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Frá Kópavogsskóla• Óskum eftir að ráða starfsmann í 50%
starf í Dægradvöl, vinnutími frá 13-17.
Um er að ræða skemmtilegt starf með
börnum í 1. – 4. bekk. Það getur hentað
vel með námi og er ekki síður fyrir
karla en konur.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi SfK og
Launanefndar sveitarfélaga. Nánari upplýsingar
veitir skólastjóri í síma 570 4960. Fyrirspurnir má
einnig senda á goa@kopavogur.is

Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja 
um starfið.

Stútfullt blað af at-
vinnuauglýsingum

 Rannveig Rist, forstjóri 
ÍSAL, segir það 
hafa komið sér 
og stjórn 
móðurfélags
Alcan í opna 
skjöldu að íbúar 
í Hafnarfirði 
myndu hafa 
síðasta orðið 
um það hvort 
stækkunar-
áform fyrirtæk-
isins nái fram að ganga. 

„Það er umhugsunarefni fyrir 
þá sem vilja fjárfesta í atvinnu-
starfsemi á Íslandi og forsvars-
menn atvinnulífsins hér á landi að 
það skuli vera kosið um framtíðar-
áform einkafyrirtækis eftir að 
umtalsverðum tíma og fjármunum 
hefur verið eytt í undirbúnings-
vinnu,“ segir Rannveig í ítarlegu 
viðtali við Fréttablaðið um stækk-
unaráform fyrirtækisins, umtöluð 
starfsmannamál, stjórnunarstíl og 
stóriðjuumræðu.

Atkvæðagreiðsla  
kom á óvart

Opið 13–17
í dag

Strákarnir einir eftir

 Sex konur höfnuðu í tíu 
efstu sætum í prófkjöri Samfylk-
ingarinnar í Reykjavík, þar af 
fjórar í efstu átta. Steinunn Valdís 
Óskarsdóttir, eini nýliðinn af átta 
efstu, var í áttunda sæti þegar 
Fréttablaðið fór í prentun í gær-
kvöld. Þá átti eftir að telja um 300 
atkvæði og var mjótt á munum á 
milli Steinunnar og Marðar í sjö-
unda sætið. Samfylkingin hefur 
nú átta þingmenn í Reykjavíkur-
kjördæmunum tveimur. Fyrir 
fjórum árum voru fjórar konur í 
tíu efstu sætunum.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
hlaut nokkuð afgerandi kosningu í 

efsta sætið, eða um 70 prósent 
atkvæða. Það er þó öllu minna en 
Geir H. Haarde, formaður Sjálf-
stæðisflokksins, hlaut í prófkjöri 
sjálfstæðismanna í Reykjavík, en 
þar fékk hann 89 prósent atkvæða 
í efsta sætið. Össur Skarphéðins-
son fékk örugga kosningu í annað 
sætið og Jóhanna Sigurðardóttir 
hafnaði í því þriðja.

Hart var barist um fjórða sætið 
og sjö sóttust eftir því, þar af fimm 
þingmenn. Ágúst Ólafur Ágústs-
son, varaformaður flokksins, varð 
þar hlutskarpastur og Helgi Hjörv-
ar, sem einnig sóttist eftir fjórða 
sætinu, lenti í fimmta sæti. 

Ingibjörg Sólrún kveðst mjög 
ánægð með niðurstöðuna. „Forysta 
flokksins fær almennt góðan stuðn-
ing, formaður, varaformaður og 
formaður þingflokks. Síðan er jafn-
ræði milli kynja á listanum þannig 
að þetta er öflugur listi sýnist 
mér.“

Guðrún Ögmundsdóttir, sitjandi 
þingmaður, hafnaði það neðarlega í 
prófkjörinu að ljóst er að hún mun 
víkja af Alþingi í vor. Hún segir þó 
að líf sé eftir pólitík og að niður-
staðan sé ekki vonbrigði. Össur 
Skarphéðinsson segist munu sjá 
eftir vinkonu sinni úr þingflokkn-
um.  - 

Konur skipa sex af 
tíu efstu sætunum 
Fjórar konur höfnuðu á meðal átta efstu manna í prófkjöri Samfylkingarinnar 
í Reykjavík. Ágúst Ólafur Ágústsson varð í fjórða sæti. Steinunn Valdís Óskars-
dóttir er eini nýliðinn meðal átta efstu. Guðrún Ögmundsdóttir hættir í vor.

 Árni Mathiesen 
fjármálaráðherra mun leiða lista 
sjálfstæðismanna í Suðurkjör-
dæmi samkvæmt fyrstu tölum úr 
prófkjöri þaðan, en þegar 
Fréttablaðið fór í prentun í 
gærkvöld var búið að telja um 35 
prósent atkvæða. 

Árni Johnsen var í öðru sæti 
og virðist því vera að snúa aftur á 
þing. Flokkurinn hefur þrjá 
þingmenn í kjördæminu, þau 
Drífu Hjartardóttur, Guðjón 
Hjörleifsson og Kjartan Ólafsson. 
Kjartan var í þriðja sæti við 
fyrstu tölur og Drífa í því fjórða. 
Gunnar Örlygsson, sem gekk til 
liðs við Sjálfstæðisflokkinn á 
kjörtímabilinu en var kosinn á 
þing fyrir Frjálslynda flokkinn, 
var ekki á meðal sex efstu manna. 
Samkvæmt þessum tölum falla 
því mögulega þrír þingmenn. .

Árni Johnsen 
snýr aftur

 „Mín fyrstu viðbrögð eru þau að ég er 
ánægður og þakklátur fyrir þennan stuðning. Ég er 
að ná þeim árangri sem ég stefndi 
að og það er ekki hægt að biðja 
um meira,“ sagði Ármann Kr. 
Ólafsson sem í gær hlaut þriðja 
sætið í prófkjöri Sjálfstæðis-
flokksins í Suðvesturkjördæmi.

Gríðarleg barátta var um 
fjórða sætið í talningunni í gær-
kvöldi. Ragnheiður Ríkharðsdótt-
ir var í fjórða sæti eftir að fyrstu 
tölur voru birtar. Þá var Jón Gunn-
arsson í sjötta sæti. Um tíma voru 
Jón og Ragnheiður hnífjöfn í 
fjórða til fimmta sæti. Síðan skipt-
ust þau Ragnheiður og Jón á að 
vera í fjórða og sjötta sætinu. 
Þegar Fréttablaðið fór í prentun höfðu 5.900 atkvæði 
af um 6.000 atkvæðum verið talin og var Ragnheið-

ur í fjórða sætinu og Jón í sjötta sæti. „Þetta er bara 
flott og ég er þakklát fyrir þann stuðning sem ég 

fengið,“ sagði Ragnheiður.
Þorgerður Katrín Gunnars-

dóttir menntamálaráðherra varð 
efst í prófkjörinu og Bjarni Bene-
diktsson alþingismaður varð í 
öðru sæti. Ragnheiður Elín Árna-
dóttir var í fimmta sæti er Frétta-
blaðið fór í prentun. Sigurrós Þor-
grímsdóttir alþingismaður náði 
ekki einu af sex efstu sætunum.

„Ég er þakklát fyrir þann 
stuðning sem ég fæ í fyrsta sætið. 
Við erum hér að móta mjög sterk-
an og frambærilegan lista sem er 
mjög sigurstranglegur í kosning-
unum í maí. Við þurfum á öllum 

okkar styrk að halda,“ sagði Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir. -

Hart tekist á um fjórða sætið 



 Tveir menn voru 
handteknir í gærdag vegna grun-
semda um fjársvik í kjölfar þess 
að kortalestursbúnaður fannst á 
tveimur hraðbönkum á höfuðborg-
arsvæðinu. Fjársvikadeild lög-
reglunnar í Reykjavík hefur unnið 
hörðum höndum að rannsókn 
málsins undanfarna daga og hand-
samaði loks mennina í gær á gisti-
heimili í Kópavogi. 

Búnaðurinn sem mennirnir eru 
grunaðir um að hafa sett upp er 
notaður til að afrita upplýsingar 
greiðslukorta og til að nálgast pin-
númer viðskiptavina hraðbank-
anna. Kortalesararnir geta litið út 
sem hluti af hraðbönkunum og er 

oft komið fyrir við kortarauf 
þeirra eða fyrir ofan lyklaborðið. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins eru mennirnir frá Aust-
ur-Evrópu og komu til landsins 
síðastliðinn mánudag. Annar 
þeirra hafði komið hingað fyrr á 
þessu ári og gisti þá á sama gisti-
heimili. Ekki er vitað á þessari 
stundu hvort mennirnir eigi sér 
vitorðsmenn hér á landi.

Fjársvik af þessu tagi eru mjög 
algeng víða erlendis en tiltölulega 
nýtilkomin hér. 

Í janúar á þessu ári var búlg-
arskur maður handtekinn á Seyðis-
firði með sambærilegan búnað og 
var þá talið að það væri fyrsta til-

raunin til að svíkja út fé með þeim 
hætti á Íslandi. Í sumar fannst 
svipaður búnaður á bensínsjálfsala 
á höfuðborgarsvæðinu.
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Sameinar alla eiginleika sem þú
þarfnast við útsaum eða fíngert föndur

Daylight

Handavinnulampar

 Tugir þúsunda Palest-
ínumanna komu saman við gröf 
Yassers Arafat í gær til að minnast 
þess að tvö ár voru liðin frá því að 
leiðtogi þeirra lést nokkuð sviplega 
eftir að hafa verið við stjórnvölinn 
í Palestínu í nærri fjóra áratugi. 
Athöfnin er einnig talin hafa miðað 
að því að blása lífi í Fatah-flokkinn 
sem Arafat fór fyrir á sínum tíma, 
en flokkurinn hefur staðið höllum 
fæti undanfarin misseri.

Fatah-flokkurinn selflutti Palest-
ínumenn í rútum frá Vesturbakkan-
um inn í miðborg Ramallah. Þá 
gengu þeir fylktu liði í gegnum borg-
ina með palestínska fána, Fatah-
borða og myndir af Arafat á lofti.

Mahmoud Abbas, eftirmaður 
Arafats, ítrekaði kröfur Palestínu-
manna um sjálfstæði á Vestur-
bakkanum og Gaza og hét því að 
halda baráttu Arafats til streitu.

Eftir að hin herskáu Hamas-

samtök náðu völdum í Palestínu 
hefur verið gripið til alþjóðlegra 
refsiaðgerða gegn þjóðinni sem 
hafa komið illa niður á efnahagin-
um. Þetta var fólki ofarlega í huga 
við minningarathöfnina. „Við sökn-

um hans mikið. Eftir fráfall hans 
hefur ástandið einungis versnað. 
Við höfðum menntun og heilsu-
gæslu en nú er allt farið,“ sagði 43 
ára gömul kona frá Vesturbakkan-
um. 

Fjölmenni minntist Arafats

Mijailo Mijailovic, 
morðingi Önnu Lindh, fyrrver-
andi utanríkisráðherra Svíþjóðar, 
var í gær dæmdur til að greiða 
samfanga sínum jafnvirði um 
hálfrar milljónar íslenskra króna 
í skaðabætur fyrir alvarlega 
líkamsárás. Hann sló manninn, 
sem var 59 ára og sofandi þegar 
ráðist var á hann, meðal annars í 
höfuðið með járnstöng með þeim 
afleiðingum að hann hlaut 
alvarlega höfuðáverka.

Mijailovic, sem er 27 ára, var 
dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir 
að ráðast á Lindh í verslunarmið-
stöð í Stokkhólmi 11. september 
2003 og bana henni með hnífi.

Morðingi Lindh 
dæmdur aftur

Árni, ætlarðu að bjóða Russell 
á lundaveiðar?

 Rútubílstjóri skildi 
sex ára gamlan dreng eftir í bið-
skýli við Miklubraut um áttaleytið 
í fyrrakvöld. Drengurinn, Aron 
Ágúst Birkisson, var að koma með 
rútu frá Selfossi og átti að fara út 
við Rauðavatn þar sem faðir hans 
beið til að taka á móti honum. Ein-
hver misskilningur virðist þó hafa 
orðið og bílstjórinn setti hann þess 
í stað út við Miklubrautina í 
vonskuveðri.

Ólína Sverrisdóttir, amma 
Arons, segir að fjölskyldan sé ekki 
enn búin að jafna sig á þessu og 
prísar sig sæla yfir því að ekki fór 
verr. „Fósturpabbi hans ítrekaði 
við bílstjórann tvisvar eða þrisvar 
að hann ætti að fara út við Rauða-
vatn þar sem pabbi hans myndi 
sækja hann. Hann setti drenginn 
fremst í rútuna til að tryggja að 
hann myndi ekki gleymast. En 
þegar þeir eru komnir í bæinn þá 
gleymir bílstjórinn að stoppa 
þangað til hann setur sex ára gam-
alt barnið eitt út niðri í bæ á ein-
hverri stoppistöð á Miklubraut-
inni og sagði honum að einhver 
kona myndi koma og sækja hann. Í 
hræðilegu veðri og svartamyrkri. 
Hann sat þarna í einhvern tíma en 
gekk síðan af stað í leit að bensín-
stöð til að hita sér og fá hjálp. 
Hann varð náttúrulega blautur og 
honum var orðið mjög kalt. Þá var 
einhver sem fann hann og kom 
honum til lögreglu. En maður 
hugsar alltaf, hvað ef? Þetta verð-
ur að minnsta kosti til þess að 
barnið fer ekki upp í rútu aftur.“

Reynir Ari Þórsson, aðstoðar-
forstjóri Þingvallaleiða, segir að 
kona hafi hringt í bílstjóra rútubif-
reiðarinnar og beðið hann um að 

stoppa við Miklubrautina og setja 
út barn sem var í rútunni. „Bíl-
stjórinn virðist hins vegar hafa 
ruglast eitthvað og beðið vitlaust 
barn um að fara út úr bílnum. En 
hann hringdi sjálfur í lögregluna 
þegar hann kom niður á BSÍ og átt-
aði sig á mistökunum. Hann er 
alveg miður sín yfir þessu.“

Reynir segir að tekið verði á 
málinu þegar bílstjórinn komi 
aftur úr fríi og búinn að jafna sig. 
Hann segir lítið annað hægt að 

gera til að koma í veg fyrir svona 
lagað en að ræða við bílstjórana 
og brýna fyrir þeim að fylgjast 
betur með. 

Að sögn vakthafandi varðstjóra 
hjá lögreglunni í Reykjavík var 
drengurinn í furðugóðu ásigkomu-
lagi þegar komið var með hann á 
lögreglustöðina. Aftur á móti hafi 
faðir hans ekki verið jafn hress, 
þegar hann kom og sótti hann, yfir 
ábyrgðarleysi rútubílstjórans.

Skildi sex ára dreng 
einan eftir í biðskýli
Rútubílstjóri setti sex ára gamlan dreng út við biðskýli við Miklubraut í vonsku-
veðri í gærkvöldi. Ókunnugt fólk fann hann kaldan og blautan á gangi og 
keyrði á lögreglustöð. Rútubílstjórinn er miður sín yfir þessu. 

Forsætisráðherra
Bretlands, Tony Blair, ætlar sér 

að fara með ný 
gögn til 
Washington í 
næstu viku í 
þeim tilgangi 
að reyna að 
breyta um 
stefnu í 
sambandi við 
þróun mála í 
Írak. Þetta 
staðfestir

talsmaður Blairs en neitar að 
gefa nokkuð upp um innihald 
gagnanna.

Breska dagblaðið The Guardi-
an spáir því að Blair muni reyna 
að fá ríkisstjórn Bush til að opna 
fyrir viðræður við nágrannalönd 
Íraks, Sýrland og Íran. Einnig 
telur blaðið að Blair muni þrýsta 
á Bush að ná sáttum milli Ísraels 
og Palestínu í þeim tilgangi að 
lægja stríðsölduna í Miðaustur-
löndum.

Blair hefur tapað miklu fylgi í 
Bretlandi vegna stuðnings við 
Bush um árin.

Blair kemur 
með ný gögn

 Karlmaður á fertugs-
aldri var dæmdur í átta mánaða 
fangelsi í Héraðsdómi Reykjavík-
ur á föstudag. Þar af voru sex
mánuðir skilorðsbundnir. 

Ákærði var tekinn með rúm 
hundrað grömm af amfetamíni og 
rúm 140 grömm af kókaíni á 
heimili sínu í lok júlí síðastliðins. 
Þetta er fyrsta brot mannsins og 
játaði hann brot sitt fyrir 
dómnum.

Fíkniefni ákærða voru einnig 
gerð upptæk og var honum gert 
að greiða sakarkostnað í málinu 
sem og þóknun skipaðs verjanda 
síns.

Var með kókaín 
og amfetamín

Landhelgis-
gæslan hefur í samstarfi við 
Siglingastofnun fylgst með 
ferðum 50 þúsund tonna olíuskips 
frá því seint á fimmtudagskvöld. 
Haft var samband við skipið þegar 
það hélt norður undir 12 sjómílna 
landhelgina suður af Ingólfshöfða 
en þar var búist við allt að 9 metra 
ölduhæð í gær.  

Skipið heitir NS Pride og er 176 
metra langt og var að koma frá 
Murmansk á leið til New York með 
25 þúsund tonn af bensíni. Land-
helgisgæslunni og Siglingastofnun 
er kunnugt um aukna umferð stórra 
olíuflutningaskipa á siglingaleið-
inni. Varðskip hefur verið sent 
áleiðis á þessar slóðir til að vera í 
nálægð ef á þarf að halda.

Varðskip sent 
til öryggisgæslu



BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL

Nissan Micra  H/B Visia sjsk.
Á götuna: 06.04  Ekinn: 47.000 km
Verð: 1.290.000 kr.  Skr.nr. ID977

Renault Mégane W/G Scénic sjsk.
Á götuna: 09.03 Ekinn: 20.000 km
Verð: 1.290.000 kr.  Skr.nr. UG556

Subaru Forester sjsk.
Á götuna: 08.98  Ekinn: 113.000 km
Verð: 700.000 kr. Skr.nr. VH711

Subaru Forester sjsk.
Á götuna: 09.01  Ekinn: 73.000 km
Verð: 1.290.000 kr.  Skr.nr. NJ979

Subaru Impreza 5 gíra
Á götuna: 07.00  Ekinn: 125.000 km
Verð: 670.000 kr. Skr.nr. TX877

Suzuki Grand Vitara XL-7 5 gíra
Á götuna: 01.03  Ekinn: 78.000 km
Verð: 1.900.000 kr. Skr.nr. NE992

Suzuki Vitara  JLXi  5 gíra
Á götuna: 03.00  Ekinn: 120.000 km 
Verð: 690.000 kr. Skr.nr. UK055

VW Golf H/B Comfortline sjsk.
Á götuna: 11.05  Ekinn: 27.000 km
Verð: 1.630.000 kr.  Skr.nr. UZ862

VW Golf W/G GL sjsk.
Á götuna: 10.00  Ekinn: 100.000 km
Verð: 690.000 kr. Skr.nr. RX848

VW Passat W/G 4WD 5 gíra
Á götuna: 06.99  Ekinn: 125.000 km
Verð: 790.000 kr.  Skr.nr. JE464

Toyota Prius Hybrid sjsk.
Á götuna: 11.00  Ekinn: 58.000 km
Verð: 1.090.000 kr.  Skr.nr. SZ580

Dodge Caravan VAN Grand sjsk.
Á götuna: 02.00  Ekinn: 105.000 km 
Verð: 1.630.000 kr.  Skr.nr. YF486

Honda CR-V  Advance sjsk.
Á götuna: 04.05  Ekinn: 28.000 km
Verð: 2.890.000 kr. Skr.nr. MM493

MMC Pajero Sport GLSi 5 gíra
Á götuna: 07.05  Ekinn: 38.000 km
Verð: 2.890.000 kr.  Skr.nr. UO765

1.330.000.- 2.590.000.-

990.000.-

490.000.- 1.590.000.-

590.000.- 790.000.-

1.330.000.-

450.000.- 950.000.-

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og 
viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort í 
flokknum Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar 
bjóðum við þér hann ekki.

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 421-4888

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070
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Núna stendur yfir Bílæði hjá Betri notuðum bílum
þar sem þú getur fengið draumabílinn á draumaverði. 
Og þetta eru engir venjulegir bílar. Allir bílar hjá Betri notuðum bílum eru Úrvalsbílar og Gæðabílar 
sem hafa gengist undir nákvæma skoðun til að tryggja að þið séuð ánægð og örugg.

Líttu inn hjá umboðsmönnum 
Toyota um allt land eða komdu 
á malarplanið við hliðina á 
Toyota á Nýbýlavegi.

490.000.-

990.000.-

450.000.-

2.590.000.-
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 Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir, formaður flokksins, hlaut 
um 70 prósent atkvæða í efsta 
sæti í prófkjöri Samfylkingarinn-
ar í Reykjavík sem fram fór í gær. 
Hún segist ánægð með niðurstöð-
una.
„Ég vissi alltaf að listinn yrði 
sterkur því að það voru öflugir 
frambjóðendur á ferðinni og eig-
inlega nánast sama hvernig á hann 
raðaðist, listinn hefði alltaf orðið 
sterkur. Forysta flokksins almennt 
fær góðan stuðning, formaður, 
varaformaður og formaður þing-
flokks. Síðan er jafnræði milli 
kynja á listanum þannig að þetta 
er öflugur listi sýnist mér.“ 

Össur Skarphéðinsson þing-
flokksformaður hlaut örugga 
kosningu í annað sætið, en hann 
sóttist eftir 2. til 3. sæti. „Ég er 
ákaflega ánægður með það að for-
ystan fékk sterka kosningu. Það er 
gott veganesti inn í komandi vetur 
þar sem flokkurinn þarf að standa 
sameinaður. Það er tregablandið 
fyrir mig að sjá á eftir góðum 
félaga, Guðrúnu Ögmundsdóttur, 
úr öruggu sæti, en maður kemur í 
manns stað.“ Jóhanna Sigurðar-
dóttir sóttist einnig eftir 2. til 3. 
sæti og hafnaði í því þriðja.

Mest var baráttan um fjórða 
sætið á listanum, en alls sóttust 
sjö frambjóðendur eftir því sæti, 
þar af fimm sitjandi þingmenn. 
Ágúst Ólafur Ágústsson, varafor-
maður Samfylkingarinnar, hafði 
betur í baráttunni við félaga sína 
um það sæti. „Ég er auðvitað gríð-
arlega ánægður. Það er úrvalsfólk 
alls staðar þannig að það er alveg 

ljóst að við hefðum alltaf fengið 
mjög góðan lista út úr þessu. Ég 
kvíði engu varðandi alþingiskosn-
ingarnar. Við höfum mikið að 
vinna þar. Við sjáum líka að flokk-
urinn kemur mjög sterkur út úr 
þessu prófkjöri.“

Í fimmta sæti hafnaði Helgi 
Hjörvar, sem einnig sóttist eftir 
fjórða sæti. Samfylkingin hefur 
nú átta þingmenn í Reykjavíkur-
kjördæmunum tveimur.

4.842 manns tóku þátt í próf-
kjörinu. Um 7400 Reykvíkingar 
eru skráðir í flokkinn en óflokks-
bundnir gátu einnig kosið ef þeir 
skrifuðu undir stuðningsyfirlýs-
ingu við framboðið. Í prófkjöri 
flokksins fyrir fjórum árum kusu 
3.605.

Gjafakort
Kringlunnar

Fullkomin jólagjöf fyrir starfsfólkið!
Vertu viss um að starfsfólkið fái jólagjöfina sem
það óskar sér. Pantaðu gjafakort Kringlunnar 
í síma 568 9200 eða á gjafakort@kringlan.is

F
í

t
o

n
/

S
Í

A

 Matvís, Matvæla- 
og veitingafélag Íslands, stendur á 
næstunni fyrir vinnustaðaheim-
sóknum til að afla upplýsinga um 
stöðu erlendra starfsmanna og 
ráðningarkjör þeirra í matvæla- 
og veitingageiranum. Matvís hefur 
ráðið starfsmann til að sinna 
þessu.

Níels S. Olgeirsson formaður 
segir að verið sé að kortleggja 
átakið og ákveða hvernig eigi að 
standa að því. Sennilega verði 
reynt að ná samkomulagi við 
starfsgreinafélögin um samstarf. 

Níels segir ljóst að atvinnurek-
endur forðist að skrá fagmenntaða 
útlendinga í Matvís ef þeir komist 

upp með annað. „Þegar við komum 
á veitingahús lendum við í því að 
hluti starfsfólksins er félagsmenn 
hjá okkur og aðrir í Eflingu. Það 
gengur ekki upp að athuga okkar 
mann en láta Eflingarmanninn 
vera. Þetta hlýtur því að vera sam-
starfsverkefni,“ segir hann. 

Miklum innflutningi fólks fylgi 
alltaf börn og makar sem taki 
íhlaupavinnu og skrái sig hvergi. 
Þetta verði að kanna. „Við erum að 
reyna að afla okkur upplýsinga um 
hve mikið þetta er. Við fáum mikið 
af kvörtunum um að það sé nánast 
óþolandi að geta ekki fengið 
afgreiðslu á veitingastað, í að 
minnsta á ensku,“ segir hann.

Makar og börn í aukavinnu
 Yfir 200 ástralskir 

ökumenn hafa komist hjá hraða- 
og stöðumælasektum með því að 
skella skuldinni á tvo menn, 
annan látinn. Lög á svæðinu 
kveða á um að ef ökumaður sver 
eið þess efnis að hann hafi ekki 
verið undir stýri þegar brot var 
framið þá sleppi hann við sekt.

Í ljós kom að 238 ökumenn 
höfðu skellt skuldinni á sömu tvo 
mennina – annan þeirra látinn. 
Ökumennirnir höfðu þannig 
komist undan því að greiða 
samtals rúmlega fjórar milljónir í 
sektir. Margir þeirra eiga yfir 
höfði sér allt að fimm ára fangelsi 
fyrir að sverja falskan eið. 

Skuldum skellt 
á látinn mann

Einn nýliði í hópi 
átta efstu manna
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Össur Skarphéðinsson og Jóhanna Sigurðardóttir 
höfnuðu í þremur efstu sætunum í prófkjöri Samfylkingarinnar í Reykjavík. 
Ágúst Ólafur Ágústsson varð í fjórða sæti. Um 4.800 manns kusu í prófkjörinu.
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Bestu dekkin 
átta ár í röð! 

Í átta ár í röð hafa Toyo dekkin verið 
valin þau bestu af Tire Review 

Magazine, sem er tímarit sjálfstæðra 
hjólbarðasala í Bandaríkjunum.

www.bifrost.is imíSsenragroB113 0003334

08:15 Eiríkur Bergmann Einarsson, forstöðumaður Evrópu- 
fræðaseturs Háskólans á Bifröst kynnir nýja ritgerð: 
Verktakinn í Brussel

08:35 Marius Vahl, sérfræðingur í málefnum EFTA ríkjanna
hjá CEPS stofnuninni (Center for European Policy 
Studies)í Brussel: Double democratic deficit influence
of the EEA on democracy in Iceland and Norway. 

09:15 Pallborðsumræður og spurningar úr sal

Katrín Jakobsdóttir, bókmenntafræðingur
Kristrún Heimisdóttir, lögfræðingur
Bjarni Már Gylfason, hagfræðingur Samtaka iðnaðarins
Ögmundur Jónasson, formaður stjórnar Evrópu-
fræðaseturs

Aðgangur er ókeypis og allir eru velkomnir

Grand Hótel Reykjavík, miðvikudaginn 15. nóvember 
kl. 08:15-10 í salnum Háteigi

Evrópusamvinnan
og lýðræðið
Morgunfundur Evrópufræðaseturs á Bifröst, 
í samstarfi við Samtök atvinnulífsins, BSRB, ASÍ
og Samtök iðnaðarins

 Flestir segjast 
vilja sjá Geir H. Haarde, forsætis-
ráðherra og formann Sjálfstæðis-
flokksins, áfram í starfi sam-
kvæmt nýrri skoðanakönnun 
Fréttablaðsins. 47,9 prósent þeirra 
svarenda sem afstöðu tóku nefna 
hans nafn. 

Næstflestir nefna Ingibjörgu 
Sólrúnu Gísladóttur, formann 
Samfylkingar, eða 22,0 prósent. Þá 
nefna 16,6 prósent Steingrím J. 
Sigfússon, formann Vinstrihreyf-
ingarinnar - græns framboðs. 

Hinir tveir formennirnir eru 
nefndir í innan við fimm prósent-
um tilvika. 3,8 prósent segjast 
vilja að Jón Sigurðsson, formaður 
Framsóknarflokksins, verði næsti 
forsætisráðherra og 2,8 prósent 
segjast vilja að Guðjón Arnar 
Kristinsson, formaður Frjálslynda 
flokksins, verði næsti forsætis-
ráðherra.

6,9 prósent sögðust vilja ein-
hvern annan en formenn stjórn-
málaflokkanna sem næsta forsæt-
isráðherra. Í nánast öllum tilfellum 
voru stjórnmálamenn úr Sjálf-
stæðisflokki eða Samfylkingu 
nefndir. Af sjálfstæðismönnum 
var Þorgerður Katrín Gunnars-
dóttir menntamálaráðherra oftast 
nefnd. Af samfylkingarfólki var 
Össur Skarphéðinsson oftast 
nefndur.

Ef miðað er við fylgi stjórn-
málaflokkanna samkvæmt skoð-
anakönnun Fréttablaðsins sem 
birt var á fimmtudag, er ljóst að 
kjósendur vilja ekki alltaf að for-
menn þeirra flokka sem þeir 
hyggjast nú kjósa verði næsti for-
sætisráðherra. Geir H. Haarde og 
Steingrímur J. Sigfússon eru oftar 
nefndir en fylgi flokksins segir til 
um, en aðrir formenn eru sjaldnar 
nefndir. 

Fylgi Sjálfstæðisflokksins 
reyndist 38,5 prósent og er per-

sónufylgi Geirs H. Haarde því 9,4 
prósentustigum meira en flokks-
ins. Karlar vilja frekar að Geir 
verði næsti forsætisráðherra en 
konur og nefna 52,9 prósent karla 
hans nafn, en 41,3 prósent kvenna. 
Þá hefur Geir frekar fylgi á höfuð-
borgarsvæðinu en á landsbyggð-
inni og er hann nefndur af 51,6 
prósentum svarenda á höfuðborg-
arsvæðinu, en 42,7 prósentum 
íbúa í landsbyggðarkjördæmum. 

