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Ástarvikan í Bolungarvík 
hófst í gær, þegar bæjarbúar 
slepptu blöðrum með kærleiks-
kveðjum upp í heiðbláan himin. 
Grímur Atlason, bæjarstjóri í Bol-
ungarvík, sagðist afar ánægður 
með dagskrá vikunnar. Hann var 
viðstaddur setninguna og sagði 
blöðrurnar hafa tekið stefnuna á 
Súgandafjörð og Skutulsfjörð. „Við 
erum auðvitað sátt við að dreifa 

boðskapnum,“ sagði hann. „Til-
gangurinn með Ástarvikunni er 
ekki bara bólfarir heldur líka kær-
leikur,“ bætti hann við. 

Á Ástarvikunni í ár verður boðið 
upp á tónleika, faðmlaganámskeið 
og skútusiglingu um Ísafjarðar-
djúp, svo eitthvað sé nefnt. Henni 
lýkur á laugardag. Framkvæmda-
stjóri vikunnar er Birna Hjaltalín 
Pálmadóttir.

Þó að Ástarvikan miðist við 
heimafólk, segir Grímur sífellt 
fleiri sækja Bolungarvík heim á 
meðan á henni stendur. „Þetta er 
enginn Fiskidagur, stemningin er 
ekki þannig. Þetta eru svona litlir, 
fallegir viðburðir alla vikuna,“ 
sagði hann. „En kærleikshugsjón-
in nær alveg út fyrir bæjarmörkin 
og út um allt land,“ bætti Grímur 
við.

Ástarvika hafin í Bolungarvík

Fleiri stöðvar fyrir 
viðskiptavini Símans

Síminn og 365 miðlar hafa gert með sér samning
um frekari dreifingu sjónvarpsefnis.Á síðasta ári undirrituðu forsvarsmenn Símans og

365 miðla samning um aðgang 365 miðla að Sjón-
varpi Símans. Nýlega gerðu þeir með sér annan
samning, sem hefur töluverða hagræðingu í för með
sér fyrir viðskiptavini Símans.„Viðaukinn felur í sér að viðskiptavinirnir geta
séð enska boltann og fleira íþróttaefni á Sýn 2, án
þess að skipta um afruglara eða breyta móttöku
sjónvarpsefnis,“ útskýrir Linda Björk Waage, for-
stöðumaður kynningarmála Símans. „Í samkomu-
laginu felst líka að viðskiptavinir Símans sem hafa
aðgang að ADSL+2 dreifileið geta séð Sýn 2 í
háskerpu eða HD, um leið og tæk il
leyfa “

boltaáhugamenn og -konur ættu því að geta séð hetj-
urnar sínar í ensku deildinni ásamt því að geta fylgst
með gangi mála í fjórum öðrum samtímaleikjum.

Þá hefur fótbolti í háskerpu verið töluvert í
umræðunni og segir Linda Símann hafa brugðist við
því með því að uppfæra sinn búnað. „Stefnt er að því
að boltinn verði í boði í háskerpu á haustmánuðum.

Þá hafa báðir aðilar undirritað viljayfirlýsingu um 

að fréttir Stöðvar 2, Ísland í dag og valdir þættir
verði aðgengilegir í Sjónvarpi Símans eftir að þeir
hafa verið sýndir. Opið efni frá 365 miðlum yrði
aðgengilegt öllum, en efni úr læstri dagskrá yrði
einungis í boði fyrir áskrifendur efnisins

Linda er ánægð m ð

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Mex -  byggingavörurSími 567 1300 og 848 3215www.byggingavorur.com

Ánægðir viðskiptavinir ........

 Áfram þyrfti að 
reka fjórar ratsjárstöðvar þó hlut-
verk íslenska ratsjárkerfisins yrði 
einskorðað við þarfir borgaralegr-
ar flugumferðar. Dýrasti búnaður 
ratsjárstöðva Ratsjárstofnunar 
yrði þó óþarfur. Borgaraleg flug-
umferðarstjórn notar aðeins hluta 
þeirra upplýsinga sem Ratsjár-
stofnun aflar, segir Þorgeir Páls-
son, forstjóri Flugstoða. 

