hann hafi hins vegar ekki
látið neinn vita að hann væri í
landinu, hvorki móður sína né
systkini.

Mamma hans skrifar síðasta
bréfið tveimur mánuðum áður en
hún deyr. Í því segir hún: „Viltu
skrifa okkur eða hringja í okkur.
Ég er orðin blind og er að fara að
deyja.“ Þetta er allt sem stendur í
bréfinu sem hún hefur greinilega
skrifað sjálf þótt hún væri búin að
missa sjónina.

Ættingjar Franz tóku bréfin
hans og aðra persónulega muni
heim með sér.

Til félagsmálaráðherra
Hafberg og Hilmar sögðu ekki
skilið við málefni gamla mannsins

þótt hann væri allur. Í vikunni
sem leið héldu þeir á fund Árna
Magnússonar félagsmálaráð-
herra.

„Við vildum bara kynna honum
þetta mál í þeirri trú að hann gæti
séð til þess að svona lagað kæmi
ekki fyrir aftur,“ segir Hafberg.
Hann segir að ráðherra hafi tekið
þeim mjög vel og farið rækilega í
gegnum mál Franz með þeim. 

„Hann spurði okkur hvort við
vildum að það yrði rannsakað eða
farið í gegnum það. Við völdum
síðari kostinn, því við viljum ein-
ungis vekja athygli félagsmálayf-
irvalda á því hvernig getur farið
fyrir gömlu fólki sem á ekki ætt-
ingja og einangrast í samfélaginu
til dauðadags. Lög um félagsþjón-
ustu sveitarfélaga kveða skýlaust
á um að félagsþjónustan eigi að
grípa inn í mál af þessu tagi, en
við töluðum fyrir daufum eyrum í
Grafarvogi. Því fór sem fór.“

Hafberg fékk krufningar-
skýrslu Franz Stavarssonar senda
nú í lok vikunnar. Hún verður
send óopnuð til ættingja hans.

jss@frettabladid.is
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Júgóslavneskur flóttama›ur
utangar›s á Íslandi
Franz Stavarsson, aldra›i ma›urinn sem haf›i legi› örendur í íbú› sinni í hálfan mánu› flegar hann fannst,
var fyrrum flóttama›ur undan herfljónustu í Júgóslavíu. Margt hefur sk‡rst var›andi æviferil hans eftir a›
hann lést.

ÆTTINGJAR FRANZ Ana Stavar systir Franz og dóttir hennar, Sonja, dvöldu í Lambhaga hjá Hafberg Þórissyni, vini Franz, þegar þær komu til að ganga frá dánarbúi bróður síns og frænda.

VINIR Hafberg Þórisson og Hilmar Einarsson, vinir Franz, með duftkerið sem jarðsett
verður í Lágafellskirkjugarði í Mosfellsbæ.

FRANZ STAVARSSON Þannig leit
hann út á yngri árum, maðurinn sem
endaði erfiða ævi sína hér.





HANDBOLTI Haukar hefðu eflaust
óskað sér að byrja riðlakeppnina
í meistaradeildinni betur en liðið
tapaði í gær á heimavelli fyrir
danska liðinu Arhus GF, 27-28. 

Byrjun Hauka lofaði góðu en
strax í byrjun leiks náðu þeir
fjögurra marka forystu, 6-2, og
þeir virtust fremri á öllum svið-
um. Á meðan var einstaklings-
framtakið allsráðandi hjá gestun-
um og sóknarleikurinn afar ein-
hæfur. En handbolti er íþrótt
mikill sveifla og það sýndi Arhus
því þeir breyttu stöðunni úr 6-2 í
7-10 og skyndilega voru gestirnir
komnir með tök á leiknum. Á
þessum kafla skoruðu Haukar
ekki nema eitt mark á tíu mínút-
um og gestirnir gengu á lagið. 

Páll Ólafsson ákvað þá að
breyta um varnarafbrigði og
skipti í 5+1. Það virtist virka bet-
ur og þegar flautað hafði verið til
leikhlés höfðu gestirnir tveggja
marka forystu, 14-16.

Aarhus byrjaði síðar hálfleik-
inn betur og Lars Juul Mikkelsen
sá til þess að Aarhus náði fjög-
urra marka forystu en hann varði
frábærlega á þessum kafla sem
og í leiknum öllum. Jesper Storm
Jespersen og Heind Holm Knud-
sen drógu vagninn í sóknarleik
gestanna og um miðjan síðari
hálfleik var staðan orðin 21-26
gestunum í vil. 

Sóknarleikur Hauka byggðist
að mestu leyti á Andra Stefan
sem hélt heimamönnum á floti
með glæsilegum mörkum. Þrátt
fyrir að vera fimm mörkum und-
ir þá gáfust Haukar ekki upp og
með Birki Ívar Guðmundsson í
markinu þá tókst Haukum að
komast inn í leikinn. Þegar fjórar
mínútur voru eftir minnkuðu
þeir muninn í 26-28 og á meðan
virkuðu gestirnir gríðarlega
taugaóstyrkir. Andri Stefan

minnkaði muninn í eitt mark en
þrátt fyrir að fá tvö tækifæri í
lokin þá tókst Haukum ekki að
jafna.

Naumt tap á heimavelli gegn
danska liðinu setur strik í reikn-
ing Hauka í riðlinum en Páll
Ólafsson, þjálfari liðsins, vildi
líta á jákvæðu hliðina. 

„Við erum með meira en helm-
inginn af liðinu sem er að spila
sinn fyrsta leik í meistaradeild-
inni og hafa litla reynslu. Mér
fannst vanta að menn hefðu meiri

trú á sjálfum sér.“ Aðspurður
sagðist Páll vera sáttur við varn-
arleikinn í gær en liðið fékk ein-
ungis tvö mörk á sig á síðasta
stundarfjórðungi leiksins. 

„Ég get ekki verið ósáttur við
að fá á mig 28 mörk í Evrópuleik,
ég hefði viljað sjá okkur skora
fleiri mörk. Við klúðrum síðan
fjórum vítum sem reynist dýr-
keypt þegar uppi er staðið.“

Birkir Ívar var frábær
Jesper Juul Mikkelsen, sem

varði yfir 20 skot og var einn
besti maður Aarhus, var sáttur
við sigurinn. 

„Það er frábært að ná sigri hér
gegn Haukum. Það hefði verið
grátlegt að missa þetta niður í
lokin því mér fannst við betral
liðið í leiknum. Við vorum í vand-
ræðum í lokin, markvörður
Hauka (Birkir Ívar Guðmunds-
son) var frábær í dag og varði vel
á þessum kafla og á meðan vor-
um við mjög taugaóstyrkir,“
sagði Mikkelsen. - gjj

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 
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OKTÓBER

■ ■ LEIKIR
� 17.00 Haukar og St. Ottmar

mætast Ásvöllum í EHF-keppni
kvenna í handbolta.

� 19.15 HK og Stjarnan mætast í
Digranesi í DHL-deild karla í
handbolta.

■ ■ SJÓNVARP
� 10.10 Enska knattspyrnan á Enska

boltanum 2. Beint frá leik Man. City
og Everton í ensku úrvalsdeildinni.

� 12.10 Enska knattspyrnan á Enska
boltanum. Bein útsending frá leik
Arsenal og Birmingham í ensku
úrvalsdeildinni.

� 11.55 Enska knattspyrnan á Enska
boltanum 3. Beint  frá leik Wigan og
Bolton í ensku úrvalsdeildinni.

� 12.55 Enska knattspyrnan á Enska
boltanum 2. Beint  frá leik Aston
Villa og Middlesbrough í ensku
úrvalsdeildinni.

� 14.40 Enska knattspyrnan á
Enska boltanum. Beint frá leik
Liverpool og Chelsea í ensku
úrvalsdeildinni.

� 15.25 Bandaríska mótaröðin í
golfi á Sýn. Svipmyndir frá
mótaröðinni 2005.

� 16.20 Meistaradeildin á Sýn.
Fréttir af leikmönnum og liðum í
Meistaradeild Evrópu í knattspyrnu.

� 16.50 Spænski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Real Madrid og
Mallorca í spænsku úrvalsdeildinni.

� 19.00 Ítalski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Juventus og Inter í
ítölsku A-deildinni.

� 20.40 Ameríski fótboltinn á Sýn.
Beint frá leik Baltimore Ravens og
New York Jets í NFL-deildinni.

� 21.25 Helgarsportið á RÚV.
Íþróttaviðburðir helgarinnar

� 21.30 Helgaruppgjör á Enska
boltanum. Valtýr Björn Valtýsson
sýnir öll mörk helgarinnar.
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> Við hrósum ...

Brynjari Birni Gunnarssyni fyrir frábæra
frammistöðu í toppslag ensku 1.
deildarinnar í gær. Brynjar tryggði

sínu liði sigurinn með tveimur
góðum mörkum og fyrir vikið
mistókst Sheffield United að
stinga af á toppnum. Næsta á
dagskrá hjá Brynjari Erni eru
landsleikir gegn Pólerjum og

Svíum og það er vonandi að
Brynjar Björn verði líka á
skotskónum þar.

Komnar áfram
Íslenska 19 ára landslið kvenna tryggði
sér í gær sæti í milliriðli undankeppni
Evrópukeppninnar. Liðið endaði í 2.
sæti í undanriðlinum sem fram fór í
Bosníu. Ísland vann Georgíu 7–0 og
Bosníu 5–0 en varð síðan að sætta sig
við 1–5 tap fyrir Rússum. Blikinn Greta
Mjöll Samúelsdóttir skoraði sex mörk í
leikjunum þremur.

60
SEKÚNDUR
Dado Prso er knattspyrnumaður

Ísland er svipað og Skotland, bara
kaldara.

Íslenska landsliðið er. Líkt því
skoska.

Erfiðasti andstæðingur? Má
ekki segja.

Kaffi eða te? Kaffi.

Er glasið hálffullt
eða hálftómt? Hálf-

fullt.

Hver vinnur HM? Króatía.

Besta landslið í heimi? Brasilía.

Besta félagslið í heimi? Chelsea.

Alvöru karlmenn Fara í bað í köldum
sjó.

Popp eða Rokk? Rokk.

Besti Króati allra tíma? Boksic og
Boban.

Glasgow Rangers er frábært lið.

Stuðningsmenn Glasgow Celtic eru.
Mjög háværir.

Að skora fernu í Meistaradeildinni
á afmælisdaginn sinn er.. Ólýsanleg
tilfinning.

Skoskur fótbolti er. Harður.

MEÐ DADO
PRSO

sport@frettabladid.is
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> Við óskum ...

.... FH-ingum til
hamingju með fyrsta
handboltasigur vetrarins
en kvennaliðið vann
Víking örugglega í gær.
FH hafði tapað fimm
fyrstu leikjum sínum í
karla og kvennaflokki en nú
er ísinn loksins brotinn.

Haukakonur eru í góðum málum í EHF-keppni félagsliða í handbolta:

HANDBOLTI Það er ljóst að leið
Hauka í næstu umferð Evrópu-
keppninnar ætti að vera nokkuð
greið eftir stórsigur á svissneska
liðinu St.Otmar á Ásvöllum í gær.
Haukar voru fremri á öllum svið-
um handknattleiksins í gær og
sýndu oft á tíðum ágætis tilþrif.
Það verður að teljast ólíklegt að
þær missi niður þetta forskot en
síðari leikurinn fer fram í dag á
Ásvöllum.

Haukar gáfu tóninn strax í
byrjun og þrátt fyrir að gestirnir
kæmumst aðeins inn í leikinn þá
voru Haukastelpur of stór biti
fyrir þær svissnesku til að
kyngja. Staðan í hálfleik var 20-15
Haukum í vil. Það aðeins fyrir til-
stilli Nadine Osterwalder að
svissneska liðið var ennþá inn í
leiknum en hún skoraði 10 af 15
mörkum liðsins í hálfleiknum. Í
seinni hálfleik keyrðu Hauka-

stelpur áfram upp hraðann og
juku forskotið smám saman.
Þeim tókst að loka á Nadine
Osterwalder og þrátt fyrir að
brenna af fullt af dauðafærum þá
var stórsigur staðreynd, 41-25.

Með sigrinum í gær þá lögðu
Haukar grunninn að sigri í þess-

ari viðureign. Síðari leikur lið-
anna á Ásvöllum í dag ætti að
vera formsatriði fyrir Íslands-
meistaranna. Það er ljóst að
Evrópuævintýri Hauka heldur
áfram eftir að liðið hefur lagt það
svissneska að velli í dag.

- gjj

Gatan ætti a› vera grei› í næstu umfer›

Hafði ekki næga trú á sér
Páll Ólafsson, fljálfari Hauka vildi líta á jákvæ›u hli›arnar eftir a› Haukar töpu›u fyrsta leiknum í meist-
aradeildinni í ár me› minnsta mun gegn danska li›inu Aarhus GF.

TÍU MÖRK Í GÆR Hanna G. Stefánsdóttir skorar fyrir Hauka í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MARKAHÆSTUR GEGN DÖNUNUM Andri Stefán skoraði átta mörk fyrir Hauka gegn Aarhus GF í gær og hér sést eitt þeirra í uppsiglingu.
Hann hefði þurft að fá aðeins meiri hjálp hefði betur átti að fara. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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LEIKIR GÆRDAGSINS

DHL-deild kvenna:
STJARNAN–ÍBV 24–24 (17–12)
Mörk Stjörnunnar: Sólveig Lára
Kjærnested 7, Jóna Margrét Ragnarsdóttir
5, Kristín Jóhanna Clausen 5, Elzbieta
Kowal 2, Hind Hannesdóttir 2, Harpa Sif
Eyjólfsdóttir 1, Ragna Dögg Bragadóttir 1,
Elísabet Gunnarsdóttir 1. Jelena Jovanovic
varði 17 skot.
Mörk ÍBV: Simona Vintilá 9, Pavla
Plaminkova 6, Renata Horvath 4,
Ingibjörg Jónsdóttir 2, Ragna Karen
Sigurðardóttir 2, Eva Björk Hlöðversdóttir
1. Florentina Grecu varði 13 skot.

VÍKINGUR–FH 22–28 (13–15)
Mörk Víkings: Ásta Björk Agnarsdóttir 9,
Hekla Daðadóttir 5, Þórhildur Björnsdóttir
3, Sigrún Brynjólfsdóttir 2, Natasja
Damljanovic 2, Margrét Elín Egilsdóttir 2.
Mörk FH: Guðrún Drífa Hólmgeirsdóttir
10, Maja Grönberg 5, Eva Elbrechtsen 4,
Ásdís Sigurðardóttir 4, Gunnur Sveins-
dóttir 2, Berglind Ósk Björgvinsdóttir 2,
Arna Gunnarsdóttir 1.

FRAM–GRÓTTA 13–18 (7–8)
Mörk Fram: Sigurbjörg Jóhannsdóttir 5,
Þórey Rósa Stefánsdóttir 4, Ásta Birna
Gunnarsdóttir 2, Stella Sigurðardóttir 1,
Hildigunnur Einarsdóttir 1. Guðrún
Bjartmarz varði 9 skot.
Mörk Gróttu: Ivana Veljkovic 9, Arndís
María Erlingsdóttir 5, Karen Smidt 2,
Gerður Rún Einarsdóttir 1, Tinna
Jökulsdóttir 1. Íris Björk Símonardóttir
varði 17 skot.

VALUR–KA/ÞÓR 28–19 (14–12)
Mörk Vals: Alla Gokorian 6, Hafrún
Kristjánsdóttir 5, Kolbrún Franklín 4,
Sigurlaug Rúna Rúnarsdóttir 4, Drífa
Skúladóttir 3, Rebekka Rut Skúladóttir 3,
Arna Grímsdóttir 2, Ágústa Edda
Björnsdóttir 1. Berglind Íris Hansdóttir
varði 23 skot.
Mörk KA/Þór: Inga Dís Sigurðardóttir 8,
Erla Heiður Tryggvadóttir 3, Guðrún Helga
Tryggvadóttir 3, Jurgita Markeviciut 3,
Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 2. Sigurbjörg
Hjartardóttir varð 19 skot.

STAÐAN:
VALUR 3 3 0 0 79–58 6
STJARNAN 3 2 1 0 83–64 5
HK 2 2 0 0 60–46 4
ÍBV 2 1 1 0 59–42 3
HAUKAR 1 1 0 0 36–24 2
GRÓTTA 3 1 0 2 63–64 2
KA/ÞÓR 3 1 0 2 71–85 2
FH 3 1 0 2 75–83 2
VÍKINGUR 3 0 0 3 65–93 0
FRAM 3 0 0 3 51–83 0

Evrópukeppni karla í
handbolta:

MEISTARADEILD A-RIÐILL
CHEKKOV–MAGDEBURG 25–30
Sigfús Sigurðsson eða Arnór Atlason
komust ekki á blað í leiknum en Alfreð
Gíslason og lærisveinar hans byrjuðu vel
með góðum útisigri.

MEISTARADEILD C-RIÐILL
HAUKAR–ÅRHUS 27–28 (14-16)
Mörk Hauka: Andri Stefan 8, Jón Karl
Björnsson 5, Árni Þór Sigtryggsson 4,
Guðmundur Pedersen 4, Kári Kristjánsson 3,
Freyr Brynjarsson 3. Birkir Ívar Guðmundsson
varði 20 skot. Sturla Ásgeirsson skoraði 2
mörk fyrir lið Arhus.