Vinstri græn mældust með 13,6 

prósenta fylgi og er persónufylgi 
Steingríms J. Sigfússonar 3,3 pró-
sentustigum umfram  fylgi flokks-
ins. Nokkuð fleiri konur en karlar 
vilja að Steingrímur verði næsti 
forsætisráðherra, eða 19,6 prósent 
og 14,3 prósent karla. Þá er meiri 
stuðningur við Steingrím af kjós-
endum á landsbyggðinni, sem nefna 
hann í 18,5 prósentum tilvika, en á 
höfuðborgarsvæðinu, þar sem hann 
er nefndur í 15,2 prósentum tilvika.

Persónufylgi Ingibjargar Sól-
rúnar Gísladóttur sem næsti for-
sætisráðherra er 8,4 prósentustig-
um minna en fylgi Samfylkingar 
sem mældist 30,4 prósent. Konur 
vilja frekar sjá Ingibjörgu Sólrúnu 
sem forsætisráðherra en karlar og 
er hún nefnd af 23,9 prósentum 

kvenna en 20,6 prósentum karla. 
Lítill munur er á afstöðu eftir 
búsetu.

Frjálslyndi flokkurinn var 
hástökkvari fylgiskönnunar Frétta-
blaðsins nú í vikunni, en Guðjón 
Arnar Kristinsson er sjaldnast 
nefndur sem næsti forsætisráð-
herra og er persónufylgi hans 8,2 
prósentustigum minna en flokks-
ins. Lítill munur er á afstöðu kynj-
anna, en nokkur munur er eftir 
búsetu. 4,5 prósent íbúa á lands-

byggðinni segjast vilja að Guðjón 
Arnar verði næsti forsætisráð-
herra, en 1,6 prósent svarenda á 
höfuðborgarsvæðinu.

6,8 prósent sögðust myndu kjósa 
Framsóknarflokkinn, og er því per-
sónufylgi Jóns Sigurðssonar þrem-
ur prósentustigum minna en fylgi 
flokksins. Enginn munur er á 
afstöðu eftir kyni en 5,6 prósent 
svarenda á landsbyggðinni nefna 
nafn Jóns, á móti 2,5 prósentum 
íbúa á höfuðborgarsvæðinu.

Hringt var í 800 kjósendur sem 
skiptust jafnt eftir kyni og hlut-
fallslega eftir kjördæmum. Spurt 
var: Hver vilt þú að verði næsti 
forsætisráðherra? 52,8 prósent 
tóku afstöðu til spurningarinnar.  

Tæpur helmingur 
vill Geir H. Haarde
Um 48 prósent segjast vilja að Geir H. Haarde verði næsti forsætisráðherra 
samkvæmt nýrri könnun Fréttablaðsins. 22 prósent nefna Ingibjörgu Sólrúnu 
Gísladóttur og um 17 prósent Steingrím J. Sigfússon. Aðrir eru sjaldnar nefndir.

 Lögreglan í Los 
Angeles sætir nú harðri gagnrýni 
vegna mynda sem sýna lögreglu-
menn beita miklu harðræði við 
handtöku í ágúst í sumar. Málið 
hefur vakið óhug og reiði meðal 
almennings.

Vegfarandi tók myndirnar 
þegar verið var að handtaka hinn 
24 ára gamla William Cardenas og 
gengu þær um netheiminn á 
vefsíðunni YouTube. Talsmaður 
lögreglunnar telur að eðlilega hafi 
verið staðið að handtökunni og að 
viðbrögð lögreglumanna hafi 
verið rétt. Þetta er ekki í fyrsta 
sinn sem lögreglan í Los Angeles 
sætir gagnrýni fyrir harðræði.

Barsmíðar 
vekja reiði

„Við tókum kæruna 
til baka og ætlum að sjá hvað kemur 
upp úr hattinum hjá þeim,“ segir 
Bjarni Torfi Álfþórsson, formaður 
íþróttafélagsins Gróttu á Seltjarn-
arnesi, sem kærði bæjaryfirvöld 
vegna nýs deilskipulags á Hrólfs-
skálamel.

Grótta telur að með nýja skipu-
laginu sé farið á svig við niðurstöð-
ur íbúakosningar á Seltjarnarnesi 
sem gerði ráð fyrir 1.000 fermetra 
viðbyggingu við íþróttamiðstöðina 
á Hrólfsskálamel.

Jónmundur Guðmarsson bæjar-
stjóri segir á móti að nú séu í bígerð 
á bilinu tvö til þrjú þúsund fermetr-
ar af nýjum íþróttamannvirkjum, 

meðal annars líkamsrækt, barna-
sundlaug og stúkubyggingu. Bjarni 
segir þau mannvirki ekki verða á 
Hrólfsskálamel eins og samþykkt 
hafi verið.

„Það er sennilega hvergi lagt 
eins mikið á hvern íbúa í íþrótta- og 
æskulýðsstarf eins og á Seltjarnar-
nesi. En við viljum tryggja, að þótt 
ekki verði reist viðbygging á morg-
un á Hrólfsskálamel, að gert sé ráð 
fyrir þeim möguleika áður en land-
ið er allt selt.“

Grótta dró kæru sína til baka hjá 
úrskurðarnefnd skipulags- og bygg-
ingarmála eftir að meirihluti sjálf-
stæðismanna í bæjarstjórn skrifaði 
undir yfirlýsingu um að lagt yrði 

fram sáttatilboð í hádeginu á morg-
un, mánudag. Þá um kvöldið ákveð-
ur stjórn Gróttu hvort lögð verður 
fram kæra að nýju áður en kæru-
frestur rennur út á þriðjudag.

Bærinn lofar sáttatilboði

 Liðsmenn skákfélagsins 
Hróksins héldu til Grænlands í 
gær til að kenna heimamönnum 
skák. Þetta er sjöunda ferð Hróks-
ins í þessum tilgangi á fjórum 
árum. Leiðangursstjóri er Stefán 
Herbertsson en með í för eru 
Hrafn Jökulsson, Íris Randvers-
dóttir, Ólafur Kolbeinn Guð-
mundsson, Kristinn Einarsson og 
Björn Karlsson. Á Grænlandi mun 
Sigurður Pétursson, skipstjóri og 
veiðimaður, slást í hópinn. 
Skákvikur verða haldnar í grunn-
skólum þriggja þorpa á austur-
strönd Grænlands. 

Hrafn segir mikinn áhuga á 
skák á Grænlandi og að skákin sé 

kærkomin viðbót við annars lítil-
fjörlegt félags- og æskulýðsstarf.  

Hrókurinn gefur sjötíu börnum 
taflsett auk annars glaðnings í 
þessari ferð. „Eftir þessa ferð 
verðum við búin að gefa í kringum 
þúsund taflsett á Grænlandi og 
erum hvergi hætt. Framtíðin ligg-
ur á Grænlandi,“ segir Hrafn Jök-
ulsson.

Fyrir brottförina í gær var dr. 
Ágúst Einarsson heiðraður á 
Reykjavíkurflugvelli vegna stuðn-
ings við skáklandnámið á Græn-
landi.  

Framtíðin liggur á Grænlandi

Notarðu mannbrodda í 
hálkunni?

Ertu farin(n) að hlakka til 
jólanna?
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Hvaða heimsfrægi leikari 
birtist nýverið sem stuðnings-
maður Árna Johnsen?

Skagamaðurinn Hjörtur 
Hjartarson er genginn til liðs 
við nýtt knattspyrnulið. Hvað 
heitir það?

Hversu stór hluti Íslendinga 
taldi rétt að hefja hvalveiðar 
samkvæmt skoðanakönnun 
Fréttablaðsins?

KRISTINN H.
G UNNARSSON

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

 Vladimir Pútín, forseti Rússlands, fund-
aði í gær með Ali Larijani, aðalsamningamanni Írana 
í kjarnorkumálum, á sveitasetri sínu skammt fyrir 
utan Moskvu. Á fundinum voru einnig Sergei Lavrov, 
utanríkisráðherra Rússlands, og Igor Ivanov, örygg-
isráðgjafi forsetans. Tilgangur fundarins var að 
reyna að fá Írana til að hefja á ný samningaviðræður 
við ríkin sex, Bandaríkin, England, Frakkland, Kína, 
Rússland og Þýskaland, um að Íranar slaki á kjarn-
orkuáætlunum sínum.

Eftir að fyrstu fundarlotunni með rússneskum 
embættismönnum lauk á föstudag sagði Larijani úti-
lokað að Íranar myndu falla frá kjarnorkuáætlunum 
sínum. Hann ýjaði einnig að því að Íranar myndu 
slíta öll tengsl við Alþjóðakjarnorkumálastofnunina 
ef til þess kæmi að alþjóðasamfélagið myndi beita þá 
refsiaðgerðum eins og lagt hefur verið til af Evrópu-
þjóðum.

Lavrov sagði að loknum fundinum í gær að enn 
stæðu vonir til að flötur fyndist á málinu og að hægt 
væri að ljúka samningaviðræðunum við Írana á við-
unandi hátt. 

Pútín fundaði með Larijani

Sala Reykjavíkurborg-
ar á 45 prósenta hlut í Landsvirkj-
un var staðfest í gær með atkvæð-
um fulltrúa meirihluta 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknar-
flokks.

Á borgarráðsfundinum kom 
fram hjá Vilhjálmi Þ. Vilhjálms-
syni borgarstjóra að hann teldi 
gagnrýni Lífeyrisjóðs starfs-
manna Reykjavíkurborgar vegna 
greiðslufyrirkomulags við söluna 
vera byggða á misskilningi. 
Ábendingar um afföll á skulda-
bréfum sem eru hluti greiðslu rík-
isins fyrir hlutinn í Landsvirkjun 
eigi ekki við:

„Enda var það frá upphafi við-
ræðna aldrei markmið samnings-
aðila að lífeyrissjóðirnir fengju 
skuldabréfin til ráðstöfunar á 

fjármagnsmarkaði,“ bókaði meiri-
hlutinn í borgarráði.

Fulltrúar Samfylkingar héldu á 
borgarráðsfundinum til streitu því 
sjónarmiði að Reykjavíkurborg 
hefði fengið of lítið fyrir hlutinn í 
Landsvirkjun. „Verðið sem fæst 
fyrir fyrirtækið er fjarri því að 
vera ásættanlegt, greiðsluformið 
er vont og fyrirvarar um einka-
væðingu halda ekki,“ segir í bókun 
borgarráðsfulltrúa Samfylkingar-
innar.

Fulltrúar Framsóknarflokks og 
Sjálfstæðisflokks svöruðu því til að 
verðmat Samfylkingarinnar væri 
„heimatilbúið“ og meira og minna 
út í loftið. „Þær eru einungis notað-
ar til að breiða yfir eigið pólitískt 
getuleysi við sölu á hlut Reykjavík-
urborgar í Landsvirkjun.“ 

Borgarráð 
staðfesti sölu
Meirihluti borgarráðs staðfesti í gær sölu á hlut 
borgarinnar í Landsvirkjun. Fulltrúar Samfylkingar 
segja enn að verðið sé óásættanlegt en meirihlutinn 
segir slíkar fullyrðingar „út í loftið“.

 Rauði kross Íslands 
fagnar ákvörðun ríkisstjórnarinn-
ar um að verja 100 milljónum til 
að efla íslenskukennslu fyrir 
útlendinga hér á landi. Það hefur 
komið fram í könnun sem félagið 
hélt fyrr á þessu ári að innflytj-
endur sem tala ekki íslensku 
standa einna verst í þjóðfélaginu 
og þetta framtak stjórnvalda er 
lykillinn að lausn vandans að mati 
Rauða krossins.

Félagið telur þessa ákvörðun 
einnig vera mikilvægt skref í þá 
átt að gera innflytjendum kleift 
að nýta hæfileika sína og 
menntun til að verða fullgildir 
þátttakendur í íslensku samfé-
lagi. Þetta kemur fram í tilkynn-
ingu frá Rauða krossi Íslands. 

Mikilvægt skref





Nánara samstarf við 
Evrópusambandið gæti 
eflt öryggi Íslendinga á 
öðrum sviðum en hern-
aðarlegum, en efling 
„harðs“ öryggis hérlend-
is er að mestu undir 
Íslendingum sjálfum 
komið. Forsenda fyrir 
því er mótun sjálfstæðr-
ar varnarmálastefnu. 

Fjórða grein.
Þegar rætt er um öryggis- og varn-
armál er greint á milli „harðs“ 
öryggis og „mjúks“. Hið fyrrnefnda 
á við um ráðstafanir til að bregðast 
hernaðarlega við utanaðkomandi 
ógn við öryggi ríkisins en hið síðar-
nefnda á við um allar aðrar hliðar 
öryggisráðstafana, þar sem hern-
aðarleg viðbrögð eru óþörf. Eftir 
brottför varnarliðsins er „hörðu“ 
öryggi landsins ábótavant, um það 
eru þeir sérfræðingar sammála 
sem Fréttablaðið hefur leitað álits 
hjá. Aðrar hliðar öryggismála hafa 
hins vegar verið efldar hérlendis, 
meðal annars með styrkingu Land-
helgisgæzlunnar og lögreglunnar 
og því samráði og samstarfi sem 
kveðið er á um í nýja samkomulag-
inu við Bandaríkin, en ekki sízt þó 
með efldu samstarfi við systur-
stofnanir í nágrannalöndunum. 

Hnattvæðingin hefur skilað 
Íslandi miklum ávinningi, en hún á 
sér líka skuggahliðar sem kalla á að 
öryggisráðstafanir séu ekki van-
ræktar. Þetta á við um ráðstafanir 
gegn hryðjuverkastarfsemi, skipu-
lagðri glæpastarfsemi á borð við 
smygl á fólki og hættulegum efnum, 
gegn farsóttum og mengunarslys-

um, en einnig gegn hefðbundnum 
ógnum við líf og limi fólks á harð-
býlli eldfjallaeyju, það er náttúru-
hamförum.

Alyson Bailes, forstöðumaður 
sænsku friðarrannsóknastofnun-
arinnar SIPRI og 
gestakennari í 
alþjóðastjórn-
málum við 
Háskóla Íslands, 
segir mikilvægt 
þegar lagt er mat 
á valkosti Íslands 
í öryggismálum, 
að taka tillit til 
þess að helztu 
ógnir nútímans 
eru þess eðlis að 
þær kalla ekki á hernaðarleg við-
brögð. Þetta endurspegli nýja sam-
komulagið við Bandaríkin. Gegn 
hættum á borð við hryðjuverk, far-
sóttir, náttúruhamfarir, mengun-
arslys, eða smygl á efna-/sýkla-
vopnum varði mestu að hafa 
öflugar almannavarnir, sem hafi 
viðbragðsáætlanir, búnað, þjálfað-
an mannafla og skipulag til taks til 
að bregðast við með skilvirkum 
hætti ef slík ógn kemur upp. 

Bailes segir mikla þróun hafa 
orðið í þessum málum á síðustu 
árum og að Íslendingar gætu lært 
heilmikið af hinum Norðurlanda-
þjóðunum í þessu efni, og þá ekki 
aðeins NATO-bandamönnunum 
Norðmönnum og Dönum, heldur 
Svíum og Finnum ekki síður. Síð-
astnefndu þjóðirnar segir hún nú 
vera komnar í sama bát og Íslend-
ingar, að því leyti að þær þurfi að 
treysta þessar öryggisráðstafanir 
sínar alveg eins og við. 

„Mér er það fullljóst að Íslend-
ingar eru óvanir að hugsa til Svía 
og Finna þegar öryggismál eru 
annars vegar, enda voru öryggis-
lausnir þessara þjóða þveröfugar 

við þær sem Íslendingar treystu á 
allan kaldastríðstímann. Svíar og 
Finnar leyfðu engan erlendan her 
innan sinna landamæra og treystu 
á að geta kvatt eiginlega alla þjóð-
ina í herinn á hættutímum, á meðan 
Íslendingar hafa aldrei viljað hafa 
neinn eigin her og treystu þess í 
stað algerlega á að erlendur her-
afli tryggði varnir þeirra. 

Bailes mælir því með því að 
Íslendingar nýti sér vel samráðið 
við hinar Norðurlandaþjóðirnar; 
það gæti „stytt þeim leið“ að 
góðum lausnum á vandamálunum. 
„Hinar Norðurlandaþjóðirnar 
gætu jafnvel boðið hagnýta aðstoð 
þar sem þær hafa á að skipa fleiri 
sérfræðingum í efnavopnum, svo 
dæmi séu tekin, sem gætu þá 
komið Íslendingum til aðstoðar ef 
þeir yrðu fyrir slíkri árás.“ 

Til viðbótar við Norðurlandasam-
ráðið segir Bailes það liggja mjög 
nærri að leita nánara samstarfs 
við Evrópusambandið. „Væri 
Ísland fullgildur aðili að samband-
inu er alveg ljóst í mínum huga að 
það væri nú þegar komið í marg-
víslegt samráð um að móta nýja 
öryggismálastefnu, svo sem með 
tilliti til orkuöryggis. ESB er sem 
stendur mjög upptekið af því að 
efla evrópskt samstarf á því sviði. 
Þetta er eitt af því sem Ísland 
stendur alveg utan við en gæti 
grætt á að vera þátttakandi í.“

„Harðar“ öryggistryggingar 
býður Evrópusambandið þó ekki 
upp á, enn sem komið er að minnsta 
kosti. Í strönduðum stjórnarskrár-
sáttmála ESB er ákvæði um sam-
stöðuskyldu aðildarríkjanna, ef eitt 
eða fleiri þeirra verða fyrir skakka-
föllum á borð við hryðjuverk eða 
náttúruhamfarir. Í þessum málum 
kemur NATO líka að mjög tak-
mörkuðu gagni, að sögn Bailes. 
NATO geti ekki haft forystu um 

þær hliðar öryggismála sem nú á 
dögum skipta mestu, eins og orku-
öryggi, farsóttaöryggi, innra 
öryggi, umhverfisöryggi, fjármála-
öryggi o.s.frv. Þetta séu mál sem 
varði alla Evrópumenn, í flestum 
tilvikum Íslendinga líka. „Það er 
ESB sem er vettvangurinn til sam-
hæfingar lausna í öllum þessum 
málum. Og þegar Bandaríkjamenn 
vilja ræða slík mál við Evrópumenn 
snúa þeir sér til Evrópusambands-
ins,“ segir Alyson Bailes.

Reyndar má halda því fram, að 
Evrópuvæðing íslenzkra öryggis-
mála hafi hafizt strax fljótlega upp 
úr lokum kalda stríðsins, með 
þeirri útvíkkun öryggishugtaksins 
sem þær breyttu aðstæður höfðu í 
för með sér. Við brottfall sóvézku 
ógnarinnar glataði Ísland hernað-
arlegu mikilvægi sínu og Íslend-
ingar urðu að leggja meira af 
mörkum til sameiginlegs öryggis 
NATO en aðstöðu fyrir herstöð. 
Þótt þátttaka Íslands í friðargæzlu 
hafi upprunalega verið hugsuð 
sem sýnilegt framlag til NATO er 
hún dæmi um mjög „evrópska“ 
áherzlu, enda hafa Íslendingar 
meira að segja tekið þátt í slíkum 
verkefnum (á Balkanskaga), sem 
unnin eru í nafni sameiginlegrar 
öryggis- og varnarmálastefnu Evr-
ópusambandsins. Það sem þó hefur 
„evrópuvætt“ íslenzk öryggismál 
mest er þátttakan í Schengen-sam-
starfinu, sem felur í sér víðtækt 
Evrópusamstarf um landamæra- 
og löggæzlu. 

Afdrifaríkt skref í átt að Evr-
ópuvæðingu „harðs“ öryggis 
Íslands var stigið árið 2002, er 
Bandaríkjamenn færðu yfirstjórn 
Keflavíkurstöðvarinnar frá Virg-
iníu til Evrópuherstjórnar Banda-
ríkjahers í Stuttgart í Þýzkalandi. 
Þar með hætti Keflavíkurstöðin að 
vera liður í eigin landvarnakerfi 

Bandaríkjanna og varð þess í stað 
eins og hver önnur herstöð Banda-
ríkjamanna í Evrópu. Að sögn Vals 
Ingimundarsonar sagnfræðings 
vísuðu bandarískir ráðamenn 
strax á árinu 2004 íslenzkum 
stjórnvöldum á að leita til annarra 
Evrópuríkja í NATO til að sinna 
lofthelgiseftirliti hér. 

Erlendir varnarmálasérfræð-
ingar, sem vitnað var til í síðustu 
grein í þessum greinaflokki, hafa 
sagt að nærtækast væri fyrir 
Íslendinga í núverandi stöðu að 
bjóða Keflavíkurflugvöll fram til 
æfinga fyrir herþotur evrópskra 
NATO-ríkja. Það gæti skerpt vit-
und evrópsku bandamannanna 
fyrir varnarþörfum Íslands, sem 
ekki veitti af þar sem hún væri lítil 
sem engin eftir að ráðamenn aust-
anhafs hafa í hálfa öld vanizt því 
að Bandaríkjamenn „sæju alveg 
um“ Ísland.

Hvort Ísland nýti fyrirhugaðar 
árlegar heræfingar, sem kveðið er 
á um í nýja samkomulaginu við 
Bandaríkin, til að stofna með þess-
um hætti til efldra varnartengsla 
við Evrópu, eða grípi til annarra 
ráðstafana til að stoppa upp í veik-
ar hliðar íslenzkra öryggismála, er 
ljóst að aðalforsendan fyrir því 
sem gert verður er að mótuð verði 
vel skilgreind öryggis- og varnar-
málastefna fyrir íslenzka lýðveld-
ið, sem tekur tillit til hinna breyttu 
aðstæðna og er byggð á eigin sjálf-
stæða mati Íslendinga á varnar-
þörfum sínum. Þar sem öryggis-
mál landsins skiptast að óbreyttu á 
mörg ráðuneyti er líka ástæða til 
að velta því fyrir sér, hvort ekki 
reynist þörf á því að sameina 
stjórn þessara mála í eitt fagráðu-
neyti, sem gæti líka haldið betur 
utan um hið fjölþjóðlega samstarf 
og þá þekkingu sem til er í landinu 
á þessu sviði.

Evrópuvæðing öryggismálanna

Frumsýning helgina 11.-12. nóvember
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Ég stundaði framhaldsnám í 
London á árunum 1998 til 2000. 
Það var mjög auðvelt að vera 
útlendingur í þeirri borg og í 
skólanum voru nemendur af 
rúmlega 50 mismunandi þjóðern-
um. Í vinnuhópnum mínum voru 
ásamt mér tveir Bandaríkjamenn, 
einn Indverji, einn Ástrali, einn 
Brasilíumaður og Kínverji hvers 
foreldrar höfðu komist frá Kína 
og endað í Glasgow af öllum 
stöðum. Ég fullyrði að enginn í 
þessum hóp hafði minnsta snert 
af rasisma en við vorum öll 
útlendingar í London, útlending-
ar með mjög ólíkan menningar-
legan bakgrunn. 

Fyrstu dagarnir fóru í 
kynningu á skólanum og því sem 
máli skipti fyrir okkur áður en 
sjálft námið hófst. Meðal annars 
var okkur kynnt sem einhvers 
konar vísindaleg staðreynd að á 
sjöundu viku væru yfirgnæfandi 
líkur á því að samstarfið í 
vinnuhópnum myndi bresta. Þá 
væri vinnuálagið það mikið að 
menningarlegur mismunur gerði 
vart við sig, menn hættu að sýna 
skilning, hættu að hafa þolin-
mæði fyrir því sem var öðruvísi í 
fari náungans. 

Og þrátt fyrir góða vináttu 
gekk það eftir, Brasilíumannin-
um fannst Bandaríkjamennirnir 
vera alltof smámunasamir, 
Bandaríkjamennirnir voru reiðir 
út í Indverjann sem hafði annan 
skilning á reglum um höfundar-
rétt en þeir höfðu, Indverjinn 
líkti öðrum Bandaríkjamannin-
um (kvenkyns) við Lísu Simpson, 
ég og skoski Kínverjinn vorum á 
því að allir væru orðnir vitlausir 
og sá eini sem hélt haus var 
Ástralinn. Allt fór þó vel að 
lokum og okkur tókst að leysa 
málin, enda ekki annað hægt, 
skólagjöldin alveg gríðarlega há. 

Þessir atburðir rifjuðust upp 
fyrir mér þegar umræðan um 

útlendinga á Íslandi fór af stað. 
Það er mjög gott að við ræðum 
þessi mál opinskátt og af alvöru. 
Fjölmargir hafa áhyggjur af því 
hvernig samfélaginu okkar 
gengur að taka á móti útlending-
um og þær áhyggjur á ekki að 
afgreiða sem rasisma. Rasismi er 
einstaklega ógeðfelldur og ber 
með sér allt það versta sem hægt 
er að finna í fari fólks. Við eigum 
ekki að gera slíku fólki þann 
greiða að flokka það með þeim 
sem vilja tala af alvöru um 
málefni innflytjenda. Við rasista 
eigum við alls ekki að tala, en 
stjórnmálamenn verða að ræða af 
skynsemi við alla þá sem hafa 
áhyggjur af þeirri þróun sem 
verið hefur hér á landi undanfar-
in ár. Það er engin ástæða til þess 
að horfast ekki í augu við fámenni 
þjóðarinnar og þá spurningu 
hversu mörgum innflytjendum 
við getum tekið vel á móti. 

Í mínum huga er engin 
spurning um það að Ísland þarf á 
innflytjendum að halda og 
samfélagið okkar er betra og 
fjölbreyttara vegna þeirra. En á 
sama tíma væri það barnalegt að 
ætla að engin vandamál geti 
komið upp vegna þessa. Það er 
nóg að spyrja sig þeirrar 
spurningar hvort við treystum 
okkur til dæmis til að taka á móti 
50.000 útlendingum eða 100.000? 
Við þurfum að gæta þess að þeir 
sem hingað flytja komi til þess 
að vinna og að þeir vinni á þeim 

töxtum og kjörum sem samið 
hefur verið um í kjarasamingum, 
undantekningar þar frá eiga ekki 
að líðast. Jafnframt skiptir öllu 
máli að aðlögun að samfélaginu 
okkar gangi vel fyrir sig.

Aðlögun þýðir ekki að 
innflytjendur eigi að gleyma 
uppruna sínum og hefðum. Þvert 
á móti, við Íslendingar styrkjum 
okkar eigin menningu með því að 
hér býr fólk með mismunandi 
menningarlegan bakgrunn. En 
við viljum ekki að þeir sem 
hingað flytja festist í menningar-
legum afkimum, við viljum að 
þeir verði hluti af okkar samfé-
lagi, okkar menningu og sögu. Að 
þeir verði fyrst Íslendingar og 
síðan Pólverjar, Filippseyingar 
eða hverrar þjóðar sem þeir eru.

Landar okkar sem á sínum 
tíma fluttu til Kanada eru stoltir 
af íslenskum uppruna sínum en 
þeir eru fyrst og síðast Kanada-
menn. Við eigum að nýta okkur 
að það eru margir sem vilja 
flytja til okkar og búa með okkur. 
Við eigum að nota skólakerfið til 
að tryggja að börn innflytjenda 
verði jafníslensk og önnur börn, 
við eigum að taka eins vel á móti 
innflytjendum og við getum. 
Gleymum ekki að það hefur 
gerst í okkar sögu að barn 
innflytjenda settist í stól 
forsætisráðherra, það heitir Geir 
H. Haarde.

Við eigum að tryggja að 
innflytjendur þekki rétt sinn og 
það er til dæmis óþolandi að heyra 
að það séu hér konur af erlendum 
uppruna sem þora ekki að fara frá 
mönnum sem berja þær og 
misnota af ótta við að vera vísað 
úr landi. En við eigum ekki að láta 
eins og þetta sé vandalaust 
verkefni eða að þeir sem hafi 
áhyggjur séu rasistar. Það er 
ávísun á uppgang slíkra afla að 
horfa ekki til reynslu annarra 
þjóða í næsta nágrenni við okkur.

Íslendingar af erlendu bergi brotnir

greinar@frettabladid.is

Ígrein hér í blaðinu 8. nóvember fjallaði 
Jón Ormur Halldórsson dósent m.a. 

um mikilvægi aðgerða alþjóðlegra ríkis-
stofnana vegna loftslagsbreytinga. Þar 
sagði „Hlýnun jarðar er þegar farin að 
valda pólitískum vandamálum sem virða 
ekki landamæri. Sívaxandi straumur 
flóttamanna frá Afríku til Evrópu á sér 
til dæmis að hluta til rætur í breyttu veð-
urfari sem veldur langvarandi þurrkum. 
Margir telja líka að fjöldamorðin í Darfur eigi sér 
rætur í þessu.“

Vissulega er um að ræða pólitískt hitamál sem 
virðir ekki landamæri. En það er ögrun við heil-
brigða skynsemi að halda því fram, að rót fólks-
flótta frá Afríku til Evrópu undanfarið, sé hlýnandi 
veðurfar vegna aukins útblásturs mannsins á gróð-
urhúsaloftegundum. Og setja það í samhengi við 
aðgerðir til að stemma stigu við útblæstri á Vestur-
löndum. Fyrir það fyrsta hefur fólkið í þessum 
heimshluta lengi þurft að glíma við langvarandi 
þurrka. Það er ekkert nýtt. En fleira, miklu mikil-
vægara, kemur til.

Milljónir Afríkubúa eru fórnarlömb fátæktar. 
Og þegar grannt er skoðað kemur það ekki á óvart. 
Réttarríki er ekki til staðar. Spilling er útbreidd. 

Eignarréttur og önnur mannréttindi 
njóta lítillar viðurkenningar og vernd-
ar. Verulegar hömlur eru á frelsi til við-
skipta, innan ríkjanna sem utan. Lífs-
kjör eru því afar bágborin og þróun 
mjög hæg. Þetta gerir fátækum Afr-
íkubúum ekki aðeins erfiðara að takast 
á við vandamál. Skortur á grunninnvið-
um heilbrigðs samfélags býr þau bein-
línis til. Þess vegna yfirgefur þetta 
ógæfusama fólk heimili sín og ferðast 
til ríkja þar sem lífsbaráttan virðist 
ganga betur. Hvort það er einni gráðu 
hlýrra að meðaltali nú en það var fyrir 

10 árum í þessum löndum, vegna mengandi hegðun-
ar mannkyns, er fullkomið aukaatriði í þessu sam-
hengi. Þessar fullyrðingar eru vægast sagt mjög, 
mjög vafasamar.