Ratsjárstofnun rekur fjórar rat-
sjárstöðvar, eina í hverjum lands-
fjórðungi. Hver stöð er með tvenns 

konar ratsjár; svarratsjá og 
frumratsjá. Svarratsjáin sendir 
boð til flugvéla og fær til baka boð 
frá ratsjársvörum þeirra. 
Frumratsjáin nemur staðsetningu 
flugvéla með því að senda boð sem 
endurkastast af vélunum.

„Það sem við þurfum fyrst og 
fremst á að halda við borgaralega 
flugumferðastjórn er svarratsjáin 
en ekki frumratsjáin,“ segir Þor-
geir. Því myndi það hvorki hafa 
áhrif á þjónustustig né flugöryggi 
þó aðeins svarratsjárnar væru 

notaðar. Eftir sem áður þyrfti að 
nota frumratsjá vegna aðflugs að 
Keflavíkurflugvelli og Reykjavík-
urflugvelli, en þar er notuð 
skammdrægari ratsjá sem stað-
sett er á Keflavíkurflugvelli.

Langdýrasti hluti búnaðar rat-
sjárstöðvanna er frumratsjáin, 
segir Þorgeir. Hann segir svarrat-
sjána ekki þurfa jafn aflmikinn 
tæknibúnað, hún sendi frá sér 
annars konar boð en frumratsjáin 
þar sem hún byggi ekki á endur-
varpi frá flugvélum. 

Framtíð Ratsjárstofnunar virð-
ist í uppnámi, en íslensk stjórn-
völd taka við rekstrinum á mið-
vikudag. Meðal þess sem tekist 
hefur verið á um er undir hvaða 
ráðuneyti starfsemin eigi að 
heyra. Björn Bjarnason dóms-
málaráðherra telur að verkefnum 
stofnunarinnar sé betur komið 
annars staðar. Valgerður Sverris-
dóttir, varaformaður Framsóknar-
flokksins, segir ágreining um 
málið meðal sjálfstæðismanna. 

Komast af með ódýrari bún-
að en Ratsjárstofnun rekur
Borgaraleg flugumferðarstjórn þarf ratsjárstöð í hverjum landsfjórðungi en mun ódýrari tækjabúnað en 
Ratsjárstofnun rekur. Dómsmálaráðherra segir verkefnum Ratsjárstofnunar betur komið annars staðar. 

Kórinn hefur vaxið jafnt 
og þétt gegnum árin



Samtök um náttúru-
vernd á Norðurlandi (SUNN) hafa 
skorað á umhverfisráðherra og 
bæjarstjórn Fjallabyggðar að beita 
sér fyrir friðlýsingu Héðinsfjarðar 
sem friðlands eða fólkvangs og að 
því yrði komið á eigi síðar en jarð-
göngin milli Siglufjarðar og Ólafs-
fjarðar verða opnuð. „En undirbún-
ing friðlýsingar, merkingar 
gönguleiða og brúun lækja og mýr-
lendis þarf að hefja sem allra 
fyrst,“ segir í tilkynningu frá sam-
tökunum.

Auk þess að kalla á bæjarstjórn 
og umhverfisráðherra til að aðhaf-
ast í málinu segir í tilkynningunni 
að ekki sé ólíklegt að hinn siglfirski 

samgönguráðherra, Kristján L. 
Möller, hafi áhuga á málinu.

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, for-
maður samtakanna, segir að helst 
þurfi að hefja undirbúning nú þegar. 
„Ég held að það sé alveg ástæða til 
þess. Það þarf að ræða við fjölda 
landeigenda. Ég mundi vilja að bæj-
arstjórnin hefði frumkvæði í þessu 
máli. Þetta væri ekki síst hennar 
hagur,“ segir Ingólfur, sem sér fram 
á aukna umferð á svæðinu með til-
komu ganganna.

„Friðlýsing myndi hafa afar góð 
áhrif á ímynd svæðisins alls og vafa-
lítið stuðla að auknum ferðamanna-
straumi [...] og auka þannig þau 
jákvæðu áhrif sem fólk á svæðinu 

vonast til að skapist vegna jarð-
ganga og vegar sem liggur þvert 
yfir Héðinsfjörð,“ segir í tilkynn-
ingunni. 

 Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu fékk tilkynningu 
um nakinn mann á hlaupum eftir 
Bíldshöfða í átt að Krónunni um 
klukkan hálftvö í fyrrinótt. Þegar 
lögreglan kom á vettvang kom í 
ljós að maðurinn var ekki nakinn, 
heldur bara á nærbuxunum. Hann 
var blóðugur í andliti, með skurð á 
höfði og bólginn. 

Að sögn Svanhvítar Ingólfsdótt-
ur, fulltrúa hjá rannsóknardeild 
lögreglunnar í Reykjavík, sagði 
maðurinn, sem er litháískur ríkis-
borgari, að þrír samlandar hans 
hefðu gengið í skrokk á honum 
vopnaðir bareflum í leiguíbúð 
hans á Tangarhöfða. 

Svo virðist sem hann hafi verið 
sofandi þegar ráðist var á hann, en 
þó stóð gleðskapur yfir í íbúðinni. 
Maðurinn komst út við illan leik 
og lagði á flótta undan árásar-
mönnunum. Hann var fluttur á 
slysadeild þar sem gert var að 
sárum hans.

Þegar lögreglumenn komu í 
íbúðina mætti þeim talsverður 
mótþrói af hendi þeirra sem þar 
voru fyrir, sem hugðust meina 
þeim inngöngu. 

Þegar lögreglan komst loks inn 
sást að tvö herbergi höfðu verið 
lögð í rúst. Til einhverra átaka kom 
síðan á milli lögreglu og meintra 
árásarmanna þegar þeir neituðu að 
yfirgefa staðinn. Lögreglumenn 
sakaði ekki í átökunum. Tveir voru 
handteknir og yfirheyrðir í gær. 
Allir eru mennirnir um tvítugt.

Að sögn Svanhvítar gengust 
mennirnir við því við yfirheyrslur 
að hafa veist að lögreglumönnun-
um, en ekki er enn að fullu ljóst 

hverjir réðust á manninn. Var 
mönnunum sleppt að loknum yfir-
heyrslum. Svanhvít segir ekki 
liggja fyrir hvort sá sem fyrir 
árásinni varð muni kæra árásina 
þar sem ekki hafi náðst í hann. 
Ekkert liggur fyrir um tildrög 
árásarinnar og ekki fengust upp-
lýsingar um hvaða tengsl voru á 

milli meintra gerenda og fórnar-
lambs önnur en að þeir voru sam-
landar.

Að því er fram kemur á vef 
Fasteignamats ríkisins er ekkert 
skráð íbúðarhúsnæði við Tangar-
höfða, svo að líklega hefur maður-
inn búið í ólöglegu húsnæði.

Flúði vopnaða árásar-
menn á nærbuxunum
Menn vopnaðir bareflum réðust á mann sem var sofandi í eigin samkvæmi. Hann 
flúði á nærbuxunum einum fata. Mennirnir veittu lögreglu mótþróa. Ekki er ljóst 
hvort þolandinn muni kæra. Ekkert íbúðarhúsnæði er í götunni þar sem hann býr.

Svanhildur, sastu í súpunni á 
föstudaginn?

 Gagnrýni á sameiningu 
Sparisjóðs Skagafjarðar og Spari-
sjóðs Siglufjarðar er ómakleg, 
sameiningin er nauðsynleg eigi 
sparisjóðurinn að lifa af, segir Sig-
urjón Rúnar Rafnsson, stjórnar-
maður í Skagafirðinum. Stofnfjár-
eigendur munu ganga til atkvæða 
um sameiningu á fundi klukkan 14 
í dag.

„Stjórn sparisjóðsins ber að 
hafa hagsmuni viðskiptavina hans 
og stofnfjáreigenda í huga við 
stjórnun sjóðsins,“ segir Sigurjón. 
„Þarna er um að ræða eina minnstu 
fjármálastofnun landsins, og að 
mati stjórnarmanna er hún ein-
faldlega ekki rekstrarhæf.“

Hann hafnar því alfarið sem 
Gísli Árnason, stofnfjáreigandi í 
sjóðnum, hélt fram í Fréttablaðinu 
í gær, að valdhafar sjóðsins hafi 
stýrt honum með eigin hagsmuni 

og fyrirtækja tengdum þeim að 
leiðarljósi, en ekki hagsmuni 
sjóðsins.