MEISTARADEILD F-RIÐILL
DINAMO BÚKAREST–CIUDAD REAL24–29
Ólafur Stefánsson skoraði 4 mörk fyrir
Ciudad Real í leiknum.

EHF-KEPPNIN
SJUNDEA IF–VALUR 27–33 (15–18)
Mörk Vals: Mohamadi Loutoufi 11, Sigurður
Eggertsson 8, Baldvin Þorsteinsson 7, Hjalti
Þór Pálmason 3, Elvar Friðriksson 2, Davíð
Höskuldsson 1, Þórir Júlíusson. Hlyunur
Jóhannesson varði 17 skot og Pálmar
Pétursson kom inn á í lokin og varði 6 skot á
mikilvægum augnablikum.

Valsmenn eru í frábærum málum fyrir seinni
leikinn sem fer fram í Laugardalshöllinni um
næstu helgi. Leikurinn byrjaði þó ekki vel því
fyrirliðinn Atli Rúnar Steinþórsson var rekinn
útaf eftir aðeins 38 sekúndur og Finnarnir
náðu í kölfarið tveggja marka forustu.
Valsmenn héldu samt haus og voru með
leikinn í sínum höndum í seinni hálfleik. 

Evrópukeppni kvenna í
handbolta:

EHF-KEPPNIN
HAUKAR–ST. OTTMAR 41–25
Mörk Hauka: Hanna G. Stefánsdóttir 10,
Harpa Melsted 9, Ramune Pekarskyte 8,
Ragnhildur Rósa Guðmundsdóttir 7,
Guðbjörg Guðmannsdóttir 3, Inga Fríða
Tryggvadóttir 2, Erna Þráinsdóttir 2. Helga
Torfadóttir varði 13 skot og Kristina
Matusevicute varði 8. 
Liðin mætast aftur á morgun á Ásvöllum og
er sá leikur telst vera heimaleikur
Haukakvenna sem hafa 16 mörk í veganesti í
leikinn í dag.

Stjörnustúlkur fóru illa a› rá›i sínu
ÍBV ná›i jafntefli í Gar›abænum og Valsstúlkur eru flví einar á toppnum. Kvennali› FH vann langflrá›an
sigur í Víkinni en fletta var fyrstu sigur vetrarins hjá karla og kvennali›um félagsins.

HANDBOLTI Stjarnan fór illa að ráði
sínu í Ásgarði í gær þegar ÍBV
kom í heimsókn. Eftir að hafa leitt
að mestu með 4-5 mörkum þá
missti liðið tökin á leiknum í síð-
ari hálfleik og ÍBV gekk á lagið.

Lokatölur urðu 24-24 í hörku-
leik og ljóst er að bæðin liðin eru
á réttri leið og eiga bara eftir að
batna. Jafnræði var með liðunum
til að byrja með en eftir að Aðal-
steinn Eyjólfsson fór í 6-0 um
miðjan fyrri hálfleik þá var ekki
aftur snúið. Stjarnan tók öll völd á
vellinum, léku góðan sóknarleik
og varnarleikur liðsins var mjög
sterkur. Á meðan lék ÍBV 5+1 með
mann á Jónu Margréti Ragnars-
dóttur. Fyrir vikið opnuðust horn-
in illa og Kristín Clausen og Sól-
veg Kjærnested gengu á lagið.

Síðari hálfleikur var hins veg-
ar eins og svart og hvítt. Báðum
liðum gekk illa að skora í byrjun
síðari hálfleiks og varnarleikur
liðanna á þessum kafla var mjög
sterkur. Smám saman náðu gest-
irnir að bæta sóknarleik sinn og
Simona Vintíla fór mikinn. Eyja-
stelpur söxuðu smátt og smátt á
Stjörnuna og þegar tæp mínútu

var eftir, var staðan 24-24. Bæði
lið fengu svo færi til þess að skora
en allt kom fyrir ekki. Niðurstað-
an jafntefli sem 

Alfreð Finnsson, þjálfari ÍBV,
var sáttur við í leikslok. 

„Við vorum mjög slakar í fyrri
hálfleik og mætum ekki klárar í
leikinn. Varnarleikurinn var slak-
ur og við keyrum aldrei upp hrað-
ann. Við ræddum málin í hálfleik
og stelpurnar náðu að berja sig
saman og ég þakka fyrir þetta stig
sem við fengum hérna í dag, við
áttum ekki meira skilið,“ sagði Al-
freð.

Berglind Íris Hansdóttir varð
23 skot í 28-19 sigri Vals á liði
KA/Þórs en Valsliðið hefur unnið
þrjá fyrstu leiki sína í vetur. FH-
konur unnu líka langþráðan sigur
á Víkingi í Víkinni þar sem fyrir-
liðinn Guðrún Drífa Hólmgeirs-
dóttir skoraði 10 mörk. 

Víkingstúlkur voru með frum-
kvæðið framan af en FH átti frá-
bæran endasprett og náði að
tryggja fyrsta sigur félagsins í
vetur en karla og kvennalið fé-
lagsins höfðu tapað fimm fyrstu
leikjum sínum.  - gjj, - óój

NÁÐU Í STIG Eva Björk Hlöðversdóttir og félagar hennar í Stjörnunni náðu að vinna upp
fimm marka forskot Stjörnunnar frá því í fyrri hálfleik. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



FÓTBOLTI Það er ekki hægt að segja
að keppnistímabilið hafi byrjað
vel hjá Eiði Smára Guðjohnsen.
Hann hefur þurft að glíma við
sýkingu í hálsi sem hélt honum
frá keppni og svo handarbrotnaði
hann á æfingu fyrir skemmstu en
lætur sig þó hafa það að spila með
umbúðir. „Tímabilið hefði alveg
mátt byrja betur. Ég veiktist eftir
að nokkrir leikir voru búnir af
tímabilinu. Ég fann fyrst fyrir
veikindunum í landsleiknum hér
heima gegn Króatíu en hélt að
þetta væri ekkert alvarlegt og fór
með landsliðinu til Búlgaríu. Þar
var ég eiginlega orðinn hálfslapp-
ur en spilaði þó leikinn. Svona eft-
ir á að hyggja þá var ekki skyn-
samlegt af mér að leika í seinni
hálfleik þar sem ég var í raun orð-
inn fárveikur. Læknar hér hjá
Chelsea sögðu mér að það hefði
getað verið hættulegt að reyna
mikið á mig með þessa sýkingu
þannig að ég þakka nú fyrir að
þetta fór ekki verr.“

Veikindin héldu Eiði Smára frá
æfingum og keppni í á aðra viku
en um leið og hann var að komast
í gott form á nýjan leik handar-
brotnaði hann. „Eftir að ég jafnaði
mig af veikindunum handarbrotn-
aði ég á æfingu. Ég ákvað þó að
spila með gifsið í leiknum gegn
Aston Villa og það gekk ágætlega
þannig að vonandi á þetta ekki eft-
ir að há mér mikið.“

Essien er liðsfélagi, ekki mótherji
Á sama tíma og Eiður Smári

var að jafna sig af veikindunum
hefur nýr leikmaður, Mikael
Essien, farið mikinn hjá Chelsea
og sýnt allar sínar bestu hliðar í
hlutverki miðjumanns. Essien
kostaði um þrjá milljarða íslenska
króna þegar hann kom til liðsins
frá franska liðinu Lyon. Eiður tel-
ur að koma hans ógni stöðu sinni
hjá félaginu ekkert sérstaklega.
„Essien er góður leikmaður, ein-
staklega kraftmikill, líkamlega
sterkur og skilar varnarvinnunni
vel. Ég lít ekki svo á að hann sé að
halda mér út úr liðinu. Hann er
einn af fjölmörgum frábærum
leikmönnum hjá Chelsea sem
berjast um stöðu í liðinu. Hann
hefur fengið að spila mikið að
undanförnu sem er eðlilegt því
hann þarf að aðlagast leik okkar á
skömmum tíma.“

Það má með sanni segja að Eið-
ur hafi oft lent í þeirri stöðu að
þurfa að berjast við heimsklassa
leikmenn um stöðu og á árum sín-
um hjá Chelsea hefur honum
alltaf tekist að vinna sér sæti í lið-
inu með góðri frammistöðu. En er
samkeppnin um sæti í liðinu harð-
ari nú en hún hefur áður verið? 

„Nei. Staða mín hjá Chelsea er
ekkert verri en áður. Þolinmæði
er gríðarlega mikilvæg þegar
margir góðir leikmenn berjast um

sæti í byrjunarliðinu og þess
vegna mun ég bíða þangað til ég
fæ mitt tækifæri og ætla að
standa mig vel þegar kallið kem-
ur. Ég er þannig gerður að ég
eflist til muna við allt mótlæti og
þegar á reynir þá held ég að mín-
ir bestu leikir með Chelsea hafi
oft verið þegar mest liggur við.
Allar hindranir eru til þess að yf-
irstíga þær en ekki til þess að
forða sér undan þeim. Þess vegna
finnst mér það alltaf vera ánægju-
efni þegar Chelsea fær góða leik-
menn til félagsins. Það ógnar
minni stöðu ekkert frekar en ann-
ara leikmanna.“

Chelsea langt frá sínu besta
Þrátt fyrir töluverða yfirburði

Chelsea í upphafi deildarkeppnar-
innar á Englandi telur Eiður
Smári liðið ekki vera búið að ná
fram sínu besta. „Það hefur vant-
að aðeins meiri sköpun í sóknar-

leik okkar það sem af er. Spilið
hefur verið svolítið stirt en ég er
sannfærður um að það á eftir að
breytast, eftir því sem lengra líð-
ur á tímabilið. Ég hef verið svolít-
ið mikið inn og út úr liðinu en ég
veit að ég mun fá mín tækifæri.
Ég verð að nýta þau vel og tryggja
mér sæti í liðinu.“

Áhorfendur andstæðinga Chel-
sea hafa mikið sungið um það
hversu leiðinlegan fótbolta liðið
hefur leikið síðan Portúgalinn
José Mourinho tók við stjórnar-
taumunum hjá félaginu. Eiður
hlær þegar minnst er á þetta og
segir svona lagað ekki hafa nein
áhrif á leikmenn Chelsea. „Ég hef
nú ekki lagt það í vana minn að
hlusta á áhorfendur andstæðinga
okkar hingað til. En ég get ekki
með neinu móti ímyndað mér að
við séum með leiðinlegasta liðið í
deildinni. En það er allt reynt til
þess að koma okkur úr jafnvægi.“

Þarf að fá að spila meira
Eiður Smári æfir vel þessa

dagana en segist þó eiga enn eftir
að komast í sitt besta form. 

„Ég hef nú ekki spilað nógu
mikið til þess að láta reyna á það
hvort ég er í mínu besta formi. Ég
æfi alltaf aukalega meðan ég er
ekki að spila leikina og reyni
þannig að vera tilbúinn til þess að
koma inn í liðið með stuttum
fyrirvara, en ég hugsa að ef ég
myndi spila þrjá til fjóra leiki í
röð þá væri ég kominn í mitt besta
form.“ Eiður ítrekar jafnframt að
hann búi að mikilvægri reynslu
síðan hann þurfti að ganga í gegn-
um erfið meiðsli sem unglingur,
sem héldu honum frá æfingum og
keppni í tvö ár. 

„Ástæðan fyrir því að ég þoli
álag vel er meðal annars sú að ég
kynntist erfiðum meiðslum á
besta aldri þegar ég var að vaxa
mikið og byggja upp vöðva og gat
ekkert verið í fótbolta í tvö ár.
Hugsanlega hefði ég orðið kraft-
meiri og hraðari leikmaður en ég
er núna, en þessi tími kenndi mér
margt og líklega er ég mun sterk-
ari á andlega sviðinu núna heldur
en ég hefði annars verið.“

Dreymir um að komast á stórmót
Það má heyra það á Eiði Smára

að hann er bjartsýnn á gott gengi
íslenska landsliðsins í framtíð-
inni. Sérstaklega er það mikill
kraftur í yngstu leikmönnum liðs-
ins sem gefur tilfefni til bjartsýni.
„Mér finnst hafa verið batamerki
á leik okkar í síðustu landsleikj-
um. Grétar Rafn Steinsson hefur
staðið sig frábærlega og á eflaust
eftir að ná góðum árangri í fram-
tíðinni, og það sama á við um aðra
leikmenn, eins og Gunnar Heiðar
Þorvaldsson. Þetta eru efnilegir
strákar sem koma til með vera
lykilmenn landsliðsins á næstu

árum og það er draumurinn að
komast með landsliðinu í úrslita-
keppni stórmóts.“ 

Betri en Ronaldinho?
Eiður Smári hefur í tvígang

verið nálægt því að komast í úr-
slitaleik meistaradeildar Evrópu
og hefur leikið gegn mörgum af
bestu leikmönnum heims. Hann
er fljótur til svars þegar hann er
inntur eftir því hver sé eftir-
minnilegasti andstæðingurinn.
„Ronaldinho alveg klárlega. Hann
er með ótrúlega góða boltatækni
og hefur að auki framúrskarandi
góðan leikskilning. En annars fer
öll orkan hjá manni í það að ein-
beita sér að leiknum og því fer oft
framhjá mér hvaða andstæðingar
eru bestir. En elsti sonur minn,
Sveinn Aron sem er sjö ára, var
nú samt sannfærður um að ég
væri betri en Ronaldinho af því að
mér tókst að skora gegn
Barcelona. Þannig að það er gott
að vita til þess að það er einn í
heiminum sem telur mig bestan.“

magnush@frettabladid.is

„Sta›a mín hjá Chelsea er ekk-
ert verri en á›ur. fiolinmæ›i er
grí›arlega mikilvæg flegar
margir gó›ir leikmenn berjast
um sæti í byrjunarli›inu.“
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Línur eru teknar a› sk‡rast í ensku úrvalsdeildinni
í knattspyrnu og er greinilegt a› Chelsea ætlar sér
ekki a› láta meistaratitilinn af hendi baráttulaust.
Ei›ur Smári Gu›johnsen hefur ekki leiki› miki›
me› li›inu fla› sem af er vegna veikinda og
mei›sla en hann er nú farinn a› láta a› sér kve›a á
n‡jan leik. Magnús Halldórsson ræddi vi› Ei›
Smára um stö›u hans hjá félaginu nú flegar nokkr-
ir af eftirsóttustu knattspyrnumönnum heims hafa
veri› keyptir til félagsins enn eitt ári›.

„En elsti sonur minn, Sveinn
Aron sem er sjö ára, var nú
samt sannfær›ur um a› ég
væri betri en Ronaldinho af
flví a› mér tókst a› skora gegn
Barcelona. fiannig a› fla› er
gott a› vita til fless a› fla› er
einn í heiminum sem telur
mig bestan.“

GETUR YFIRSTIGIÐ
ALLAR HINDRANIR

EIÐUR SMÁRI Á FULLRI FERÐ Keppnistímabilið hefur ekki byrjað eins vel og Eiður Smári
hefði viljað en hann er staðráðinn í því að láta mikið að sér kveða þegar hann fær tæki-
færi með liði Chelsea. GETTYIMAGES

EIÐUR SMÁRI MEÐ GIFSIÐ Hér sést Eiður
Smári í leik gegn Aston Villa á dögunum
en hann lék með gifs á hægri hendi eftir
að hafa handarbrotnað á æfingu.

GETTYIMAGES
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Í öðru landinu hefur toppliðið sigrað í fyrstu fimm
umferðunum og markatala liðsins er 10-2. Í hinu
landinu hefur toppliðið unnið fyrstu sjö leikina með
markatöluna 14-1. Hingað til hefur ítalska og enska
knattspyrnan ekki þóttt keimlík en nú ber svo við að
ýmislegt þykir líkt með toppliðum landanna, Juvent-
us og Chelsea.

Effektíf en þumbaraleg
Þessir meistarar síðasta árs hafa farið vel af stað í
heimahögunum og fáir spá öðru en að liðin verji
meistaratitlana. Styrkur þeirra hefur þó ekki aflað
þeim mikilla vinsælda. Lítill glans yfir leikstílnum og
sigrarnir flestir 1-0 vinnusigrar. Chelsea hefur hlotið
mikla gagnrýni sem og Juventus þótt í minna mæli
sé. Ítalir vanari svona leiðindaskap, effektíf en
þumbaraleg topplið reglulega skotið upp kollinum
þar í landi. Við tilþrifalítinn leik liðanna bætast svo
áhyggjur af því að liðin stingi af og leiktíðin verði
leiðinleg fyrir vikið. Ítalskir velta mikið fyrir sér að
hvaða öðru liði þeir eigi að halla sér og vegna giftu-

leysis AC Milan hafa þeir snúið sér að hinu
Milanóliðinu, Internazionale sem sækir einmitt
Juventus heim í kvöld og verður leikurinn sýndur
beint á Sýn.