Alla tíð hafa hörmungar dunið yfir mannkynið 
vegna veðurfars. Hungur þar sem þurrkar eru tíðir, 
sjúkdómar þar sem smitberar dafna vel og stríð þar 
sem deilt er um náttúrugæði. Aðalatriðið er að gera 
fólki kleift leysa vandamálin, laga sig að aðstæðum. 
Ég er ekki sannfærður um að alþjóðlegar ríkisstofn-
anir og hömlur á atvinnufrelsi í heiminum muni 
hjálpa fátækustu íbúum heims – sem hlýnun jarðar 
myndi helst bitna á – í þeirri viðleitni. 

Höfundur er framkvæmdastjóri Rannsóknarmið-
stöðvar um samfélags- og efnahagsmál.

Hitamál og heilbrigð skynsemi

N
ýr tyllidagur er orðinn til með ráðherrabréfi: Feðra-
dagurinn. Ekki færri en þrír félagsmálaráðherrar 
eiga hlut að þessum tilbúningi, allir karlar sem hafa 
klifið metorðastiga Framsóknarflokksins og setið á 
Alþingi með tilstyrk kjördæmaskipunar sem mis-

munar kjósendum eftir búsetu.
Nýi tyllidagurinn á að beina sjónum almennings að kjörum 

feðra í samfélagi nútímans, ekki því forræði sem karlar hafa um 
allan aldur haft í valdstjórn landsins og menningu, heldur veikum 
hliðum, snöggum blettum þeirrar karlamenningar sem ríkir hér 
og karlar, feðraveldið, ræður.

Vandi karlmanna er yfrinn: þegar í bernsku búa þeir við æ 
gisnara skjól á heimilum foreldra, bæði einstæðra og í sambúð. 
Skólakerfið sinnir ekki þörfum þeirra eins og nýjar rannsóknir 
sýna fram á. Drengjum er hættara við brottfalli úr námi en stúlk-
um. Og félagslega standa þeir höllum fæti: áfengissýki og efna-
neysla er meiri hjá körlum en konum. Þeir gangast undir atvinnu-
hætti sem heimta af þeim langan vinnudag og ræna þá eðlilegu 
samneyti við börn sín og ættgarð. Enn verri er staða einstæðra 
feðra. Og sá hópur sem verst stendur í ört stækkandi hópi ein-
stæðinga eru karlar komnir yfir miðjan aldur. 

Nýi feðradagurinn á að koma í staðinn fyrir bóndadaginn 
forna. Kyndugt að Framsóknarflokkurinn sem hefur þrifist á 
atkvæðum kjósenda til sveita og telur sig öðrum flokkum þjóð-
legri stofni tyllidag bóndadegi til höfuðs. Forsvarsmenn nýjung-
arinnar treysta á að verslun og þjónusta geri daginn að sínum. 
Hann verði dagur gjafa og neyslu eins og innfluttir bræður hans: 
allraheilagamessan forna sem heitir upp á nútíma íslensku halló-
vín og valentínusardagurinn ameríski.

Upptaka erlendra hátíðisdaga í árinu lýsir bæði djúpri van-
þekkingu á fornum tyllidögum í kristinni menningu og lífi þjóð-
arinnar. Víst er staða ungra og aldinna karla í íslensku samfélagi 
um margt erfið. En sá vandi verður ekki ræddur eða leystur með 
tyllidagaprjáli. 

Feðradaginn fyrsta ber reyndar upp á mikla prófkjörshátíð 
stóru flokkanna, Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Í gær var 
ráðið í þremur stórum kjördæmum hvernig konur og karlar skip-
uðust niður í efstu sæti framboðslista vorsins. Í dag gefur að líta 
hvaða jafnrétti er með konum og körlum á listum þessara flokka í 
stærstu kjördæmum landins. Prófkjör liðinna vikna gefa til kynna 
að enn sé langt í land að jafnræði ríki í framboði karla og kvenna 
til löggjafarþingsins.

Styrkur kvenlægra sjónarmiða í lagasetningu og lífsháttum 
okkar kann að ráða mestu um hvort feður þessa lands búa við 
bærileg og mannsæmandi kjör í framtíðinni. Konum er brýnna 
að standa vörð um heimili, afkomu þeirra sem höllum fæti standa, 
hag barna og unglinga en körlum. Sagan kennir það hér á landi. Því 
gæti það helst orðið karlkyninu til bjargar og hagsbóta að mátt-
ur kvenna yrði meiri í samfélaginu. Sjónarmið mildi og gæsku, 
umönnunar og athygli réðu meiru, lífi karla á öllum aldri til bóta.

Tyllidagurinn nýi á að vera yfirbót en er yfirklór. Hann gerir 
ekki annað en staðfesta félagslegar aðstæður sem upphafsmenn 
hans hafa borið ábyrgð á í meira en áratug en ekki megnað að 
breyta neinu um. 

Ríkari vonir má binda við að konur rétt ráði meiru. Ekki einung-
is á feðradaginn nýja og bóndadaginn gamla, heldur alla daga.

Nýr feðradagur



ÍFréttablaðinu 20. október 
síðastliðinn minnist Hannes 

Hólmsteinn Gissurarson aðeins á 
hlerunarmálið eftir að hafa rakið 
raunir sínar um eigin aðgang og 
annarra að skjölum. Í orðum 
sínum minnist Hannes á óvinveitt 
ríki sem stjórnvöld hér á landi 
hafi hræðst. Stjórnvöld hér á landi 
hafi njósnað um samskipti fólks 
við þetta ríki með hjálp Stóra 
bróður í vestri. Kjarni málsins 
sagði Hannes og hitti naglann á 
höfuðið. Rússneska þjóðin, hvurs 
ríkisstjórn Hannes var að tala um, 
hefur nefnilega aldrei verið okkur 

óvinveitt. Né aðrar þjóðir. Ég veit 
hreinlega ekki um neina þjóð sem 
er óvinveitt annarri. Með tíðari 
samskiptum milli manna á dögum 
vaxandi samskipta við önnur lönd 
hafa augu manna opnast. Í hinum 
löndunum býr ósköp svipað fólk. 
Fólk með sömu drauma og þrár. 
Fólk sem eyðir eins miklum tíma í 
streðið fyrir lífinu. Vinna fyrir 
fjölskyldunni, ala upp börnin, eiga 
smá tíma fyrir sjálfan sig, lifa í 
friði. Það búa sem sé ekki villi-
menn í hinum löndunum. Villi-
menn sem bíða á ströndinni með 
atgeir í hendi eða fingur á ör. Sem 
betur fer vita flestir hér á jörð að 
lífið snýst um að lifa í sátt og sam-
lyndi hver við annan. Vita að lífið 
á að snúast um samvinnu en ekki 

einhverja óljósa 
keppni um hver kemst 
fyrstur í mark. Sumar 
ríkisstjórnir eru 
hræddar við þessi 
auknu samskipti 
manna á milli og koma 
á njósnastofnunum til 
þess að fylgjast með. 
Það eru einmitt þannig 
ríkisstjórnir sem tak-
marka aðgang fólks að 
skjölum. Ríkisstjórnir 
sem ala á tortryggni 
og ótta og telja sitt 
hlutverk vera að ógna öðrum 
stjórnum. Afleiðingin er sú að fólk 
lifir í ótta við ríkisstjórnir en ekki 
annað fólk. Það eru ekki þjóðir 
sem eiga í ófriði hvor við aðra 

heldur afvegaleiddar 
ríkisstjórnir. Gagn-
kvæm virðing og vin-
átta er það sem þjóð-
irnar vilja rækta sín 
á milli. En það er mis-
jafn sauður í mörgu 
fé. Alvarlega biluð-
um einstaklingum 
tekst stundum með 
múgæsingu að draga 
margmenni með sér í 
stríðsrekstur. Hvort 
þessi stríðsrekstur 
kallast her, hryðju-

verk eða annað skiptir engu máli. 
Afleiðingin er alltaf sú sama. 
Fjöldamorð á eigin tegund. Og 
þessir sömu halda að þeir séu að 
berjast fyrir friði. En friður verður 

ekki að veruleika fyrr en allir 
hætta að berjast. Kominn er tími 
til að ríkisstjórnir hætti að ráðsk-
ast með þjóðir. Hætti að draga 
þær með í gamla sandkassaleikinn 
þar sem skotin ganga á víxl. Ríkis-
stjórnir eiga að vinna fyrir þjóð-
irnar af heilindum. Að uppbygg-
ingu hinna ýmsu verkfæra sem 
þjóðin þarf á að halda. Engin þjóð 
þarf á her- eða njósnaþjónustu að 
halda. Það eru bara hræddar ríkis-
stjórnir með minnimáttarkennd 
sem þurfa slíka þjónustu.

Höfundur býr á Akureyri og er 
ekki í framboði. 

Ógnarstjórnir
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Safnaðu 
Vildarpunktum

GEFÐU FRÍ Í JÓLAGJÖF

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

Evrópa       24.900 kr.*
Bandaríkin 34.900 kr.*
Saga Class Evrópa 49.900 kr.*
Saga Class Bandaríkin 54.900 kr.*

Evrópa 29.900 punktar**
Bandaríkin 43.900 punktar**

**Greiða verður flugvallarskatta (Evrópa 8.200 kr., USA 13.200 kr.)*Skattar eru innifaldir í verði.

Einungis fyrir handhafa 
Vildarkorta VISA og Icelandair.

Komdu virkilega á óvart um þessi jól. Flugferð með Icelandair til Evrópu eða Bandaríkjanna er besti jólapakkinn í ár.

+ Pantaðu jólapakkann á www.icelandair.is.

20% barnaafsláttur gildir í almennu farrými.







Skýrar ljósmyndir af Satúrnusi

„Mér fannst ég aldrei vera 
eðlilegur og ég reyndi 

heldur aldrei að vera það.“

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Bjarney Ragnheiður
Jónsdóttir
frá Þrúðvangi, Vestmannaeyjum,

lést á dvalarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum
9. nóvember sl. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Örn Aanes
Hólmfríður Sigurðardóttir Ragnar Jóhannesson
Gerður Guðríður Sigurðardóttir,
Ragnheiður Anna Georgsdóttir Einar Þ. Waldorff,
Barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Hjartans þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug vegna
andláts

Jóns Guðlaugssonar
fyrrv. framkvæmdastjóra Sælgætis-
gerðarinnar Opal.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki við
Hjúkrunarheimilið Sóltún fyrir kærleiksríka umönnun
og allar góðu samverustundirnar.

Magnús Heiðar Jónsson Inge Christiansen
Guðlaugur Gauti Jónsson
Birgir Rafn Jónsson Ingibjörg Norberg
Sturla Már Jónsson Steinunn Pálsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

LEGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
Í MIKLU ÚRVALI

Okkar elskulegi og ástkæri,

Guðmundur Ingi Ólafsson
Hólabraut 14, Skagaströnd,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans 8. nóvember.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Ólafur R. Ingibjörnsson       Hrönn Árnadóttir
Árný Guðrún Ólafsdóttir      Haraldur Friðriksson
Rebekka Laufey Ólafsdóttir   Ari Þór Guðmannsson
Brynjar Max Ólafsson
Ingibjörn Hallbertsson

Í ár eru liðin 45 ár síðan ungmenna-
skipti hófust á vegum AUS, Alþjóð-
legra ungmennaskipta. Samtökin eru 
sjálfboðaliða- og fræðslusamtök sem 
stuðla að því að kynna ungt fólk fyrir 
framandi menningarheimum. „Við 
sendum íslenska sjálfboðaliða út og 
tökum á móti sjálfboðaliðum frá öðrum 
löndum,“ útskýrði Anna Lúðvíksdóttir, 
framkvæmdastjóri AUS á Íslandi. 
„Núna erum við með tólf manns frá 
Íslandi úti um allan heim, í Afríku, 
Suður-Ameríku og Evrópu. Þau vinna 
að samfélagslegum verkefnum, með 
götubörnum, fötluðum eða öldruðum, 
svo eitthvað sé nefnt,“ sagði Anna. 
„Hingað koma svo krakkar frá Afríku, 
Suður-Ameríku, Asíu og jafnvel Evr-
ópu, en samtökin eru styrkt af Ungu 
fólki í Evrópu, áætlun framkvæmda-
stjórnar Evrópusambandsins.“

Anna segir sjálfboðaliða samtak-
anna öðlast mikla reynslu af skiptun-
um. „Þeir læra tungumálið og ferðast 
mikið. Svo er öflugt félagslíf í kring-
um samtökin, en hér byggist það mikið 
upp á fyrrverandi sjálfboðaliðum og 
þeim erlendu sjálfboðaliðum sem eru 
staddir hér hverju sinni.“ Aðsókn 
Íslendinga í skiptin er nokkuð jöfn, en 
um fimmtán til sautján manns halda 
utan á hverju ári. „Við reynum svo að 
hvetja fólk til að gerast mentorar fyrir 
sjálfboðaliða eða taka á móti þeim inn 
á heimili sitt. Það er alltaf svolítill 
skortur á fósturfjölskyldum,“ sagði 
Anna.

Hún segir aðalmarkmið samtak-
anna að stuðla að fjölmenningu og 
vinna gegn fordómum. „Við viljum 
auka skilning og umburðarlyndi í sam-
félaginu. Það hefur líka sýnt sig hjá 
þeim sem fara út, og eins þeim sem 
koma hingað, að þessi reynsla brýtur 
niður múra og einhverjar staðalímynd-
ir. Þegar fólk fær að reyna þetta sjálft 
breytist hugarfar þess,“ sagði hún, og 
segir það ekki óalgengt að erlendir 
sjálfboðaliðar haldi héðan altalandi á 
íslensku eftir aðeins árs dvöl. „Það fer 
eftir því hvaðan og úr hvaða umhverfi 
þau koma, en ef þau leggja sig fram 
reynist það þeim ekki erfitt að ná 
tökum á málinu,“ sagði hún. 

Samtökin blása til veisluhalda á 
laugardaginn, og segir Anna að áhuga-
samir séu hjartanlega velkomnir þó 

veislan sé sérstaklega hugsuð fyrir 
félagsmenn og fyrrverandi sjálfboða-
liða. Veisluhöldin eru jafnframt fjár-

öflun, og er aðgangseyrir því 500 krón-
ur. Aðalfundur samtakanna fer fram 
fyrr um daginn.

AFMÆLI

Mikið hefur verið um að vera í bóka-
búðinni Eymundsson í Austurstræti 
undanfarið og gerðar hafa verið tals-
verðar breytingar á búðinni sem er 
fastur punktur í lífi margs miðbæj-
armannsins. Í gær var nýtt bóka-
kaffihús á vegum fyrirtækisins Te 
og kaffi opnað með pompi og prakt, 
en það breiðir úr sér á nýrri hæð í 
búðinni. „Þetta er tíu ára gamall 
draumur hjá okkur,“ sagði Þórunn 
Inga Sigurðardóttir, verslunarstjóri. 
„Við ætluðum að framkvæma þetta 
þegar búðinni var breytt fyrir tíu 
árum síðan, en svo frestaðist þetta 
ár frá ári eins og gengur,“ sagði Þór-
unn. „Kaffihúsið er á sérhæð, en svo 
höfum við líka komið fyrir stólum og 
borðum við gluggann sem snýr út að 
Austurstræti,“ sagði Þórunn. Breyt-
ingarnar hafa þó meira í för með sér 
en ljúffengt kaffi, því með stækkun-

inni fá bæði erlenda og íslenska 
deildin meira pláss. 

„Okkur finnst ofsalega gaman að 
fá þetta líf inn í búðina, því bókabúð 
er náttúrulega skemmtistaður,“ 
sagði Þórunn. „Fólk getur sest niður 
með kaffi og flett bókunum, og svo 
verður líka þráðlaust internet á 
kaffihúsinu.“ Í tilefni af opnuninni 
stóð Eymundsson fyrir skemmtidag-
skrá í gær, rithöfundar lásu úr verk-
um sínum og tónlistarmenn tróðu 
upp. Þórunn segir slíkar uppákomur 
væntanlega verða fleiri í framtíð-
inni, bæði með upplestrum og tón-
listaratriðum.

Kaffihúsið er skemmtileg viðbót í 
flóruna í miðbænum, og gæti orðið 
ljúfur áningarstaður og kærkomin 
hvíld í jólaösinni sem brátt knýr 
dyra.

Nýtt bókakaffihús í Eymundsson





U
mræða sem einkenn-
ist af upphrópunum 
er gagnslítil en því 
miður alltof algeng. 
Því þarf að breyta 
og móta stefnu með 

yfirveguðum umræðum, segir vél-
stjórinn, vélvirkinn, vélfræðing-
urinn, vélaverkfræðingurinn, for-
stjórinn og fjölskyldukonan 
Rannveig Rist, sem einnig lauk 
MBA-prófi áður en hún réð sig til 
starfa hjá álverinu í Straumsvík. 

Hún hefur í tíu ár stýrt starf-
semi álvers Alcan í Straumsvík 
með eftirtektarverðum árangri og 
freistar þess að leiða fyrirtækið 
inn í breytta tíma nái hugmyndir 
hennar og forsvarsmanna móður-
félags Alcan um stækkun fram að 
ganga. „Við höfum unnið mark-
visst að stækkuninni frá árinu 
1999. Okkur er annt um að þessi 
áform nái fram að ganga því þau 
eru forsenda þess að hér verði 
blómlegur rekstur til langrar 
framtíðar. Til okkar eru gerðar 
miklar kröfur, ekki aðeins á sviði 
umhverfis- og öryggismála heldur 
einnig varðandi hagkvæmni í 
rekstri og gæði framleiðslunnar. 
Við höfum ávallt kappkostað að 
rísa undir þessum kröfum og 
höfum það að markmiði að gera 
enn betur en að uppfylla skilyrði 
sem okkur eru sett. Við gerum 
okkur grein fyrir þeim skyldum 
sem á okkur hvíla þar sem við 
rekum stórt fyrirtæki nálægt þétt-
býlu svæði og sú staðreynd er 
öllum starfsmönnum fyrirtækis-
ins leiðarljós í starfi. Fjöldi viður-
kenninga sem við höfum fengið, 
m.a. fyrir umhverfis-, gæða- og 
starfsmannamál, sýnir að okkur 
er alvara í þessum efnum og ég 
vona að almenn sátt geti orðið um 
stækkun álversins.“

Rúmlega sjö ára langt undirbún-
ingsferli vegna stækkunaráforma 
álversins tók óvænta stefnu er 
ljóst var að íbúar í Hafnarfirði 
myndu ráða för í málinu. Það kom 
forsvarsmönnum ÍSAL, og stjórn 
móðurfélags ALCAN, á óvart. Við 
blasir því staða sem er einstök í 
sögulegu samhengi, samkvæmt 
upplýsingum frá Þórði Skúlasyni, 
framkvæmdastjóra Sambands 
íslenskra sveitarfélaga. „Mig 
rekur minni til þess að íbúar 
sveitarfélaga hafi kosið um 
hundahald og vínveitingaleyfi, en 
ekki framtíðaráform einkafyrir-
tækis sem hefur aðsetur í tilteknu 
sveitarfélagi,“ segir Þórður. 

Rannveig segir þetta hafa verið 
óvænta stöðu. „Við gerðum okkur 
ekki grein fyrir þessu fyrr en eftir 
að við vorum komin langt í 
undirbúningsferlið,“ segir Rann-
veig og vitnar til lagagreinar í 
lögum Hafnarfjarðar sem þýðir 
að leggja þarf málið í dóm íbúa í 
Hafnarfirði. Í 33. grein laga 
Hafnarfjarðarbæjar segir: „Bæjar-
stjórn ber að leggja þau mál í dóm 
kjósenda sem hún álítur vera mjög 
þýðingarmikil fyrir bæjarfélagið 
með skoðunarkönnun eða atkvæða-
greiðslu. Ef 25 prósent kosninga-
bærra manna eða fleiri krefjast 
atkvæðagreiðslu ber bæjarstjórn 
að verða við þeirri kröfu.“ 

Rannveig segir stöðuna sem 
upp er komin hafa skapað óvissu 
sem sé mikilvægt að verði eytt 
með yfirveguðum og faglegum 
hætti þar sem sjónarmið álversins 
fái jafn mikið vægi og annarra. 
Hún bendir á að engin kæra hafi 
borist út af umhverfismati vegna 
stækkunarinnar á sínum tíma og 
hvorki íbúar né bæjaryfirvöld 

hafi kært útgáfu starfsleyfis sem 
heimilar 460 þúsund tonna fram-
leiðslu á ári en slíkt starfsleyfi er 
þegar komið í gildi.

„Það er umhugsunarefni fyrir 
þá sem vilja fjárfesta í atvinnu-
starfsemi á Íslandi og forsvars-
menn atvinnulífsins hér á landi að 
það skuli vera kosið um framtíðar-
áform einkafyrirtækis eftir að 
umtalsverðum tíma og fjármun-
um hefur verið eytt í undirbúnings-
vinnu. Það er eðlilegt að fólk hafi 
skoðanir á þessu og vilji koma 
þeim á framfæri en verði niður-
staðan sú að svona vald sé fært til 
íbúanna er afar mikilvægt að 
skoðanaskiptin séu hreinskiptin 
og heiðarleg, án upphrópana eða 
fyrirfram gefinnar niðurstöðu. 
Fólk þarf hins vegar að átta sig á 
því að það er mikil breyting frá 
því sem tíðkast hefur hér á landi 
að íbúar geti kosið fyrirtæki í 
burtu, eða niður, eins og gæti orðið 
raunin hér í Hafnarfirði. Umræðan 
um réttmæti þess á vafalaust eftir 
að verða talsvert fyrirferðar-
mikil.“

Á þessum tímapunkti finnst 
blaðamanni grundvallaratriði, í 
takt við starfsáherslur Rannveigar 
sjálfrar, að fá skýr svör við spurn-
ingu sem verið hefur til umræðu á 
Alþingi og meðal almennings um 
nokkurt skeið: 

Er það raunhæfur möguleiki að 
það geti komið til þess að starf-
semi álversins hér í Straumsvík 
flytjist annað eða verði lögð niður, 
verði stækkunaráform ekki sam-
þykkt?

„Ég sé ekki fyrir mér að ÍSAL 
verði flutt eitt eða neitt því það er 
ekki svo einfalt að flytja starfsemi 
álvera á milli landa eða landshluta. 
Þetta er hátækniiðnaður sem krefst 
flókinna lausna á ótal vandamálum 
sem við glímum við á hverjum 
degi. Líklega er álverið í Straums-
vík einn tölvuvæddasti vinnustaður 
á Íslandi og það hafa orðið til öflug 
tölvufyrirtæki upp úr starfsemi 
sem hér hefur farið fram. Starf-
semin í Straumsvík byggir öðru 
fremur á framúrskarandi starfs-
fólki sem er með afburðarþekk-
ingu til þess að leysa hátæknileg 
vandamál og tryggja stöðuga fram-
leiðslu allan sólarhringinn. Þegar 
horft er til þessara þátta þá er úti-
lokað að sjá fyrir sér flutning á 
álverinu. Það er líka ljóst að líftími 
fyrirtækisins styttist ef það fær 
ekki að vaxa og dafna með eðlileg-
um hætti. Við framleiðum hátt í tvö 
hundruð ólíkar vörutegundir og 
þurfum auðvitað að standast 
alþjóðlega samkeppni á mörgum 
vígstöðvum. Við höfum náð 

frábærum árangri á undanförnum 
árum en þurfum eins og öll önnur 
fyrirtæki ávallt að gera betur í dag 
heldur en í gær.“ 

Verð sem álframleiðendur greiða 
íslenskum orkufyrirtækjum í 
opinberri eigu fyrir raforku hefur 
verið nokkuð til umræðu í rökræð-
um manna á milli um stóriðju og 
umhverfismál. Sumir hafa litið 
svo á að nauðsynlegt sé að gera 
raforkuverðið opinbert svo hægt 
sé að vega það og meta, á víðum 
grunni, hvort sé verið að fórna of 
miklu fyrir of lítið. 

Finnst þér eðlilegt, í ljósi þess 
að orkufyrirtækin sem selja raf-
orkuna til álframleiðenda eru í 
opinberri eigu, að hulunni sé svipt 
af raforkuverðinu svo hægt sé að 
meta það út frá efnislegum rökum, 
en ekki aðeins getgátum, hversu 
miklir fjármunir komi inn fyrir 
umdeildar landfórnir vegna orku-
öflunar?

„Alcan er alþjóðlegt fyrirtæki 
sem skoðar fjárfestingarkosti um 
allan heim og áform um stækkun 
hér eru hluti af þeirri heildar-
mynd. Það er hins vegar ekki 
raforkuverðið á Íslandi sem laðar 
alþjóðleg fyrirtæki eins og Alcan 
hingað og ég tel þann þátt vera 
ofmetinn í umræðunni. Alcan á 
t.d. kost á ódýrari raforku í Kan-
ada, Mið-Austurlöndum og víðar 
heldur en hér. Það má líka horfa til 
þess, að hingað komu ekki erlendir 
fjárfestar þegar orkan var miklu 
ódýrari hér á landi heldur en hún 
er nú. Hátt menntunarstig starfs-
fólks hér á landi og ákjósanlegt 
pólitískt landslag skiptir miklu 
máli í þessu samhengi. Hér þurf-
um við til dæmis ekki að óttast 
götubardaga eða tíð uppþot eins 
og sums staðar þar sem alþjóðleg 
fyrirtæki starfa. Þá horfa fyrir-
tækin einnig til endurnýtanlegra 
orkugjafa, það er vatnsafls og 
jarðvarma, sem hér eru nýttir til 
þess að búa til raforku. Það eru 
þessir þættir sem skapa gott starfs-
umhverfi fyrir fyrirtæki í okkar 
iðnaði og raforkuverðið er því 
ekki eini ráðandi þátturinn. Upp-
lýsingar um raforkuverð eru hins 
vegar samkeppnisupplýsingar og 
því viðkvæmar sem slíkar. Við 

sem þekkjum þessar upplýsingar 
erum bundin trúnaði sem við 
brjótum ekki.“

Uppsagnir starfsmanna sem allir 
höfðu starfað lengi í álverinu urðu 
kveikjan að töluverðri umræðu 
um starfsmannamál í fyrirtækinu. 
Samstarfsmenn þeirra sem sagt 
var upp störfum komu saman á 
fundi í Bæjarbíói í Hafnarfirði 12. 
október, samtals á þriðja hundrað 
manns af um 470 sem starfa í 
álverinu, og mótmæltu uppsögn-
unum.

Umtal vegna þessara uppsagna 
og viðbrögð starfsmanna við þeim, 
hljóta að hafa tekið nokkuð á þig 
sem forstjóra fyrirtækisins. Starfs-
menn sýndu fyrrverandi vinnu-
félögum sínum stuðning sem var 
öllum ljós. Það er óhjákvæmilegt 
að spyrja í framhaldi af þessum 
atburðum; ertu harðstjóri? „Nei, 
ég hef að minnsta kosti aldrei litið 
þannig á sjálfa mig og ég vona að 
aðrir geri það ekki heldur. Ég 
leyfi mér að fullyrða að margt í 
okkar starfsmannastefnu sé til 
mikillar fyrirmyndar og í raun-
inni held ég að enginn deili um 
það. Við rekum til að mynda 
smiðju fyrir starfsmenn sem hafa 
lent í erfiðum veikindum eða hafa 
skerta starfsgetu. Þeir geta unnið 
léttari vinnu þar heldur en þeir 
gerðu áður og þetta starf hefur 
gengið afskaplega vel. Það er 
komið til móts við menn sem 
þarna starfa og þeim gefið svig-
rúm til þess að sinna sínum störf-
um á sínum hraða. Starfsmenn 
eiga kost á því að setjast í helgan 

Stækkunaráform í höndum íb
Hafnfirðingar munu kjósa um það hvort stækkunar-
áform álvers Alcan í Straumsvík nái fram að 
ganga. Sú atkvæðagreiðsla er einstök í sögulegu 
samhengi, samkvæmt upplýsingum frá Sambandi 
íslenskra sveitarfélaga. Magnús Halldórsson ræddi 
við Rannveigu Rist, forstjóra ÍSAL, um stækkunar-
áform, stóriðjuumræðu, umdeild starfsmannamál 
og stjórnunarstarfið.



stein fyrr en almennt gerist á vinnu-
markaði en halda engu að síður hálf-
um launum sínum, og einnig geta eldri 
starfsmenn valið að taka sér allt að 
þriggja mánaða frí á ári, til dæmis 
yfir sumartímann en fá jafnar launa-
greiðslur allt árið. Við tókum snemma 
upp jafnlaunasamninga þar sem sömu 
laun eru borguð óháð kyni. Hér er 
starfsmannavelta í algjöru lágmarki 
og hefur alltaf verið, hátt á annað 
hundrað starfsmenn hafa náð þrjátíu 
ára starfsaldri og þannig væri það 
ekki ef hér væri mikil óánægja. Vinnu-
staðurinn einkennist af mikilli sam-
kennd og ég skil vel að vinnufélagar 
til margra ára styðji félaga sýna þegar 
kemur til einstakra uppsagna. Það er 
áfall fyrir hvern og einn að missa 
vinnuna og ég tel á þeim forsendum 
óviðeigandi að ég tjái mig um mál ein-
staklinga á opinberum vettvangi, jafn-
vel þótt ég þurfi að sitja undir ámæli 
vegna þess.“ 

Rannveig segist hafa þá trú að sam-
svörun fjölskyldugilda og akademískr-
ar þekkingar sé best til þess fallin að 
stýra fyrirtæki í alþjóðlegu viðskipta-
umhverfi. Með það að leiðarljósi seg-
ist hún ná betri tengingu við starfs-
fólkið. „Það skiptir miklu máli að geta 
skilið starfsfólkið, gildi þess og viðmið 
svo að hægt sé að ræða við það á 
jafnréttisgrundvelli. Ég er fjölskyldu-
kona og það breytist ekkert þótt ég sé 
í stjórnunarstörfum, hvort sem það er 
sem forstjóri ÍSAL eða stjórnar-
formaður Símans hf. Mér finnst vera 
mikilvægt fyrir stjórnanda að átta sig 
á þessum gildum. Þá finnst mér 
skemmtilegast af öllu að geta rætt við 
starfsfólkið í kaffiskúrunum um daginn 
og veginn. Það er minn bakgrunnur. 
Ég starfaði lengi í kerskálunum og 
þekki því starfið þar vel. Því miður 
hefur starf mitt breyst nokkuð og 
utanlandsferðir eru orðnar tíðar sem 
þýðir minni tími með fjölskyldunni, og 
einnig með starfsfólki í álverinu. Það 
er það sem mér finnst verst við starfið 
eins og það er núna, þótt ég sé ánægð í 
starfi.“

Hún stóð frammi fyrir sinni erfið-
ustu reynslu sem stjórnandi þegar 
alvarleg bilun kom upp í kerskála þrjú 
í álverinu á þessu ári. 

Hún segir þá reynslu hafa gert hana 
að betri stjórnanda. „Það var hringt í 
mig að nóttu til og tilkynnt um að alvar-
leg bilun hefði komið upp. Ég kallaði 
saman Neyðarvarnastjórn og við 
unnum að því með yfirveguðum og 
skipulegum hætti að kortleggja vanda-
málið. Það er tvennt sem ég hafði að 
leiðarljósi þegar bilunin kom upp. Í 
fyrsta lagi að koma í veg fyrir slys á 
fólki og í öðru lagi að lágmarka það 
tjón sem við yrðum fyrir. Þetta var 

óvenjuleg og flókin bilun á rafmagns-
búnaði sem erfitt er að eiga við. Það 
var hins vegar stórkostlegt að sjá 
hvernig samhentur hópur starfs-
manna vann við erfiðar aðstæður og 
ég hef sjaldnar verið stoltari af hópn-
um. Ég tók afgerandi ákvörðun um 
að nota ekki varahluti sem við gátum 
fengið að láni því við gátum ekki 
mælt nákvæmlega hvort þeir pöss-
uðu inn í rafkerfið. Fyrirtækið notar 
við venjulegar aðstæður álíka mikla 
raforku og allt höfuðborgarsvæðið 
og því var full ástæða til að fara að 
öllu með gát. Við þurftum að hugsa 
hratt og taka stórar ákvarðanir á 
skömmum tíma en eftir á, þegar tími 
gafst til að fara af nákvæmni ofan í 
saumana á ástæðum, aðgerðum og 
afleiðingum bilunarinnar kom ber-
lega í ljós að ákvarðanir sem teknar 
voru þessa nótt reyndust réttar og 
málið leystist farsællega. Við náðum 
skálanum í gang á algjörum mettíma 
og í ljósi þeirrar reynslu voru fjórir 
starfsmenn héðan sendir til Bret-
lands til þess hjálpa til við að koma 
kerum þar í gang eftir að þau höfðu 
dottið út í rafmagnsleysi sem varð 
þar. Hefur frammistaða okkar, bæði 
þegar bilunin varð og við gangsetn-
inguna, vakið mikla athygli í áliðnað-
inum um allan heim.“

Rannveig segist hafa fylgst náið með 
umræðu um stóriðju og álver, sem 
áberandi hefur verið á Íslandi undan-
farin ár. Hún segir umræðuna þarfa 
en segir upphrópanir þurfa að víkja 
fyrir stefnu sem sé mótuð með yfir-
vegaðri umræðu. „Mikilvægast er að 
hlúa að þeim fyrirtækjum sem hafa 
staðið sig vel hér á landi. Það er þjóð-
hagslega hagkvæmt að tryggja þeim 
starfsumhverfi til þess að vaxa og 
dafna. Það verður að horfa til þess að 
það hefur náðst stórkostlegur árangur 
í umhverfismálum og það má aldrei 
slaka á í þeim málum. Að hluta má 
þakka almennri vakningu í umhverfis-
málum í landinu þann árangur sem 
við sem störfum hér í Straumsvík 
höfum náð enda hefur vakningin náð 

til fólks hér eins og annars staðar. Ég 
er alin upp við að aðstoða föður minn, 
sem var vatnamælingamaður, og 
ferðaðist með honum um allt hálendið 
og hef vaðið í öllum jökulám lands-
ins. Mér þykir afskaplega vænt um 
landið eftir að hafa nánast alist upp á 
fjöllum öll sumur sem barn og ungl-
ingur. Ég er sannfærð um að það er 
hægt að ná almennri sátt á milli nýt-
ingar- og verndunarsjónarmiða. Slík 
sátt næst hins vegar aðeins með því 
að forðast upphrópanir og einbeita 
sér að vandaðri og ábyrgri umræðu 
sem byggir á virðingu fyrir ólíkum 
sjónarmiðum.“  

búa í Hafnarfirði

Ég sé ekki fyrir 
mér að ÍSAL 
verði flutt eitt 
eða neitt því 
það er ekki 
svo einfalt að 
flytja starfsemi 
álvera á milli 
landa eða lands-
hluta. Þetta er 
hátækniiðnaður 
sem krefst flók-
inna lausna. 

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Fréttir og Íþróttir Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!







E
ysteins Jónssonar 
verður fyrst og 
fremst minnst sem 
dugandi og áhrifa-
mikils stjórnmála-
manns sem setti 

mörgum öðrum fremur svip á sam-
tíð sína. Hann markaði spor í veg-
ferð íslenskrar þjóðar á 20. öld. 
Ekki var hann einungis einn þeirra 
sem hvað mest mótaði flokkinn 
sem hann þjónaði dyggilega, held-
ur einnig framvindu þjóðmála sem 
alþingismaður og ráðherra um ára-
tuga skeið. Sú saga Eysteins, Fram-
sóknarflokksins og þjóðarinnar, 
hefur verið skráð af nákvæmni og 
verður ekki rifjuð upp hér. Það sem 
menn vita kannski minna um er 
uppruni Eysteins, og hvað hann 
sýslaði þegar tjöldin féllu á hinu 
pólitíska sviði.

Eysteinn gekk frá unga aldri til 
þeirra verka sem til féllu á heimili 
foreldra sinna. Þetta var landsins 
siður á þeim tíma. Bæði vann hann 

við bústörf og mörg sumur stund-
aði hann sjóróðra eða vann í landi 
við beitningu, fiskaðgerð og salt-
fiskverkun. 

Leikir barnanna á Djúpavogi 
báru svipmót umhverfis og aðstöðu 
og drógu dám af störfum hinna 
fullorðnu, sem þau sáu í kringum 
sig dagsdaglega. Því féllu þau 
fljótt og áreynslulaust inn í hin 
daglegu störf þegar á leið. Kannski 
segir það margt um mótunarárin á 
Djúpavogi að nokkrir stórir stein-
ar í kirkjuholtinu eru hvað eftir-
minnilegastir þeirra leikfanga sem 
honum stóðu til boða á barnsaldri. 
Þeir voru reiðskjótar Eysteins og 
vina hans í þorpinu. Þótt þeir 
stæðu í stað „var samt verið að 
ferðast“, skrifaði Eysteinn á ævi-
kvöldi sínu. 

Unglingsárum sínum á Djúpavogi 
lýsti Eysteinn á eftirfarandi hátt í 
viðtali við Jónínu Michaelsdóttur 
blaðamann fyrir helgarblað Vísis 
árið 1979. „Á Djúpavogi þar sem ég 
ólst upp var oft mikið dansað. Þá 
var ekki útvarp, sjónvarp eða kvik-
myndahús. Skemmtanirnar voru 
dansinn, skautaferðir, boltaleikir, 
útreiðartúrar og starf í ungmenna-
félaginu, sem var með ýmsu móti, 
til dæmis fundum og leiksýning-
um. Lengi býr að fyrstu gerð, segir 
máltækið og hef ég því alltaf haft 
gaman af því að dansa.“ 

Eysteini er lýst sem duglegum og 
úrræðagóðum manni og til þess 
þarf þroskað hugmyndaflug og 
vinnusiðgæði. Vinnan og félagslíf-
ið á Djúpavogi mótaði skapgerð 
hans því greinilega á sama hátt og 
skólun í samvinnufræðum síðar. 
Hann var fenginn til ábyrgðar-
starfa aðeins 21 árs að aldri og stóð 
í framlínu Framsóknarflokksins 
litlu seinna. Á þing var hann kosinn 
1933, þá 26 ára og var orðinn ráð-
herra fjármála árið eftir, yngstur 
allra sem því embætti hafa gegnt. 

Eysteinn hætti beinum afskiptum af 
stjórnmálum þegar hann hætti á 
þingi árið 1974. Hann hafði þá setið 
á þingi í rúm fjörutíu ár. Þá sneri 
hann sér að náttúruvernd og 
umhverfis- og útivistarmálum. 
Hann var manna fróðastur um allt 
sem að landafræði laut og nánast 
sérfræðingur um gönguleiðir í 
nágrenni Reykjavíkur, og var þess 
vegna eftirsóttur leiðsögumaður og 

fyrirlesari. Hann var afar vel að sér 
í landafræði og á mörgum og löng-
um gönguferðum sínum í íslenskri 
náttúru safnaði hann steinum og átti 
því ágætt steinasafn. Úrval þess 
geymdi hann í skáp á heimili sínu á 
Ásvallagötunni. Eysteinn hafði einn-
ig fleiri áhugamál utan stjórn-
málanna. Hann var vel að sér í 
íslenskri sögu og bókmenntum auk 
þess að fylgjast af skarpskyggni 
með heimsmálum í víðum skilningi. 

Miklar annir í stjórnmálum höfðu 
komið niður á fjölskyldulífi hans. 
Hann og kona hans Sólveig áttu sex 
börn en þau voru tíðir gestir á heim-
ili þeirra á Ásvallagötu eftir að 
stjórnmálaferli Eysteins lauk. 
Þannig var reynt að bæta upp tapað-
ar stundir. Fjölskyldan öll, oft þrjár 
kynslóðir saman, nutu oft samvista 
og þá oftar en ekki úti í náttúrunni 
sem átti hug Eysteins allan. 

Ef leitað er að kjarnanum í lífs-
speki Eysteins þá gæti verið að 
hann hafi gefið hann upp við blaða-
konuna Jónínu árið 1979. „Það er 
alveg nauðsynlegt að hafa skap og 
geta orðið reiður. Hins vegar er það 
höfuðatriði að aðhafast sem minnst 
í þeim ham. Þýðingarmikil lífsregla 
er að taka aldrei neina meiriháttar 
ákvörðun reiður og geta gleymt, en 
líka munað ef með þarf.“

Í minningu Eysteins Jónssonar
Þess er nú minnst að Eysteinn Jónsson, fyrrverandi ráðherra, alþingismaður og formaður Framsóknarflokksins, hefði orðið eitt 
hundrað ára á morgun. Svavar Hávarðsson leit til baka og kynnti sér hvað mótaði einn eftirminnilegasta stjórnmálamann þjóð-
arinnar.  Málþing um Eystein er haldið í Þjóðmenningarhúsinu í dag. 

Var mikill 
persónuleiki

Virti manngildi 
ofar auðgildi 

Var húmoristi 
inn við beinið



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Kópavogsskóla
• Óskum eftir að ráða starfsmann í 50%

starf í Dægradvöl, vinnutími frá 13-17.

Um er að ræða skemmtilegt starf með
börnum í 1. – 4. bekk. Það getur hentað
vel með námi og er ekki síður fyrir
karla en konur.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi SfK og
Launanefndar sveitarfélaga. Nánari upplýsingar
veitir skólastjóri í síma 570 4960. Fyrirspurnir má
einnig senda á goa@kopavogur.is

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um starfið.







firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ) óskar
eftir a› rá›a verkefnastjóra fiskimála í Mósambík.

Verkefnastjóri
fiskimála

Kröfur um menntun og reynslu
Háskólamenntun er skilyr›i, t.d. í 
sjávarútvegsfræ›i e›a tengdum 
greinum
Starfsreynsla á svi›i fiskimála er
mikilvæg
Reynsla af verkefnastjórnun er æskileg
sem og reynsla af sjálfstæ›um 
verkefnum
Reynsla af fjármálastjórnun er æskileg
fiekking á flróunarmálum er kostur

A›rar hæfniskröfur
Sveigjanleiki og a›lögunarhæfni
Gó› íslensku- og enskukunnátta er
mikilvæg
Kunnátta í portúgölsku e›a spænsku 
er kostur
Gó› tölvukunnátta

Nánari l‡singu á starfi verkefnastjóra og
svör vi› fyrirspurnum má sjá á heimasí›u
Hagvangs.

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

- vi› rá›um

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ)
er sjálfstæ› ríkisstofnun sem heyrir
undir utanríkisrá›uneyti›. Hún var
stofnu› me› lögum ári› 1981 og er
ætla› a› vinna a› tvíhli›a samstarfi
Íslands vi› flróunarlönd. Áhersla er
lög› á samvinnu vi› flau lönd flar sem
lífskjörin eru lökust og er a›sto›in
einkum veitt á fleim svi›um flar sem
Íslendingar búa yfir sérstakri flekkingu
og reynslu.

www.iceida.is

Starf verkefnastjóra felst í flví a› hafa umsjón me› verkefnum stofnunarinnar í fiskimálum
í Mósambík, sem unnin eru flar í samstarfi vi› rá›uneyti og stofnanir svo og vi› frjáls
félagasamtök. Hönnun og skipulag n‡rra verkefna er einnig í umsjá verkefnastjórans.
Verkefnin eru dreif› ví›a um landi› og krefst starfi› fless a› verkefnastjórinn sé talsvert
á fer›alagi, einn og vi› misjafnar a›stæ›ur. Fjárhagsleg ums‡sla og áætlanager› eru
hluti af starfinu sem og sk‡rsluger› og mat á flörfum fyrir fljálfun og sérfræ›ilega
rá›gjöf. Verkefnastjóranum er einnig ætla› a› vera umdæmisstjóri fiSSÍ í landinu til
a›sto›ar og rá›gjafar.

Umsóknir skulu fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 12. desember nk.
A›rar uppl‡singar um starfi› veitir Albert Arnarson rá›gjafi hjá Hagvangi,
albert@hagvangur.is

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Lausar stöður



ÍSLANDSLYFTUR
ÞJÓNUSTU- OG
EFTIRLITSAÐILI

Íslandslyftur óska eftir þjónustu- og eftirlitsaðila til starfa.
Íslandslyftur var stofnað árið 2000 og býður upp á alla 
almenna lyftuþjónustu.  Fyrirtækið er umboðsaðili fyrir
Otis sem er langstærsti lyftuframleiðandi í heiminum.

Starfssvið:
• Eftirlit og þjónusta
• Almennar viðgerðir
• Samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur:
• Almenn þekking á vélbúnaði
• Góð samskiptahæfni
• Sjálfstæði í starfi
• Áreiðanleiki og stundvísi
• Hreint sakavottorð skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember nk.

Áhugasamir eru beðnir um að hafa samband við 
Sigrúnu Eddu Eðvarðsdóttur, sigrunedda@radning.is 
varðandi frekari upplýsingar um starfið.

Krókháls 5a  •  110 Reykjavík  •  Sími: 588 7700  •  Fax: 588 8700
www.radning.is  •  radning@radning.is

Fasteignadeild Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir að ráða:

Orkuveita Reykjavíkur er framsækið
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 orku sem framleidd er úr endur-
nýjanlegum íslenskum orkulindum. Þannig 
stuðlar fyrirtækið að aukinni notkun hreinnar 
innlendrar orku og leggur um leið sitt af 
mörkum til nýsköpunar og framfara í landinu.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður 
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við
að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og
vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks við að
samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og
kostur er.

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

Fyrirtækið er:

Sveigjanlegt, það lagar sig að breyttum aðstæðum

Sýnir frumkvæði og er opið fyrir nýjungum

Sækir fram af eldmóði 

Traust og starfar í sátt við umhverfið

Byggingaverkfræðing eða byggingatæknifræðing
Fasteignadeild ber ábyrgð á og annast allar fasteignir Orkuveitu
Reykjavíkur, þ.m.t. lóðir og lendur. Umsýslan felst í viðhaldi og rekstri
fasteigna og lóða í eigu Orkuveitunnar. Um er að ræða yfir 1300 
fasteignir, t.d. við virkjanir, skrifstofuhúsnæði, dælustöðvar, aðveitu-
og dreifistöðvar og aðrar eignir.
Orkuveitan notar forritið „Byggingarstjórinn“ sem fasteignagrunn
við umsýslu fasteigna sinna.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Yfirumsjón og þróun fasteignagrunns
• Viðhaldsáætlanir fasteigna
• Önnur verkefni sem tengjast rekstri fasteigna

Menntun:
• Byggingaverkfræði eða byggingatæknifræði

Hæfniskröfur:
• Mjög góð tölvukunnátta
• Áhugi og metnaður
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góðir samstarfs- og skipulagshæfileikar

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is)
og Hildur Sif Arnardóttir (hildur.arnardottir@capacent.is) 
hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Capacent Ráðninga, www.capacent.is
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- Lifið heil

www.lyfja.is

Hjúkrunarfræðingur-spennandi starf

Vegna ört vaxandi starfsemi í hjúkrunardeild okkar í Lyfju Lágmúla óskum við eftir 

hjúkrunarfræðingi í 50-100% starf.

Hjúkrunarfræðingur sér um pantanir, ráðgjöf og afgreiðslu á ýmsum sérvörum, 

svo sem stómavörum, þvagleggjum, sykursýkisvörum, næringardrykkjum, sjúkra-

sokkum o.fl. Hjúkrunarfræðingur hefur einnig umsjón með blóðþrýstings-, blóð- 

sykurs-, beinþéttni-, öndunar- og kólesterólmælingum og skráningum þeim tengdum. 

Hæfniskröfur:
Háskólapróf í hjúkrunarfræði ásamt reynslu af hjúkrun.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í jan.-feb. 2007.

Nánari upplýsingar veita: 

Unnur Björgvinsdóttir, lyfsali Lyfju Lágmúla, í síma 533-2300, (unnur@lyfja.is) 

og Þorgerður Þráinsdóttir, starfsmannastjóri, í síma 530-3800 (thorgerdur@lyfja).

Hægt er að sækja um starfið með því að senda umsókn til starfsmannastjóra 
eða á vefsetri okkar, www.lyfja.is 

Við leitum að sjálfstæðum,

skipulögðum og metnaðarfullum

hjúkrunarfræðingi sem hefur

áhuga á að ganga til liðs við

framsækið og spennandi

fyrirtæki.

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og

boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því að 

starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er 

starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði 

þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.

Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.



Við erum að leita að starfsfólki

dk viðskiptahugbúnaður

Hröð, nákvæm og örugg meðhöndlun upplýsinga er stöðugt keppikefli dk-hug-

búnaðar ehf. sem hefur haslað sér völl á sviði viðskiptahugbúnaðar fyrir allar

stærðir fyrirtækja. Viðskiptavinir dk eru um 2800 talsins, úr nánast öllum

atvinnugreinum, þar með talið félagasamtök og stofnanir, þverskurður af

íslensku atvinnulífi. Hjá dk hugbúnaði ehf. starfa um 25 einstaklingar í

skemmtilegu og frjálslegu starfsumhverfi að þróun, hugbúnaðarsmíð, viðhaldi,

ráðgjöf og þjónustu. Hugbúnaður fyrirtækisins er einkar notendavænn,

þægilegur í uppsetningu og hraður og aðgengilegur í framsetningum, auk þess

sem er einfalt að byggja ofan á og bæta við eftir þörfum. Verkefnin eru fyrst og

fremst hér á landi en einnig í Bretlandi, Svíþjóð og Danmörku.

Leitum að forriturum eða 
hugbúnaðarsérfræðingum
dk hugbúnaður ehf. leitar að dugmiklum og úrræðagóðum forriturum eða hug-

búnaðarsérfræðingum til að sinna viðhaldi og hugbúnaðarþróun.

Starfssvið:
Viðhald, þróun og nýsmíði í dk viðskiptahugbúnaðinum.

Forritun í Delphi og Pervasive SQL gagnagrunninum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf í tölvunarfræði eða tölvunarverkfræði æskilegt.

 Reynsla af gagnagrunnskerfum og forritunarmálum (C++ eða Delphi). 

Gott vald á ensku vegna samskipta við erlenda samstarfsaðila.

Grafísk þekking er kostur.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið hildur@dk.is fyrir

22. nóvember nk.

hugbúnaður

Hlíðasmára 17

201 Kópavogur

Sími 510 5800

dk@dk.is

www.dk.isF
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Við erum að leita að 
menntuðum þjálfara

Menntunar- og hæfniskröfur:

Ert þú
öflugur liðsauki?

Sölu- og þjónustufulltrúi
og starf við standsetningar

50 50 600 • www.hertz.is

Hertz óskar eftir að ráða öfluga, hugmyndaríka, sjálfstæða
og umfram allt skipulagða liðsmenn til starfa.

Starfssvið sölu- og þjónustufulltúra
• Almenn afgreiðsla til viðskiptavina
• Útleiga og móttaka á bílaleigubílum
• Uppgjör og frágangur reikninga
• Símsvörun
• Sala til viðskiptavina
• Önnur tilfallandi störf

Starf við standsetningar
• Frágangur og þrif á bílum fyrir útleigu
• Standsetning bílaleigubíla eftir verkferli fyrir hverja útleigu
• Þrif, eldsneytisáfyllingar, eftirlit með ástandi, viðhaldi og þjónustu
• Ferja bíla milli útleigustaða og aka viðskiptavinum

  til og frá gististöðum

Í báðum tilfellum er um vaktavinnu að ræða. Unnið er samkvæmt 
vaktakerfi 15-16 daga í mánuði frá 8.00-19.00. Um framtíðarstörf er að ræða. 

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun æskileg, ekki skilyrði 
• Reynsla af störfum í ferðaþjónustu æskileg, ekki skilyrði
• Samviskusemi
• Stundvísi
• Frumkvæði
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Enskukunnátta
• Önnur tungumálakunnátta

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem fyrst. 
Umsóknum skal skila á netfangið umsoknir@hertz.is
fyrir 21. nóvember nk. 

Hertz á Íslandi hefur verið 

leiðandi bílaleiga í 35 ár. 

Viðskiptavinirnir eru erlendir 

ferðamenn og aðilar í viðskipta-

erindum, íslensk fyrirtæki og 

einstaklingar. Hertz hefur náð 

góðum árangri vegna hás

þjónustustigs, gæðabílaflota, 

góðs aðgengis á flugvöllum auk 

staðsetningar í Reykjavík. 

Hertz starfar í yfir 170 löndum

með 5000 afgreiðslustaði. Hertz

er þekktasta ferðatengda 

vörumerkið í heiminum og í 87. 

sæti yfir þekktustu vörumerkin 

almennt. Hertz á Íslandi starfar 

í nánum tengslum við Hertz

International í þjónustu-, sölu- 

og markaðsmálum.

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/H

E
R

 3
49

39
 1

1/
06



Öryggisverðir

Starfið:

Starfsumsókn:

Hæfniskröfur:

Viltu vinna við spennandi og ögrandi starf?
Þá er Öryggismiðstöðin með rétta starfið fyrir þig.

Öryggismiðstöðin leitar að öflugum liðsmönnum, konum jafnt sem 
körlum. Í boði er spennandi starf hjá öflugu og framsæknu þjónustu- 
fyrirtæki á sviði öryggismála. Um er að ræða bæði fullt starf og
tímabundin störf. 

Skriflegar umsóknir skulu sendast merkt: Atvinna,
Öryggismiðstöðin, Borgartúni 31, 105 Reykjavík eða á netfangið 
atvinna@oryggi.is. Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál. Ekki er tekið við fyrirspurnum í síma. Eldri umsóknir 
óskast endurnýjaðar.

Öryggismiðstöðin leggur áherslu á að hafa yfir að ráða hæfu starfsfólki sem 
býr yfir faglegri þekkingu og reynslu á sviði öryggismála. Allir öryggisverðir 
gangast undir þjálfun og sækja námskeið sem miða að því að gera þá sem 
hæfasta í starfi. Öryggismiðstöðin er alhliða öryggisfyrirtæki sem rekur sína
eigin stjórnstöð sem er starfsrækt 24 tíma sólarhrings, allt árið um kring. 
Hjá Öryggismiðstöðinni starfa 150 manns.

Skilyrði er að umsækjendur séu orðnir 20 ára og vel á sig 
komnir líkamlega og andlega. Farið er fram á stundvísi, 
snyrtimennsku, þjónustulund, heiðarleika og hreint sakavottorð.
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Öryggis- og aðgangsstýrikerfi • Myndavélakerfi • Brunavarnir
Fyrirtækjaöryggi • Heimaöryggi • Vöruverndarbúnaður

Áskrift að öryggi

Fjölmiðlavaktin ehf.Fjölmiðlavaktin ehf. er eitt af
dótturfélögum Creditinfo Group hf. 
sem er með starfsemi í 25 löndum 
víðsvegar um heiminn.
Fjölmiðlavaktin býður upp á fjöl- 
breytta sérþjónustu. Vöktun á 
fjölmiðlaefni sparar stjórnendum
dýrmætan tíma og auðveldar þeim 
að marka stefnu í málefnum sem 
snerta samskipti við fjölmiðla, 
markmiðasetningu, breytingu á 
áherslum eða ákvarðanatöku.

Umsóknir skulu sendar á 
umsoknir@fmv.is fyrir 20. nóvember.

Nánari upplýsingar: 
Bryndís Alfreðsdóttir 
Netfang: bryndis@fmv.is

Sala og ráðgjöf
Við leitum að öflugum og hugmyndaríkum aðila í sölu og ráðgjöf á 
þjónustu fyrirtækisins til viðskiptavina. Fyrirtækið vaktar alla helstu 
fjölmiðla landsins, mælir og greinir umfjöllun og veitir auk þess 
víðtæka sérþjónustu vegna fjölmiðlaumfjöllunar. Um er að ræða líflegt 
og skemmtilegt starf sem krefst mikillar fagvinnu við tilboðs- og 
samningagerð auk almennrar þekkingar á frétta- og þjóðmálaumræðu.
Hæfniskröfur:
Æskilegast er að viðkomandi hafi reynslu af sölustarfi á fyrirtækjasviði 
eða sambærilegu. Farið er fram á góða tölvukunnáttu, gott vald á 
íslensku máli og enskukunnáttu. Við leggjum mikla áherslu á sjálf- 
stæði, frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Í boði er
Metnaðarfullt og líflegt starfsumhverfi í ört vaxandi fyrirtæki. 
Skemmtilegur vinnustaður í síbreytilegu umhverfi.
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Creditinfo Group var valið eitt af
500 framsæknustu fyrirtækjum
Evrópu á árinu 2005.

Brautarholti 10-14, 105 Reykjavík • Sími 550 9660 • fmv@fmv.is • www.fmv.is

við mælum og greinum umfjöllun fjölmiðla



Icelandair er fyrirtæki í forystu á alþjóðamarkaði í ferðaþjónustu.
Við erum í öflugri sókn og sækjumst eftir einstaklingum til að taka
þátt í uppbyggingu okkar á komandi árum.

Icelandair er kraftmikið ferðaþjónustu- 
fyrirtæki sem tekur þátt í harðri samkeppni
á alþjóðamarkaði.

Icelandair er framsækið fyrirtæki, leiðandi
í ferðaþjónustu á Íslandi, markaðssetningu
á Internetinu og í fremstu röð í þróun 
upplýsingatækni.

Starfsmenn Icelandair eru lykillinn að
velgengni félagsins. Hjá Icelandair starfa
um þúsund manns af mörgum þjóðernum
í tíu löndum.

Icelandair leggur áherslu á að starfsmenn
félagsins séu þjónustusinnaðir og tilbúnir
að takast á við krefjandi og spennandi 
verkefni í alþjóðlegu starfsumhverfi.

Icelandair leggur áherslu á þjálfun starfs-
manna og símenntun, hvetur starfsmenn
til heilsuræktar og styður við félagsstarf
starfsmanna.

Icelandair er reyklaust fyrirtæki.

Við erum ein áhöfn með sameiginlegt,
skýrt markmið, berum virðingu fyrir
viðskiptavinum og samstarfsmönnum
og höfum gaman að því sem við gerum.

VILT ÞÚ MÓTA FRAMTÍÐINA MEÐ OKKUR?

FLUGFREYJUR/FLUGÞJÓNAR
Icelandair óskar eftir að ráða flugfreyjur/flugþjóna til starfa næsta
sumar. Félagið leitar eftir kraftmiklum og áhugasömum einstaklingum
sem hafa reynslu af þjónustustörfum og góða þjónustulund.

Ætlast er til að umsækjendur hafi náð 21 árs aldri á næsta ári (fæddir 
´ 86 eða fyrr). Stúdentspróf eða sambærileg menntun er nauðsynleg 
ásamt mjög góðri tungumálakunnáttu. 

Umsækjendur þurfa að vera reiðubúnir að sækja námskeið í 6–8 vikur
og taka próf að því loknu. Námskeiðin hefjast í janúar.

Eingöngu er hægt að sækja um á veffangi Icelandair 
www.icelandair.is/umsokn og er nauðsynlegt að mynd fylgi umsókn.

Netfang umsækjenda þarf að koma fram í umsókn. Vinsamlegast
endurnýjið áður innsendar umsóknir og sendið á ofangreint veffang.

Umsóknarfrestur er til og með 24. nóvember.
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Húsasmi›jan hf. er stærsti sölua›ili byggingarvara á Íslandi og eitt af 25 stærstu fyrirtækjum landsins. Húsasmi›juverslanir
eru tuttugu og ein á landsvísu. Í verslunum okkar höfum vi› á bo›stólnum yfir 80 flúsund vörutegundir.

Hjá Húsasmi›junni starfa a› jafna›i um 750 manns á öllum aldri. Vi› leggjum mikla áherslu á a› starfsmenn eigi fless
kost a› eflast og flróast í starfi.

Fyrir alla:
Húsasmi›jan hvetur alla, á
hva›a aldri sem er og vilja
starfa hjá traustu og gó›u
fyrirtæki til a› sækja um.

Vi›skiptakjör:
Vi› bjó›um starfsmönnum
gó› kjör.

Heilsuefling:
Húsasmi›jan og
starfsmannafélagi› sty›ja
vi› heilsurækt fastrá›inna
starfsmanna.

Starfsmannafélag:
Hjá okkur er öflugt
starfsmannafélag sem sér
m.a. um skemmtanir fyrir
starfsmenn og fjölskyldur
fleirra, íflróttavi›bur›i og
útleigu sumarhúsa.