Inter rokið í gang
Inter getur með sigri náð Juventus að stigum eftir
að hafa sigrað í síðustu fjórum leikjum. Fyrsti leikur-
inn tapaðist gegn Palermo og glottu þá margir út í
annað; enn einu sinni stæði Inter ekki undir vænt-
ingum. En Roberto Mancini þykir fær þjálfari og hef-
ur náð að rífa mannskapinn upp. Liðið hefur ásamt
Fiorentina og Palermo leikið fjörlegasta fótboltann á
Ítalíu í haust. Hinir blásvörtu, „nerazzurri“ ganga
keikir til leiks hafandi sigrað í síðustu þremur leikj-
um á Stadio Delle Alpi. „Þótt það hljómi sem kjána-
lega augljós staðhæfing tel ég að Adriano reynist
það sem skilur liðin að“ segir forseti Inter Massimo
Moratti en Adriano hefur skorað sex mörk gegn
Juventus, fleiri en gegn nokkru öðru ítölsku liði.
Slagurinn í kvöld er alvöru toppslagur en undan-

gengin ár hefur hann ekki alltaf staðið undir því
virðulega enskuskotna heiti sem Ítalir hafa valið
viðureignunum; Derby d’Italia. Nafngiftin á rætur að
rekja fjóra áratugi aftur í tímann er þessi lið slógust
ár eftir ár um titilinn. Slíkt hefur ekki verið uppi á
teningnum lengi. Inter hefur ekki unnið deildina í
16 ár og einhvern veginn hist þannig á að þegar Int-
er hefur átt gott ár hefur Juve átt fremur dapurt
tímabil.

Capello til fyrirmyndar
Fabio Capello landaði meistaratitli á sínu fyrsta ári
með Juventus og hefur því gert öll lið sem hann
hefur þjálfað að meisturum. Liðið lék ekki skemmti-
legan bolta í fyrra og pirrar það Capello mjög er á
það er minnst. Segist fyrst og fremst þjálfa lið sín í
því að sigra og grunar mann stundum að Jose Mor-
inho hafi að einhverju leyti tekið Capello sér til fyrir-
myndar í þjálfun og tilsvörum. Þennan veturinn þyk-
ir leikstíll Juventus meira í þeim anda sem Capello
er þekktur fyrir, stílhreint 4-4-2 leikkerfi þar sem all-

ar aðgerðir eru agaðar og
menn fara ekki mikið út úr
stöðum sínum. Patrick Viera
hefur byrjað afar vel og vill
Capello meina að hann og
Emerson
myndi
sterkasta
miðjupar
Evrópu. En
tvímenning-
arnir eru ekki
þeir nettustu í
boltanum og á meðan
Del Piero er haldið á
bekknum og Nedved og
Zlatan múlbundnir í sínum
stöðum yljar leikur
Juventus fáum nema
hörðustu stuðnings-
mönnum liðsins.

Er Juventus jafn lei›inlega gott og Chelsea?
EINAR LOGI VIGNISSON: DERBY D´ITALIA Í BEINNI Á SÝN Í KVÖLD

Pétur Ormslev er einn sá besti frá upphafi
Markvörður, Birkir Kristinsson – Einfaldlega

sá besti sem við Íslendingar höfum átt.

Aftastur, Jón Sveinsson – Las leikinn vel, fljót-
ur og mjög útsjónarsamur.

Miðvörður, Viðar Þorkelsson – Sterkur skalla-
maður, mikill keppnismaður og leikmaður sem öll
lið þurfa á að halda.

Miðvörður, Kristján Jónsson – Góður varnar-
maður, fljótur og mjög flinkur leikmaður

Hægri vængur, Ormarr Örlygsson – Mjög
kraftmikill, gat hlaupið upp og niður kantinn nán-
ast endalaust.

Miðja, Páll Einarsson – Mikill keppnismaður
og mikill leiðtogi. Sterkur í bæði vörn og sókn.

Miðja, Halldór Hilmisson – Mjög útsjónar-
samur og skapandi leikmaður.

Miðja, Pétur Ormslev – Í einu orði sagt frábær
leikmaður. Sá besti sem ég hef þjálfað hjá félags-
liði og einn af bestu fótboltamönnum þjóðarinnar
frá upphafi að mínu mati.

Vinstri vængur, Kristinn R. Jónsson – Spilaði
nú mest á miðjunni hjá mér en ég ætla að hafa
hann á vængnum. Mjög taktískur og gat spilað
hvar sem var.

Framherji, Guðmundur Steinsson – Marka-
skorari af guðs náð. Alltaf hægt að treysta á mörk
frá honum.

Framherji, Björgólfur Takefusa – Heldur bolta
vel, góður „target“-maður og góður skotmaður.

„Ég ætla að velja í lið bestu leikmenn-
ina sem ég hef þjálfað í 4 ár eða lengur.“

Halldór

3-5-2

LIÐIÐ MITT > ÁSGEIR ELÍASSON VELUR DRAUMALIÐ SITT ÚR ÞEIM SEM HANN HEFUR ÞJÁLFAÐ

Ormarr

Viðar Kristján

Kristinn

Jón

Birkir

Páll

Guðmundur Björgólfur

Pétur

Í HÓPNUM Í DAG Eiður Smári Guðjohnsen
í baráttunni við Olof Mellberg hjá Aston
Villa. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTYIMAGES

Eiður Smári Guðjohnsen:

Hefur ekki trú
á Liverpool
FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen,
fyrir íslenska landsliðsins og leik-
maður Chelsea, hefur ekki sér-
staklega mikla trú á því að Liver-
pool muni blanda sér í baráttuna
um enska meistaratitilinn. 

„Liverpool treystir mikið á
Steven Gerrard og leikur liðsins
snýst eiginlega of mikið um hann.
Það er algjör forsenda fyrir góð-
um leik hjá Liverpool að Steven
Gerrard spili vel. Það hefur vant-
að að fleiri leikmenn stígi fram og
taki af skarið þegar liðið þarf á
því að halda. 

Liverpool tapaði mörgum stig-
um á síðasta tímabili og var alls
ekki nægilega stöðugt í leik sín-
um. En það má vera að Liverpool
verði sterkari á yfirstandandi
keppnistímabili. En ég hef ekki
trú á því Liverpool verði í barátt-
unni um meistaratitilinn,“ segir
Eiður Smári sem verður að öllum
líkundum í leikmannahópnum hjá
Chelsea á Anfield í dag.

Eiður Smári hefur skorað 2
mörk í 14 leikjum fyrir Chelsea í
gegn Liverpool en hefur ekki náð
að skora í síðustu tíu leikjum lið-
anna þar voru fimm þeirra á síð-
asta keppnistímabili. Eiður Smári
skoraði síðast gegn Liverpool 16.
desember 2001 í 3-0 sigri.

Pressan er öll á li›i Liverpool
Liverpool og Chelsea mætast ö›ru sinni á fjórum dögum flegar Chelsea mætir á Anfield í dag í áttundu
umfer› ensku úrvalsdeildarinnar. Stjórar li›anna hafa bá›ir veri› miki› í fjölmi›lum fyrir leikinn.

FÓTBOLTI Liverpool og Chelsea
mætast öðru sinni á innan við viku
þegar liðin mætast á Anfield í dag
en leikur liðanna í Meistaradeild
Evrópu endaði með markalausu
jafntefli.

Úrslitin komu fáum á óvart
enda hafa varnir liðanna verið
afar sterkar það sem af er tíma-
bilinu. Nú eru þrjú stig í boði í
deildinni og það er ljóst að press-
an er öll á Liverpool þar sem liðið
er fjórtan stigum á eftir Chelsea,
en reyndar á liðið tvo leiki til
góða.

Lykilleikur fyrir Liverpool
Knattspyrnustjórar liðanna

hafa mikið verið í fjölmiðlum eft-
ir leikinn á miðvikudagskvöld og
hófu taugastríðið strax fyrir leik-
inn í dag. Jose Mourinho vildi
meina að Liverpool hefði lítið ann-
að gert en að senda langa bolta
fram á Peter Crouch, á meðan
Rafael Benitez vildi meina að
dómari leiksins hefði sleppt
tveimur augljósum vítaspyrnum. 

Mourinho lét svo hafa það eftir
sér að ef Liverpool næði ekki að
vinna í dag þá væru titilvonir
þeirra orðnar að engu. Burt séð
frá þessum yfirlýsingum þeirra
þá er ljóst að bæði liðin léku varn-
færnislega í vikunni og sköpuðu
sér varla marktækifæri en von-

andi verður breyting þar á þegar
liðin mætast öðru sinni í dag. 

Chelsea mun væntanlega halda
áfram að spila 4-3-3 en hugsanlegt
þykir að Hernan Crespo leysi
Didier Drogba af hólmi en hann
var afar dapur í leiknum á mið-
vikudagskvöld.

Joe Cole, sem skoraði sigur-
markið í báðum deildarleikjum
liðanna á síðustu leiktíð gæti gert
tilkall til sætis í byrjunarliðinu
ásamt Shaun Wright Phillips. Þeir
kæmu þá inn í liðið á kostnað
Arjen Robben og Damien Duff
sem lét lítið fyrir sér fara í slagn-
um á miðvikudagskvöldið. Asier
Del Horno kemur líklegast inn í
liðið á nýjan leik og Gallas fer þá
aftur í miðvörðinn með John
Terry.

Morientes og Sissoko með
Benitez vonast til að endur-

heimta Fernando Morientes og
Momo Sissoko fyrir leikinn í dag
en það er alls kostar óvíst hvort
þeir sé tilbúnir að byrja í slag sem
þessum. John Arne Riise og
Stephen Warnock vonast eflaust
til að byrja á kostnað Djimi Tra-
ore, það verður þó að teljast ólík-
legt að honum verði fórnað enda
hélt hann Damien Duff í skefjum,
lengst af í leiknum. Einnig verður
gaman að sjá hvort Benitez þráist
við og láti Djibril Cissé spilaði úti
hægra megin eða hvort hann setji
hann við hlið Peter Crouch í
fremstu víglínu.

Það er meira í húfi fyrir Evr-
ópumeistaranna í þessum leik,
þeir verða að sýna fram á það að
þeir eigi erindi í toppbaráttuna og
þetta er leikurinn fyrir þá til þess
að sýna fram á það gegn fyrir-
fram ósigrandi liði Chelsea. 

Liverpool vonast til að verða
fyrsta liðið í vetur til þess að ná
stigum af Chelsea en hvort stigin
verði þrjú, skal ósagt látið.

- gjj

SKIPST Á TREYJUM Frank Lampard hjá Chelsea og Steven Gerrard í Liverpool sjást hér
skiptast á treyjum eftir markalaust jafntefli liðanna á Anfield í Meistaradeildinni á miðviku-
daginn. Liðin mætast aftur á sama stað í deildinni í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTYIMAGES

LEIKIR LIVERPOOL OG
CHELSEA Í FYRRAVETUR:
Enska úrvalsdeildin:
Chelsea–Liverpool 1–0
Joe Cole (64.).
Liverpool–Chelsea 0–1
Joe Cole (80.).
Enski deildarbikarinn:
Chelsea–Liverpool 3–2
Sjálfsmark (79.), Drogba (107.),
Kezman (112.) – Riise (1.), Nunez
(113.).
Meistaradeild Evrópu:
Chelsea–Liverpool 0–0
Liverpool–Chelsea 1–0
Luis Garcia (4.).
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LEIKIR GÆRDAGSINS

Enska úrvalsdeildin:
BLACKBURN–WEST BROMWICH 2–0
1–0 Shefki Kuqi (81.), 2–0 Shefki Kuqi
(87.).
CHARLTON–TOTTENHAM 2–3
1–0 Darren Bent (25.), 2–0 Darren Bent
(48.), 2-1 Ledley King (51.), 2–2 Ahmed
Mito (64.), Robbie Keane (80.).
FULHAM–MAN. UTD 2–3
1–0 Collins John (2.), 1–1 Ruud Van
Nistelrooy, víti (17.), 1–2 Wayne Rooney
(19.), 2–2 Claus Jensen (28.), 2–3 Ruud
Van Nistelrooy (45.). 
Heiðar Helguson kom inná hjá Fulham á
72. mínútu leiksins.
PORTSMOUTH–NEWCASTLE 0–0
SUNDERLAND–WEST HAM 1–1
1–0 Tommy Miller (45.), 1–1 Yossi
Benayoun (72.).

STAÐAN:
CHELSEA 7 7 0 0 14–1 21
CHARLTON 7 5 0 2 12–7 15
TOTTENHAM 8 4 3 1 9–5 15
MAN UTD 7 4 2 1 10–5 14
BOLTON 7 4 2 1 8–4 14
WEST HAM 7 3 3 1 11–5 12
MAN CITY 7 3 2 2 7–6 11
BLACKBURN 8 3 2 3 7–9 11
ARSENAL 6 3 1 2 9–4 10
WIGAN 6 3 1 2 5–4 10
NEWCASTLE 8 2 3 3 5–7 9
MIDDLESB. 7 2 2 3 6–9 8
LIVERPOOL 5 1 4 0 3–2 7
BIRMINGH. 7 1 3 3 7–11 6
PORTSM. 8 1 3 4 5–9 6
A. VILLA 7 1 3 3 6–11 6
SUNDERL. 8 1 2 5 6–11 5
FULHAM 8 1 2 5 7–13 5
WBA 8 1 2 5 7–15 5
EVERTON 6 1 0 5 1–7 3

MARKAHÆSTIR:
Darren Bent, Charlton 7
Ruud Van Nistelrooy, Man. Utd 7
Marlon Harewood, West Ham 4
Geoff Horsefield, WBA 4
Frank Lampard, Chelsea 4

Enska 1. deildin:
BRIGHTON–NORWICH 1–3
CARDIFF–LUTON 1–2
DERBY–LEICESTER 1–1
Jóhannes Karl Guðjónsson lék allan
leikinn fyrir Leicester og fékk að líta gula
spjaldið á 83. mínútu.
IPSWICH–CREWE 2–1
PLYMOUTH–STOKE 2–1
Bjarni Guðjónsson var í byrjunarliðinu
en var skipt útaf á 53. mínútu. Hannes
Sigurðsson kom inná sem varamaður í
hálfleik hjá Stoke.
PRESTON–SOUTHAMPTON 1–1
READING–SHEFF. UTD 2–1
Ívar Ingimarsson og Brynjar Björn
Gunnarsson lék allan leikinn í liði
Reading og Brynjar skoraði bæði mörkin.
SHEFF. WED.–COVENTRY 3–2
WATFORD–LEEDS 0–0
Gylfi Einarsson sat á varamannabekk
Leeds allan leikinn.

STAÐAN:
SHEFF. UTD 12 10 0 2 25–12 30
READING 12 8 3 1 21–7 27
LUTON 12 7 3 2 19–11 24
WOLVES 12 5 4 3 17–11 19
WATFORD 12 5 4 3 20–15 19
LEEDS 11 5 3 3 13–10 18
SOT´ON 12 3 8 1 13–10 17
IPSWICH 12 5 2 5 12–17 17
QPR 11 4 4 3 10–12 16
STOKE 12 5 1 6 12–19 16
CARDIFF 11 4 3 4 15–14 15
NORWICH 12 4 3 5 13–13 15
C. PALACE 10 4 2 4 13–10 14
PRESTON 12 3 5 4 12–14 14
BURNLEY 12 3 4 5 18–16 13
DERBY 12 2 7 3 16–17 13
HULL 12 3 4 5 9–10 13
COVENTRY 12 2 6 4 15–18 12
LEICESTER 12 2 6 4 12–15 12
PLYMOUTH 12 3 3 6 9–16 12
BRIGHTON 12 1 7 4 12–17 10
SHEFF. WED11 2 4 5 9–14 10
MILLWALL 12 2 4 6 10–18 10
CREWE 12 1 6 5 11–20 9

Enska 3. deildin:
MACCLESFIELD–NOTTS COUNTY 0–0
Lærisveinar Guðjóns Þórðarsonar eru í
8. sæti deildarinnar eftir að þeir léku
sjötta leikinn í röð án þess að vinna og
fjórða leikinn í röð án þess að skora.

Ítalska A-deildin:
CHIEVO–TREVISO 0–0
UDINESE–LAZIO 3–0
1–0 Vincenzo Iaquinta (52.), 2–0 Antonio
Di Natale (80.), Vincent Candela (90.). 

Iaquinta hélt upp á nýjan samning við
Udinese með því að skora mark, fiska víti
og gefa stoðsendingu á Di Natale.

Spænska úrvalsdeildin:
BARCELONA–ZARAGOSA x–x
0–1 Gabriel Milito (48.), 0–2 Diego Milito
(52.), 1–2 Ronaldinho (79.), 2–2 Eto´o
(89.).

Tottenham snéri við slæmri stöðu
Ruud Van Nistelrooy skora›i tvö mörk í 3-2 nau›synlegum sigri Manchester United á Craven Cottage og
Robbie Keane trygg›i Tottenham 3-2 sigur á Charlton. Finni sló í gegn hjá Blackburn.

FÓTBOLTI Tottenham snéri við
slæmri stöðu á útivelli gegn
Charlton í gær og tryggði sér 3-2
sigur og um leið þriðja sætið í
ensku úrvalsdeildinni. Manchester
United vann einnig mikilvægan
sigur eftir dapurt gengi og þá sló
finnskur framherji í gegn í liði
Blackburn og skoraði tvö mörk á
síðustu tíu mínútunum í 2-0 sigri.

Tvö mörk frá Darren Bent
komu Charlton í 2-0 og allt virtist
stefna í sjötta sigur liðsins í sjö
leikjum. En það var enginn Her-
mann Hreiðarsson í vörn Charlton
og Tottenham skoraði þrjú mörk í
seinni hálfleik og tryggði sér sigur.
Sigurmarkið skoraði varamaður-
inn Robbie Keane en áður höfðu
þeir Ledley King og Ahmed Mido
jafnað leikin með heppnismörkum.
Mark Keane var þó engin heppni
en hann skoraði eftir sendingu
Jermain Defoe og skyndisókn.

„Ég tel að við höfum tapað leik
sem við áttum skilið að vinna.
Markið hans Ledley King breytti
gangi leiksins þegar við vorum
komnir sanngjarnt 2-0 yfir. Við
fengum nokkur færi til þess að
jafna en nýttum þau ekki og því
fór sem fór,“ sagði Alan
Curbishley, stjóri Charlton. „Ég
varð að taka áhættu og setja þrjá
framherja inná og það gekk upp.
Við áttum þetta skilið, við trúðum
því að við gætum unnið þótt við
værum komnir 2-0 undir og þetta
var mjög mikilvægur sigur,“ sagði
Martin Jol, stjóri Tottenham.

Ruud van Nistelrooy skoraði
tvö mörk í 3-2 sigri á útivelli gegn
Fulham þar sem öll mörkin komu
fyrir hlé. Alex Ferguson breytti
aftur í hina hefbundnu 4-4-2 leikað-
ferð liðsins og Kóreumaðurinn
Park Ji-Sung átti mjög góðan leik á

hægri vængnum og lagði upp öll
mörkin. Park átti stoðsendingar á
bæði Wayne Rooney sem og í sig-
urmarki Van Nistelrooy auk þess
að fiska vítið sem gaf fyrsta mark
liðsins eftir að Fulham hafði kom-
ist yfir eftir aðeins 90 sekúndur.

„Ég hélt á tímabili að staðan
myndi vera 20-20 eftir fyrri hálf-
leikinn en sóknarleikur okkar á
tímibili var frábær. Ji Sung Park
var frábær og hann er að koma
mjög sterkur inn og það er frábært
að sjá hvernig hann hreyfir sig frá
boltanum. Þetta var að mínu mati
mjög góður fótboltaleikur og Ful-

ham átti mikinn þátt í því,“ sagði
Sir Alex Ferguson, stjóri
Manchester United.

Ísraelsmaðurinn Yossi Bena-
youn tryggði West Ham eitt stig
gegn nýliðum Sunderland sem
voru á góðri leið með að vinna sinn
annan sigur í röð eftir að hafa lagt
Middlesbrough í síðustu viku. 

Blackburn heldur áfram að
klífa upp töfluna, í síðasta leik
voru það tvö mörk frá Norðmann-
inum Morten Gamst Pedersen sem
tryggðu sigurinn en nú var það
Finninn Shefki Kuqi skoraði tvö
mörk á lokamínútunum. Þetta voru

hans fyrstu mörk fyrir félagið. 
„Shefki kom til okkar, beið ró-

legur eftir tækifærinu og var stað-
ráðinn í að standa sig. Ef einhver á
þetta skilið þá er það hann því
hann hefur unnið fyrir þessu,“
sagði Mark Hughes, stjóri Black-
burn eftir leikinn.

Newcastle lék án Michael Owen
sem var meiddur og náði aðeins
markalausu jafntefli á heimavelli
gegn Portsmouth og gátu reyndar
þakkað markverði sínum Shay
Given að þeir fengu þó eitt stig út
úr leiknum.

ooj@frettabladid.is

William Gallas, varnarmaður
Chelsea, heldur því fram að

liðið verði nánast búið að tryggja
sér sigur í ensku úr-
valsdeildinni ef þeir
halda áfram sama
skriði og þeir hafa
verið á. „Ef okkur
tekst að halda
þessu gangandi
svona þá getum við
nánast verið búnir
að tryggja okkur tit-
ilinn í janúar. Það
gæfi okkur möguleika á að einbeita
okkur að meistaradeildinni.“ 

Gallas viðurkenndi það að þeirra
helsta markmið væri að vinna

Meistaradeildina eftir vonbrigði síð-
ustu tveggja ára, en Chelsea hefur
tapað tvívegis í undanúrslitum
Meistaradeildarinnar. „Okkar mark-
mið er að vinna Meistaradeildina og
sérstaklega eftir að hafa tapað tví-
vegis í undanúrslitum en við vitum
að við vinnum deildina fyrr en síð-
ar.“

Rafael Benitez, knattspyrnustjóri
Liverpool, segir að miðað við

hvernig taktík Chelsea spili þá sé
ekki hægt að segja að þeir séu með

frábært lið. „Chel-
sea er með mjög
gott lið og það er
gríðarlega erfitt
að vinna þá. En
mér fannst
Arsenal spila mun
skemmtilegri
knattspyrnu fyrir
2-3 árum síðan.
Þeir unnu leikina
og það var einnig
ótrúlega spenn-
andi að horfa á
þá spila. Sömu
sögu er að segja

með Milan og Barcelona, hvernig er
þá hægt að segja að Chelsea sé
með besta lið í heimi?“

Taktík Chelsea eftir leikinn á mið-
vikudaginn var líka gagnrýnd af

Johan Cruyff sem vildi meina að
knattspyrnulið nú til dags legðu
mun meiri áherslu á varnarleikinn,
fyrir vikið væri knattspyrnan ekki
jafnskemmtileg og áður fyrr.

ÚR SPORTINUÍslendingaliðið Reading minnkaði forskot Sheffield United í þrjú stig:

FÓTBOLTI Brynjar Björn Gunnars-
son var hetja Reading í ensku 1.
deildinni í gær þegar hann skor-
aði bæði mörkin í 2-1 heimasigri
liðsins á Sheffield United en liðið
voru í tveimur efstu sætunum
fyrir leikinn. Bæði mörk
Brynjars komu eftri föst
leikatriði.

United-liðið hafði unnið 10 af
11 leikjum sínum á tímabilinu en
Reading minnkaði forskot þeirra
á toppnum í þrjú stig með þessum
sigri. Brynjar Björn Gunnarsson
skoraði fyrra markið á 3. mínútu
leiksins með viðstöðulausu skoti
úr miðjum vítateignum eftir
hornspyrnu en Sheffield-menn
jöfnuðu aðeins tólf mínútum síðar
þegar

Steve Kabba skallaði boltann
inn eftir laglega sókn. Það stefndi
allt í jafntefli allt þar til að Brynj-
ar Björn Gunnarsson stökk hæst í

teignum eftir aukaspyrnu og
skallaði boltann glæsilega í mark-
ið og tryggði sínum mönnum dýr-
mæt þrjú stig. Þetta voru fyrstu
mörk Brynjars fyrir Reading en
hann kom til liðsins í sumar. Ívar
Ingimarsson lék allan tímann í
vörn Reading sem hefur fengið

aðeins 7 mörk á sig í fyrstu tólf
leikjunum og hann var líka
ágengur í sókninni, fyrst var
hann nálægt því að skora á 61.
mínútu og svo átti hann að
margra mati að fá vítaspyrnu á
lokakaflanum en ekkert var
dæmt. - óój

Brynjar me› tvennu í toppslagnum

Danska æfingamótið Bakken Bears knock out Cup:

Ver Njar›vík titilinn sinn í dag?
KÖRFUBOLTI Njarðvíkingar eru ein-
um leik frá því að vinna Bakken
Bears knock out Cup annað árið í
röð eftir 72-60 sigur á öðru af
tveimur liðum heimamanna í
Bakken Bears í undanúrslitunum
æfingamóts sem Danirnir halda á
heimavelli sínum í Árósum. 

Danirnir eiga sér samt annað líf
því Njarðvík spilar við hitt liðið í
úrslitaleiknum í dag. Njarðvík
vann sannfærandi 16 stiga sigur á
Svendborg frá Danmörku á föstu-
dagskvöldið, 82-66 og kom sér síð-
an í úrslitaleikinn í gær. Njarðvík-
ingar héldu sér inni í leiknum í
fyrri hálfleik á góðri vörn en Dan-
irnir voru yfir 31-25 í hálfleik.
Friðrik Stefánsson skoraði 11 af
þessum 25 stigum í fyrri hálfleik.
Brenton Birmingham hitnaði síðan
heldur betur í seinni hálfleik því
eftir að hafa aðeins skorað þrjú
stig í fyrri hálfleik. Brenton skor-
aði fimm þrista og alls 20 stig í

seinni hálfleik sem Njarðvík vann
með 18 stigum, 47-29. Stóru menn
Bakken voru jafnframt í vandræð-
um í teignum gegn Friðriki Stef-
ánssyni sem átti stórleik. 

Úrslitaleikurinn í dag er klukk-
an 14.00 eða 12.00 að íslenskum
tíma. Njarðvík vann Bakken Bears
í úrslitaleik Knock out Cup í fyrra
92-83 og getur því varið titilinn í
leiknum í dag. - óój

GÓÐUR Ronaldinho skoraði fyrir Barca.

FRIÐRIK FRÁBÆR Danirnir réðu ekkert við
Friðrik Stefánsson í undanúrslitaleiknum í
gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ XXX

HETJA SINNA MANNA Brynjar Björn Gunnarsson skoraði bæði mörk Reading í gær og
tryggði sínu liði þrjú stig út úr toppslagnum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTYIMGAES

LEIKUR SEM ÞEIR URÐU AÐ VINNA Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney og Ji-Sung Park voru í aðalhlutverkum í sigri United í gær en lið-
ið varð að vinna Fulham ef það ætlaði sér að berjast við Chelsea um titilinn. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTYIMAGES

Barcelona í vandræðum:

Jöfnu›u í lokin
FÓTBOLTI Barcelona slapp með
skrekkinn á heimavelli gegn Real
Zaragoza í spænsku úrvalsdeild-
inni í gær. Kamerúnski framherj-
inn Samuel Eto’o jafnaði leikinn
tveimur mínútum fyrir leikslok
eftir að argentínsku bræðurnir
Gabriel og Diego Milito höfðu
komið gestunum í 0-2 í upphafi
seinni hálfleiks. Ronaldinho
minnkaði muninn yfir Börsunga
úr víti en þeir voru manni fleiri á
lokasprettinum. Það var síðan
Eto’o sem tryggði stigið með sínu
sjötta marki á tímabilinu.



Þýski handboltinn:
GUMMERSBACH–LEMGO 26-26
Guðjón Valur Sigurðsson skoraði 9
mörk (3 úr vítum) og var markahæstur
hjá Gummersbach og Róbert Gunnars-
son var með fimm. Hjá Lemgo skoraði
Ásgeir Örn Hallgrímsson x mörk.
HAMBURG–CONCORDIA 33-21
WETZLAR–GÖPPINGEN 23-30
Róbert Sighvatsson skoraði 3 mörk fyrir
Wtzlar og Jaliesky Garcia var með 3 mörk
fyrir Göppingen.
STUTTGART–GROSSWALLSTADT 22-23
Einar Hólmgeirsson skoraði 5 mörk og
Alexander Petersson var með eitt fyrir
lið Grosswallstadt. 

Snorri Steinn Guðjónsson (Minden) og
Markús Máni Michaelsson (Düsseldorf)
mætast í dag en þeir léku hlið við hlið
upp alla yngri flokka Vals. Það er hægt að
fylgjast með gangi mála á heimasíðu
Minden.

STAÐA EFSTU LIÐA:
GUMMERSB. 6 5 1 0 189–145 11
MAGDEB. 7 5 1 1 220–193 11
KIEL 6 5 0 1 206–178 10
LUBBECKE 6 5 0 1 187–172 10
FLENSBURG 5 4 0 1 166–137 8
LEMGO 6 3 2 1 194–161 8
NORDHORN 6 4 0 2 189–169 8
KRONAU 6 4 0 2 161–158 8
GROSSW. 6 3 1 2 165–160 7

DHL-deild karla:
ÍR–SELFOSS 42–33 (21-18)
Mörk ÍR: Ragnar Már Helgason 13,
Tryggvi Haraldsson 7, Ísleifur Örn
Sigurðsson 6, Ólafur Sigurjónsson 6,
Andri Númason 3, Davíð Georgsson 2,
Björgvin Þór Hólmgeirsson 2, Karl
Gunnarsson 2, Leifur Jóhannesson 1.
Mörk Selfoss: Vladimir Duric 11,
Ramunas Mikalonis 11, Ívar Grétarsson 8,
Almar Enok Ólafsson 2, Hörður
Bjarnason 1.

VÍK./FJÖLNIR–KA 30–30 (15-18)
Mörk Víkings/Fjölnis: Sverrir
Hermannsson 8, Árni Björn Þórarinsson
5, Sveinn Þorgeirsson 5, Brjánn Brjánsson
4, Brynjar Loftsson 4, Björn
Guðmundsson 2, Pálmar Sigurjónsson 2.
Mörk KA: Ragnar Snær Njálsson 7,
Jónatan Þór Magnússon 6, Andri Snær
Stefánsson 4, Magnús Stefánsson 4,
Þorvaldur Þorvaldsson 4, Hörður Fannar
Sigþórsson 2, Bjartur Máni Sigurðsson 2,
Goran Gusic 1.

FRAM–FYLKIR 30–29 (13-16)
Mörk FRAM: Sergei Serenko 7, Jóhann
Gunnar Einarsson 6, Þorri Björn
Gunnarsson 6, Jón Björgvin Pétursson 4,
Haraldur Þorvarðarson 3, Sigfús Páll
Sigfússon 2, Stefán Baldvin Stefánsson 2.
Mörk FYLKIS: Heimir Örn Árnason 12,
Arnar Þór Sæþórsson 6, Arnar Jón
Agnarsson 5, Ásbjörn Stefánsson 2,
Brynjar Þór Hreinsson 2, Ingólfur
Axelsson 2.

AFTURELDING–ÞÓR AK. 23–30 (10-12)
Mörk Aftureldingar: Hilmar Stefánsson
7, Ernir Hrafn Arnarson 6, Einar Ingi
Hrafnsson 4, Alex Kumin 1, Ásgeir
Jónsson 1, Haukur Sigurvinsson 1, Hrafn
Ingvarsson 1, Magnús Einarsson 1, Reynir
Ingi Árnason 1.
Mörk Þórs: Rúnar Sigtryggsson 8, Aigars
Lazdins 7, Arnór Þór Gunnarsson 6,
Guðmundur Traustason 6, Sindri
Haraldsson 2, Atli Ævar Ingólfsson 1.

STAÐAN:
FRAM 4 4 0 0 110–96 8
KA 4 2 2 0 117–108 6
ÍR 4 3 0 1 146–122 6
HAUKAR 3 2 0 1 80–75 4
ÞÓR AK. 4 2 0 2 105–102 4
VALUR 3 2 0 1 99–83 4
FYLKIR 4 2 0 2 94–92 4
AFTURELD. 4 1 1 2 96–107 3
SELFOSS 4 1 1 2 114–131 3
HK 3 1 1 1 89–87 3
STJARNAN 3 1 0 2 87–85 2
ÍBV 3 1 0 2 82–107 2
VÍK./FJÖL 4 0 1 3 104–117 1
FH 3 0 0 3 64–75 0

Reykjanesmót í körfu:
GRINDAVÍK–KEFLAVÍK 88–95
Stig Keflavíkur: Jason Kaslow 24,
Magnús Þór Gunnarsson 21, Gunnar
Stefánsson 11, Zlatko Goceski 10, Jón N.
Hafsteinsson 10, Davíð Þór Jónsson 5,
Gunnar Einarsson 5.

Bakken Knock out cup:
NJARÐVÍK–SVENDBORG 82–66
NJARÐVÍK–BAKKEN BEARS 72–60
Stig Njarðvíkur: Benton Birmingham 23
(7 stolnir, 4 stoðsendingar), Friðrik
Stefánsson 22 (6 fráköst, 6
stoðsendingar), Jeb Ivey 20, Kristján
Rúnar Sigurðsson 3, Egill Jónasson 2 ( 5
varin), Jóhann Árni Ólafsson 2.
ÞÓR AK.–BAKKEN BEARS 62–75
ÞÓR AK.–HORSENS 84–83
Mario Myles var stigahæstur með 25 stig.

Njarðvík spilar til úrslita í dag við Bakken
Bears en Þórsarar spila um 5. sætið við
Svendborg.
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Birgir Leifur Hafþórsson náði sér
engan veginn á strik á þriðja

degi áskorendamótsins sem haldið
er í Toulouse í
Frakklandi. Birgir lék
hringinn á 81
höggi, eða 9 högg-
um yfir pari vallar-
ins. Birgir sem var
fyrir hringinn á
tveimur höggum
undir pari er nú sjö
höggum yfir pari og er neðstur
þeirra þáttakenda sem komust í
gegnum niðurskurðinn. Hringurinn í
gær eru mikil vonbrigði fyrir Birgi
sem hafði náð sér vel á strik á mót-
inu og var til alls líklegur.

Vincenzo Iquinta hefur skrifað
undir nýjan samning við Udinese

sem rennur út árið
2010 en þessi frá-
bæri framherji hefur
vakið verðskuldaða
athygli. Hann sagði
að þessi ákvörðun
væri rétt fyrir alla
aðila. Hann byrjaði
tímabilið af krafti og
skoraði meðal ann-
ars þrennu í fyrsta

sigri Udinese í Meistaradeildinni en
hann hefur einnig leikið lykilhlutverk
það sem af er tímabilinu. Hann var
á tímabili frystur þegar hann neitaði
að skrifa undir nýjan samning við
félagið en hann er klár á nýjan leik
en hann verður með Udinese í
leiknum gegn Lazio í dag.