Húsasmi›juskólinn:
Í skólanum okkar eru
haldin um 100 námskei› á
ári fyrir starfsmenn og
námsvísir er gefinn út á
vor- og haustönn.

Áhugaver›
framtí›arstörf

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmi›junnar Gu›rúnar Kristinsdóttur,
gudrunk@husa.is. Einnig er hægt a› sækja um á heimasí›u Húsasmi›junar
www.husa.is

Pípulagnaverslunin Skútuvogi
• Sölu- og afgrei›slumenn
Starfi› felst í sölu, rá›gjöf og fljónustu vi› vi›skiptavini.
Menntun e›a einhver reynsla af pípulögnum kostur
Reynsla úr sambærilegu starfi kostur.

Verslun Grafarholti
• Sölu- og afgrei›slumenn í timbursölu
Starfi› felst í sölu, og  fljónustu vi› vi›skiptavini
og almenn lagerstörf.
Lyftarapróf væri kostur.

• Afgrei›slufólk á kassasvæ›i
Hlutastörf koma til greina

Verslun Fiskisló›
• Sölu- og afgrei›slumann
Starfi› felst í sölu, og  fljónustu vi› vi›skiptavini
Pantanir og birg›ast‡ring.

• Afgrei›slufólk á kassasvæ›i



» Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ert þú í
   atvinnuleit?

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf
Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is

Ingvar Helgason
Ingvar Helgason ehf. er fyrirtæki sem starfað hefur í nær 50 ár við
sölu og þjónustu á bifreiðum. Ingvar Helgason býður upp á mjög
breitt vöruúrval, bíla sem henta við allar aðstæður. Fyrirtækið hefur
umboð fyrir þekkt og vönduð vörumerki sem sannað hafa ágæti sitt
til fjölda ára; Subaru, Nissan, Opel, Saab og Isuzu. Hjá fyrirtækinu
starfa rúmlega 100 manns og lögð er áhersla á að bjóða gott starfs-
umhverfi í þessu vaxandi fyrirtæki.



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Bókasafn Kópavogs:

• Bókavörður

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgr./baðvarsla kvenna

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Starfsm. þjónustuíbúðak. geðfatlaðra

• Aðstoð við heimilisstörf

• Liðveisla, tilsjón og persónul. ráðgjöf

• Stuðningsfjölskyldur

• Matráður Roðasölum 80-100%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:

• Stundakennari/forföll

• Umsjónarkennari á yngsta stig

Kársnesskóli:
• Dægradvöl/stuðningsfulltrúi 50%

• Dægradvöl/starfsmaður 50%

• Tónmenntak. yngsta st. til áram. 14 st.

• Umsjónark. 4. bekk til áramóta

Kópavogsskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%

Lindaskóli:
• Íslenskukennari v/forfalla

• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

Salaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl

• Aðstoð í eldhús

• Stuðningsfulltrúi

Vatnsendaskóli:
• Kennari í árgangateymi í 3. - 6. bekk

• Kennari í árgangateymi í 7. – 8. bekk

• Heimilisfræðikennsla v/forfalla

• Smíðakennsla v/forfalla frá

áramótum

• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

• Stuðningsfulltrúi 50-80%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún:  564 6266

• Leikskólak. /þroskaþjálfi

• Deildarstjóri

Dalur:  554 5740
• Deildarstjóri 50%

• Leikskólakennari 100%

Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari

• Sérkennsla

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Kópasteinn:  564 1565
• Leikskólakennari/leiðbeinandi

• Leiksk.kenn/leiðbeinandi tímabundið

• Starfsfólk tímabundið í desember

Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar

Rjúpnahæð:  570 4240
• Leikskólakennarar

• Starfsmaður í sérkennslu

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



Poszukujemy pracowników!
W 

Kwalifikacje / Wymogi:

wnioski@wnioski.is



Við erum að þróa og þjónusta tvö megin kerfi.
Þau eru MySchool skólaumhverfið og WebThor
vefumsjónarkerfið.  Í dag eru yfir 12.000 manns skráðir 
notendur í MySchool og mörg af öflugustu fyrirtækjum
landsins eru að nota WebThor sem vefumsjónartól.

Betri lausnir er traust fyrirtæki sem býður upp á notalegt vinnuumhverfi þar sem starfsmenn njóta töluverðs sjálfstæðis.
Við leggjum áherslu á gott samstarf á vinnustað og mikilvægi þess að hafa gaman í vinnunni. Nánari upplýsingar um
fyrirtækið er hægt að sjá á vefsíðu þess: www.betrilausnir.is.

Sölustjóri óskast
Óskað er eftir viðskiptafræðingi í markaðs, sölu- og 
ráðgjafastarf.

Mikilvægt er að umsækjendur séu fljótir að skilja og 
tileinka sér ný tölvukerfi. Þekking á markaðs- og
sölustörfum er mikilvæg. Starfsmaðurinn mun hljóta
töluverða þjálfun við notkun þeirra vara sem fyrirtækið er 
að þróa, auk þess sem hann mun taka þátt í spennandi
ráðgjafaverkefnum.
Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

Umsóknir berist fyrir 1. desember til:
Ingimars Þórs Friðrikssonar, framkvæmdastjóra
Betri lausna (ingimar@betrilausnir.is) og veitir
hann nánari upplýsingar um störfin.

Forritarar óskast
Óskað er eftir tveimur öflugum tölvunarfræðingum/
kerfisfræðingum.

Mikilvægt er að umsækjendur þekki vel til vefforritunar og
hafi reynslu í ASP,  .net þróunarumhverfinu og MS SQL.
Starfsmenn þurfa bæði að geta greint þarfir og leyst þær.
Hugsanlega munu starfsmenn einnig taka þátt í
margvíslegum ráðgjafaverkefnum eftir atvikum.
Góð laun í boði fyrir rétta aðila

Fulltingi er framsækin og traust lögfræðistofa sem 

veitir einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum alhliða 

sérfræðiþjónustu, hérlendis sem erlendis, og gætir hagsmuna 

þeirra í hvívetna. Hlutverk Fulltingis er að leysa vel úr málum 

viðskiptavina sinna og ráða þeim heilt. Fulltingi er í örum vexti 

og sækist eftir starfsfólki sem býr yfir metnaði og atorku til að 

gera spennandi framtíðarsýn að veruleika. www.fulltingi.is

lögfræðiþjónusta

Hefur þú metnað til að starfa
á öflugri og nútímalegri lögfræðistofu?

Í hverju felast störfin?
Væntanleg störf taka fyrst og fremst til þjónustu og ráðgjafar við fyrirtæki og opinbera aðila, hérlendis sem erlendis.

Hvaða kröfur gerum við?
Við leitum sérstaklega eftir lögfræðingum með framhaldsmenntun og málflutningsréttindi en umsóknir frá öðrum verða 

einnig teknar til skoðunar. Lifandi áhugi á lögmennsku, góð hæfni í samskiptum og dugnaður eru skilyrði.

Hvað veitum við?
Við bjóðum áhugaverð og krefjandi störf í hvetjandi starfsumhverfi. Lögð er áhersla á símenntun og miklir möguleikar eru 

á að vaxa í starfi fyrir þá sem eru þess maklegir.

Umsókn
Áhugasamir sendi umsókn sína ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil til Fulltingis ehf., b.t. framkvæmdastjóra, 

Suðurlandsbraut 18, 108 Reykjavík, fyrir 18. nóvember næstkomandi.

Fullkomnum trúnaði er heitið við umfjöllun umsókna og öllum umsóknum verður svarað. 

Nánari upplýsingar veita:
Kristinn Hallgrímsson hrl., kristinn@fulltingi.is og Óskar Norðmann hdl., oskar@fulltingi.is.

Fulltingi ehf. er í fremstu röð fyrirtækja á sviði lögfræðiþjónustu hérlendis. Vegna aukinna umsvifa 
óskum við að ráða nokkra lögmannsfulltrúa til fjölbreytilegra framtíðarstarfa.
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Sigríður Birna Valsdótt-
ir er leiklistarkennari 
í Hagaskóla en hún er 
kennaramenntuð með 
meistarapróf í leiklistar-
meðferðarfræði.

Sigríður Birna lærði leik-
listarmeðferðarfræði úti í 
Bandaríkjunum og kláraði 
námið árið 2002. „Leiklist-
armeðferðarfræði snýst í 
stuttu máli um að nýta 
aðferðir úr leikhúsinu  til 
þess að hjálpa fólki,“ segir 
hún.

Sigríður Birna segir að 
oft eigi fólk mjög erfitt með 
að tjá sig og koma tilfinn-
ingum sínum í orð. „Við 
vitum ekki alltaf hvernig 
okkur líður en með leiklist-
armeðferð eru farnar aðrar 
leiðir að líðaninni. Við 
notum alls konar hjálpar-
tæki eins og grímur, hlut-
verkaleiki og spuna eða 
bara það sem hentar hverju 
sinni. Skjólstæðingurinn 
varpar því tilfinningum 
sínum á eitthvað annað og 
þá ert oft auðveldara að 
nefna þær og vinna úr 
þeim.“

Í Bandaríkjunum og 
víðar er leiklistarmeðferð 
til dæmis notuð í skólum, á 
sjúkrahúsum og í fangels-

um en Sigríður Birna segir 
að hún henti jafnt börnum, 
unglingum og fullorðnum 
eða bara öllum sem eiga í 
einhverjum vandræðum. 
„Leiklistarmeðferð getur 
farið fram í hópum eða með 
einstaklingum og fólk getur 
víða valið að vinna með leik-
listarmeðferðarfræðingi í 
stað þess að fara til sálfræð-
ings,“ segir hún.

Auk þess að kenna leik-
list vinnur Sigríður Birna 
hjá Nýrri leið ráðgjöf í verk-
efni sem heitir Lífslistin og 
er meðferðarúrræði fyrir 
ungt fólk þar sem unnið er 
með myndlist, tónlist og 
leiklist. „Námið nýtist mér 
mjög vel í því sem ég er að 
gera því ég hef verið að 
vinna með einstaklingum og 
hópum og nota þessar 
aðferðir þó að ég fari 
kannski ekki í djúpa með-
ferðarvinnu.“ Draumur Sig-
ríðar Birnu er samt að fara 
meira út í samfélagið með 
leiklistarmeðferðina. „Mig 
langar til þess að kynna 
leiklistarmeðferð betur og 
mér finnst ég vera tilbúin 
til þess að gera meira með 
hana núna. Ég held að það 
sé mikil þörf í samfélaginu 
fyrir meðferð af þessu tagi 
sem getur auðveldað fólki 
að opna sig og tjá tilfinning-
ar sínar.“

Auðveldar fólki 
að tjá sig





www.remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Frábært fermetraverð !!! Mjög björt og stílhrein 3ja herbergja íbúð með miklu og fallegu útsýni á 
vinsælum og barnvænum stað í Seljahverfinu. 2 mjög rúmgóð herbergi bæði með skápum. Eldhús er með 
nýlega uppgerðri innréttingu og nýlegum tækjum, glæsilegt útsýni yfir Esjuna. Baðherbergi er með baðkari 
og sturtuaðstöðu og tengi fyrir þvottavél.  Stofan er rúmgóð og útgengt á suðursvalir. Göngugata liggur 
fyrir aftan húsið.  Beint fyrir framan húsið er leikskóli og grunnskóli og einnig er Bónus við hliðina. 
Frábær fyrstu kaup.

113 Reykjavík 
Stærð: 96,8fm 

Fjöldi herbergja: 3ja 
Byggingarár: 2001 

Brunabótamat: 14,6M 
Bílskúr: já bílskýl 

Falleg, stílhrein 3ja herb. Íbúð á 3juhæð með stæði í bílgeymslu og 14fm geymslu í sameign, tilvalið sem
hobbýherbergi.  Góður  fataskápur  er í  holi. Í  eldhúsi  er  kirsuberja  eldhúsinnrétting  frá  HTH ásamt  AEG
helluborði  og  rúmgóðum  borðkrók.  Borðstofa  og  stofa  eru  samliggjandi  með  rauðeikarparketi á  gólfi.
Svefnherbergin eru bæði rúmgóð með fatskápum og parketi á gólfi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf
með baðkari og innréttingu.  Þvottahús er innan íbúðar. Þetta er virkilega falleg eign með miklu útsýni.

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is
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800 Selfoss
Stærð: 241.9

Fjöldi herbergja: 7-8
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 30.630 M
Bílskúr: Stór

Glæsilegt einbýlishús á besta stað á Selfossi. Það stendur vestan við Kirkjuna og er útsýnið stórkostlegt.
Á neðri hæð eru fostofuherbergi, eldhús, samliggjandi borðstofa og stofa með arni og gengið úr henni út
í  glæsilegan   20  fm  sólskála.  Þvottahús  og  geymslur. Á  efri  hæð  eru 3  svefnherbergi  og
sjónvarpsherbergi. Stórt baðherbergi með góðum innréttingum og klefa með nuddbaðkeri með sérstöku
fótanuddi,  nuddsturtum og gufu frá sturtu.is.  Stór bílskúr með 2 herb yfir sem ekki eru inn í fm fjölda.

Sigríður
Sölufulltrúi

siggah@remax.is

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

í Kjósahreppi
Stærð: 45 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 6.020 

Sumarbústaðurinn er staðsettur á fallegum gróðursælum reit við Eyjatjörn sem er í landi Eyja 1. Keyrt er
framhjá  Meðalfellsvatni,  bænum  Eyjum  og  bænum  Hjalla  og  þá  blasir  við  falleg  tjörn,  Eyjartjörn  með
miklu  lífríki  og  gróðursælum reit,  þar  sem eldri  3ja  herbergja  sumarbústaður  er  staðsettur.  Búið  er  að
setja  rafmagn og bora fyrir  vatni á  lóðinni,  grafa  fyrir  undirstöðum undir  stóran sólpall.  Tilvalið  fyrir  fólk
sem vill geta lagfært og setja sitt útlit á þennan krúttlega bústað með mikilli sál.

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Sigríður
Sölufulltrúi

siggah@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550



www.remax.is

201 Kópavogur
Stærð: 151,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 22,2

Fallegt parhús, 4 herbergja, á besta stað í  Kópavogi.  Eignin er 125 fm + 27 fm innbyggður bílskúr.  1.
hæð skiptist í forstofu með flísum á gólfi, svefnherbergi með parketi á gólfi og baðherbergi.  Frá forstofu
er  gengið  upp parketlagðan stiga.  2.  hæð skiptist í   rúmgott  svefnherbergi  með parketi á  gólfi.  fallegt
opið  eldhús  með  sprautulakkaðri  innréttingu,  innfeldum  tækjum,  flísum á  gólfi  og  borðstofu.  Rúmgóð
parketlögð stofa, gott svefnherbergi með parketi á gólfi, fataherbergi og baðherbergi

Snorri
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali



Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Stekkjarás
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» Ráðningarþjónusta

Leitum að barngóðri og traustri
manneskju til heimilisaðstoðar fyrir 
viðskiptavin okkar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Heimilisaðstoð

»      Helstu verkefni:

Meðal annars að taka á móti barni úr
skóla, heimilsstarfa s.s. þrifa og elda-
mennsku, innkaupa 1x í viku og þvotta.
Viðkomandi getur tekið barn með
sér. Vinnutími er frá ca kl. 14/15:00
til kl. 20:00.

Áhugasamir eru 
beðnir um að

sækja um starfið
á www.hhr.is

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík
Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is



Helgarstarf í boði 
SkjárBíó er ört vaxandi þjónusta Skjásins.

Við leitum nú þegar að öflugum einstaklingi 
í framtíðarstarf við skráningu og innsetningu 

efnis á Bíókerfi Skjásins (VOD).

Við leitum að tölvuvönum og nákvæmum 
einstaklingi með gott vald á íslensku og ensku 

og áhuga á kvikmyndum og sjónvarpi.

Vinnutími er á kvöldin og um helgar eftir 
nánara samkomulagi.

Áhugasamir sendi umsóknir á:
Skjárinn, Starfsumsókn v/Bíó (VOD)

Skipholti 31, 105 Reykjavík
eða með tölvupósti á: umsokn@skjarinn.is

fyrir 17. nóvember nk.

Atafl er eitt af stærri verktakafyrirtækjum
landsins með verkefni víða um land.
Starfsmenn fyrirtækisins eru á þriðja hundrað.
Aðalskrifstofa fyrirtækisins er staðsett í Garðabæ.
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U
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Fjármálasvið – bókari
Óskum efir að ráða jákvæðan 
og duglegan starfsmann á 
fjármálasvið fyrirtækisins.
Viðkomandi þarf að hafa mikla reynslu af
almennum skrifstofustörfum, færslu bókhalds og 
afstemmingum. Þekking á Navision er kostur.

Umsóknarfrestur er til 20. nóv. Upplýsingar um
starfið gefur María Þorgrímsdóttir starfsmanna-
stjóri á skrifstofutíma í síma 420 6400. 
Umsóknum er hægt að skila á maria@atafl.is 
eða senda til skrifstofu félagsins, Lyngási 11, 
210 Garðabæ.



Falleg ný íbúð á 4ðu hæð í suðvestur-hluta
hússins. Húsið var byggt 2004. Í baðherbergi
eru skápar og góð aðstaða. Stofa og eldhús í
einu rými. Gólfefni eru náttúrusteinn og Hlyn-
parket. Eldhúsið er opið inn í stofuna og að-
skilið frá henni með eyju, innréttingin er úr Birki
sem og allar hurðar í íbúðinni. Innréttingin er
frá HTH. Þetta er góð og vönduð íbúð á vin-
sælum og vel staðsettum stað í Kópavogi. Í
íbúðinni eru gluggatjöld frá Z-brautum bæði af
Screen-gerð og myrkvatjöld í 2 svefnherbergj-
um. Íbúðinni fylgir geymsla á jarðhæð 7,2 fm
hluti af heildarfm-tölu íbúðarinnar. Stæði í bíla-
geymslu fylgir íbúðinni.

ÁSETT VERÐ: 26,9 M.

(Ágúst 6920034, Svavar 821-5401)

Fr
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Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG - ALLIR VELKOMNIR

RJÚPNASALIR 12, ÍBÚÐ 0403,
ÁSAMT STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU
SUNNUDAG MILLI 13:00 - 16:00

Mjög vel með farið
137,7 fm. einbýlis-
hús á einni hæð
ásamt 36 fm. sér-
stæðum bílskúr
samtals tæplega
174 fm. innst í botnl-
angagötu á vinsæl-
um stað í Kópavogi.
Bílskúrinn er sér-
stæður og er með

rafmagni, heitu og köldu vatni og rúmgóðri geymslu. Útgengt á skjólsæla
timbur verönd sem snýr í há suður með skjólveggjum og er hún sérstyrkt
fyrir heitan pott, þaðan er gengið niður í fallegan garð. Góð eign á góðum
stað sem vert er að skoða. ÁSETT VERÐ:39,5 M

( sölumaður frá Kletti fasteignasölu tekur á móti fólki )

OPIÐ HÚS
HRAUNTUNGA 8, EINBÝLI

SUNNUDAG MILLI 17:00 - 18:00

FASTEIGNASALAN KLETTUR KYNNIR.: Erum með í sölu fallegt einbýlishús
í Furugrund í Kópavogi. Komið er inn í flísalagða forstofu, fatahengi. Úr
forstofu er gengið inn í parketlagt hol, Inn af holi er borðstofa og stofa
hvorutveggja parketlagt. Gengið út á hellulagða suður -verönd. Garður er
stór og í mikilli rækt - allt mjög snyrtilegt og vel við haldið. Úr holi er einnig
gengið inn í eldhús með borðkrók, kork flísar á gólfi. Tæki í eldhúsinu eru ný
en innrétting upprunaleg. Inn af eldhúsi er þvottahús, málað gólf. Úr
þvottahúsi er hægt að ganga út á þann hluta lóðar er snýr í norður.
Svefnherbergisgangur er parketlagður og eru skápar fyrir barnaherbergin á
ganginum. Barnaherbergi eru 3 og eru parketlögð. Hjónaherbergi er
parketlagt og inn af hjónaherberginu er fataherbergi með dúkflísum á gólfi.
Baðherbergi er flísalagt, falleg eldri innrétting - baðkar og sturta. Bílskúr er
um 31 fm. og er lítil geymsla innst í honum. Hægt er að ganga út í garð úr
bílskúr. Þetta er eign í góðu standi og hefur verið haldið vel við. Sami eigandi
frá upphafi. Stutt í skóla og þjónustu auk þess sem Fossvogsdalur er 3
mínútna göngufæri.

FURUGRUND - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
UPPLÝSINGAR UM ÞESSA EIGN ER HÆGT AÐ FÁ

HJÁ SVAVARI Í SÍMA 821-5401

Lögmannsstofa Stefáns Ólafssonar ehf.
Sími 452 4030 – Fax 452 4075
Þverbraut 1 – 540 Blönduós
www.logso.net – stefan@logso.net – magnus@logso.net

Hvammstangi / Blönduós / Skagaströnd / Sauðárkrókur

FRAMLEIÐSLUFYRIRTÆKI TIL
SÖLU

Framsækið fyrirtæki á sérhæfðum markaði
Góð afkoma

Veruleg veltuaukning milli ára
Miklir stækkunarmöguleikar

Eigið húsnæði 420 fm.
Mjög hentugt fyrir 2 samhenta einstaklinga.

Mögulegt að selja fyrirtækið án húsnæðis til flutnings.

Upplýsingar í síma 452 4030
Lögmannsstofa Stefáns Ólafssonar ehf.

Þverbraut 1, Blönduósi.

Firma Consulting ehf. 

Firma Consulting ehf. 

Firma Consulting ehf.

Magnús Hreggviðsson

• Aðstoð við kaup og sölu fyrirtækja.
• Aðstoð við verðmat á fyrirtækjum.
• Aðstoð við sameiningu fyrirtækja.
• Aðstoð við verðmat á fasteignum.
• Aðstoð við gerð kaupsamninga

fyrirtækja og fasteigna.
• Aðstoð við kaup og sölu fyrirtækja 

erlendis í samstarfi við sérhæfð
fyrirtæki á því sviði.

• Almenn rekstrarráðgjöf.



Runól fur  Gunnlaugsson lögg.  faste igna-  og sk ipasal i

Kristín Pétursdóttir lögg. fasteignasali

Sími
565 8000 • 533 6050

ÓLAFSGEISLI 20

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI 14.00 - 15.00

EFRI SÉRHÆÐ

Hansína og Guðbjörn taka vel á móti öllum 
áhugasömum.

Opið hús í dag milli kl 16.00 - 17.00

HÁHOLT 14 0101, HFJ.

www.hofdi.is

60,7 
Möguleiki er að kaupa neðri hæðina í sama húsi 

ÓLAFSGEISLI 20

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI 14.00 - 15.00

NEÐRI SÉRHÆÐ

Finnur og Ingibjörg taka vel á móti ykkur.

Opið hús í dag milli kl 16.00 - 18.00

NAUSTABRYGGJA 5 – ÍBÚÐ 206

Raðhús á góðum stað í Bakkahverfi í Breiðholti

Guðmundur og Ósk sýna húsið.

Opið hús í dag milli kl 15.00 - 17.00

RÉTTARBAKKI 9



Borgartúni 29 - Sími 530 7200
Ásgeir E. Gunnarsson lögg. fasteignasali

LYNGMÓAR, GARÐABÆ

142. fm. íbúð með fallegu útsýni á ákjósanlegum stað í Garðabæ, ásamt bílskúr:
Stofa er parketlögð, fallegt útsýni til norðurs og vesturs. Borðstofa er parketlögð,
útgengi út á stórar yfirbyggðar svalir. Þrjú svefnherbergi . Eldhús með góðri
innréttingu.Baðherbergierflísalagthólf ígólf, sturtuklefi, góðinnrétting.Geymslaer
innan íbúðarinnar auk sér-geymslu og þvottahúss í sameign. Bílskúr fylgir íbúðinni:

Verð: 28,9 millj

93 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í 4ra íbúða Permaformhúsi
við Hulduhlíð 30 í Mosfellsbæ. Jatoba parket er á stofu, gangi
og 3 svefnherbergjum, flísar á forstofu, en dúkur á eldhúsi og
baði. Sameiginleg lóð er afgirt og gönguleið að húsi hellulögð.
Þetta er falleg íbúð á frábærum stað, sérstaklega fyrir barnafólk.
Anton og Guðný, s. 566-8956 taka á móti gestum í dag. 

Verð kr. 21,4 m.

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 15 OG 16.

HULDUHLÍÐ 30 - MOSFELLSBÆ

Guðmundur St. Ragnarsson • Löggiltur fasteignasali
Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími 585 0100 • Fax 585 0109

Guðmundur St. Ragnarsson
Löggiltur fasteignasaliEngihjalli 1 – Kópavogi

3 herb. • Fjölbýli

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 15.30 – 16.00

Stórglæsileg 3ja herbergja íbúð á 4 hæð. 
Ásett verð 16.9 millj
Verulega spennandi eign.
 Svahvít og Jón taka á móti ykkur. Bjalla merkt 4f
Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar 
í síma 898-1177.

Baldvin Ómar Magnússon
sölustjóri

Frábært útsýni og tenging við náttúruna á besta stað við Grandahvarf í Kópavogi

Íbúðirnar í Grandahvarfi eru vandaðar 
sérhæðir frá 124-144 fm að stærð.

• Glæsilegar fullbúnar sérhæðir 

• Sérlóð fyrir íbúðir á neðstu hæð með trépalli

• Glæsilegur frágangur lóða og sameiginlegra svæða

Myndavél með upptöku verður uppsett við innkeyrslu í götuna, 
vöktuð af stjórnstöð Öryggismiðstöðvarinnar. 
Einnig fylgir öryggiskerfi hverri íbúð.

Útivistarreitur með útsýnisskífu, grillaðstöðu og sviði í rómverskum stíl.

Allar nánari upplýsingar, teikningar, skilalýsing og bæklingur fást hjá 
fasteignasöluni Kletti í síma 534 5400.

Fr
um

Stærr i  íb .  og sérh. Kólguvað - Norðlingaholti

Glæsileg 4ra herbergja.127,5 fm neðri
sérhæð ( endahús ).

Aðeins 7 hús í götunni.

Íbúðin er með góðu útsýni og skilast
fullbúin utan sem innan.

Hellulagt bílaplan með snjóbræðslu.

Eignin afhendist við undirritun kaup-
samnings. Verð 35,9 m

Stærr i  íb .  og sérh. Reynihvammur - Kóp.

Stór og rúmgóð 146,9 fm neðri hæð
sem skiptist í 118 fm sérhæð ásamt
28,9 fm aukaíbúð í steinsteyptu tvíbýl-
ishúsi.

Góðir leigumöguleikar á aukaíbúðinni.
Stutt í leikskóla, skóla og mennta-
skóla.

Eignin er laus v/samning. Verð 29,9 m.

Höfum ávalt mikið
úrval eigna á skrá

www.husid.is

2ja herbergja Sóleyjarimi 1 - Reykjavík

50 ÁRA OG ELDRI.

Mjög björt og góð 66,3 fm 2ja her-
bergja íbúð á jarðhæð með sérverönd
í nýju og mjög fallegu lyftufjölbýlishúsi
Geymslan og þvottahúsið eru innan
íbúðarinnar. Útgangur úr stofunni á sér
suðurverönd og í stóran sameiginleg-
an suðurgarð. Verð 17,9 m.Heil shugar  um þinn hag

Vilhjálmur Bjarnason – lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson – lögg. fast.sali

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is



O P IÐ :  Mán u da ga  t i l  f ös tuda ga  k l .  9 : 00  -  17 :00  — www.hus id . i s
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3ja herb Asparfell - Rvík
3ja herbergja 95,4 fm
íbúð á 4 hæð í lyftu-
blokk með húsverði og
upptöku öryggiskerfi.
Sameiginlegur inngang-
ur. Gott leiksvæði er á
bak við húsið og stut í
verslanir, skóla og leik-
skóla. Verð. 17.9 m.

3ja herb Seljavegur - 101 Rvík
Vorum að fá í einkasölu
fallega 66,1 fm 3ja her-
bergja íbúð á 1. hæð í
fjölbýli. Allt gler í íbúð-
inni er nýlegt. Þetta er
fín íbúð í vesturbæ
Reykjavíkur í göngufæri
við miðbæinn. Stutt er í
leikskóla, grunnskóla og
verslanir. Verð 16,8 m

Stærri íbúðir Kólguvað - Norðlingaholti
Tvær 4ra herbergja.127,5
fm neðri sérhæðir. Aðeins
7 hús í götunni. Íbúðirnar
skilast fullbúnar að utan
sem innan. Lóð verður frá-
gengin þó án sólpalls.
Hellulagt bílaplan með
snjóbræðslu.  Stuttur af-
hendingatími.
Verð 35,5 m. hvor eign.

4ra herbergja Andrésbrunnur - Rvík
Gullfalleg og vel skipu-

lögð 4ra herb. 112,6 fm
endaíbúð á jarðhæð í
litlu og fallegu þriggja
hæða og sex íbúða lyft-
ufjölbýli ásamt mjög
góðu stæði í þriggja bíla
bílageymslu. Húsið er í
enda á rólegri botn-
langagötu. Þvottahús
og geymsla innan íbúð-

ar. 3 góð svefnherb. Stór stofa. Nýr og flottur ca 55 fm suður tré
sólpallur með skjólgirðingu. Laus við samning. Verð 27,8 m.

Einbýli Maragata -  Vogum
Mjög gott og vel skipu-
lagt 221 fm einbýli að
meðtöldum tvöföldum
bílskúr á góðum stað í
Vogum Vatnsleysus-
trönd. Eignin er nánast
fullkláruð og getur
skilast fullbúin að innan
1.des. 2006.
Óskað er eftir tilboði í
þessa eign. !!!
Til afhendingar strax !!!

2ja Herbergja Hvassaleiti - Rvík

Rauðavað 13 - 25
110 Reykjavík

• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir með sérinngangi
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Ísskápur og uppþvottavél fylgja
• Granít á borðum í eldhúsi og baði,

einnig í sólbekkjum
• Geymsla og þvottahús innan íbúðar
• Hagstæð áhvílandi lán

Heil shugar  um þinn hag

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is

Ingvaldur Ingvaldsson framkv.stjóri
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Anna María Kristjánsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur Sævarsson sölumaður
Magnús Bergs sölumaður
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur

Hvassaleiti 14. - 103 Rvk.
Opið hús í dag Sunnudag frá kl. 17 - 18

Mjög rúmgóð 77,7 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu 4ra hæða fjölbýli á
rólegum og góðum stað í lokaðri götu. Snyrtilegur sameiginlegur inngangur.
Stutt í skóla, leikskóla, verslanir og þjónustu. Verð 16,7 m.