Vlade Divac er ekki búinn að gefa
það endanlega

út að hann sé
hættur í körfunni
en Los Angeles
Lakers getur keypt
upp síðasta árið í
samningi  hans.
Alls á þessi 37 ára
og 216 sm Serbi
fimmtán tímabil að
baki með Los Angeles Lakers,
Charlotte og Sacramento. 

ÚR SPORTINU

LEIKIR GÆRDAGSINS
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TÍMI BORGARFERÐANNA!  
FRÆÐANDI SÉRBLAÐ UM ALLAR SKEMMTILEGUSTU BORGIRNAR, 
AFÞREYINGAR- OG VERSLUNARMÖGULEIKA, VEITINGASTAÐI O.FL. 
FYLGIR FRÉTTABLAÐINU FÖSTUDAGINN 7. OKTÓBER.

Kjörið tækifæri til að ná til íslenskra ferðamanna! 
Auglýsendur geta nálgast allar nánari upplýsingar hjá Ámunda 
Ámundasyni í síma 550 5811 eða  821 7514.

Vinsælustu borgirnar

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Verslun í utanlandsferðum

Ábendingar um skemmtilega staði

– stærsti fjölmiðillinn

Fylkismenn misstu ni›ur fjögurra marka forskot í seinni hálfleik. Sameiginlegt
li› Víkings og Fjölnis ná›i jafntefli gegn KA og ÍR-ingar skoru›u 42 mörk.

Jóhann Gunnar trygg›i Fram 4.
sigurinn í rö› og áfram fullt hús

HANDBOLTI Framarinn Jóhann
Gunnar Einarsson kórónaði góðan
leik sinn með því að skora sigur-
mark Safamýrapilta gegn Fylki 18
sekúndum fyrir leikslok í leik lið-
anna í Framhúsinu í gær. 

Fram vann leikinn þar með 30-
29 og hefur því áfram eitt liða í
DHL-deild karla unnið alla 4 leiki
sína. Jóhann Gunnar er 20 ára
gamall hornamaður sem Guð-
mundur Guðmundsson hefur fært
í stöðu hægri skyttu og hefur Jó-
hann blómstrað í nýju stöðunni.
Auk sex marka sinna átti hann
fjöldan allan af stoðsendingum og í
stað þess að hætta þegar hann fékk
á sig ruðning á úrslitastundu í
sókninni á undan þá skoraði hann
sigurmarkið með frábæru skoti.
Það dugði því ekki Fylkismönnum
að leiða mestan hluta leiksins. Þeir
voru með þriggja marka forskot í
hálfleik og náðu mest fjögura
marka forskoti í seinni hálfleikn-
um. Heimir Örn Árnason var
óstöðvandi í fyrri hálfleik þar sem
hann skoraði 10 af 12 mörkum sín-
um en Fylkisliðið fann sig ekki í
gær og varð bæði að sætta sig við
tap eftir góðan sigur þar á undan.

Þjálfaralausir KA-menn misstu
annan leikinn í röð niður í jafntefli
þegar sameiginglegt lið Vík-
ings/Fylkis náði í sitt fyrsta stig í
deildinni í vetur. KA-menn voru
með þriggja marka forskot í hálf-
leik en hið unga lið Víkinga var
komið yfir á lokamínútunum en
Magnús Stefánsson tryggði norð-
anmönnum stig með jöfnunar-
marki átta sekúndum fyrir leiks-
lok.Reynir Stefánsson, þjálfari
KA, kom ekki með suður þar sem

kona hans átti von á barni. Kollegi
hans hjá Víkingi/Fjölni var ánægð-
ur með stigið. „Við erum búnir að
vera inn í fyrstu þremur leikjun-
um og uppskera lítið. Nú náðum
við loksins í stig sem hjálpar upp á
sjálfstraustið hjá strákunum,“
sagði Gunnar Magnússon, þjálfari
Víkings/Fjölnis. Sverrir Her-
mannsson skoraði átta mörk fyrir
Víking/Fjölni en hann hefur verið
markahæstur í öllum þremur leikj-
um sínum á tímabilinu. Með því að
fá þetta stig þá sendu Vík-
ings/Fjölnis-menn FH-inga niður í
botnsæti deildarinnar.

ÍR-ingar voru í miklu marka-

stuði þegar þeir unnu níu marka
sigur á Selfyssingum, 42-33 og
Breiðhyltingar hafa sýnt það í
þeim leikjum sem eru búnir í vetur
að þegar þeir komast á ferðina þá
eru ekki mörg lið sem ráða við þá.
Ragnar Már Helgason skoraði 13
mörk fyrir ÍR-liðið í leiknum sem
er eftir leikinn í 3. sæti með þrjá
sigra í fjórum leikjum.

Þórsarar unnu að lokum góðan
útisigur á Aftureldingu í Mosfells-
bæ og ætla áfram að gera tilkall til
að vera í hópi efstu liða í deildinn-
ni. Mosfellingar hafa hinsvegar
ekki náð að fylgja eftir sigrinum á
FH í fyrstu umferðinni. - ooj

23 MÖRK Í ÞREMUR LEIKJUM Sverrir Hermannsson hefur verið markahæstur í þeim 3
leikjum sem hann hefur tekið þátt í með liði Víkings/Fjölnis í vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/ VILHELM

BRYNJAR VANN ÞREFALT Brynjar Þór Björn-
sson er enn á yngra ári í drengjaflokki en
varð engu að síður Reykjavíkurmeistari
með þremur flokkum á aðeins sex dögum.
Hér sést hann í leik með meistaraflokkn-
um gegn ÍR. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Reykjavíkurmótin í körfu:

firír flrefaldir
meistarar í KR
KÖRFUBOLTI KR-ingar hafa verið
duglegir að safna að sér Reykja-
víkurmeistararatitlum að undan-
förnu í körfunni og urðu á aðeins
sex dögum Reykjavíkurmeistrar-
ar í meistaraflokki, unglinga-
flokki og drengjaflokki eða þrem-
ur elstu flokkunum. 

Þrír strákar leika stór hlutverk
með öllunum liðunum þremur en
þetta eru þeir Brynjar Þór
Björnsson (17 ára), Ellert Arnar-
son (18 ára) og Darri Hilmarsson
(18 ára). Á heimasíðu KR er frétt
um strákanna og þar segir meðal
annars „Það mun mikið mæða á
strákunum í vetur og er framtíðin
þeirra með réttu hugarfari og að-
stoð þeirra nánustu.Þessir strákar
voru á ferðinni í sumar þegar að
18 ára landsliðið vann sér sæti í A-
deild og verður mjög gaman að
fylgjast með þeim í vetur.“ 

Darri var í byrjunarliði meist-
araflokksliðsins sem vann 28
stiga sigur á ÍR í lokaleiknum og
þeir Brynjar Þór og Ellert spiluðu
líka mikið í leiknum. - óój
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Í auglýsingu frá
einu af fjár-
m á l a f y r i r -
t æ k j u n u m
kemur það
fram að það

sé ekkert
mál að
k a u p a

sér bíl, það
sé erfiðara að

halda honum hreinum. Í fyrsta
skipti sem ég sá þessa auglýsingu
fannst mér eins og það væri verið
að tala beint til mín. Ástæðan er
einföld, á heimilinu hefur enginn
tíma til að þrífa bílinn. Og þegar
tíminn er af skornum skammti lif-
ir maður pínulítið öðruvísi lífi en
ef maður hefði lítið að gera. Þar

sem ég hef aldrei tíma til að hella
upp á kaffi á morgnana og borða
morgunmat í ró og næði kem ég yf-
irleitt við á Kaffitári á morgnana.
Þetta fyrirkomulag hefur reyndar
aðallega kosti þar sem þetta ágæta
kaffihús býður upp á besta kaffi í
alheiminum. Gallinn er hinsvegar
sá að þegar maður ferjar ferða-
kaffið á milli í bílnum geta oft orð-
ið slys. Um daginn var svo mikill
asi á mér í einni beygjunni sem
tekin var næstum því á tveimur
hjólum að ferðakaffið valt um koll.
Í stað þess að klessa á ljósastaur
þegar ég tók eftir slysinu leyfði ég
því að hellast niður í rólegheitun-
um. Þegar ég kom á bílaplanið fyr-
ir utan vinnuna komst ég að því að
allar servíetturnar sem eru vanar

að vera í hanskahólfinu voru
horfnar. 

Ég þurrkaði því mesta kaffið
upp með treflinum mínum því ég
var þegar orðin allt of sein á fund.
Á hverjum degi hugsa ég með mér
að ég verði að þrífa bílinn að innan
en ekkert gerist. Í gær var því stór
dagur í lífi heimilisbílsins. Hann
var nefnilega sendur í dekur. Þeg-
ar ég var að útskýra fyrir sætu
strákunum á þvottastöðinni hvað
hefði gerst horfðu þeir á mig grun-
semdaraugum. Ég var því að spá í
hvort ég ætti að mæta með haus-
poka þegar ég sótti bílinn. En svo
fattaði ég að svona strákar eru
sjálfsagt öllu vanir og ég er
kannski ekki eini sóðinn í heimin-
um. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
MARTA MARÍA JÓNASDÓTTIR HUGSAR EKKI NÓGU VEL UM HEIMILISBÍLINN

Dekurdagur hjá farartæki heimilisins
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■ PONDUS

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Frode Överli

■ 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.

Lausn á gátu gærdagsins

....og sú staðreynd
að þau voru í sól-
arlöndum gerir
mig ennþá vissari
í minni sök. 

Ahhh....þá erum
við komin
og....sniff.....eins og
venjulega hefur
hann sleppt sér
með grillvökvann
sýnist mér! Iss...það

sannar ekki
neitt þó

það sé smá
grilllykt.

Sælt veri fólk-
ið! Velkomin í
grillveislu!

Komiði með
pulsurnar!
Hérna verður
grillað!

Guð en
sætir grill-
búningar!

Já, er það
ekki? Við
keyptum þá á
Mallorca!

SIGURVEGARI!
Ohh yeah....let
there be ROCK!

Úff.... hvernig
fékk hann
mig út í
þetta?

Pfff! Þú átt 
eftir að verða
fyrir vonbrigð-
um, Pondus!

Jæja? Eigum við að veðja? Ef ÞÚ hefur
rétt fyrir þér þá splæsi ég í rauðvín og
ilmvötn af dýrustu gerð! Ef ÉG hef rétt
fyrir mér þá fæ ég að spila AC/DC eins
hátt og ég vil í heilan 
mánuð! Í STOFUNNI! Pondus..

Ha, ha....þú VEIST
að ég hef rétt fyrir
mér og þorir þess
vegna ekki að
veðja við mig.

Sum okkar
eru hugrökk
og þora að
veðja!
En ekki ÞÚ! 
Neeeeiii.....

Hættu!
Ég er
með!!

Breyttur 

afgreiðslutími

í Skaftahlíð 24
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Virka daga kl. 8–18.

Helgar kl. 11–16.

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000
OG ER OPINN ALLA DAGA FRÁ KL. 8–22. 



■ ■ TÓNLEIKAR
� 16.00 Jón Sigurðsson og Þórarinn

Stefánsson leika fjórhent á píanó í
Listasal Mosfellsbæjar.

� 17.00 Langholtskórinn syngur
ásamt Stórsveit Reykjavíkur og
Kristjönu Stefánsdóttir undir stjórn
Ole Kock Hansens og Jóns Stefáns-
sonar helgisöngva Duke Ellingtons á
tónleikum Djasshátíðar í Langholts-
kirkju.

� 17.00 Sinfóníuhljómsveit áhuga-
manna flytur verk eftir Mozart og
Schubert í Seltjarnarneskirkju. Ein-
leikari á klarinett er Grímur Helga-
son, en nýr aðalstjórnandi sveitarinn-
ar er Oliver Kentish.

� 20.00 Blásarasveit Reykjavíkur
heldur tónleika í Salnum í Kópavogi.
Með sveitinni koma fram Sigurgeir
Arnarson sellóleikari og söngvararnir
Jóhann Friðgeir Valdimarsson, Dav-
íð Ólafsson og Benedikt Ingólfs-
son.

� 20.30 Oktett Ragnheiðar Gröndal
kemur fram með glænýtt prógram á
lokatónleikum Djasshátíðar á Kaffi

Reykjavík. Haukur Gröndal leikur á
klarinett og saxófón, Jóel Pálsson á
saxófón, Sigurður Flosason á saxó-
fón, Ólafur Jónsson á saxófón, Ás-
geir J. Ásgeirsson á gítar, Graig
Earle á bassa og Erik Qvick á
trommur.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.
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Fös. 30. september
Lau. 1. október
Lau. 8. október

16. sýn. sun. 02/10 kl. 14 Annie; Solveig  
17. sýn. sun. 16/10 kl. 14 Annie; Thelma Lind 
18. sýn. laug. 22/10 kl. 15 Annie; Solveig 

STÓRA SVIÐ

KALLI Á ÞAKINU
e. Astrid Lindgren
Í dag kl. 14, Sun 9/10 kl. 14,
Sun 16/10 kl. 14

WOYZECK - FORSÝNING
Frumsýnt í London 12. okt. og á Íslandi 28. okt. 

Miðaverð á forsýningar aðeins kr. 2.000,-
Fi 27/10 kl. 20.HÍBÝLI VINDANNA

HÍBÝLI VINDANNA
Aðeins þessar sýningar eftir

Í kvöld kl. 20, fö 7/10 kl. 20, Su 16/10 kl. 20,

Fi 20/10 kl. 20, Su 23/10 kl. 20

SALKA VALKA
fim 15/10 FRUMSÝNING UPPSELT

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ

FORÐIST OKKUR

– NEMENDALEIKHÚSIÐ/COMMON NONSENSE
Höf. Hugleikur Dagsson 
Fi 6/10 kl. 20, Su 2/10 kl. 20, 
Fö 7/10 kl. 20, Lau 8/10 kl. 20 

MANNTAFL

Í kvöld kl. 20, Fö 7/10 kl. 20, Fö 14/10 kl. 20,
RILLJANT 

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Fi 6/10 kl. 20 UPPSELT, Lau 8/10 kl. 16 Aukasýn

Lau 8/10 kl. 20 UPPSELT, Su 9/10 kl. 20 UPPSELT,

Sun 16/10 kl. 20 AUKASÝNING

Þri 25/10 kl. 20 AUKASÝNING

LÍFSINS TRÉ
Fö 21/10 kl. 20 FRUMSÝNING UPPSELT
Lau 22/10 kl. 20, Fi 27/10 kl. 20

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

TVENNU TILBOÐ
Ef keyptur er miði á 

Híbýli vindanna og Lífsins tré 
fæst sérstakur afsláttur 
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Þrjár myndlistarkonur, þær Krist-
ín Jónsdóttir frá Munkaþverá,
Guðrún Kristjánsdóttir og Guð-
björg Lind, sýna um þessar mund-
ir í húsi Orkuveitu Reykjavíkur að
Bæjarhálsi 1. Þar er sýningarsalur
á jarðhæðinni sem nefnist Gallerí
100˚.

„Þetta er stór og fallegur salur,“
segir Kristín. „Á vissan hátt er
þessi sýning innsetning því við
tengjum verkin saman í salnum.“

Þær eru hver af sinni kynslóð-
inni en eiga samt ýmislegt sameig-
inlegt í myndlistinni. Þess vegna
hafa þær sýnt saman nokkrum
sinnum, meðal annars í listasafni
ASÍ og svo á Spáni í Santiago de
Compostela.

„Þetta er fjórða samsýningin
okkar. Okkur fannst vera einhver
samnefnari í verkum okkar, jafn-
vel þótt við séum ekki beint líkar.
Við köllum okkur Andrá eða
Moment.“

Sýninguna í Gallerí 100˚ nefna
þær Strauma, enda er vatnið þeim
hugleikið í þessari sýningu og vel
við hæfi að kanna eiginleika vatns-
ins á þessum stað, þar sem Orku-
veitan er til húsa.

„Á öllum sýningunum okkar
höfum við verið með íslenska nátt-
úru,“ segir Kristín, en bætir því
við að náttúran eigi kannski að
vera innan gæsalappa. „Þetta er
frekar einhvers konar náttúru-
sýn.“

Kristín sýnir tvö verk sem bæði
nefnast farvegir. Annað eru teikn-
ingar af árfarvegum á Íslandi, en
hitt eru pípur með ljóðum þar sem
vatnið kemur einnig við sögu.

„Þetta eru plexiglerpípur sem
ég set á vegg, en í staðinn fyrir að
hafa vatn í pípunum þá set ég ljóð-
línur úr ljóðum eftir íslensk skáld.
Þetta eru stuttar setningar sem all-
ar eru um vatn. Þær eru límdar á
hólkana en kastast síðan á vegg-
inn.“

Vatnið kemur einnig við sögu í
verki Guðrúnar þar sem reynt er
að lesa í skriftina sem bráðnandi
snjór myndar. Sömuleiðis leikur
vatnið stórt hlutverk í verkum
Guðbjargar Lindar, innsetningu
sem hún nefnir „Þar sem ég má
næðis njóta“ og býr hún þar til sér-
stæðan heim úr mosabreiðum,
speglum, málverkum og skúlptúr-
um.

„Við unnum þessa sýningu hver
í sínu lagi, hver með sína hugmynd
en hittumst mjög oft á meðan við
vorum að vinna verkin og skoðuð-
um hver hjá annarri,“ segir Krist-
ín. „Stundum breytti það ein-
hverju, það myndaðist einhver

straumur sem færði okkur saman
án þess þó að við misstum neitt
sjálfstæði úr okkar verkum.“

Sýning þeirra Guðbjargar, Guð-
rúnar og Kristínar stendur til 25.
október og er opin virka daga frá
8.30 til 16. ■
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„ÞAR SEM ÉG MÁ NÆÐIS NJÓTA“ Þær Guðbjörg, Kristín og Guðrún eiga ýmislegt
sameiginlegt í myndlistinni og sýna um þessar mundir saman í sýningarsal Orkuveitu
Reykjavíkur á Bæjarhálsi.

Andrá í Orkuveitu



Á föstudag var hálf öld
liðin frá því að leikarinn
James Dean dó í bílslysi.
Ef miðað er við fjölda
þeirra mynda sem hann
lék í hefði hann átt að
falla í gleymskunnar dá. 

Væri James Dean á lífi í dag
væri hann kominn vel á áttræð-
isaldurinn. Eflaust virtur leikari
með fjölda verðlauna á bakinu
ef miðað er við upphaf ferils

hans. Dean fæddist í Marion í
Indiana. Faðir hans var tann-
smiður og flutti með fjölskyld-
una til Los Angeles þegar
stráksi var fimm ára. Þegar
móðir hans lést fluttist Dean til
Miðvesturríkjanna á ný þar sem
hann ólst upp hjá frænda sínum
og frænku.

Hann snéri aftur til Kaliforn-
íu til að stunda nám í Santa
Monica-framhaldsskólanum og
UCLA. Leikferill Deans, eins og
svo margra, hófst í litlum sjón-
varpshlutverkum og ekki leit út
fyrir að honum tækist að fram-
fleyta sér með þessari iðju. Föð-
ur hans þótti ekki mikið til þess-

arar vinnu koma og taldi hana
ekki manni sæmandi. Dean var
þó ákveðinn og hélt fast við sitt.
Að ráði leiklistarkennarans,
James Whitmore, fluttist hann
til New York þar sem hann
reyndi að koma sér á framfæri í
leikhúsum.

Það má kannski segja að
James Dean hafi lagt grunninn
að ferli sínum þegar hann komst
í Actors Studio sem var talinn
einn virtasti leiklistarskóli
heims. Þar höfðu Julia Harris og
Marlon Brando verið við nám.
Eftir að hafa útskrifast fékkst
hann við leik í sjónvarpi en var
svo boðið hlutverk í leikritinu
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ROPE YOGA

Bæjarhraun 22  / 220 Hafnarfjörður  /  3. hæð 

Skráning er hafin í síma 555-3536 GSM 695-0089  
ropeyoga@internet.is • www.ropeyoga.net

stöðin Bæjarhrauni 22

NÝ BYRJENDANÁMSKEIÐ

folk@frettabladid.is>
fj

ör
ið

 ..
.

Leikarinn sem varð
átrúnaðargoð

UPPREISN ÁN MÁLSTAÐAR James Dean ásamt meðleikurum sínum Sal Mineo og Natalie Wood í Rebel without a cause.
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The Immoralist. Þar tók kvik-
myndafyrirtækið Warner
Brothers eftir honum og bauð
honum hlutverk Cals Task í East
of Eden. Þar með var björninn
unninn og Dean varð á einni
nóttu ofurstjarna. Handsalaður
samningur tryggði honum fjár-
hagslegt öryggi og hlutverk í
kvikmyndum til frambúðar. Á
þeim tíma voru leikarar eins og
knattspyrnumenn sem sömdu
við kvikmyndaverið til ákveðins
árafjölda og léku því eingöngu í
kvikmyndum sem verið fram-
leiddi.

Árið 1955 hóf Dean tökur á
tveimur kvikmyndum, Rebel
without a cause með Natalie
Wood og Giant með Elisabeth
Taylor. Báðar þessar myndir
héldu nafni hans á lofti því áður
en þær voru frumsýndar var
Dean allur. Hann var, eins og
oft áður, að stíga bensínið í botn
á nýju Porche-bifreiðinni sinni
þegar hann lenti í árekstri við
Donald Turnupseed á vegi milli
þjóðvegar 41 og 46 þann 30.
september árið 1955. Sagan seg-
ir að hann hafi nýlokið við tökur
á senu sem bar heitið „Síðasta
kvöldmáltíðin“, tilviljun sem
hefur ekki dregið úr ævintýra-
ljómanum í kringum hann. 

Í októberlok það ár var Rebel
without a cause frumsýnd og
nokkrum vikum seinna The Gi-
ant. Dean var tilnefndur til ósk-
arsverðlauna fyrir þær báðar. 

Þótt James Dean hefði ein-
ungis leikið aðalhlutverk í
þremur kvikmyndum lifir nafn
hans enn þann dag í dag. Hver
og einn hefur sína skoðun á því
hvers vegna. Joe Hyams, sem
skrifaði ævisögu hans, komst
kannski best að orði þegar hann
sagði: „Fyrir töfra kvikmynd-
anna tókst Dean að verða tákn
þeirra spurninga sem ungt fólk
hefur leitað svara við kynslóð
eftir kynslóð.“

freyrgigja@frettabladid.is
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RISINN James Dean og Elisabeth Taylor
skiluðu einstökum leik í The Giant. Myndin
var frumsýnd eftir að Dean lést

Hver stjórnar Gettu betur?
„Nei, arftaki Loga hefur ekki ver-
ið ákveðinn,“ segir Páll Magnús-
son útvarpsstjóri spurður hvort
nýr spyrill í spurningakeppninni
Gettu betur hafi verið fundinn, en
því starfi hefur Logi Bergmann
Eiðsson gegnt um árabil. Hann er
hins vegar genginn til liðs við

fréttastofu Stöðvar
2. Keppnin er með

vinsælasta sjón-
varpsefni RÚV
og brennur
málið mjög á
a ð d á e n d u m
hennar. 

Í ljósi
þ e s s

a ð

Þórhallur Gunnarsson var ráðinn
til að fylla skarð Loga Bergmanns
þykir mörgum borðleggjandi að
hann verði því næsti spyrill. „Ég
segi ekki af eða á um neitt,“ segir
Páll sposkur. „Það eru nokkur
nöfn í sigtinu en ég vil ekki segja
þér þau.“ Þórhallur neitaði því
hins vegar í samtali við Frétta-
blaðið á fimmtudagskvöld og
sagðist hafa í nógu að snúast í
kringum Torgið, hinn
nýja magasín-þátt
Ríkissjónvarpsins.

H u g s a n l e g i r
arftakar Loga
sem hafa verið
nefndir eru til
dæmis Kristján
Kristjáns-

son, Ómar Ragnarsson og Gísli
Einarsson. Kristján naut fádæma
vinsælda sem stjórnandi Kast-
ljóssins og þykir einstakur
húmoristi. Ómar stjórnaði á sín-
um tíma spurningaþætti
milli bæjarfélaga og ef það
er einhver sem nær að
brúa kynslóðabil þá
er það hann. Gísli er
verðugur fulltrúi
landsbyggðarinnar
og þáttur hans Út og
suður í uppáhaldi hjá
mörgum. Það má
hins vegar ekki
gleyma fortíð Sig-
mars Guð-
mundssonar en

hann stjórnaði
morgunþætt-
inum Í klóm

drekans á
X-inu á

sín-

um tíma. Sú reynsla gæti nýst
honum í Gettu betur. Þá stóð Stef-
án Pálsson, fyrrverandi dómari
keppninnar, fyrir könnun á heima-
síðu sinni og þar reyndist Popp-
landsspekingurinn Freyr Eyjólfs-
son vera efstur.

Það þykir þó mörgum löngu
tímabært að fá konu í pontuna víð-

frægu. Nýráðin Jóhanna Vil-
hálmsdóttir gæti komið þar

sterk til leiks. Þá er spurning
hvort ungur aldur Ragnhildar
Steinunnar ætti að vera henni

þrándur í götu. Þóra Sigurðar-
dóttir náði sér í dýrmæta

blaðamannareynslu á
Sirkus Rvk og gæti því

einnig komið sterk-
lega til greina. Þá

hefur nafn Mar-
grétar Mart-

e i n s d ó t t u r
einnig ver-

ið nefnt.

Páll Magnússon bjóst við að
ákvörðun um nýjan spyril yrði tek-
in í næstu viku og segir ekki loku
fyrir það skotið að frekari breyt-
ingar verði gerðar á keppninni.
„Svona þættir þurfa að ganga
reglulega í endurnýjun lífdaga til
að virka frískir frá ári til árs. En
það hafa ekki verið teknar neinar
dramatískar ákvarðanir ennþá. Við
förum á fullt með þetta í næstu
viku.“

bergsteinn@frettabladid.is 

MARGRÉT MARTEINSDÓTTIR Hefur
unnið stöðugt á í fréttum Ríkisjónvarps-
ins. Gæti orðið prýðilegur stjórnandi
Gettu betur.

ÓMAR RAGNARSSON Það er
ljóst að Ómar færi létt með að
bregða sér í hlutverk spyrilsins
enda tekur hann sig vel út í
pontu.

Jóhanna Vilhjálmsdóttir
Það skyldi þó aldrei vera
að Jóhanna Vilhjálmsdóttir
yrði næsti stjórnandi Gettu
betur og þar af leiðandi
fyrsta konan í því hlut-
verki?

KRISTJÁN KRISTJÁNSSON
Á sér dyggan aðdáendahóp
sem nánast horfði ekki á
Kastljósið á meðan hann tók
út feðraorlofið sitt. Kemur
sterklega til greina sem
stjórnandi keppninnar.



Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15 

Sýnd kl. 2 og 4 í þrívídd

Sýnd kl. 2, 4, 6, 8 og 10 B.i. 14 ára
Sýnd í Lúxus kl. 2, 4, 6, 8 og 10

HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 564 0000

Sýnd kl. 6, 8 og 10 B.i. 14 ára

Sýnd kl. 2 og 4 ÍSLENSKT TALSýnd kl. 8 og 10.30  B.i. 16 ára

★★★
-ÓHT Rás 2

★★★
-HJ MBL

★★★
-SV MBL

Sýnd kl. 2, 4 og 6 Miðaverð 450 kr. ÍSLENSKT TAL

Óbeint framhald af 
þáttaröðinni Jesú og 
Jósefína sem var sýnd við 
miklar vinsældir á Stöð 2 
síðustu jól.

Skemmtileg ævintýramynd með íslensku tali.

SÍMI 551 9000

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Óskar & Jósefína kl. 2 og 4 
Ævintýraferðin kl. 2 
Bewitched kl. 4, 6 og 8
Red Eye kl. 6, 8 og 10
The Man kl. 10

Sýnd kl. 8, og 10.20

Sýnd kl. 3, 5.45, 8 og 10.15 

Til að hafa stjórn 
á hrottum og 
illmennum er sett 
á laggirnar sérstök 
sveit sem kallar sig 
Night Watch!

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 16 ára

★★★
-ÓHT Rás 2

★★★
-HJ MBL

★★★
-SV MBL

Turtles can Fly/Skjaldb. geta flogið Sýnd kl. 4 
A perfect Day/Fullkominn dagur Sýnd kl. 6 
Garcon Stupide/Ungur og vitlaus Sýnd kl. 8 
Dreaming of Space/Geimdraumur Sýnd kl. 10

Sýnd kl. 3 og 6  ÍSLENSKT TAL

Óbeint framhald af 
þáttaröðinni Jesú og 
Jósefína sem var sýnd við 
miklar vinsældir á Stöð 2 
síðustu jól.

Skemmtileg ævintýramynd með íslensku tali.

Sýnd kl. 3 B.i. 10 ára

★★★
-HJ. MBL

★★★
-ÓHT Rás 2

Skemmtileg ævintýramynd Skemmtileg ævintýramynd 
með íslensku talimeð íslensku tali

Aðeins 450 kr miðaverð!

Óbeint framhald 
af þáttaröðinni 

Jesú og Jósefína.
Nú í bíó

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!

Skemmtileg ævintýramynd með íslensku tali.

Platan Óðflugur sem er gefin út af
Umhyggju, félagi til stuðnings
langveikum börnum, er komin út.
Þar er að finna 17 frumsamin lög
við kvæði eftir Þórarin Eldjárn úr
barnabókunum Óðflugu,
Heimskringlu og Halastjörnu. 

Jóhann Helgason samdi lögin í
byrjun síðasta árs og vann hann
tónlistina í vetur og sumar með
Jóni Ólafssyni, sem sá jafnframt
um píanó- og hljómborðsleik.
Einnig stjórnaði hann upptökum á
plötunni.

Meðal þeirra sem syngja á
plötunni eru Ólafía Hrönn Jóns-
dóttir, Stefán Hilmarsson, Björn
Jörundur Friðbjörnsson, Valgeir
Guðjónsson, Andrea Gylfadóttir
og Jón Ólafsson. Fríður flokkur
hljóðfæraleikara kemur jafn-

framt við sögu, þeirra á
meðal Guðmundur Péturs-
son, Jóhann Hjörleifsson
og Hjörleifur Valsson.
Þess má geta að Jóhann
Helgason dustaði nú
rykið af bassan-
um í fyrsta
sinn síð-
an hann
spi laði
m e ð
Change
fyrir þrjá-
tíu árum.

P l a t a n
verður ein-
göngu seld á
v e g u m
U m -

hyggju og verður ekki fáanleg í
verslunum. Þeir sem vilja
tryggja sér eintak geta hringt
í númerið 8006633 eða á skrif-
stofu Umhyggju og fengið
hana senda í póstkröfu. ■

JÓHANN HELGASON 
Tónlistarmaðurinn góð-
kunni semur tónlistina á
plötunni Óðflugur.

Plata til styrktar langveikum börnum

Fyrri eiginkona bítilsins Johns
Lennon efar að hún muni

nokkurn tíma sættast við listakon-
una Yoko Ono, en Lennon yfirgaf
hana vegna Yoko. Yoko Ono hefur
eldað grátt silfur við Cynthiu frá því
að John Lennon dó árið 1980 þrátt
fyrir tilraunir Cynthiu til sátta vegna
sona þeirra, Julians og Seans.
Cynthia sem nýverið gaf út bók um
Lennon segir: „Ég hef ekkert sér-
staklega mikið álit á Yoko. Ég hef
reynt að sættast við hana og láta
Sean og Julian hittast því eitt sinn
voru þeir svo góðir vinir.“ Það hefur
þó ekki gengið og þegar John dó
gafst ég upp.“

FRÉTTIR AF FÓLKI

Charlotte Church segist myndu gefa söngferil sinn upp á bát-
inn bara til þess að geta eignast börn með kærasta sínum,

Gavin Henson. „Ég sé það alveg fyrir mér að ég gæti eignast
börn með Gavin. Hann yrði frábær pabbi og ég yrði stórkostleg
móðir. Börnin yrðu líka hæfileikarík, vonandi fengju þau mína
rödd og íþróttahæfileika hans,“ segir Church áköf. „Ég ætla samt
aldrei að vera útivinnandi móðir. Þegar ég verð ólétt ætla ég að
hætta að syngja og gerast heimavinnandi móðir.“

FRÉTTIR AF FÓLKI



Breska leikkonan
Imelda Staunton

mun leika prófessor
Dolores Umbridge í
fimmtu myndinni um
Harry Potter. Leikkonan,
sem þekktust er
fyrir hlutverk sitt í
myndinni Vera Drake, mun þurfa að
breyta sér í vonda prófessorinn sem
í bókinni er lýst sem lítilli konu -
óhugnalega líkri körtu. Tökur á
myndinni hefjast snemma á næsta
ári og fer David Yates með leik-
stjórn.

Fyrirsætan Twiggy vill ekki að Kate
Moss leiki hana í mynd sem gera

á um ævi hennar. Twiggy segir að
eiturlyfjafíkn Moss hafi ekkert með
ákvörðunina að gera
heldur sé Moss
einfaldlega of
gömul. „Hún er
bara of gömul.
Hún er mjög
glæsileg og hef-
ur náð mjög langt
en þið verðið að
muna að þá var ég
aðeins sextán ára, ég var bara barn.“

Paul McCartney er nú að vinna
með söngvaranum Stevie Wonder

í annað sinn, en rúmlega tuttugu ár
eru síðan þeir tóku saman upp lagið
Ebony and ivory sem gerði það gott í
tónlistarheiminum. Nýja lagið heitir A
Time to love sem er einnig titill nýj-
ustu plötu Wonders, sem er fyrsta
platan hans eftir tíu ára hlé. „Paul og
Stevie hafa þekkst í þó nokkur ár og
hafa báðir átt miklum vinsældum að
fagna. Plötufyrirtækið bíður nú og
vonar að þetta lag verði jafn vinsælt
og það fyrra,“ segir heimildarmaður. 