Gunnar. gsm 892-8702

Fr
um

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali. 

Íbúðirnar eru nú þegar fullbúnar og afhendast þær við
kaupsamning. Svalir eru út af hverri íbúð og bílastæði
fylgir hverri íbúð.

Traustur byggingaraðili: ÍSTAK HF.
Íbúðirnar verða til sýnis í dag sunnudag frá kl. 14-
16 og á morgun mánudag frá kl. 17-20. 

Verið velkomin.
Kaffi og konfekt á staðnum.

Toppurinn á Laugavegi
Vandaðar 2ja og 3ja herb. íbúðir í þessu nýja og glæsilega húsi við Laugaveg 86-94

TIL SÝNIS Í DAG OG MÁNUDAG

SALVÖR EHF.
S. 864 8082

864 8083



Kl. 13-14

Hátíðarsalur Hauka á Ásvöllum 
Kynning á eignum,
kostnaður við kaup, 
greiðslubyrði o.s.frv.

Kl. 16-17

Opið hús hjá 
Fasteignasölunni ÁS 
Fjarðargötu 17, 
þar sem fólki gefst kostur á að 
ræða frekar við sölumenn.

Akurvellir 1, fjölbýli

Berjavellir 1, fjölbýli

Berjavellir 3, fjölbýli

Drekavellir 18, fjölbýli

Drekavellir 26, fjölbýli

Drekavellir 6, fjórbýli

Einivellir 7, fjölbýli

Engjavellir 1, sex íbúðir

Eskivellir 3, fjölbýli

Eskivellir 7, fjölbýli

Eskivellir 9, fjölbýli

Fífuvellir 8, einbýli

Fjóluvellir 10 – 14, raðhús

Fjóluvellir 2 og 4, raðhús

Fléttuvellir 17, einbýli

Fléttuvellir 45, einbýli

Kirkjuvellir 3, fjölbýli

Kirkjuvellir 5, fjölbýli

Kl. 14-16 – Opin hús í eftirtöldum nýbyggingum:

Ás fasteignasala - Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali - Fjarðargötu 17 - Sími 520 2600 - www.as.is

D a g s k r á
s u n n u d a g s i n s  1 2 .  n ó v.

Fr
um

Nýbyggingahelgi

1. Akurvellir 1, Fjölbýli   7. Engjavellir 1, sex íbúðir                13. Fjóluvellir 2 og 4, raðhús
2. Berjavellir 1, fjölbýli                8. Eskivellir 3, fjölbýli                         14. Fléttuvellir 17, einbýli
3. Berjavellir 3, fjölbýli                9. Eskivellir 7, fjölbýli                         15. Fléttuvellir 45, einbýli
4. Drekavellir 18, fjölbýli        10. Eskivellir 9, fjölbýli                         16. Kirkjuvellir 3, fjölbýli         
5. Drekavellir 26, fjölbýli        11. Fífuvellir 8, einbýli                         17. Kirkjuvellir 5, fjölbýli
6. Drekavellir 6, fjölbýli      12. Fjóluvellir 10 – 14, raðhús             18. Einivellir 7, fjölbýli
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1. Sundlaug          4. Skóli         7. Námsmanna íbúðir
2. Kirkja                5. Verslun - Þjónusta      8. Heilsugæsla
3. Leikskólar  6. Íbúðir fyrir aldraða     9. Framhaldsskóli
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Akurvellir 1 Berjavellir 1 Berjavellir 3 Drekavellir 18 Drekavellir 26 Drekavellir 6

Eskivellir 7 Eskivellir 9

Fjóluvellir 2 og 4 Fléttuvellir 17

Kirkjuvellir 5 Einivellir 7

Fléttuvellir 45 Kirkjuvellir 3
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um

MARARGRUND,
GARÐABÆR
Stórglæsilegt 430 fm., nýtt einbýlishús í
grónu hverfi. Húsið er á 2 hæðum með
innbyggðum tvöföldum bílskúr.
Verð kr. 83 millj.

VESTURGATA,
REYKJAVÍK
Vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á jarð-
hæð. Góð áhvílandi lán.

TILBOÐ ÓSKAST

BLÖNDUHLÍÐ,
REYKJAVÍK
Mjög góð sérhæð ásamt bílskúr. 3
svefnherbergi og 2 stofur.
Verð kr. 35 millj.

STARENGI,
REYKJAVÍK
Falleg 4ra herbergja endaíbúð á efri hæð
með sér inngangi af svölum.
Verð kr. 23,7 miilj.

MIKLABRAUT,
REYKJAVÍK
Mikið endurnýjað 166 fm. 3ja hæða end-
araðhús ásamt bílskúr. Skoða skipti.
Verð kr. 37,8 millj.

GERÐHAMRAR,
REYKJAVÍK
Frábær staðsetning. 182 fm. parhús á 2
hæðum, innst í lokuðum botnlanga.
Verð kr. 44,9 millj.

ÞRASTARHÖFÐI
MOSFELLSBÆ.
Glæsileg ný einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr. Húsin eru á bilinu
235-250 og skilast tæplega tilbúin til inn-
réttinga. Til afhendingar strax.
Teikningar og skilalýsing eru á
http://www.aicon.is/thrastarhofdi
Bókið skoðun hjá Atla 899-1178

MARARGATA Í VOGUM

Vel skipulagt 211 fm einbýli selst í núver-
andi ástandi ( ný standsett að innan,
með eða án gólfefna ), eign með mikla
möguleika. Laus strax.

TILBOÐ ÓSKAST

ÞVERHOLT
101 REYKJAVÍK.
Einstaklega vel staðsett og snyrtileg 75,5
fm 2-3ja herbergja íbúð á 2 hæð í hjarta
miðbæjarins. Verð 19,9 millj.

Nánari upplýsingar hjá sölufulltrúum okkar. Atli s. 899 1178 og Erlendur s. 897 0199

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044
Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlariFASTEIGNAMIÐLUN Erlendur Atli

Sérlega rúmgóð 4ra herbergja 138,3 fm endaí-
búð. Allt nýtt á baði, parket og flísar á gólfum.
Snyrtileg eign með góðu útsýni.
Verð 24,9 millj.

Opið hús í dag milli kl 14:00 og 15:00
bjalla merkt Helga og Jóhann

Birkihlíð 42
Opið hús í dag milli kl 15:00 og 16:00

Hraunbær 192
Opið hús í dag milli kl 14:00 og 15:00

bjalla merkt Helga og Jóhann

Frábærlega staðsett 184 fm hæð og ris ásamt
bílskúr. 4-5 herbergi. Eign sem fengið hefur gott
viðhald með meiriháttar útsýni.
Tilboð óskast.

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

Grundarstígur 9 - 101 Rvk

Opið hús í dag kl. 16:00 - 17:00

54.900.000.
Afar glæsilegt og sjarmerandi 170,5 fm.
einbýli í Þingholtunum. Húsið er 2 hæðir 
og ris með fallegum garði. Eignin hefur öll verið endurnýjuð á síðustu 
árum og er í afar góðu ástandi.
Guðvarður og Aðalheiður taka á móti gestum.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
Fr

um

Nýkomin glæsileg 109 fm. neðri sérhæð í góðu fjölbýli á þessum frábæra stað.
Sérlega vönduð eign með sérsmíðuðum innréttingum, allt er fyrsta flokks.
Skemmtileg hönnun. Tvö góð svefnherbergi og stórar stofur. Allt sér.
Íbúðin er laus nú þegar. V. 24,9 millj.

ÞRASTARÁS - HF - SÉRHÆÐ

BÆJARGIL 22 - GARÐABÆ
RAÐHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM

OPIÐ HÚS FRÁ KL. 14 - 16

Fallegt og vel skipulagt 162 fm raðhús á tveimur hæðum með innb. 
bílskúr í grónu hverfi í Garðabænum. Eignin skiptist m.a. í hol, eldhús 
með góðum borðkrók, rúmgóðar og bjartar stofur, stórt hjónaherbergi 
með útgangi á um 20 fm svalir til suðausturs, 3 góð barnaherbergi 
og flísalagt baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. Ræktuð lóð með 
skjólgóðri verönd til suðvesturs. Hellulagðar stéttir með hita í fyrir fra-
man hús. Stutt í skóla. Verð 44,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Verið velkomin.

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



Guðmundur St. Ragnarsson
Löggiltur fasteignasali

BJARNARSTÍGUR 9 – EFSTA HÆÐ.
80 m2 • 3 herb. • Fjölbýli

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16:00 TIL 17:00

Lýsing eignar: Falleg, björt og mjög sjarmerandi 3ja
herbergja íbúð á einum eftirsóttasta staðnum í Þing-
holtunum, 101 Reykjavík. Íbúðin er með uppteknu
lofti og er með einstaklega góðu útsýni yfir Esjuna og
Akrafjall. Árið 2004 var allt húsið tekið í gegn að utan.
Nýtt þak, þakkantur, rennur með bræðsluþráð, skipt
um gler í öllu húsinu, nýtt rafmagn dregið inn og ný
rafmagnstafla. Búið er að endurnýja allt klóak og dren
við húsið. Einnig var settur hiti í stétt fyrir framan og við
hliðina á húsinu og er snjóbræðsla við inngang. Nýleg
heita og kalda vatns innlögn. Eigandinn hefur einnig
endurnýjað hluta ofnakerfis. Eignin er því í toppstandi!
Íbúðin er skráð 65,6 fm. hjá FMR en er um 80fm. að
stærð.
Í kjallara hússins er sameiginlegt þvottahús þar sem
hver er með sína vél. Breiðbandið er komið í húsið.
Falleg eign á draumastað sem stoppar stutt

Allar nánari upplýsingar veitir:
Áslaug Baldursdóttir, sölumaður
í síma: 822-9519

Guðmundur St. Ragnarsson • Löggiltur fasteignasali
Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími 585 0100 • Fax 585 0109

Áslaug Baldursdóttir
sölumaður

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

Hér er um að ræða óvenju fallegt og skemmtilegt 232,7 fm 
einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 42,5 fm bílskúr.
Skipulag og hönnun hússins er mjög vel heppnuð og mætti 
þar nefna stóra og gólfsíða glugga við stofu og borðstofu 
og 2,9 m lofthæð að hluta. Fallegir gluggar gefa eigninni 
mikla birtu sem er staðsett  innarlega í lokuðum botnlanga 
og skilast fullbúin að utan og fokhelt að innan. Án efa eitt 
fallegast og skemmtilegasta húsið í hverfinu. Verð 34,4 millj.

Nánari upplýsingar veitir Reynir Björnsson lgfs 
í síma 895-8321

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Björt og falleg 83,9 fm þriggja herbergja íbúð á 3ju hæð
í litlu fjölbýli á frábærum útsýnisstað. Fallegar innrétt-
ingar, parket og flísar. Sérinngangur. Laus fljótlega.
Verð 20,7 millj.

Gauti tekur á móti gestum sími 861 9123

SVÖLUÁS 1A - ÍBÚÐ 0303
OPIÐ HÚS KL. 14-16 Í DAG

Fr
um

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Sími 585 9999 - Þjónustusími um helgar 664 6999

Sigurður Óskarsson lögg. fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali

FRYSTIVÖRUHEILDVERSLUN
TIL SÖLU

Viltu verða sjálfstæður og geta orðið þér 
út um þær tekjur sem þig vantar?

Hafðu þá samband við Vigfús 
(Eignaval), gsm 698-1991.

Athugið! Þetta tækifæri verður 
hugsanlega ekki lengi í boði. 

Sími 585 9999 Fax 585 9998 www.EIGNAVAL.IS      

Suðurlandsbraut 16 108 Reykjavík

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

ENGJAVELLIR 1 - HAFNARFIRÐI 4-6 HERB.

Um er að ræða 6 íbúðir, 140-158 fm.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar, í síðasta lagi
í mars 2007 
Vandaðar innréttingar og gólfefni
Séreignarlóð, tvennar svalir, sérinngangur

Frábær staðsetning, stutt í skóla 
og leikskóla
Traustir verktakar, Múrfag ehf.
Nánari upplýsingar og teikningar
á Hraunhamri Fasteignasölu

550 5600

Hringdu ef blaðið berst ekki











Pönnukökur klukkan ellefu

– Mest lesið

Þetta gæti tekið tíma

Er fasteignin þín ekki í mest lesna fasteignablaðinu?
Þegar hægist um á fasteignamarkaði er mikilvægara en nokkru sinni að auglýsa 

á besta staðnum. Samkvæmt nýjustu könnun Gallup* lesa 40% fleiri Íslendingar á 

aldrinum 25–49 ára Allt-fasteignir en Fasteignablað Morgunblaðsins. Vertu viss 

um að eignin þín nái athygli sem flestra!

*Samkvæmt könnun Gallup, maí 2006
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Nú rifnar þakið af!

Þeir eru komnir aftur. Þeir hafa ekkert breyst. Misstu ekki af þessu 
einstaka tækifæri og tryggðu þér miða á magnaða tónleika og 
dansleik með Roof Tops í Súlnasal, laugardaginn 18. nóvember. Tvær
skemmtilegustu ballhljómsveitir landsins, Roof Tops og Saga Class 
leika fyrir dansi eftir tónleikana.

Miðaverð kr. 6.300  fyrir kvöldverð, tónleika og dansleik, kr. 2.000  fyrir tónleika og
dansleik. Húsið opnar kl. 19 fyrir matargesti og kl. 22 fyrir tónleika og dansleik.
Miðapantanir eru í síma 525 9950 og á hotelsaga@hotelsaga.is.

Stórdansleikur með Roof  Tops í Súlnasal Hótels Sögu
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Leystu
krossgátuna!

Þú sendir SMS skeytið
JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ 

á númerið 1900!
Dæmi hvernig SMS gæti

litið út ef svarið er Jón.
Þá sendir þú SMS-ið JA LAUSN JON.

Dregið úr réttum svörum n.k.
fimmtudag kl. 12. - 99 kr. smsið

Annar bolli frá

Cat Stevens er kominn 

og gæti or   þinn! ð ið



ast,“ segir Eva en myndin fjallar 
um fyrsta verkefni hans sem 007 
og byggir á fyrstu skáldsögunni 
um hann. 

„Hann er hrokafullur en í sam-
skiptum sínum við Vesper er hann 
ekki alger karlremba. Hún stend-
ur uppi í hárinu á honum, gerir 
grín að honum og töffarastælun-
um í honum og þau verða ástfang-
in. Hann er tilfinningaríkur og 
mannlegur og er alls ekki að spila 
með hana.“

Vesper fer frekar illa með Bond 
og Eva vill ekki útiloka að þau 
miklu áhrif sem hún hefur á sálar-
líf hans ráði miklu um framkomu 
hans við konur seinna meir. „Sam-
band hans og Vesper hefur djúp-
stæð áhrif á hann og hegðun hans 
síðar meir, eða það hlýtur að vera 
þar sem við höfum séð það í hinum 
myndunum að hann er alger skít-
hæll.“

Eva segist hafa hraðlesið Casino 
Royale eftir Flemming. „Mér 

fannst hún mjög ólík handritinu og 
Bond er meiri remba þar. Þegar 
hann sér Vesper þar fyrst hefur 
hann strax orð á því að hann langi 
til að sofa hjá henni en svo verður 
hann ástfanginn af henni þannig 
að þetta er líkt að því leyti. Vesper 
er í báðum tilfellum bæði hörð og 
auðsæranleg og í myndinni reynir
hún að standast Bond og vill ekki 
falla fyrir honum.“

Það er hins vegar ekki ofsögum sagt 
af Bond að allar falla konurnar fyrir 
honum áður en yfir lýkur. „Hún 
reynir en ræður ekki við sig. Ég veit 
ekki hvað það er við hann sem konur 
falla fyrir. Þetta er galdur sem ekki 
er hægt að útskýra. Kannski er það 
vegna þess að hann er hættulegur, 
getur drepið konu og elskað hana og 
lifir spennandi lífi. En þetta er auð-
vitað ævintýri og ég held að það 
væri ekki eftirsóknarvert hlutskipti 
í raunveruleikanum að vera með 

James Bond. Það væri of krefjandi 
og maður væri með stöðugar áhyggj-
ur af því hvar hann væri og hvað 
hann væri að gera. Uppvaskið 
myndi hlaðast upp og lífið færi allt 
úr skorðum. Þetta er ómögulegt.“

Þó Eva hafni Bond-gellu stimplinum 
og telji sig og sína persónu vera 
annað og meira en barmfagran has-
arkropp á strönd og hún hafi tekið 
hlutverk Vesper að sér á sínum for-
sendum þá getur hún ekki skilgreint 
sig sem femínista.

„Nei. Ég er ekki femínisti. 
Fyrir mér er þetta hugtak klisja 
um reiðu, bitru konuna og sterku 
lesbíuna. Þær hafa samt unnið 
mikið og gott starf í gegnum tíð-
ina, við höfum kosningarétt og 
stöndum jafnfætis körlum. Fem-
ínismi er svo sterkt orð. Æi, ég 
veit það ekki. Ég er ekki nógu 
klár til að svara þessu af ein-
hverju viti.“

V
esper Lynd er frá-
bær persóna, flókin 
og margbrotin,“ 
segir Eva þegar hún 
útskýrir hvað varð 
til þess að hún tók að 

sér hlutverk Bond-píunnar Vesper 
í Casino Royale. „Ástarsagan í 
myndinni er líka óvenjuleg, er til-
finningahlaðnari og ristir dýpra 
en fólk á að venjast í Bond-mynd. 
Það má því segja að handritið hafi 
dregið mig að þessu verkefni 
fyrir utan það að ég hef lengi 
verið hrifin af Daniel Craig sem 
leikara og gat ekki slegið hend-
inni á móti tækifæri til að fá að 
vinna með honum.“

Eva er ekki hrifin af hugtakinu 
Bond-gella og ætlar ekki að láta 
stimpla sig sem slíka mótþróa-
laust. „Ég tók ekki að mér hlut-
verk Bond-gellu heldur hlutverk 
Vesper Lynd. Ég vildi leika í 
Casino Royale vegna þess að 
handritið var gott. Þetta er góður 
þriller, persónurnar eru áhuga-
verðar og mig langaði að vinna 
með Daniel. Allt lagðist þetta á 
eitt og gerði myndina að spenn-
andi verkefni. 

Ég hef ekki séð allar Bond-
myndirnar en við sitjum uppi 
með mjög afmarkaða skilgrein-
ingu á Bond-stúlkunum sem eru 
fallegar konur á strönd með flott 
brjóst og æðislegan líkama. 
Vesper er ekki svona. Ég heillað-
ist af persónunni og kann illa við 
þennan Bond-gellu merkimiða.“

Eva fæddist í París árið 1980. 
Móðir hennar er frá Alsír og var 
leikkona þangað til hún sneri sér 
að ritun barnabóka og faðir henn-
ar er sænskur tannlæknir. Eva 
ólst upp í Frakklandi og segist 
ekki kunna stakt orð í sænsku. 
„Pabbi kenndi mér enga sænsku,“ 
segir hún og bætir því við að hún 
kunni þó vel við sig í Stokkhólmi  
þar sem hún var stödd þegar við-
talið fór fram og var einmitt 
nýkomin úr löngum göngutúr um 
borgina.

Þær hlaupa á tugum leikkonurnar 
sem hafa hér áður gengið inn í hlut-
verk lagskvenna ofurnjósnarans 
og dæmin um að sú ákvörðun hafi 
gert út af við frekari frama í kvik-
myndum eru ófá. Eva neitar því 
ekki að hún hafi mögulega tekið 
einhverja áhættu með þessu. 

„Ég vona ekki en maður veit 
aldrei. Bond-stelpurnar hafa 
margar verið fyrirsætur og hafa 
kannski ekki haft neinn áhuga á 
að verða leikkonur. Þær hafa ef 
til vill ekki heldur tekið þetta 
alvarlega, án þess að ég vilji vera 
að gagnrýna þær, ekki síst þar 
sem ég hef ekki séð allar mynd-
irnar. Þá megum við ekki gleyma 
því að margir líta þessa rullu 
hornauga og leikkonur verða að 
vera við því búnar að illar tungur 
hrópi: „Guð minn góður, hún er 
Bond-gella. Hún getur ekki leik-
ið!“ Maður verður bara að vera 
ákveðinn og ég veit að ég vil halda 
áfram að leika eftir þessa mynd. 
Við höfum líka alveg dæmi um 
alvöru leikkonur eins og Halle 
Berry og Sophie Marceau sem 
hafa verið Bond-gellur og lifað 
það af. Sumar hafa aldrei náð 
þessum stimpli af sér, jafnvel 
ekki áratugum eftir að þær léku í 
Bond-mynd. Það er kannski ekki 
það besta sem kemur fyrir mann 
að festast í Bond-píu hlutverkinu 
en það er bara þessi merkimiði 
sem fer í taugarnar á mér. Annars 
finnst mér þetta allt bara 
skemmtilegt.“

James Bond féll fyrir Tracy Di Vic-
enzo í On Her Majesty’s Secret 
Service og gekk í heilagt hjóna-
band sem fékk óvæntan og sorg-
legan endi á brúðkaupsdaginn 
þegar erkifjandinn Blofeld myrti 
brúðina skömmu eftir athöfnina. 
Annars hefur Bond ekki verið 
þekktur fyrir að láta djúpar tilfinn-
ingar í garð kvenna rugla sig í rím-
inu og Vesper er líklega sú eina 
sem hann elskaði af öllu hjarta.

„Bond er hrárri og viðkvæmari 
í Casino Royale en fólk á að venj-

Bond-gella blæs á femínisma
Eva Green leikur Vesper Lynd í nýju James Bond-
myndinni Casino Royale. Vesper er ung, ákveðin 
kona sem tekst að bræða hjarta njósnarans og 
hafa varanleg áhrif á sálarlíf hans. Í samtali við 
Þórarinn Þórarinsson hafnar Eva því að hún sé 
dæmigerð Bond-gella og kærir sig alls ekki um að 
fá þann stimpil. 



Góða skemmtun!
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Spennandi íslensk tónlist
væntanleg í nóvember



Ég er rosalega lítil 
tölvumanneskja og hef 
alltaf verið. Þegar ég 
byrjaði að vinna fyrir 
framan tölvu allan dag-
inn hefur kunnátta mín 
á þessi flóknu fyrir-
bæri aukist til muna. 

Ég er farin að geta klórað mig fram 
úr hinum ýmsu vandamálum sem 
hefðu áður hefðu látið mig svitna 
og fá pirringskast. 

Þótt að ég gorti mig af fábrot-
inni tölvukunnáttu er ég samt sem 
áður ekki orðin nógu góð í þessum 
netheimi sem kenndur er við 
„myspace“ sem virðist vera að 
tröllríða öllu um þessar mundir. 
Þar virðast myndast hin ýmsu vina-
sambönd og fólk sem stundar þessa 

netmenningu virðist vera gjörsam-
lega fallið inn í þennan heim. 
Maður er farinn að vera útundan í 
kaffihúsahjali ef maður er ekki 
á„myspace“ eins og hinir. Það má 
eiginlega segja að þetta sé hin 
mesta nauðsyn í dag.

Ég kalla þetta sér heim því mér 
finnst einhver veruleikafirring 
vera falin í þessu. Fólk er að senda 
sæt skilaboð til „vina“ sinna sem 
þeir kannski bara kinka kolli til í 
raunveruleikanum. Einnig getur 
fólk séð myndir af viðkomandi og 
lesið um manneskjuna frá a-ö. 

Ég hef það eftir einni vinkonu 
minni sem er forfallinn notandi 
„myspace“ að mörg ástarsambönd 
hafi tapast í baráttunni um 
„myspace“. Ég get alveg ímyndað 

mér það að afbrýðisemin láti ásér 
kræla ef kærastinn er farinn að fá 
klúr skilaboð frá hinum og þessum 
stúlkukindum úti í bæ og öfugt. 
Eiginlega er þetta svolítið svipað 
og að senda einhverjum sms, nema 
þarna geta allir lesið skilaboðin.

Mér skilst hins vegar að þessar 
síður séu mjög sniðugar fyrir 
hljómsveitir til að koma sér á fram-
færi og það eru flestir tónlistar-
menn búnir að koma sér upp síðum 
með tónlistinni sinni. Sem er mjög 
gott og hressandi að uppgötva nýja 
tónlist á „myspace“-flakki.

Einhverra hluta vegna er ég farin 
að hallast að því að þessi netheimur 
sé leið fólks frá veruleikanum svo 
að það geti lifað sig inn í annan heim 
þar sem allt er leyfilegt. 





Það er skemmtilegt að sjá þegar 
menn beita hugarflugi sínu til að 
leika sér að orðum og reyna þannig 
á þanþol tungunnar. Skáld eru 
þarna oftast í fararbroddi eins og 
þegar Þórarinn Eldjárn hélt erindi 
fyrir sagnfræðinga með heitinu 
„Ljúgverðugheit“ og Hallgrímur 
Helgason birti grein í Lesbók Mbl. 
um landdrekkingu á Austurlandi 
með fyrirsögninni „Yfir síðustu 
forvöð“. En sem betur fer eru það 
ekki einungis skáld sem bregða á 
þennan leik. Nýlega sá ég fatafram-
leiðanda auglýsa dúnúlpu með 
yfirskriftinni „Dúnalogn“ og 
hvatningarorðunum „Spjaraðu þig“. 
Auglýsing til hreinnar fyrirmyndar. 
Og 25. okt. birtist svo grein hér í 
Fréttablaðinu eftir Þorvald 
Gylfason með titlinum „Hvala-
losti“. Þar hittir hann líklega 
naglann á höfuðið. Helst er að sjá 
að sjávarútvegsráðherra og 
Kristján Loftsson séu haldnir 
miklum „hvalalosta“! Ég hvet fólk 
eindregið til þátttöku í þessum 
orðaleikjum.

„Sá sem glatar kúlinu er einskis 
virði“, segir í fyrirsögn í Frétta-
blaðinu 27. okt. Í greininni er þetta 
orðskrípi haft eftir viðmælanda, en 
blaðamaðurinn lyftir því upp í 
fyrirsögn til að auka vægi þessi – 
öðrum til eftirbreytni eða hvað? Í 
ensku merkir lo. cool m.a. svalur, 
kuldalegur, óuppnæmur, ófyrirleit-
inn. Hér er skýrt dæmi um 
málfarslega ábyrgð blaðamanna – 
eða öllu heldur skort. Svona gera 
menn ekki, eins og ónefndur 
stjórnmálamaður sagði forðum.

Ég hef gaman af frumlegu orðfæri, 

og met mikils þegar menn færa sig 
úr farvegi hins steingelda 
hversdagslega orðaflaums. 
Stundum verð ég þó að játa, að ég 
á erfitt með að fylgja eftir 
hugarfluginu. „Vef-Þjóðviljinn fer 
fleygboga í fyndni sinni í gær...“ 
segir í klausu í Blaðinu 27. okt. 
Skv. Íslenskri orðabók er orðið 
fleygbogi merkt stærðfræði og 
skýrt sem „fleygmyndaður, 
aflangur bogi“. Þótt ég skilji orðið, 
skil ég ekki hvernig á að fara 
fleygboga í fyndni.

„…greiddi fjóran og hálfan 
milljarð,“ sagði fréttamaður í 
hádegisfréttum Stöðvar tvö 31. 
okt. Hvernig skyldi fjóran vera í 
nefnifalli? Ekki fjórir. Hvað 
hugsar sá sem skrifaði þessa frétt? 
Ekki vil ég hlusta á mann sem 
leikur svona á hljóðfæri hugans.

Nýlega vék ég að ruglingi á 
þessum smáorðum, að og af. Í 
Fréttablaðinu 31. okt. segir: 
„Gerður var góður rómur af 
einleikstónleikum Mustonen...“  Og 
í Bændablaðinu 7. nóv.: „Þarna 
verða stór hús á stórum lóðum og 
rjúka út af sögn seljanda.“ Hér á 
auðvitað að standa að á báðum 
stöðum. Gáum að því, eins og Árni 
Bergmann segir stundum í lok 
blaðagreina.

Upp af hlíðum hugarangurs hatur 
flýgur.
Þar á milli er þröngur stígur
þar sem mætast heift og rígur.

Vilji menn senda mér braghendu 
eða góðfúslegar ábendingar: npn@
vortex.is

Sænska leikskáldið Michael 
Druker er höfundur leik-
ritsins Patrekur 1,5 sem 
Þjóðleikhúsið sýnir um 
þessar mundir. Druker er 
ástríðufullur leikhúsmaður 
og ansi góður í borðtennis.

Michael Druker hefur skrifað og 
leikstýrt fimmtán leikritum en 
Patrekur 1,5 er hans vinsælasta 
verk til þessa. Uppfærsla þess hér 
á landi er sú nítjánda í röðinni en 
verkið var frumsýnt í Kaupmanna-
höfn árið 1996. „Ég byrjaði að 
skrifa kvikmyndahandrit og leik-
stýrði meira að segja einni mynd,“ 
segir Druker og upp úr dúrnum 
kemur að hann hefur aukinheldur 
starfað sem leikari og uppistand-
ari. „Ég gerði það nú reyndar bara 
til að ögra sjálfum mér aðeins. Svo 
gekk það bara ágætlega líka,“ 
segir hann og hlær. Honum finnst 
mikilvægt að fást við fjölbreytt 
verkefni og því hefur hann unnið 
jöfnum höndum verk fyrir stór og 
smá leikhús, tilraunakennd verk í 
bland við hefðbundnari stykki og 
dregið margvíslegan lærdóm af 
vinnu sinni.

„Maður verður að sökkva sér gjör-
samlega ofan í verkefnin sín. Það 
tekur tíma að verða góður í ein-
hverju,“ segir hann spekingslega. 
„Það tengist til dæmis borðtennis-
leiknum, ég er orðinn djöfull góður 
í honum.“ Reyndar missti leik-
skáldið af íslensku frumsýning-
unni í október því hann var að 
keppa í þeirri tignarlegu íþrótt.