Caryn Elaine Johnson, öðru nafni Whoopi Goldberg, fæddist á Man-
hattan árið 1955. Í byrjun leiklistarferilsins starfaði hún á útfararstofu
og lagði múrsteina á milli þess sem hún
lék í litlum hlutverkum á Broadway. Hún
fluttist síðar til Kaliforníu og vann með litl-
um leiklistarhópum, meðal annars
Spontaneous Combustion, þar sem hún
þróaði hæfileika sína sem uppistandari.
Whoopi varð fyrst þekkt eftir að hún lék í
myndinni The Color Purple en gagn-
rýnendur héldu vart vatni yfir þessari
óþekktu leikkonu. Í framhaldi af því fékk
hún hlutverk í vinsælum myndum svo
sem Jumpin’ Jack Flash (1986), Burglar
(1987) og The Telephone (1988). Whoopi

skipaði sér fastan sess í Hollywood eftir leik sinn í Ghost árið 1990 en
fyrir það hlaut hún óskarsverðlaun. Stuttu síðar fékk hún hlutverk í

annarri vinsælli mynd, Sister Act, sem sló öll
sölumet. Whoopi er þekkt sem einstakur og
afar hæfileikaríkur leikari í Hollywood. 
Whoopi hefur verið í slagtogi við þekkta
leikara svo sem Ted Danson og Frank Lang-
ella en hefur einnig gifst þrisvar sinnum.
Hún hefur verið bendluð við eiturlyf en
kveðst vera alveg laus við þau í dag. Síðustu
ár hefur Whoopi leikið í sjónvarpsþáttum,
meðal annars Hollywood Squares og
Whoopi og verið kynnir á óskarverðlaunaaf-
hendingunni. Hún hefur gefið út eina bók
sem heitir Book.

12.15 Á faraldsfæti 12.45 Út og suður 13.10
Klippt og skorið 14.10 Alþjóðleg kvikmyndahátíð í
Reykjavík 14.40 Friðartónleikar í Hiroshima 15.40
Hefnd Kalabars 17.00 Náttúra Evrópu 17.50 Tákn-
málsfréttir 18.00 Stundin okkar 18.01 Líló og
Stitch 18.25 Krakkar á ferð og flugi

SKJÁREINN

12.00 Silfur Egils 13.30 Neighbours 13.50
Neighbours 14.10 Neighbours 14.30 Neigh-
bours 14.50 Neighbours 15.15 Það var lagið
16.15 Idol – Stjörnuleit 2 (27:37) (e) 17.40
Idol – Stjörnuleit 2 (28:37) (e) 18.10 Whoopi
(21:22) (e) 

SJÓNVARPIÐ

20.00

KALLAKAFFI

▼

GAMAN

19.15

EINU 
SINNI VAR

▼

FRÆÐSLA

21.00

THE NEWLYWEDS

▼

RAUNVERULEIKI

22.50

DA VINCI’S INQUEST

▼

SPENNA

19.00

ÍTALSKI 
BOLTINN

▼

FÓTBOLTI

8.00 Morgunstundin okkar 8.03 Engilbert 8.15
Matti morgunn 8.30 Magga og furðudýrið ógurlega
9.00 Disneystundin 9.06 Líló og Stitch 9.23 Sígild-
ar teiknimyndir 9.30 Mikki mús 9.55 Matta fóstra
og ímynduðu vinirnir 10.20 Latibær 10.50 Spaug-
stofan 11.15 Hljómsveit kvöldsins 11.45 Kallakaffi

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Kýrin Kolla, Litlir
hnettir, Pingu, Sullukollar, Könnuðurinn Dóra,
Ginger segir frá, WinxClub, Batman, Scooby
Doo, Hjólagengið, Titeuf, Skrímslaspilið,
Froskafjör, Shoebox Zoo, Stróri draumurinn,
Home Improvement 2) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.15 Einu sinni var (4:7) (Kynvilla) Eva

María Jónsdóttir heldur áfram að
varpa nýju ljósi á ýmsa fréttnæma at-
burði Íslandssögunnar, stóra sem
smáa.

19.40 Sjálfstætt fólk (Sjálfstætt fólk 2005-
2006) Einn vinsælasti þátturinn á Ís-
landi.

20.10 Monk (12:16) (Mr. Monk Gets Cabin
Fever) Rannsóknarlöggan Adrian
Monk er einn sá besti í faginu. 

20.50 Blind Justice (7:13) (Blint réttlæti) 
21.35 Deadwood (2:12) (A Lie Agreed Upon,

Part 2) Verðlaunaþáttaröð um lífið í
villta vestrinu. Deadwood er litríkur
landnemabær í Bandaríkjunum þar
sem allt er leyfilegt.  Stranglega bönn-
uð börnum.

22.25 DNA (DNA)

23.35 Idol Sjtörnuleit 3 (1:45) 0.25 Crossing
Jordan (5:21) 1.05 Silfur Egils 2.35 The Big
One 4.05 Smoke Signals (Bönnuð börnum)
5.35 Fréttir Stöðvar 2 6.20 Tónlistarmynd-
bönd frá Popp TíVí 

23.20 Kastljósið 23.40 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

18.50 Löggan, löggan (9:10) (Polis, polis)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið

20.00 Kallakaffi (2:12) Ný íslensk gaman-
þáttaröð sem gerist á kaffihúsi sem
Kalli og Magga, nýskilin hjón, reka.
Höfundur er Guðmundur Ólafsson,
leikstjóri Hilmar Oddsson og meðal
leikenda eru Rósa Guðný Þórsdóttir,
Valdemar Örn Flygenring, Lovísa Ósk
Gunnarsdóttir, Þórhallur Sigurðsson
(Laddi), Davíð Guðbrandsson og Ívar
Örn Sverrisson. Framleiðandi er Saga
Film. Textað á síðu 888 í Textavarpi.

20.30 Norður og suður (2:4) (North and
South)

21.25 Helgarsportið 
21.50 Land Eskimóanna (Where Eskimos

Live) Pólsk/bresk verðlaunamynd frá
2002. 

14.00 Real World: San Diego (15:27) 14.30
American Dad (5:13) 15.00 The Newlyweds
(27:30) 15.30 The Newlyweds (28:30) 16.00
Veggfóður 16.50 Supersport (12:50) 17.00
Hell's Kitchen (5:10) 18.00 Friends 3 (14:25) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Game TV Frábær þáttur fyrir

leikjafíklana!!
19.30 Seinfeld (21:24) 
20.00 Seinfeld (24:24) 
20.30 Friends 3 (18:25) 

21.00 The Newlyweds (29:30) (Nick's
Lawn) Í þessum þáttum er fylgst með
poppsöngkonunni Jessicu Simpson og
eiginmanni hennar Nick Lachey. 

21.30 The Newlyweds (30:30) 
22.00 American Princess (5:6) 20 konur

keppast hér við að láta æskudraum-
inn rætast, að verða sönn prinsessa. 

22.50 Outfoxed Heimildarmynd sem vakti
gífurleg viðbrögð í Bandaríkjunum
sem og um heim allan. Myndin rann-
sakar innra gangverk fjölmiðlaveldis
Rupert Murdoch, með Fox News-
fréttastöðina í broddi fylkingar. 

10.40 Þak yfir höfuðið (e) 11.30 Cheers – öll
vikan (e) 

19.00 Battlestar Galactica (e) Það er að verða
vatnslaust í kjölfar sprenginganna. 

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 Tveir háskólakennarar í róleg-
um bæ voru myrtir á hrottalegan hátt
og vöktu morðin athygli um öll
Bandaríkin.

22.00 C.S.I: New York 
22.50 Da Vinci’s Inquest Kosmo og Leary

komast að því að oftast er ekki allt
sem sýnist þegar fjölskylduerjur eru
annars vegar. 

13.30 Dateline (e) 14.20 The Restaurant 2
(e) 15.10 House (e) 16.00 Sirrý (e) 17.00
Innlit / útlit (e) 18.00 Judging Amy (e) 

6.00 Spy Kids 8.00 L.A.Law: The Movie
10.00 Billy Madison 12.00 Marine Life 14.00
L.A.Law: The Movie 16.00 Billy Madison
18.00 Spy Kids 

20.00 Marine Life Dramatísk gamanmynd. 
22.00 Old School Grínmynd um þrjá félaga í

alvarlegri tilvistarkreppu. Bönnuð
börnum.

0.00 About Adam (Bönnuð börnum) 2.00
Black Cat Run (Stranglega bönnuð börnum)
4.00 Old School (Bönnuð börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 High Price of Fame 13.00 The E! True
Hollywood Story 15.00 The E! True Hollywood Story
17.00 The E! True Hollywood Story 18.00 E! Enterta-
inment Specials 19.00 Matthew McConaughey
Uncut 20.00 The E! True Hollywood Story 22.00 Rich
Kids: Cattle Drive 23.00 Wild On Tara 23.30 Wild On
Tara 0.00 Party @ the Palms 0.30 Party @ the Palms
1.00 101 Most Shocking Moments in... 

AKSJÓN

Fréttaþátturinn Korter er sýndur kl.18.15 og
endursýndur á klukkutíma fresti til kl. 9.15

8.30 Meistaradeildin í handbolta 9.45 Hnefa-
leikar 11.25 Spænski boltinn 

23.10 Spænski boltinn 0.50 US Champions
Tour 2005 

19.00 Ítalski boltinn (Serie A) Bein útsend-
ing frá ítalska boltanum. Um helgina
mætast eftirtalin félög: AC Milan –
Reggina, Ascoli – Parma, Chievo –
Treviso, Fiorentina – Livorno, Juventus
– Inter, Leece – Cagliari, Messina –
Sampdoria, Palermo – Empoli, Roma
– Siena og Udinese – Lazio.

20.40 Ameríski fótboltinn (Baltimore – NY
Jets) Bein útsending frá leik Baltimore
Ravens og New York Jets. 

13.05 UEFA Champions League 14.45 Meist-
aradeildin með Guðna Bergs 15.25 Banda-
ríska mótaröðin í golfi 16.20 UEFA Champ-
ions League 16.50 Spænski boltinn 

10.10 Blackburn – WBA frá 01.10 12.10
Arsenal – Birmingham (b) 14.40 Liverpool –
Chelsea (b) 17.00 Arsenal – Birmingham 

19.15 Liverpool – Chelsea Leikur frá því fyrr í
dag.

21.30 Helgaruppgjör  Valtýr Björn Valtýsson
sýnir öll mörk helgarinnar í klukku-
tíma þætti. 

22.30 Helgaruppgjör (e)

23.30 Dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning: 

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Mörgæsin í kvikmyndinni Batman Returns árið 1992

„What you hide, I discover. What you put in your
toilet, I place on my mantle. Get the picture? „

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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Sister Act – 1992       Made in America – 1993        Girl, Interrupted – 1999
Þrjár bestu
myndir Whoopis:

Í TÆKINU 

Lag›i múrsteina og vann á útfararstofu
WHOOPI GOLDBERG LEIKUR Í WHOOPI Á STÖÐ 2 KL.18.10

ENSKI BOLTINN

0.10 Tru Calling (14:20) 0.55 David Letterm-
an

23.40 C.S.I. (e) 0.35 Cheers (e) 1.00 Þak yfir
höfuðið (e) 1.10 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 13.00 Úr
leikritasafninu: Winslow-drengurinn 14.10 Á flakki
um Ítalíu 15.00 Borgarsögur 16.00 Fréttir 16.10 Í tón-
leikasal
18.28 Hugað að hönnun 19.00 Íslensk tónskáld
19.50 Óskastundin 20.35 Sagnaþættir Jóns Helga-
sonar 21.15 Laufskálinn 21.55 Orð kvöldsins 22.15
Úr kvæðum fyrri alda 22.30 Teygjan 23.00 Kvöldvísur

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Helgarútgáfan
16.00 Fréttir 16.08 Rokkland

18.00 Kvöldfréttir 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

8.00 Fréttir 8.05 Morgunandakt 8.15 Tónlist á
sunnudagsmorgni 9.03 Frá Salzborgarhátíðinni
2005 10.00 Fréttir 10.15 Frægð og forvitni 11.00
Guðsþjónusta

TALSTÖÐIN FM 90,9

15.03 Barnatíminn 16.00 Tónlistarþáttur
Dr. Gunna. 18.00 Hitt og þetta úr Allt&sumt
e. 18.30 Fréttir Stöðvar 2 19.00 Barnatíminn
e. 20.00 Ferðasaga e 20.30 Silfur Egils e. 

22.00 Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jóns-
dóttur e. 23.00 Frjálsar hendur Illuga Jökuls-
sonar. 0.00 Messufall e. 1.00 Gullströndin e.
2.00 Sögur af fólki e. 

9.00 Er það svo? e 10.03
Gullströndin – Skemmtiþáttur Reykjavíkur-
akademíunnar 11.00 Messufall 12.10 Silf-
ur Egils 13.40 Ferðasaga 14.00 Sögur af fólki

7.00 Fréttir 7.05 Morguntónar 8.00 Fréttir
8.05 Morguntónar 9.00 Fréttir 9.03 Helgar-
útgáfan 10.00 Fréttir 10.05 Helgarútgáfan

12.25 Meinhornið

Land eskimóanna er pólsk/bresk
verðlaunamynd frá 2002. Sharkey
fæst við þá óhugnanlegu iðju að selja
börn. Hann tekur upp á arma sína
Vlado, munaðarlausan dreng í
Bosníu, sem dreymir um frelsi og
betra líf. Þeir fara í ferðalag um hið
stríðshrjáða land og þurfa að leggja
talsvert á sig til að þrauka og komast
úr landi en í hremmingunum öðlast
Sharkey nýja sýn á lífið. Leikstjóri er
Tomaz Wiszniewski.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sjónvarpið kl.21.50

Draumur um betra líf

»

1.799

“…Séríslenskt
Fönn Fönn Fönn
SV - MBL

“…bráðvelheppnuð
Skemmtun, grín 
og fjör…”
ÓHT – Rás 2

Tveir endar: Þegar  myndin var tilbúinn á 
sínum tíma voru Stuðmenn ekki ánægðir 
með endinn  þannig að þeir tóku upp tvö ný 
atriði og nýjan endinn sem yfir 30.000  
manns sáu í bíó um síðustu jól. Gamli 
endinn sem ekki sást í bíó er á  þessari nýju 
DVD útgáfu þannig að nú geta menn valið 
á milli og spurning  hvort menn séu 
sammála Stuðmönnum 

Útklippt atriði  (deleted scenes): 
Eitt af þeim atriðum sem menn hlógu 
hvað mest af í  bíóútgáfunni var atriðið 
með Dúdda á kvennfélagsskemmtun-
inni þar sem hann  fór á kostum. Eitt 
atriði var klippt út og það var þegar 
Dúddi tók lítinn  strákgutta og 
“lamdi” en það atriði þótti ekki nógu  
fjölskylduvætt fyrir bíóútgáfuna en 
nú geta menn skemmt sér yfir því! 

Commentary  (yfirlestur): Það 
var hóað í alla Stuðmennina fyrir 
þessa veigamiklu DVD  útgáfu og 
þeir settust niður og hófu 
“yfirlestur” commentary  yfir 
myndina og er það veiga sagt 
bráðfyndið! 

2 vídeó eru á DVD  disknum 
og margt fleira.

Lögin úr 
myndinni á 
geggjuðu 
verði í BT

1.999

í verslanir BT um land allt

BT 
hljómar
betur

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.00 Canoeing: Slalom World Championships Australia
13.00 FIA World Touring Car Championship By Lg: Valencia
15.00 Cycling: UCI Protour Championship of Zurich 16.00
Wrestling: World Championship Budapest Hungary 17.00
Tennis: WTA Tournament Luxembourg 18.30 Motorsports:
Motorsports Weekend 19.15 Car Racing: World Series by
Renault Estoril 19.30 Rally: World Championship Japan
20.00 Football: FIFA Under-17 World Championship Peru
21.45 News: Eurosportnews Report 22.00 Olympic Games:
Mission to Torino 22.30 Superbike: World Championship
Imola Italy

BBC PRIME
12.00 Classic EastEnders 12.30 Classic EastEnders 13.00
EastEnders Omnibus 13.30 EastEnders Omnibus 14.00
EastEnders Omnibus 14.30 EastEnders Omnibus 15.00
Wildlife 15.30 Wildlife 16.00 Keeping up Appearances 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? 22.40 Black Cab 22.50 Table 12
23.00 A History of Britain 0.00 Terry Jones’ Medieval Lives
0.30 Landscape Mysteries 1.00 Spain on a Plate 1.30 Make
Italian Your Business 

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Seconds from Disaster: Motorway Plane Crash 13.00
Dambusters Ad 14.00 Tbc 16.00 Air Crash Investigation:
Flying On Empty 17.00 In the Womb 18.00 In the Womb
19.00 Megastructures: Oil Mine 20.00 Seconds from Disast-
er: Zeebrugge Ferry Disaster 21.00 Paranormal?: Animal
Oracles 22.00 The Sea Hunters: Juno Beach D-day Und-
erwater 23.00 Shipwreck Detectives: Bay of Fire 0.00
Paranormal?: Ghosts

ANIMAL PLANET 
12.00 Killing for a Living 13.00 The Life of Birds 14.00 Mon-
key Business 14.30 Meerkat Manor 15.00 Big Cat Diary
15.30 The Planet’s Funniest Animals 16.00 Crocodile Hunter
17.00 Tamzin Outhwaite Goes Wild with Dolphins 18.00 The
Natural World 19.00 The Life of Birds 20.00 K9 Boot Camp
21.00 Cell Dogs 22.00 Killing for a Living 23.00 The Life of
Birds 0.00 Tamzin Outhwaite Goes Wild with Dolphins 1.00
Monkey Business 1.30 Meerkat Manor

DISCOVERY 
12.00 World Biker Build-Off 13.00 Mythbusters 14.00 Braini-
ac 15.00 Ray Mears’ World of Survival 15.30 Ray Mears’
World of Survival 16.00 Blueprint for Disaster 17.00 One
Step Beyond 17.30 Massive Machines 18.00 American
Chopper 19.00 Mythbusters 20.00 Monster Moves 21.00
Monster Moves 22.00 The Russian Revolution in Colour
23.00 Angel of Death 0.00 Spy

MTV
12.00 Green Day Weekend Music Mix 12.30 Green Day –
Makes a Video 13.00 Green Day Weekend Music Mix 13.30
Green Day – Makes a Video 14.00 TRL 15.00 Dismissed
15.30 Just See MTV 16.30 Trippin’ 17.00 World Chart Ex-
press 18.00 Dance Floor Chart 19.00 Switched On 20.00
Top 10 at Ten 21.00 I Want a Famous Face 21.30 MTV Mash
22.00 MTV Live 22.30 Just See MTV 

VH1
12.00 Top 100 20.00 MTV Unplugged 20.30 MTV Unplug-
ged 21.00 MTV Unplugged 21.30 MTV Unplugged 22.00
VH1 Weekly Album Chart 23.00 MTV Unplugged 23.30 MTV
Unplugged 0.00 VH1 Hits 

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 Dod-
gers in the 24 1/2 Century 17.30 Charlie Brown Specials
18.00 What’s New Scooby-Doo? 18.30 Tom and Jerry 19.00
The Flintstones 19.30 The Jetsons 19.45 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 

MGM
11.55 Crash Course 13.35 Lisa 15.10 Electra Glide IN Blue
17.00 Reckless (Goldwyn) 18.30 Dry White Season 20.15
Men’s Club, The 21.55 Hornet’s Nest 23.45 Jinxed! 1.25
Contamination 0.7 

TCM
19.00 Victor/Victoria 21.10 Wild Rovers 23.20 The Founta-
inhead 1.10 Freaks

HALLMARK
12.45 Nairobi Affair 14.30 Voyage Of The Unicorn 16.00
McLeod’s Daughters Iv 16.45 McLeod’s Daughters Iv 17.30
McLeod’s Daughters Iv 18.15 Incident in a Small Town 19.45
McBride: It’s Murder Madam 21.30 Lonesome Dove 23.00
Incident in a Small Town 0.45 Stranger in Town 

DR1
12.50 HåndboldS¢ndag I: Champions League 14.20 Hånd-
boldS¢ndag II: Champions League 16.00 Pip og Papeg¢je
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Inuit
Eksperimentet – i sundhedens tjeneste 17.30 Sådan ligger
landet 18.00 Karen Blixen – En fantastisk skæbne 19.00 TV
Avisen 19.15 S¢ndag 19.45 S¢ndagssporten med SAS liga
20.10 Mit Afrika 22.45 OBS

SV1
12.05 Folktoppen 13.05 Nobelpristagarna 2004 14.00 Doku-
ment utifrån: Små lån – stora förändringar 15.00 Våra rum
15.30 Forskare i fält 16.00 BoliBompa 16.01 Nasse 16.10
Pingu 16.15 Tv-huset 17.30 Rapport 18.00 Lite som du
18.45 Sportspegeln 19.20 Agenda 20.15 VeteranTV 20.45
Vetenskap – Space Millennium 21.15 Rapport 21.25 Design
365 21.30 Kommissionen 22.15 Sändning från SVT24

Where Eskimos Live

0.10 Útvarpað á samtengdum rásum

SHARKEY KEMUR MUNAÐAR-
LAUSUM DRENG TIL HJÁLPAR
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Bjólfskviða eftir
Sturlu Gunnars-

son fær ekki góða
dóma hjá kvik-
myndatímaritinu
Screen Daily.
Kvikmyndarýn-
irinn segir
greinilegt að
engu hafi ver-
ið til sparað
og bendir
meðal annars á
að leikarar eins
og Stellan Skarsgård og Gerard
Butler hafi verið fengnir til verksins.
Honum finnst hugmyndin um upp-
fært tungumál ekki ganga upp og
setur spurningarmerki við landslag-
ið. Danmörk sé ekki þekkt fyrir mik-
ið fjalllendi en myndin var að stór-
um hluta tekin upp hér á landi.
Hann hrósar hins vegar Ingvari Sig-
urðssyni fyrir leik sinn sem
Grendell en leikur hans nái hámarki
„þegar Ingvar stendur, öskrandi af
reiði og örvæntingu umkrýndur
endalausum öræfum“.

Gísli Marteinn Baldurs-
son gerir „skemmti-

legan“ núning ríkisstjórn-
arflokkanna að umtals-
efni í pistli á heimasíðu
sinni. Forsagan er sú að
Gísli ætlaði að taka viðtal
við Kára Stefáns-
son, forstjóra Íslenskrar
erfðagreiningar, á skrif-
stofu hans fyrir ekki
margt löngu.
Forstjórinn
nennti hins
vegar ekki
að sitja þar
og bauð
sjónvarps-
manninum í bíltúr. Kári var víst með
nýja diskinn hans Eminems í spilar-
anum og þeir keyra heim til hans í
Hamragarða, húsið sem Jónas frá
Hriflu hafði reist. Sögur segja að
Jónas hafi gengið aftur í þessu húsi.
Frambjóðandinn á að hafa spurt
Kára hvort hann sjálfur hefði orðið
þess var. Forstjórinn svaraði af al-
kunnri snilld. „Ég veit það ekki, Gísli
Marteinn. Ég þekki nefnilega ekki
muninn á framsóknarmönnum, lífs
eða liðnum.“ Fyrir þetta fær Kári að
sjálfsögðu prik frá Gísla sem segir
hann vera með snjöllustu mönnum
sem við Íslendingar eigum. 

Leikritið Brim í uppfærslu Vest-
urports hlaut fyrstu verðlaun á
New Drama Festival-hátíðinni í
Moskvu á föstudagskvöld. Hóp-
urinn var því miður kominn
heim til landsins áður en af-
hendingin fór fram. Það var því
fulltrúi frá sendiráði Íslands í
Rússlandi sem veitti verðlaun-
unum viðtöku fyrir hönd hóps-
ins. „Þetta er ein öflugasta og
umdeildasta leiklistahátíð í
Rússland sem haldin er ár
hvert,“ segir Jón Atli Jónasson,
höfundur verksins. Þeim hafi
fundist mikilvægt að fara í
þessa ferð og séu því í skýjun-
um yfir verðlaununum þó úrslit-
in hafi komið hópnum í opna
skjöldu. „Það er eiginlega hálf
súrrealískt að við skyldum
vinna þetta,“ útskýrir hann og
segir mörg verk hafa verið sýnd
sem hafi alveg eins átt þau skil-
ið. „Þetta er okkur mikil hvatn-
ing og við ætlum að láta sjá okk-
ur þarna aftur,“ segir hann. Jóni
Atla hefur nú þegar verið boðið
á aðra hátíð í maí og segir gam-
an að geta eflt tengsl við þennan
menningarheim sem hafi gefið
okkur svo margt.

Höfundurinn segir að mörg
af fremstu leikritaskáldum
Rússa hafi verið með verk á há-
tíðinni, þar á meðal Presnyakov-
bræðurnir sem skrifuðu Terr-
orisma, en það verk var sýnt í
Borgarleikhúsinu. Einnig hafi
Vassili Sigarev verið með verk á
hátíðinni, en hann samdi Svarta
mjólk sem Þjóðleikhúsið setti
upp á síðasta leikári.

Að mati Jóns Atla er
rússneskt leikhús allt öðruvísi
en það sem við Íslendingar eig-
um að venjast. Það sé meira með
puttann á púlsinum sem sé í ætt
við það sem hann vilji gera. „Í ár
var meðal annars verið að setja
upp verk sem fjallaði um
fjöldamorðin í Beslan,“ útskýrir

hann og segir ennfremur að
áhorfendur láti sína skoðun í
ljós. „Reglan er sú að ef áhorf-
endum líkar ekki við verkið er
staðið upp og púað,“ segir hann
og hlær.

Það er greinilegt að Jón Atli
og hópurinn allur hefur notið
þess að vera þarna í háborg leik-
listarinnar. „Framlag Rússa til
leikhússins er ómetanlegt og í
Moskvu er leiklistarsagan á
hverju götuhorni,“ segir hann.
Þarna hafi þeim því gefist tæki-
færi til að hitta jafnaldra sína
sem eru þeirrar skoðunar að
leikhúsið skipti máli. „Leikrit
segja meira en mörg orð um það
hvernig við erum.“ ■

VESTURPORT: SIGRAR NEW DRAMA FESTIVAL

Verðlaun sem eru ekkert bull

HIN HLIÐIN > ÍVAR ÖRN SVERRISSON

Hvernig ertu núna? Ég er bara nokkuð góður.
Augnlitur? Blár.
Starf? Ég er leikari og dansari innan sviga.
Stjörnumerki? Vatnsberi.
Hjúskaparstaða? Ég á góða konu og yndislegan strák og bý með þeim
báðum.
Hvaðan ertu? Ég segi alltaf að ég sé úr 104 Reykjavík þar sem Heimarnir
og Langsholtsvegurinn eru.
Helsta afrek? Að vakna með syni mínum upp úr klukkan 6 í tvö ár.
Helstu veikleikar? Að gefast ekki upp. Stundum er bara ágætt að gefast
upp.
Helstu kostir? Ætli það sé ekki að taka lífinu með jákvæðu hugarfari. Ég
hef reynt að temja mér það.
Uppáhaldssjónvarpsþáttur? America’s Next Top Model.
Uppáhaldsútvarpsþáttur? Morgunþátturinn Capone.
Uppáhaldsmatur? Ég er mjög hrifinn af góðri ítalskri matargerð. Það er
góð leið til að ná sér í mikla orku í hádeginu.
Uppáhaldsveitingastaður? Í augnablikinu er það McDonald’s.

Uppáhaldsborg? Reykjavík. Ég kann best á hana.
Áhugamál? Það eru kvikmyndir, körfubolti og fjallahjólreiðar.
Viltu vinna milljón? Ég bara spila ekki í svona lottói. Ég vil
frekar vinna í lotteríi lífsins.
Jeppi eða sportbíll? Það er kominn vetur. Ég þarf eigin-
lega jeppa núna til að geta boðið fleirum með í bíltúr.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir
stór? Ég ætlaði að verða Lukku-Láki, ég var
alveg með það á hreinu. 
Hver er fyndnastur/fyndnust? Konan mín er
algjör húmoristi.
Hver er kynþokkafyllst(ur)? Konan mín er lang
kynþokkafyllst, það er eiginlega þess vegna sem ég er með
henni.
Trúir þú á drauga? Já, eiginlega. Ég reyni samt að láta það ekki
hlaupa með mig í gönur.
Næst á dagskrá? Það er að túra um Japan sem dansari ásamt
tíu öðrum listamönnum.

Vill vinna í lotteríi lífsins

...fær Þorbjörg Hafsteinsdóttir
næringarþerapisti fyrir að kynna
skynsamlegt mataræði fyrir Ís-
lendingum.

HRÓSIÐ

FRÉTTIR AF FÓLKI

JÓN ATLI Er með ýmislegt á prjónunum og stefnir að því að vera með tvö verk á
fjölunum í vetur.
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BRIM Leikritið hefur farið sigurför hvar sem það hefur verið sýnt og fékk hæstu einkunn hjá finnskum gagnrýnendum þegar það var
sýnt þar í landi.

Valdís Gunnarsdóttir
Sunnudagsmorgna 9-12

Í þessari viku hefur staðið yfir mik-
il trallhátíð sem gengið hefur undir
nafninu Reykjavik to Rotterdam,
Icelandic Culture Festival. Þar hef-
ur íslensk tónlist fengið að hljóma
og sýndar kvikmyndir eftir Dag
Kára, Friðrik Þór, Þorgeir Guð-
mundsson og Hrafn Gunnlaugsson.

Kristín Bára, betur þekkt undir
nafninu Kira Kira, spilaði á
Lanteren Venster ásamt Mugison
og Kippa Kaninus. Hún var mjög
ánægð með útkomuna. Hún hafði
meðal annars tekið í fyrsta skipti
lag sem hún og Þráinn Óskarsson
sömdu til sonar Mugisons. „Svo
fékk ég Mugison og Pétur Ben með
mér til að spila Bless martröð, en ég
kenndi þeim það baksviðs,“ segir
hún, en þess má geta að uppselt var
á alla tónleika. 

Þetta er í fyrsta skipti sem þessi
hátíð er haldin en svo vel tókst til að
nú stendur til að halda hana annað
hvert ár. Kristín segir að margir Ís-
lendingar hafi lagt leið sína til Rott-

erdam ásamt fjölda fólks sem hafi
drifið að úr nærliggjandi sveitum.
„Það var mikið af löndum okkar
þarna og það getur verið mjög
hjartastyrkjandi að vita af banda-
mönnum sínum út í sal,“ útskýrir
hún og segir það geta reynst sigur-
sælt á raunastundu að berskjalda

sig. „Við Mugison eigum það sam-
eiginlegt. Ég með mínum róman-
tísku slysasögum og hann með sín-
um kúkasögum,“ segir hún og hlær. 

Framundan hjá Kristínu Björgu
eru tónleikar á Airwaves og þá er
stutt í útgáfu nýrrar plötu frá henni
hjá Smekkleysu. ■

MUGISON OG KIRA KIRA Héldu saman tónleika í Rotterdam á mikilli hátíð sem haldin
var þar í borg en aðrir sem komu fram voru meðal annars glysdrengirnir í Trabant og Jó-
hann Jóhannsson ásamt Eþós kvartettinum.
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Segir rómantískar slysasögur

07.02.1977





SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099  Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Ískaldur

Léttur öllari ROYAL

Nýr konunglegur!

Umfer›ar-
ökuflórinn

VERNHARÐS ÞORLEIFSSONAR

BAKÞANKAR

Ég bý í Grafarholti og þarf því að aka
smáspotta þegar ég fer í bæjarleið-

angur. Ég er uppalinn á Akureyri og
lærði að keyra þar. Þegar ég flutti til
Reykjavíkur þurfti ég að læra að keyra
hér. Í ljósi þess að ég keppti í íþróttum
lengi vel leit ég á þetta sem hverja aðra
áskorun. Hérna voru einfaldlega fleiri til
að keppa við. Við karlmenn erum
miklum mun verri en konur hvað þetta
varðar.

ÉG HELD að peningar og umferð séu
það tvennt sem breytir fólki hvað mest.
Sallarólegir skrifstofumenn setjast upp
í bílinn sinn að loknum löngum vinnu-
degi, en í stað þess að stilla á Létt 96,7
og reyna að raula með í viðlaginu breyt-
ast þeir í Michael Schumacher með fyr-
irtíðaspennu. Ég skil þetta að mörgu
leyti. Ég hef nefnilega farið í naflaskoð-
un og fundið rót vandans. Þetta liggur í
genunum. Við karlmenn erum nefnilega
flestir að upplagi með þörf fyrir að
vinna aðra í einhverju. Margar konur
eru það að sjálfsögðu líka en þetta er
meira áberandi með karlmenn. Og ef
atvinna karlmannsins er þess eðlis að
hann fær ekki útrás fyrir þessa þörf þá
er heimferðin einn af seinustu sénsun-
um sem hann fær þann tiltekna dag til
að vinna einhvern í einhverju. 

UM HELGAR er það fótboltinn. Ef
maðurinn spilar ekki knattspyrnu sjálf-
ur þá á hann sér uppáhaldslið. Og takið
nú eftir, liðið kallar hann „okkur“. Það
voru ekki bara knattspyrnumennirnir
sem fá milljónir fyrir að spila leikinn
sem unnu heldur vorum það „við“ sem
unnum leikinn. Ef „við“ töpuðum leikn-
um tekur maðurinn út tímabil sem ein-
kennist af gremju og pirringi sem er
auðvitað afleiðing ófullnægðrar þarfar
mannsins til að vinna einhvern í ein-
hverju.

EN HVAÐ er til ráða? Hvernig getum
við náð taumhaldi á umferðinni aftur,
já, og gert helgarnar að gæðatíma fjöl-
skyldunnar án tilits til þess hvernig
leikurinn hjá „okkur“ fór? Mín hug-
mynd er sú að þið konur nýtið ykkur
þessar innherjaupplýsingar okkur öll-
um í hag. Hvernig væri til dæmis að
taka eina netta skák yfir morgunmatn-
um og leyfa karlinum að vinna. Olsen-
olsen gæti jafnvel virkað líka ef karlinn
er mjög lélegur í skák. Þarna er upplagt
tækifæri til að senda karlmanninn í
vinnuna í sigurvímu sem vonandi endist
langt fram á kvöld og gerir heimferð
okkar allra öruggari fyrir vikið. ■