„Í skriftunum lærir maður 
smátt og smátt að leyfa sér að hafa 
rangt fyrir sér,“ segir leikskáldið. 
„Það mikilvægasta er ekki að ná 
hlutunum réttum heldur að ná 
þeim niður á blað eða eins og í 
frasanum: „Don‘t get it right – get 
it written.“ Maður má ekki gefast 
upp heldur leitast alltaf við að 
bæta sig,“ segir Druker alvarleg-
ur. 

Hann viðurkennir með semingi 
að hann sé með dálitla fullkomn-
unaráráttu. „Ég held að ég sé minn 
harðasti gagnrýnandi. Ég breyti 
oft línum þremur dögum fyrir 
frumsýningu en þá er það til þess 

að styrkja söguna. Leikararnir 
verða alveg brjálaðir en það tekur 
tíma að fá verk til þess að renna 
eins og vatn. Innblásturinn er bara 
tvö prósent, restin er agi og vinnu-
semi. Oft langar mig ekkert til að 
skrifa en ég geri það samt.“

Ekki nóg með að leikskáldið 
leikstýri flestum sínum verkum, í 
það minnsta fyrstu uppfærslum 
þeirra, þá er hann einnig sinn 
eigin umboðsmaður, útgefandi og 
lögfræðingur. „Jú, það er dálítið 
vesen en sú vinna hefur líka kennt 
mér margt,“ segir hann. Druker 
kveðst þó ekki eins duglegur að 
fara í leikhús eins og hann ætti að 
vera. „Ég vil næstum frekar lesa 
leikrit heldur en fara og sjá þau,“ 
útskýrir hann. 

Leikritið Patrekur 1,5 fjallar um 
óvenjuleg kynni félaganna Sveins 
og Jörundar, pars í staðfestri sam-
búð sem dreymir um að eignast 
barn, við orkubúntið Patrek sem 
hefur töluverða fordóma gagnvart 
samkynhneigðum. Vegna gloppu í 
kerfinu ættleiða þeir félagar ekki 
eins og hálfs árs Patrekssnáða 
heldur 15 ára vandræðaungling og 
þá æsast leikar með eftirminni-
legum afleiðingum. 

Druker útskýrir að persónur 
verka hans séu oftar en ekki utan-
garðsfólk eða einhvers konar gest-
ir. „Ég hef skrifað mikið um minni-
hlutahópa, um fólk sem er að 
krefjast stöðu eða leita viðurkenn-
ingar.“ Það á bæði við um Patrek 
og félagana tvo því allir hafa þeir 
þurft að glíma við skilningsleysi  
og fordóma.

Hann óraði þó aldrei fyrir vel-
gengni verksins sem hefur nú til 
dæmis verið sett upp í sex leik-
húsum í Finnlandi og gengið fyrir 

fullu húsi mánuðum saman í 
sumum þeirra. „Í einu leikhús-
anna var samt leikhússtjóri rek-
inn fyrir að vilja setja það upp,“ 
segir Druker og bendir á að verkið 
hafi haft mikil áhrif á umræðu um 
samkynhneigð í Finnlandi.

Druker er duglegur að fylgja 
verkum sínum eftir en hann var 
einkar hrifinn af uppfærslu Þjóð-
leikhússins. „Þetta eru frábærir 
leikarar sem standa saman eins og 
einn maður. Gunnar Helgason 
leikstjóri hefur unnið frábæra 
sýningu,“ segir hann. Margoft 
hefur verið leitað til höfundarins 
með að skrifa framhaldssögu 
Patreks og félaga en hann hefur 
ávallt neitað því alfarið þar til nú, 
því hann viðurkennir í það minnsta 
að hugmyndin sé spennandi þó 
hann vilji ekkert láta uppi með 
framhaldið.

Druker segist hafa fundið sína 
hillu í leikhúsinu, það er hans mið-
ill.  „Það er svo mikið hjarta í leik-
húsinu. Mér verður oft hugsað til 
myndlistarmannsins – hans þarna 
Christofs sem pakkar inn heilu 
húsunum. Það er rosalegt sjónar-
spil, en síðan er það allt horfið 
daginn eftir. Leikhúsið er þannig, 
það er hér og nú – dálítið eins og 
lífið.“

Nýjasta verkið hans fjallar um 
strúta og hann kveðst hafa varið 
þremur mánuðum í rannsóknar-
vinnu. „Ég veit allt um strúta 
núna, vissir þú til dæmis að þeir 
stinga ekki höfðinu í sandinn 
vegna hræðslu? Þetta eru í raun 
mjög hugrakkir fuglar – strútar 
stinga bara hausnum í sandinn 
þegar þeir þurfa að snúa eggjun-
um sínum við.“ – Þar höfum við 
það.

Framsækin bókagerð
„Ég horfði á eftir þessum stúlkum fara út í 

frímínútur í þröngu buxunum, glansjökkun-

um og þriggja kílóa kuldaklossunum. Þær 

þrömmuðu yfir lóðina eins og risaeðlur án 

þess að líta til hægri eða vinstri. 

Svo hétu þær Fjóla og Sóley. 

Öllu má nú nafn gefa. 

Ég bjó mig undir harðan vetur.“

Ferðasaga Andreu Róbertsdóttur er 
forvitnileg bók fyrir margra hluta 
sakir. Höfundurinn pakkaði saman 
og seldi efnislegar eigur sínar og 
lagði upp í ferð um framandi slóðir. 
Andrea ferðaðist ein til Indlands, 
Taílands, Kambódíu og Laos. Sú 
ákvörðun hennar er virðingarverð 
og til eftirbreytni því ekki hafa allir 
hugrekki til þess að skora eigin for-
dóma á hólm og „viðra sig á röng-
unni“ eins og hún kallar það.

Í bókinni lýsir Andrea upplifun 
sinni af stöðum og fólki. Fjölmarg-
ar skondnar vísanir og hugdettur er 
að finna í henni og ljóst að þetta 
ferðalag hefur verið talsvert ævin-
týri fyrir hana en mér er til efs að 
það þýðist vel yfir á bókarformið.

Í fyrsta lagi er Andrea á ferð um 
frekar óskilgreindar slóðir, það er 
lítið um landfræði- eða sögulegar 
skýringar í þessari bók sem rýrir 
gildi hennar sem eiginleg ferða-
saga. Stöðugar vísanir til Lonely 
Planet-ferðahandbókanna fannst 
mér einnig hvimleið árétting þess 
að bók Andreu er mjög langt því frá 
tæmandi upplýsingarit um Asíu-
ferðir.

Ferðin sjálf er svolítil þeysireið 
og erfitt að fylgja Andreu eftir, það 

er vaðið úr einu í annað, persónu-
legar hugleiðingar hennar um eins 
ólík efni og Johnny Cash, tegerð og 
jafnréttismál renna saman við lýs-
ingar á staðháttum og samferða-
fólki.  En textinn flæðir samt ekki, 
hann er brotinn upp í litla kafla, 
ítrekað rofinn með myndum og 
fróðleiksmolum. Sárlega finnst 
mér vanta myndatexta í bókina og 
svo var eins og það ætti eftir að 
brjóta um aðra texta hennar. 

Andrea útskýrir í bókinni að 
hún vilji gæta trúnaðar við sam-
ferðafólk sitt og nafngreini það 
því ekki. Fyrir vikið er öll frásögn-
in, allar 170 síðurnar eins og inni í 
höfðinu á henni einni. Þetta er per-
sónuleg bók en ekki mjög djúpvit-
ur og tilviljanakenndur stíllinn er 
lýjandi þótt bókin sé fljótlesin.

Þunnur þrettándi





             

ALLRA SÍÐASTA SÝNING! 

sunnudaginn 12. nóvember kl. 20.00 Myndlistarmennirnir Georg 
Guðni Hauksson og Jón Óskar 
Hafsteinsson leiða gesti Lista-
safns Íslands um sýninguna Mál-
verkið eftir 1980 í dag kl. 14. 

Báðir eiga þeir verk á sýning-
unni og tóku virkan þátt í þeirri 
gerjun sem átti sér stað í tengsl-
um við „nýja málverkið“ um og 
eftir árið 1983. Á löngum ferli 
hafa þeir farið hvor sína leið og 
þróað afar persónulegt mynd-
mál þar sem Georg Guðni kannar 
samband okkar við náttúru 
Íslands en maðurinn og mann-
gert umhverfi fyllir flötinn í 
verkum Jóns Óskars. 

Í spjalli sínu um sýninguna 
munu þeir fara yfir þróun í sögu 
málverksins á Íslandi með hlið-
sjón af því sem átti sér stað í 
Bandaríkjunum og Hollandi, 
sem tengja má ýmsum hræring-
um og listamönnum sem þeir 
hrifust af.

Spjallað um málverkið



Cuvilliés-kvartettinn frá München 
leikur ásamt Sigurði I. Snorrasyni, 
klarínettuleikara á vegum Kammer-
músíkklúbbsins í dag. Kvartettinn 
var stofnaður árið 1995, eftir 
minningarkonsert um Ingo Sinn-
hoffer. Eftirlifandi félagar Sinn-
hoffer-kvartettsins, Aldo Volpini, 
Roland Metzger og Peter Wöpke, 
fengu Florian Sonnleitner, fyrsta 
konsertmeistara Sinfóníuhljóm-
sveitar bæverska útvarpsins, til 
að gerast eftirmaður Sinnhoffer 
sem forystumaður og listrænn 
stjórnandi hins nýja kvartetts. 
Nafnið var valið í ljósi þess hve 
oft Sinnhoffer-kvartettinn hafði 
komið fram í hinu aldna og virðu-
lega Cuvilliés-Theater í München. 
Auk hefðbundinnar kammer-
tónlistar leitast kvartettinn við 
að flytja tónlist samtíma-
tónskálda. 

Samvinna kvartettsins og 
Kammermúsíkklúbbsins stendur 
á gömlum merg enda eru þetta 
sautjándu tónleikar þeirra hér 
síðan árið 1977.

Á efnisskránni í dag eru 
klarínettukvintett eftir Mozart og 
strengjakvartett eftir Beethoven. 
Tónleikarnir eru haldnir í Bústaða-
kirkju og hefjast kl. 20.

Góðir gestir

Fim. Aukas. upps.9. nóv
Fös. 10. nóv
Lau. 11. nóv
Lau. 18. nóv
Sun. 19. nóv
Fös. 24. nóv
Lau. 25. nóv

Miðasala virka daga
frá kl. 11-16 og 2
tímum fyrir sýningar.
Sími 5629700
www.idno.is
Sýningar kl. 20

Sýnt í Iðnó

Í kvöld verða haldnir útgáfu-
tónleikar vegna seinni helmings 
sönglagasafns Sigvalda Kalda-
lóns. Erfingjar Sigvalda hafa sett 
sér það takmark að koma öllum 
verkum hans á hljóðrit og urðu 
sönglögin fyrst til útgáfu, en 
væntanlega fylgja á eftir aðrar 
tónsmíðar hans fyrir kóra og 
hljómsveitir. 

Seinna söngvasafnið kalla 
útgefendur Ég lít í anda liðna tíð, 
en fyrri hluti útgáfunnar, Svana-
söngur á heiði, kom út haustið 
2004.

Á tónleikunum verður flutt 
úrval af þekktustu einsöngslögum 
Sigvalda Kaldalóns. Þar er að 
finna saman komin öll lög tón-
skáldsins: margar af þekktustu 

perlum Sigvalda sem og lög sem 
sjaldan eða aldrei hafa verið flutt 
áður. Jónas Ingimundarson píanó-
leikari hafði umsjón með útgáf-
unni, vali á flytjendum og lögum. 

Með hljómdiskunum fylgir veg-
legur bæklingur með öllum söng-
textunum, á íslensku og í enskri 
þýðingu, ásamt fjölda ljósmynda 
úr fjölskyldualbúmi Sigvalda 

Kaldalóns. Hugmyndina að útgáfu 
á einsöngslögum Sigvalda Kalda-
lóns áttu afkomendur tónskálds-
ins. Minningarsjóður Sigvalda 
Kaldalóns var stofnaður 1998 og 
er ætlað að standa straum af 
heildarútgáfu á tónsmíðum Sig-
valda en auk þess styrkja fjöl-
margir útgáfuna.

Á tónleikunum koma fram þau 
Auður Gunnarsdóttir sópran, 
Hulda Björk Garðarsdóttir sópr-
an, Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir 
messósópran, Eyjólfur Eyjólfsson 
tenór, Gunnar Guðbjörnsson tenór 
og Bergþór Pálsson baritón. List-
rænn stjórnandi og undirleikari er 
Jónas Ingimundarson. Tónleikarnir 
hefjast kl. 20. 



Aðeins tveir meðlimir eru 
eftir í hljómsveitinni múm, 
sem hitar upp fyrir Syk-
urmolana í Laugardalshöll 
17. nóvember, eða þeir Örv-
ar Þóreyjarson Smárason 
og Gunnar Tynes.

Söngkonan Kristín Anna Valtýs-
dóttir hætti í múm fyrir um það 
bil ári og hefur dvalið mest í New 
York síðan þá. „Hana langaði að 
prófa nýja hluti og skoða heim-
inn,“ segir Gunnar, sem hefur 
einnig komið fram undir nafninu 
Illi Vill. Áður hafði tvíburasystir 
hennar Gyða hætt í sveitinni árið 
2002.

Múm hefur lokið við gerð nýrr-
ar plötu sem var tekin upp í Finn-
landi. Var Kristín ekki með á 
henni. Gunnar játar að erfitt hafi 
verið að missa hana úr sveitinni 
eftir mörg ár í framlínunni. „Það 
voru mikil viðbrigði en hlutirnir 
breytast og þróast. Hún var hætt 
áður en við gerðum þessa nýju 
plötu. Þetta var náttúrulegt ferli. 
Við vorum ekkert að láta einhvern 
herma eftir henni,“ segir hann.

Tónlistarkonan Sigurlaug Gísla-
dóttir, betur þekkt sem Mr. Silla, 
söng töluvert á plötunni, auk þess 
sem þær Hildur Guðnadóttir og 

Ólöf Arnalds ásamt Eika koma við 
sögu. Finnskur trommari hefur 
spilað töluvert með múm að und-
anförnu og mun hann koma fram á 
tónleikunum í Höllinni. „Við erum 
rosaspenntir. Ég hlakka mikið til 
enda verður þetta í fyrsta skipti 
sem við spilum saman með nýtt 
„line-up“,“ segir Gunnar.

Þetta verða fyrstu tónleikar 
múm á árinu en sveitin hélt síðast 
tónleika í Tapei, höfuðborg Taí-
vans, fyrir rúmu ári. Síðast spilaði 
sveitin hér á landi í ágúst í fyrra á 
Snæfellsnesi.

Poppprinsessan Britney Spears 
mun hugsanlega eiga endurkomu 
sem söngkona í Las Vegas. Britn-
ey ætlar sér að koma sér aftur í 
fremstu röð á næsta ári. Hefur 
hún þegar rætt við náunga sem 
þekkir til í Vegas um hugsanlegan 
samning. Myndi Britney syngja í 
borginni í nokkuð langan tíma og 
þannig koma sér í gang á nýjan 
leik.

Bæði Britney og eiginmaður-
inn fyrrverandi, Kevin Federline, 
ættu að þekkja vel til í Vegas. 
Britney giftist þar æskuvini sínum 
Jason Alexander áður en hún 
kynntist Federline en hjónabandið 
var gert ógilt eftir aðeins tvo sól-
arhringa. Skömmu eftir að Britn-
ey eignaðist annað barnið sitt sást 
Federline skemmta sér í Vegas 

með nokkrar þokkadísir upp á 
arminn. Var Britney vitanlega 
ekki skemmt þegar hún frétti af 
þessu uppátæki eiginmannsins.

Britney til Vegas?

Udo Erasmus er alþjóðlegt nafn í umræðunni um Omega-3 fitusýrur, kólesteról,
meltingu og almennt heilbrigði. Hann er í hópi helstu næringarfræðinga heims og
keppast vísindamenn um að vitna í rannsóknir hans. Einna þekktastur er hann fyrir
framlag sitt og þróun á Omega fitusýrum. Hann hefur ritað fjölda greina og bóka
um þessi viðfangsefni. Þekktastur er hann fyrir bókina: „Fats that Heal Fats that Kills“

Hjartasjúkdómar og of há blóðfita - Ein helsta meinsemd samtímans?

Udo Erasmus heldur fyrirlestur á
Grand hótel Reykjavík 28. nóvember
kl. 10:00 - 12:00 fyrir fagfólk
og kl.19:30 - 22:00 fyrir áhugafólk.

Þetta er fyrirlestur fyrir alla þá sem glíma
við of háa blóðfitu, þá sem er umhugað um
meltingarstarfsemi sína og alls áhuga- og
fagfólks um þessi málefni.

Nánari upplýsingar hjá Heilsu í síma 533 3232

eða heilsa@heilsa.is

Þú færð Udo‘s Choice í Heilsuhúsinu, Lyfju og flestum heilsubúðum

!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL     kl. 3 og 6 
OPEN SEASON ENSKT TAL     kl. 3, 6, 8, og 10 
MÝRIN      kl. 4, 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA

FEARLESS     kl. 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
DEVIL WEARS PRADA     kl. 8 og 10.20
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL. TAL     kl. 3 og 6 B.I. 7 ÁRA

SKÓGARSTRÍÐ kl. 12, 2, 4 og 6
OPEN SEASON ENSKT TAL kl. 12, 2, 4, 6, 8 og 10
BORAT  kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN  kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
SÝND Í LÚXUS    kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
FEARLESS   kl. 10.20 B.I. 16 ÁRA
DEVIL WEARS PRADA   kl. 8
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL. TAL   kl. 12 og 2 B.I. 7 ÁRA
GRETTIR 2 ÍSL. TAL   kl. 12

SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL kl. 2, 4 og 6
BORAT kl. 2, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

MÝRIN  kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

EMPIRE

20% AFSLÁTTUR FYRIR VIÐSKIPTAVINI Í GULLVILD OG PLATÍNUM 
GLITNIS, EF GREITT ER MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

60 þúsund gestir

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA 
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA 
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI
MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

FORSALA AÐGÖNGUMIÐA ER HAFIN Á MIDI.ISFORSALA AÐGÖNGUMIÐA ER HAFIN Á MIDI.IS
ATH: EINNIG ER HÆGT AÐ VERSLA MIÐA Í FORSÖLU Í KVIKMYNDAHÚSUNUM



Skólalúðrasveit Seltjarnar-
ness hefur sett upp 
söngleikinn Sálsveitin 
Skuldbinding í leikstjórn 
leikarahjónanna Atla Þórs 
Albertssonar og Bryndísar 
Ásmundsdóttur. 

Söngleikurinn er byggður á kvik-
myndinni The Commitments sem 
naut mikilla vinsælda í byrjun 
tíunda áratugarins, meðal annars 
vegna þeirrar skemmtilegu sálar-
tónlistar sem í henni var.

Söngleikur-
inn var fyrst 
settur upp í 
vor við miklar 
vinsældir og 
nú hefur fjór-

um sýningum 
verið

bætt

við. Var Páll Óskar Hjálmtýsson 
einn þeirra sem var hrifinn af söng-
leiknum og sagðist sjaldan hafa 
skemmt sér eins vel á áhugasýn-
ingu.

Söngleikurinn fjallar um náunga 
sem vill setja saman hljómsveit og 
reynir allt sem hann getur til að tak-
ast ætlunarverkið. Lendir  hann í 
ýmsum uppákomum á leiðinni að 
því takmarki. Fyrri hluti söngleiks-
ins er að mestu leikinn en eftir hlé 
er farið í tónleikaferðalag.

„Þetta eru að mestu elstu krakk-
arnir í lúðrasveitinni úti á Nesi. 
Þetta eru eiginlega faldir lúðra-
sveitartónleikar og í raun eins 
óhefðbundnir lúðrasveitartónleikar 

og hægt er að hafa þá,“ segir 
tónlistarstjórinn Kári Húnfjörð. 
„Krakkarnir taka þetta af lífi og sál 
og búa til þessa karaktera og pæla 
í fötunum. Þeir áttu líka þátt í 
hugmyndasmíðinni,“ segir hann. 
„Þetta er búið að vera voða gaman 
en þetta er ofboðsleg vinna og erfitt 
að koma öllum saman. En þegar 
viðbrögðin eru svona góð er þetta 
rosalega gaman.“

Sýningarnar verða í Félags-
heimili Seltjarnarness dagana 13. 
til 15. nóvember, þar af aukasýn-
ing þann fimmtánda klukkan 18 
vegna þess að þegar er uppselt á 
þrjár fyrstu sýningarnar. 

Uppselt er á allar sýn-
ingar söngleiksins Tina 
Turner - Tribute fram 
að jólum. Í söngleikn-
um syngja þær Sigríð-
ur Beinteinsdóttir og 
Bryndís Ásmundsdóttir 
lög Tinu á sinn hátt og 
var frumsýningin á 
Broadway á föstudags-
kvöld.

„Við syngjum með 
okkar stíl og okkar nefi en það er 
líka settur smá húmor í þetta og 
nokkur Tinu-spor tekin, enda hefur 
hún mjög sérstakan stíl,“ segir 
Sigga og bætir því við að það hafi 
verið æðislegt að feta í fótspor þess-
arar „ömmu“ rokksins. „Tina er mitt 
idol og ég hef pælt hana mikið út og 
hvað hún gerir. Það er frábært að 
syngja þessi lög og ég er alveg að 

fíla mig í tætlur.“
Sigga játar að lögin 

hennar Tinu séu þræl-
erfið. „Hún er með 
hrikalega góða rödd 
en það er æðislega 
gaman að takast á við 
þetta og frábært að fá 
að rokka svolítið og 
þenja sig virkilega,“ 
segir hún.

Sigga gerðist svo 
fræg að fara á tvenna tónleika með 
Tinu á sínum tíma. Fór hún meðal 
annars að sjá hana í Osló þar sem 
Tina var á sinni næstsíðustu 
tónleikaferð. „Þetta er upplifun 
sem maður gleymir ekki. Ég sat á 
fjórða bekk fyrir miðju og var fjóra 
til fimm metra frá henni. Þetta var 
alveg æðislegt og krafturinn í þess-
ari konu er alveg ótrúlegur.“

Uppselt á Tinu

„THE WILD“
ÓBYGGÐIRNAR

Sýnd með íslensku tali !

SparBíó* : 450 KR MIÐAVERÐ Á OFANTALDAR MYNDIR kl: 1:45 og 2
  Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK

Nýtt
OVER THE HEDGE M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í ÁLFABAKKA

BÆJARHLAÐIÐ M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í  ÁLFABAKKA OG KL. 2 Á AK. OG  Í KEFL.

ÓBYGGÐIRNAR M/- ÍSL TAL. KL. 1:45  Í ÁLFABAKKA

MAURAHRELLIRINN M/- ÍSL TAL. KL. 1:45  Í ÁLFABAKKA

SparBíó* — 450krSparBíó* — 450kr

BÍLAR M/- ÍSL TAL.  KL. 2 Í ÁLFABAKKA

www.haskolabio.is

Varðveitt líf mitt 
fyrir ógnum óvinarins

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

20% AFSLÁTTUR FYFIR VIÐSKIPTAVINI Í GULLVILD OG
PLATINÍUM GLITNIS MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

BESTA MYND MARTINS 
SCORSES TIL ÞESSA

V.J.V. TOPP5.IS

T.V. KVIKMYNDIR.IS

SJÁIÐ EINA BESTU MYND ÁRSINS. BETRI LEIKHÓPUR 
HEFUR EKKI SÉST Í KVIKMYND Í LANGAN TÍMA.

TEMPIRE

Jackass number two
- V.J.V - TOPP 5.IS

 - H.Ó. - Mbl

V.J.V. TOPP5.IS TEMPIRE

styðst við raunverulega atburði

Frá framleiðanda 
„The Patriot” og 

„Independence Day”

Inniheldur magnaðar átakasenur í hálof-
tunum sem og frábærar tæknibrellur.

tilnefningar til 
Edduverðlauna8

Frá framleiðanda „The Patriot” og „Independence Day”

Inniheldur magnaðar átakasenur í háloftunum 
sem og frábærar tæknibrellur.

BÖRN
KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

HAGATORGI • S. 530 1919

SPARBÍÓSPARBÍÓ á allar sýningar merktar með appelsínugulu 
á laugardögum og sunnudögum450450 krkr

Forsala
hafin

Munið afsláttinnMunið afsláttinn

/ ÁLFABAKKA / KEFLAVÍK/ KRINGLUNNI / AKUREYRI
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 1:45 - 4 - 6 Leyfð

BARNYARD M/- Ensku tal kl. 6 Leyfð

JACKASS NUMBER TWO kl. 4 - 8 B.i. 12

ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal kl. 1:45 - 3:50  Leyfð

BÍLAR M/- Ísl tal kl. 2 Leyfð

OVER THE HEDGE M/- Ísl tal kl. 1:45 Leyfð

MAURAHRELLIRINN M/- Ísl tal kl. 1:45 Leyfð

FLY BOYS kl. 5 -  8 - 10:50 B.i. 12

FLY BOYS VIP kl. 2 - 8 - 10:50
ADRIFT kl. 5:45 - 8 - 10:10 B.i.12

THE DEPARTED kl. 8 - 10:10 - 10:50 B.i. 16

THE DEPARTED VIP kl. 5
THE LAST KISS kl.  3:30 - 5:45 - 8 - 10:30 B.i.12

ADRIFT kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i.12

BORAT kl. 4 - 6 - 8 - 10 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 8 - 10:45 B.i. 16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 2 - 4 Leyfð

MATERIAL GIRLS kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

THE THIEF LORD kl. 2 Leyfð

FLY BOYS kl. 8 - 10:30 B.i.12

BARNYARD M/- Ísl tal kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

MATERIAL GIRLS kl. 4 - 6 Leyfð

BÖRN kl. 8 B.i.12

THE DEPARTED kl 10 B.i.16

THE THIEF LORD kl. 2 Leyfð

SKÓGARSTRÍÐ M/- Ísl tal kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

BORAT kl. 8 - 10 B.i. 12

BÖRN kl. 8 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 10 B.i. 16

MATERIAL GIRLS kl. 6 Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 2 - 4 Leyfð

17. NÓV kl. 3 - 6 - 9 - 12
18. NÓV kl. 3 - 6 - 9 - 12 
19. NÓV kl. 1:30 - 4:30 - 7:30 - 10:30

sýnd í sal 1 og VIPÁLFABAKKI KEFLAVÍK
17. NÓV kl. 7 - 10
18. NÓV kl. 5 - 8 - 11 
19. NÓV kl. 4 - 7 - 10

Sýningartímar

MÝRIN kl. 3-5 - 7 - 9 - 10:15 B.i. 12

FLY BOYS kl. 3 - 6 - 9 B.i.12

THE DEPARTED kl. 3 - 6 - 9 B.i. 16

THE LAST KISS kl. 3 - 5:30 - 8 B.i.12

THE QUEEN kl. 5:50 B.i. 12

BÖRN kl. 3 - 8 B.i.12

THE GUARDIAN kl. 10:30 B.i. 12

sem á eftir að draga dilk á eftir sér. 

Undirbúðu þig undir magnþrungna spennu.
sem byggð er á raunverulegum atburðum.

Sex vinir leggja í 
afdrifaríka siglingu



DHL-deild karla

DHL-deild kvenna

 Fram tapaði í gær 
sínum sjötta leik í röð í F-riðli 
meistaradeildar Evrópu í hand-
bolta og situr því eftir í fjórða 
sæti í riðlinum, án stiga. Leikur-
inn í gær, gegn norsku meisturun-
um í Sandefjord, var upp á þriðja 
sæti riðilsins sem veitir þátttöku-
rétt í EHF-keppninni. Norðmenn-
irnir sigruðu að vísu Fram stórt á 
sínum heimavelli og þurftu 
Íslandsmeistararnir að ná níu 
marka sigri til að ná í þriðja sætið. 
En svo fór að Sandefjord fagnaði 
sigri, 31-28. 

Fram hefur átt ágæta leiki gegn 
Gummersbach og Celje Lasko sem 
eru án efa miklu sterkari lið en 
þau sem áttust við í Safamýrinni í 
gær. En leikir Fram gegn 
Sandefjord hafa verið þeir slök-
ustu af hálfu Framaranna og tók 
Sigfús Sigfússon, leikstjórnandi 
Fram, undir það í gær. 

„Leikurinn í Noregi var enn 
verri en hér í kvöld. Við fórum illa 
með mörg færi, gerðum mörg mis-
tök eins og í flestum leikjum okkar 
í vetur. Það mátti búast við því að 
fáir áhorfendur kæmu hingað í 
kvöld eins og raunin varð enda 
búnir að standa okkur illa bæði í 
deild og meistaradeildinni. Við 
verðum að laga þetta,“ sagði Sig-
fús.

Þó svo að erfitt yrði að vinna 
upp forskot Sandefjord úr fyrri 
leiknum ætluðu Framarar sér að 
minnsta kosti sigur í gær. Liðin 

skiptust á um að halda forystunni 
allan leikinn en sigur Norðmann-
anna kom þó ekki á óvart. Staðan 
var jöfn í hálfleik, 12-12, en þegar 
Fram tókst ekki að skapa sér strax 
forskot í upphafi síðari hálfleiks 
var öllum ljóst í hvað stefndi og 
einungis spurning um að klára 
leikinn.

Markvörður Sandefjord, Sven 
Medhus, var besti maður leiksins 
en hann varði 22 skot og reyndist 
Fram afar erfiður. Heimamenn 
létu hann til að mynda verja frá 
sér í þrígang áður en fyrsta mark 
Fram í leiknum leit dagsins ljós. 

Zoltán Belanyi og Sigfús Páll 
voru bestu menn Fram í leiknum 
en sóknarleikur liðsins var þó afar 
slakur og áttu þeir í vandræðum 
með sterka vörn Sandefjord. 

„Þetta var mikil reynsla og nú 
veit maður hvernig það er að spila 
á móti þeim bestu,“ sagði Sigfús. 
„Ég bjóst við að það yrði erfiðara 
en með skipulögðum leik, krafti 
og einbeitingu hefðum við getað 
náð meiru úr leikjum okkar. Við 
spiluðum ágætlega í fyrri hálfleik 
flestra leikjanna en náðum ekki að 
fylgja því eftir.“

Fram tapaði í gær fyrir norsku meisturunum í Sandefjord á heimavelli sínum 
í Safamýrinni. Þar með fór Fram í gegnum riðil sinn í meistaradeildinni stiga-
laust og er úr leik í Evrópukepninni í ár. Leikurinn í gær var afar slakur. 

 Valsstúlkur áttu í tölu-
verðum erfiðleikum með að hrista 
Framara af sér í leik liðanna í gær 
en svo fór að Valur fór með sigur 
af hólmi. 28-20. Fyrri hálfleikur 
var mjög jafn og spennandi og í 
hálfleik stóðu leikar 11-10, Val í 
vil.

Eins og svo oft áður voru það 
hraðaupphlaupin sem gerðu gæfu-
muninn og Valsstúlkur skoruðu 
ellefu mörk úr hraðaupphlaupum. 
Þær náðu undirtökunum í síðari 
hálfleik og á endanum verður 
sigur þeirra að teljast nokkuð 
öruggur þrátt fyrir að hið unga lið 
Fram hafi veitt Valsstúlkum harða 
keppni í fyrri hálfleiknum.

„Við vorum ekki tilbúin til að 
byrja með í leiknum. Við tókum 
okkur svo taki í síðari hálfleiknum 
og sýndum hvað í liðinu býr. Við 
þurftum bara að vinna aðeins í 
okkur sjálfum og ná því besta 
fram í okkur og gera það sem við 
gerum best, spila góða vörn og fá 
mörk úr hraðaupphlaupum. Það 
vantaði líka leikgleði, það var 
mjög þungt yfir okkur í fyrri hálf-
leik. Við náðum að breyta því og 
unnum mjög góðan sigur. Ég er 
mjög ánægður með það,“ sagði 
Ágúst Jóhannsson, þjálfari Vals, 
eftir leikinn.

„Sóknarleikurinn hjá okkur 
sprakk bara í síðari hálfleik. Við 
áttum mjög erfitt með að skora og 
þær skoruðu mjög mikið úr hraða-
upphlaupum sem við réðum ekk-
ert við. Vörnin hélt mjög vel og 
það er ekkert út á það að setja. Í 
sjálfu sér er ég ekkert ósáttur við 
leikinn í heild sinni og lokatölurn-
ar gefa kannski ekki alveg rétta 
mynd af leiknum en þetta endaði 
illa,“ sagði Magnús Kári Jónsson, 
þjálfari Fram. 

Öruggur sigur Vals

 Valur náði toppsæti 
DHL-deildar karla í gær þegar 
liðið vann öruggan sigur á ÍR-
ingum í Laugardalshöllinni í gær. 
Lokatölur urðu 31-25 en jafnræði 
var með liðunum framan af leik. 
Valsmenn höfðu þó yfir í hálfleik, 
14-10. Markverðir Vals reyndust 
ÍR-ingum erfiðir í leiknum en þeir 
Pálmar Pétursson og Ólafur Gísla-
son vörðu samtals 25 skot.

„ÍR-ingar eru með ungt og 
skemmtilegt lið og þeir berjast 
alltaf. Ég er bara mjög sáttur við 
þessi tvö stig. Við gerðum of 
mörg tæknimistök í hraðaupp-
hlaupum en ég er svona þokka-
lega ánægður með vörnina og 

sóknina í leiknum. Við viljum 
vera í toppsætinu og náðum því 
núna,“ sagði Óskar Bjarni Ósk-
arsson, þjálfari Vals og hann var 
mjög ánægður með markverðina, 
Pálmar og Ólaf.

„Þeir eru duglegir að vinna 
heimavinnuna sína og stúdera 
hvern andstæðing fyrir sig,“ bætti 
Óskar við.

„Sóknarnýting okkar er engan 
veginn nógu góð og við þurfum 
bara að fara að hysja upp um 
okkur, allir sem einn, og menn 
þurfa að taka ábyrgð á því sem 
þeir eru að gera inni á vellinum“ 
sagði Erlendur Ísfeld eftir leikinn. 

Valsmenn á toppinn



HELGARTILBOÐ

S K Í F A N  Í  3 0  Á R

Damien Rice
9100 íslensk jólalög

Óskar Pétursson
Ástarsól-Lög Gunnars Þórðar

Friðrik Ómar
Annan dag

Magga Stína
Syngur Megas

JJ Cale & Eric Clapton
The Road to  Escondido

Toggi
Puppy

Justin Timberlake
Future Sex/LoveSounds

Regína Ósk
Í djúpum dal

2.199

2.199
2.199

2.1992.199 3.299

2.199 2.199

1.999
1.999

1.999 1.999 1.999

1.999 2.999 1.999

Óskalögin 10
Deftones

Saturday Night Wrist
Stebbi og Eyfi 

Nokkrar notalegar ábreiður

1.9992.199 2.199

1.999 1.999 1.799

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

2.199

1.999

NÝTT



Fótboltinn á Ítalíu er þver-
sagnakenndur. Ekki ný tíðindi en í  
haust hafa þversagnirnar verið 
meiri en oftast áður. Leikið hefur 
verið á allan tilfinningaskala hinna 
næmgeðja Ítala. Sigurinn á HM 
veitti mikið sjálfstraust og allir 
aðrir en aðdáendur liðanna sem 
lentu í Calciopoli-skandalnum 
gengu teinréttir og keikir til upp-
hafs leiktíðar. En fljótlega kom í 
ljós að HM víman var skammvinn. 

Harðir dómar í  Calciopoli náðu 
ekki að milda óbragð í munni 
þeirra sem eru þreyttir á síendur-
teknum spillingarmálum sem enn 
sér ekki fyrir endann á. Aðbúnað-
ur á leikvöllum er langtum verri 
en í öðrum höfuðdeildum Evrópu 
og ólæti og subbuskapur til vansa. 

Langvinnandi vera margra 

helstu stórliða Ítalíu í neðri deild-
um hafa jafnframt gert stóran 
hluta þjóðarinnar áhugalausan um 
keppni í Serie A. Þessir þættir 
hafa ásamt ýmsu öðru valdið því 
að aðsókn hefur minnkað og ekki 
verið jafn lítil í Serie A í næstum 
40 ár. Samt hefur fótboltinn verið 
stórskemmtilegur og spennan í 
keppninni um meistaratitilinn og 
sæti í meistaradeildinni ekki verið 
meiri í háa herrans tíð.

Hvað sem vandræðagangi í Serie 
A líður hefur tíðin í Serie B aldrei 
verið betri, þökk sé Calciopoli og 
stórliðum í niðurníslu. Juventus, 
Napoli, Genoa og Bologna eru í 
hópi best studdu liða landsins og 
Bari, Brescia, Piacenza og Vicenza 

draga að á góðum degi. Niðurstað-
an er besta aðsókn og mesta fjöl-
miðlaathygli í sögunni. Má vart á 
milli sjá hvor deildin heitir A og 
hvor B. 

Eins og vænta mátti vinnur 
Juventus næstum alla leiki  og 
hefði vart þurft á sárabótunum að 
halda sem liðið fékk á dögunum er 
mínusstigunum sem liðið byrjaði 
með var fækkað úr 17 í 9. Þökk sé 
afslættinum er Juve nú komið í 
þriðja sæti aðeins þremur stigum 
á eftir toppliði Genoa. 

Ekkert getur stöðvað fram-
ganginn og það hefði sennilega 
bara verið meira töff hjá þeim að 
una dómnum og vinna deildina 
samt! Juve leikur nú á gamla bæj-
arvellinum, flúði af hinum sálar-
lausa Delle Alphi. Aðsókn er giska 

góð á heimaleiki og á útileikjum 
mæta stjörnuþyrstir aðdáendur 
andstæðinga og slá aðsóknarmet. 

Gríðarleg baráttustemning er í 
klúbbnum. Keyrir stundum um 
þverbak í kjánalegum uppslætti í 
nafni endurreisnar gömlu frúar-
innar sem þykist svívirt af ströng-
um dómum. 

Þannig var 32 ára afmæli 
fyrirliðans Del Piero 
fagnað með blaða-
mannafundi og sér-
stökum hátíðarbálki á 
heimasíðu liðsins. 

Del Piero skoraði vissulega  
fyrir stuttu sitt tvö hundruðasta 
mark fyrir liðið sem gerir hann að 
markahæsta manni í sögu félags-
ins. En það þarf góðan vilja til að 
túlka 32 ára afmæli sem meiri-
háttar viðburð í sögu fótbolt-
ans.

Þrjú lið hafa haldið 
kyndlinum hæst í 

Serie A og leikið á köflum glim-
randi fótbolta. Hinir bleikklæddu 
liðsmenn Palermo tróna á toppn-
um ásamt blásvörtum leikmönn-

um Inter sem mætti kalla 
blámarða í ljósi giftuleysis 
undangenginna ára. 

AS Roma hangir 
í skottinu á þeim 
en verið mistæk-
ir. Inter er 

taplaust og leik-
menn verið ansi 

góðir í mörgum leikj-
um. Fremstir hafa farið 
Dejan Stankovic sem 

skorað hefur með þrumu-
skotum utan af velli og 

Zlatan Ibrahimovic sem 
hefur síðustu vikur sýnt list-

ræn tilþrif. 
Höfuðandstæðingar þeirra í 

AC Milan dvelja í þunglyndi við 
botn deildarinnar þökk sé mínus-
stigunum. Án þeirra væri liðið svo 
sem bara í sjöunda sæti og fátt um
fína drætti.

Serie B fær A í einkunn

Handknattleikslið ÍR varð 
bikarmeistari fyrir 
tveim árum síðan. Liðið 
missti í kjölfarið nánast 

alla sína bestu leikmenn og varð 
að byggja upp. Það lið kom strax á 
óvart í fyrra og um sumarið lenti 
liðið aftur í því að missa sína 
sterkustu menn. ÍR-ingar horfðu 
því enn og aftur fram á uppbygg-
ingu og til að byggja upp nýtt 
afrekslið í Breiðholtinu var feng-
inn Erlendur Ísfeld. Maður með 20 
ára reynslu í þjálfun og þar að 
auki með risastórt ÍR-hjarta. 
Stefna ÍR er sú sama og venjulega 
– að byggja upp á heimamönnum í 
stað þess að sækja útlendinga til 
liðsins í stórum stíl.

„Neyðin kennir naktri konu að 
spinna og svo er það okkar stefna 
og hefur alltaf verið að spila á 
uppöldum leikmönnum. Ef okkur 
vantar styrk þá förum við ekki þá 
leið að kaupa dýrar stórstjörnur,“ 
sagði Erlendur sem er búinn að 
þjálfa síðan hann var tvítugur. Öll 
tuttugu árin hefur hann þjálfað 
hjá ÍR fyrir utan tvö er hann þjálf-
aði kvennalið Stjörnunnar sem 
hann gerði að bikarmeisturum.

„1966-árgangurinn á að mörgu leyti 
heiðurinn að því að starfið er eins 
öflugt og það er í dag. Þessir menn 
eru flestir enn að starfa fyrir ÍR að 
einhverju leyti. Við vorum allir 
miklir hugsjónamenn og það vantar 
annan slíkan árgang því við erum 
að verða gamlir,“ sagði Erlendur og 
hló dátt. 

Það vekur óneitanlega mikla 
athygli hversu mikill félagsmaður 
Erlendur er en mörgum eru minnis-
stæð viðbrögð hans er ÍR varð bik-

armeistari fyrir tveimur árum en 
Erlendur vann kvennaleikinn sama 
dag. Hann missti sig í gleðinni og 
ljóst að ÍR-hjarta slær hjá honum.

„Það er gríðarlega sterkt ÍR-
hjartað og ÍR hefði ekki lifað af ef 
þetta hjarta væri ekki til staðar 
hjá mér og fleiri góðum mönnum. 
Ég er með svona stórt ÍR-hjarta 
því það fer í taugarnar á mér 
hversu mikið er alltaf talað niður 
til Breiðholtsins í fjölmiðlum til að 
mynda.

Ég hef alltaf verið gríðarlega 
stoltur af því að vera Breiðhylt-
ingur. Það hefur verið gert grín að 
mér fyrir það og ég verið kallaður 
skrítinn. Meðan aðrir forðast að 
segja að þeir séu úr Breiðholti 
reyni ég að koma því að,“ sagði 
Erlendur sem hefur einnig barist 
á pólitískum vettvangi um aðstöðu 
og innflytjendastefnu en það hefur 
ekki farið vel í alla Breiðhyltinga 
hversu mikið af félagslegu hús-
næði sé í hverfinu samanborið við 
önnur hverfi í borginni.

„Það var mjög gaman að fara 
til Stjörnunnar enda hafði ég nær 
eingöngu verið að þjálfa yngri 
flokka fram að þeim tíma. Þetta 
var spennandi tækifæri sem ég sé 
ekki eftir að hafa tekið. Ég kynnt-
ist mikið af góðu fólki sem er enn 
vinir mínir. Það eru ekki margir 
þjálfarar í kvennaboltanum sem 
eru lengur en tvö ár og líftíminn í 
kvennaboltanum er ekki langur. 
Hætta skal hverjum leik þá hæst 
hann stendur og við skildum í 
góðu. Það var svo gott að koma 
heim í grasrótarstarfið á ný,“ 
sagði Erlendur.

Þegar heim var komið fór Erlend-
ur að þjálfa yngri flokka á ný og sá 
um yngri flokka félagsins frá 14 
ára aldri og upp úr. Strákarnir sem 
eru í meistaraflokki hjá honum 
núna hafa fylgt Erlendi lengi og 
hann þekkir þá vel.

„Það eru forréttindi að starfa 
hjá ÍR og ég nýt starfans þó það 
geti verið erfitt stundum út af fjöl-
skyldunni. Maður vill stundum 
gefa þeim meiri tíma en þetta er 
líka hugsjónastarf sem gefur mér 
mikið.

Ég get einfaldlega ekki slitið 
mig frá þessu. Þetta er mitt fólk í 
mínu hverfi og mér finnst mikil-
vægt að hverfið eigi úrvalsdeild-
arlið í einhverri íþrótt,“ sagði 
Erlendur sem hefur haft það orð á 
sér að vera mikil skapmaður enda 
gustar af honum á hliðarlínunni.

„Ég hef róast mikið en var ansi 
oft heitur á mínum yngri árum. Þó 
mér hafi lent aðeins saman við 
Astrauskas um daginn þá var það 

búið fljótt. Hefði okkur lent saman 
fyrir tíu árum þá er ekki víst að 
við hefðum fallist í faðma eftir 
leik. Þótt ég hafi róast þá er ég enn 
mikill keppnismaður sem vill 
sigra.“

Margir vilja meina að íslenskur 
handbolti hafi verið í lægð und-
anfarin ár og ekki að ástæðu-
lausu þar sem flestir bestu leik-
mennirnir fara utan mjög ungir. 
Hvaða augum lítur Erlendur 
stöðuna?

„Maður vonar að þetta sé á upp-
leið en maður hefur líka miklar 
áhyggjur enda finnst mér deildin 
ekkert áberandi sterkari en í 
fyrra. Við sjáum það á árangrin-
um í Evrópukeppninni að liðin eru 
ekkert sérstaklega sterk,“ sagði 
Erlendur sem hefur aldrei séð á 
eftir þeim fjölda leikmanna ÍR 
sem hefur farið erlendis. 

„Við lítum á það sem viður-

kenningu fyrir okkar starf að 
koma mönnum í atvinnumennsku. 
Á meðan önnur lið reyna að halda 
sínum mönnum þá styðjum við 
okkar menn og hjálpum þeim á 
allan hátt að komast utan.“

Liðið sem Erlendur hefur í 
höndunum í dag er mjög ungt og 
óreynt. Það kom því ekki á óvart 
að liðinu var spáð neðsta sætinu í 
úrvalsdeild. Strákarnir hans 
Erlends blésu á allar hrakspár í 
fyrstu umferð er þeir lögðu Hauka 
sannfærandi. Síðan töpuðu strák-
arnir fjórum leikjum í röð.

„Þetta eru eðlilegar kröfur sem 
eru gerðar á liðið. Það mun taka 
tíma að búa til lið enda er einn 
eftir úr byrjunarliðinu síðan í 
fyrra. Ég þarf tíma til að slípa liðið 
og það eru batamerki í hverjum 
leik og ég er þessu fullviss að sigr-
arnir fara að koma hjá okkur. Við 
erum ekki af baki dottnir enda 
naglar í liðinu sem eru klárir í bar-
áttuna,“ sagði Erlendur Ísfeld, 
þjálfari ÍR.

Handknattleiksdeild ÍR er enn eitt árið að byggja upp nýtt lið og arkitekt þess er gallharður ÍR-ingur, Erlendur Ísfeld, sem hefur þjálf-
að hjá félaginu í 20 ár. Henry Birgir Gunnarsson heyrði hljóðið í Erlendi og spurði hann spjörunum úr um handboltann og ástæðuna 
fyrir því af hverju hann sé svona harður ÍR-ingur sem og Breiðhyltingur.





Liverpool mætir Arsenal 
á Anfield í stórleik fjórðungsúr-
slita deildarbikarkeppninnar 
ensku. Spútnikliðin Southend og 
Wycombe mæta úrvalsdeildarlið-
unum Tottenham og Charlton á 
útivelli og að síðustu tekur 
Newcastle á móti Englandsmeist-
urunum í Chelsea. 

Liverpool tekur 
á móti Arsenal

Enska úrvalsdeildin

Enska bikarkeppnin

Þýska úrvalsdeildin

Danska úrvalsdeildin

Skoska úrvalsdeildin

Þýska úrvalsdeildin

Meistaradeild Evrópu

 Kópavogströllið 
Auðunn Jónsson varð í dag 
heimsmeistari í kraftlyftingum í 
125 kg flokki þegar hann lyfti 
samanlagt 1.040 kg á heimsmeist-
aramótinu í Stavangri í Noregi. 
Auðunn lyfti 20 kg meira en næsti 
maður og tók hann 395 kg í 
hnébeygju, 280 kg á bekknum og 
365 kg í réttstöðulyftu.

Auðunn vann

MA-nám í kennslufræði (seinni hluti).

Umsóknarfrestur um meistaranám er til 15. nóv. n.k.
en um diplómanám til 5. janúar 2007.
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 Átta leikir voru í ensku 
úrvalsdeildinni í gær. Manchester 
gerði góða ferð til Blackburn og 
sigraði 1-0 og heldur því toppsæt-
inu í deildinni. Chelsea er þó ekki 
langt undan en liðið vann í gær 
öruggan sigur á Watford 4-0 þar 
sem Didier Drogba gerði sér lítið 
fyrir og skoraði þrennu.

Louis Saha, sóknarmaður 
Manchester United, hefur verið 
iðinn við kolann á leiktíðinni og 
það var hann sem skoraði sigur-
markið í leik Blackburn og 
Manchester United. Staðan var 
jöfn í hálfleik en Wayne Rooney 
fékk besta færi hálfleiksins þegar 
hann skaut fram hjá í dauðafæri 
undir lok hálfleiksins. Sigurmark 
Saha kom um miðjan hálfleikinn 
og þar með ljóst að Manchester 
United heldur þriggja stiga for-
ystu á Chelsea.

„1-0 er góður sigur. Ég er mjög 
ánægður með spilamennskuna og 
við þurftum að hafa mikið fyrir 
þessum sigri. Öll mörk eru mikil-
væg og það skiptir engu máli hver 
skorar þau. En á þessum tíma-
punkti í leiknum vorum við að 
reyna að skora mark sem myndi 
gera út um leikinn,“ sagði Sir Alex 
Ferguson, stjóri Manchester Unit-
ed, um sigurmarkið sem Saha 
skoraði.

Chelsea tók á móti Watford á 
heimavelli sínum og vann öruggan 

sigur, 4-0. Didier Drogba fór mik-
inn í leiknum og skoraði tvö mörk 
í fyrri hálfleiknum. Andriy Shev-
chenko bætti þriðja markinu við 
áður en Drogba fullkomnaði 
þrennu sína á 69. mínútu.

Jose Mourinho, stjóri Chelsea, 
var ekki að spara stóru orðin um 
Drogba eftir leikinn. „Hann er 
besti leikmaður í heiminum í dag. 
Hann skorar í öllum keppnum og 
er að gera frábæra hluti. Hann er 
stanslaust að bæta sig. Ég vil ekki 
nota orðið óstöðvandi en hann er 

frábær á öllum sviðum leiksins. 
Hann er grimmur, hann er góður 
skallamaður, hann heldur boltan-
um vel og hann er á hápunkti fer-
ilsins. Ég hef aldrei séð Drogba 
betri en núna,“ sagði Mourinho.

Charlton og Newcastle náðu 
ekki að lyfta sér úr toppsætum 
deildarinnar. Charlton tapaði á úti-
velli fyrir Wigan, 3-2, og New-
castle varð að sætta sig við 0-0 
jafntefli við Manchester City á 
útivelli.

Manchester United sigraði Blackburn í ensku úrvalsdeildinni í gær og heldur 
toppsætinu. Chelsea vann sigur á Watford þar sem Drogba skoraði þrennu.

Ragna Ingólfsdóttir 
komst í úrslit í gær á alþjóðlega 
badmintonmótinu sem fram fer í 
TBR húsinu um helgina. Ragna 
mætir skosku stúlkunni Susan 
Hughes í úrslitum í dag.

Ragna keppir líka til úrslita í 
tvíliðaleik ásamt Tinnu Helga-
dóttur og þar mæta þær stöllur 
skosku pari í úrslitum.

Ragna í úrslit





Læknalíf, læknalíf … 





„Það var nú reyndar bölvað vesen 
að fá þetta nafn skráð en það hafð-
ist að lokum,” segir Guðni Falur 
Stefánsson sendibílstjóri sem 
keyrir um á sendibíl, sem er kyrf-
ilega merktur Sendiherrann. 
Guðni hefur verið sendibílstjóri 
með hléum síðan 1991 og rekur nú 
eigið fyrirtæki, Sendiherrann. 
Meðfram því rekur hann Málm-
steypu Ámunda Sigurðssonar.

Guðni segist hafa skráð nafn-
ið Sendiherrann í fyrirtækjaskrá 
en það hafi svo reynst þrautin 
þyngri að fá nafnið samþykkt hjá 
sýslumanni. „Mér var sagt að 
þetta væri alltof virðulegt nafn 
til að það fengist skráð. Ég sagði 
að þetta væri afskaplega hnit-
miðað nafn á sendibíl og heimt-
aði að fá rökstuðning. Svo tók 
einhver í taumana og það varð 
ekkert af þessari valdníðslu,“ 
segir Guðni hress í bragði. Og 
nafnið Sendiherrann er grípandi 
og var ekki lengi að festast við 
Guðna sjálfan. „Menn kalla mig 

auðvitað Sendiherrann,“ segir 
hann.

Þegar fyrirtæki Guðna er flett 
upp í símaskrá er það skráð Sendi-
herrann slf. sem stendur fyrir sam-
lagsfélag. Guðni segir að það sé afar 

hentugt rekstrarform fyrir sig og 
fleiri ættu að taka það upp. „Ef 
Baugur hefði verið samlagsfélag þá 
hefðu þeir sloppið við allar þessar 
kærur. Ég var gáfaðri en Jóhannes,“ 
segir hann og skellir upp úr.

Sendiherra í umferðinni

Afrekaði að halda sönsum í haust

„Að menn tilnefni sjálfa sig? Það 
er auðvitað ekki um það að ræða,“ 
segir Björn Brynjúlfur Björnsson, 
stjórnarmaður í kvikmynda- og 
sjónvarpsakademíunni.

Nokkur ólga er meðal kvik-
myndagerðarmanna því stjórnin 
hefur ákveðið að gefa ekki út opin-
berlega hverjir skipa hverja val-
nefnd, þeirra sem völdu hverjir 
hlutu tilnefningu til Edduverð-
launa. Þannig er nokkur skortur á 
gegnsæi og því gefið undir fótinn 
að um hagsmunatengsl geti verið 
að ræða. Að menn tilnefni jafnvel 
sjálfa sig. Þannig er til dæmis 
Marteinn St. Þórsson í valnefndar-
hópnum en hann er tilnefndur í 
flokki besta sjónvarpsþáttar fyrir 
Kompás.

Ástæðan fyrir því að aðeins er 
nefnt hverjir eru í valnefndar-
hópnum öllum er sú að menn sem 
setið hafa í valnefndum hafa orðið 
fyrir áreitni í gegnum tíðina. Björn 
Brynjúlfur staðfestir að svo sé en 
málið hefur verið rætt mjög í 
stjórn. Þessu hafi verið hagað 
svona að þessu sinni til að beina 
umkvörtunum til stjórnar en ekki 
að þau beinist að valnefndarmönn-
um sem slíkum.

„Sumir hafa orðið fyrir 
áreitni af einhverjum sem 
eiga hagsmuna að gæta. En 
þetta er ekkert leyndarmál, 
ef menn telja að eitthvað sé 
vafasamt varðandi tilnefn-
ingarnar geta þeir fengið 
nánari upplýsingar. Það 
væri hryllilegt slys ef 
kæmi í ljós að um hags-
munatengsl væri að 
ræða. Það myndi rýra 
trúverðugleika verð-
launanna og við pössum 
vel upp á það.“

Gríðarlegir hagsmunir eru í 
húfi fyrir kvikmyndagerðarmenn 
að sögn Björns Brynjúlfs enda um 
íslensku „óskarsverðlaunin“ að 
ræða. Stimpill sem greitt getur 
götu kvikmyndagerðarmanna að 

styrkjum
erlendis.

Önnur gagnrýni sem Edduverð-
launin hafa mátt búa við er sú að 
hver verðlaun fyrir sig séu ekki 
nægjanlega vel skilgreind. Þannig 
er erfitt að bera saman teikni-
mynd og töku í kvikmynd en svo 
er í flokknum „Útlit myndar“. 
Björn segir rétt að stundum sé 
þetta eins og að bera saman epli 
og appelsínur en menn verði að 
meta hvert verk um sig en ekki í 
samanburði.

Edduverðlaunin verða svo 
afhent með pompi og prakt 19. 
þessa mánaðar. Björn vonast til 
þess að umfjöllunin verði á 
jákvæðu nótunum og því er gaman 
að segja frá því að kynnar hátíð-
arinnar verða ekki af verri end-
anum, spaugarinn Pétur Jóhann 
og svo sjónvarpskonan Ragnhild-
ur Steinunn sjá um það.

Ásdís Thoroddsen
Dagur Kári Pétursson
Einar Magnús Magnússon
Gunnar B. Guðmundsson 
Halldóra Geirharðsdóttir
Helga Margrét Reykdal
Hróðmar Ingi Sigurbjörnsson
Jóna Finnsdóttir
Jónas R. Jónsson
Margrét Jónasdóttir
Marteinn St. Þórsson 
Ólafur Gaukur
Róbert Douglas
Sævar Guðmundsson
Skúli Malmquist
Sólveig Anspack
Sonja B. Jónsdóttir
Steinþór Birgisson
Styrmir Sigurðsson
Víðir Sigurðsson
Þóra Gunnarsdóttir
Þorbjörn Erlingsson
Þorfinnur Guðnason
Þorsteinn Guðmundsson

Valnefndar-
fólkið

Ættarmót
Niðjar Péturs Vilhelms Jensen, f.
1.12.1874, d.  26.7.1961 ætla að hittast í
Súlnasalnum á Hótel Sögu sunnudaginn
19. nóvember n.k. kl: 15:00

Undirbúningsnefnd

...fær Þórunn Erlu Valdimars-
dóttir ritari ævisögu Matthías-
ar Jochumsonar sem tekur 
þátt í menningardagskrá 
tileinkaðri skáldinu um 
helgina.





Einu sinni var ég þeirrar skoð-
unar að sannleikurinn væri 

nokkuð klipptur og skorinn, hann 
væri aðeins einn, hann væri stór 
og mikill og óbreytanlegur. Ef 
tveir menn voru ósammála hélt ég 
að annar þeirra hlyti að hafa rangt 
fyrir sér eða að minnsta kosti 
rangara fyrir sér en hinn. Ég hélt 
að þegar maður hefði loksins 
höndlað sannleikann myndi eng-
inn reyna að klekkja á manni með 
hárbeittum athugasemdum og 
rökfimi, andstæðingum manns 
hlytu að fallast hendur gagnvart 
ógnarmætti sannleikans, hann 
myndi slá vopnin úr höndum 
þeirra, rangar skoðanir út úr haus-
num á þeim og gera málflutning 
þeirra að hjómi.

hafði rangt fyrir mér … eða að 
minnsta kosti ekki eins rétt og ég 
hélt.

vísu er ég enn þeirrar skoðun-
ar að sannleikurinn sé einn, stór 
og mikill og óbreytanlegur. Ég er 
hins vegar löngu hættur að telja 
mér trú um að einn maður geti 
höndlað hann og haft með honum 
sigur á öðrum. Ég lít ekki lengur á 
sannleikann sem einhvern Suður-
pól andans sem við mennirnir, 
heimskautafarar hugans dúðaðir í 
heimspekikenningar með mann-
brodda rökfræðinnar undir fótum, 
séum að keppast um að komast á 
fyrstir allra. Einkum er ég þó 
hættur að ímynda mér að tveir 
ólíkir einstaklingar geti séð sann-
leikann sömu augum. Ég hef nefni-
lega kynnst mörgu ágætisfólki um 
dagana, flestu prýðilega vel gefnu, 
en enn hef ég ekki hitt neinn sem 
ég hef ekki getað verið ósammála 
um eitthvað, sem ekki hefur séð 
sannleikann á einhvern hátt pínu-
lítið öðruvísi en ég, ef ekki hrein-
lega allverulega mikið öðruvísi.

er ég ekki frá því að 
það fari algerlega eftir því hvar 
maður er staddur sjálfur hvernig 
fjall sannleikans kemur manni 
fyrir sjónir. Menn sem standa 
hvor sínum megin við fjall eru 
auðvitað ekki sammála um hvernig 
það lítur út. Fjöll eru líka þannig í 
laginu að það er ekki hægt að sjá 
þau öll í einu. Sú mynd af fjalli, 
sem sá sem hreykir sér á tindi 
þess hefur fyrir augunum, er síðan 
gerólík allra annarra. Og svo ég 
klári nú líkinguna þá geta menn 
orðið úti á fjöllum.

gerir sannleikurinn 
okkur frjáls. En hann frelsar 
okkur ekki frá öðrum og áreiti 
þeirra, aðeins okkur sjálfum og 
viðbrögðum okkar. Og svo sagði 
líka aldrei neinn að sannleikurinn 
myndi gera okkur að frelsurum.

Fjall 
sannleikans