Sigurjón segir að hugmyndir 
Gísla um að auka stofnfé um 200 
milljónir óraunhæfa, slík aðgerð 
hefði ef til vill dugað fyrir nokkr-
um árum, en í dag sé umhverfið 
annað. Sparisjóðurinn geti ekki 
fjármagnað sig á þeim kjörum 

sem nauðsynleg séu til að veita 
húsnæðislán öðruvísi en að tapa á 
þeim.

Hann segir að svo virðist sem 
lítill hluti stofnfjáreigenda standi 
með Gísla Árnasyni. Í þessum 
sparisjóði eins og öðrum geti tíu 
prósent stofnfjáreigenda kallað til 
fundar, og það hafi Gísli og aðrir-
ekki gert hingað til.

Þurfa að sameinast til að lifa af

Þrír særðust alvarlega 
eftir átök í borgarhlutanum 
Kalbakken í Ósló í gær, að því er 
netútgáfa blaðsins Verdens Gang 
greinir frá. Tveir hlutu skotsár 
eftir það sem norsk lögregla 
kallar uppgjör. Ráðist var á þriðja 
manninn með samúræjasverði. 
Allir voru fluttir á sjúkrahús.

Talið er að átökin hafi sprottið 
upp úr gömlum ágreiningi, sem 
lögreglan mun hafa haft vitn-
eskju um. Nokkrir sáust flýja af 
staðnum eftir árásina, og lögregla 
leitar nokkurra bifreiða. Er 
árásarmennirnir flúðu af 
vettvangi óku þeir á lítinn dreng, 
sem flytja þurfti á sjúkrahús.

Þrír særðir eftir 
átök í Ósló

Einn meiddist á 
höfði þegar hópslagsmál brutust út 
á veitingastaðnum Kaffisetrinu í 
miðbæ Reykjavíkur í fyrrinótt. 
Lögregla fékk tilkynningu um 
slagsmálin um klukkan tvö og var 
komin á staðinn skömmu síðar.

Að sögn varðstjóra höfðu 
dyraverðir kveikt öll ljós á 
staðnum og slökkt á tónlist áður en 
þeir höfðu samband við lögreglu í 
von um að slagsmálin leystust upp 
af sjálfu sér. Það gekk eftir því 
þegar lögregla kom á staðinn voru 
upphafsmenn átakanna á bak og 
burt. Einn var fluttur á slysadeild 
með áverka í andliti en enginn var 
handtekinn vegna málsins. 

Einn meiddist í 
hópslagsmálum

 Ungur maður 
reyndi að smygla snákum og 
krókódílsungum frá Egyptalandi 
til Sádi-Arabíu á dögunum. 
Maðurinn hélt því fram að hann 
þyrfti dýrin til að framkvæma 
vísindalegar rannsóknir. Meðal 
annars fundust um það bil 250 
krókódílsungar í fórum mannsins. 
Dýrin voru gerð upptæk og þau 
afhent dýragarðinum í Kaíró. 

Að sögn starfsmanna á 
flugvellinum í Kaíró hefur aldrei 
áður verið reynt að smygla jafn 
mörgum krókódílum út úr 
landinu. Í maí stöðvuðu starfs-
menn flugvallarins mann sem 
reyndi að smygla 700 lifandi 
slöngum út úr landinu.

Með snáka 
og krókódíla í 
handfarangri

„Við stefnum áfram að 
afhendingu rafmagns fyrir lok 
október og allt gengur samkvæmt 

áætlun,“ segir 
Sigurður
Arnalds,
talsmaður
Landsvirkjun-
ar vegna 
Kárahnjúka-
virkjunar, en 
stefnt er að 
því að Alcoa-
Fjarðarál geti 
fengið
rafmagn frá 

Kárahnjúkavirkjun í október. 
Landsnet sér álverinu fyrir 
rafmagni núna.

Nú er verið að prófa vélar og 
hefur það gengið vel. „Það hefur 
ekkert komið upp ennþá og allt 
gengið vel. Við höldum áætlun í 
þessu og vonumst til þess að allt 
muni ganga að óskum.“

Prófun véla 
gengur vel

Frumvarp um hert 
viðurlög vegna brota á lögum um 
umskurð kvenna mun væntanlega 
bíða egypska þingsins, þegar það 
tekur aftur upp störf í nóvember 
eftir sumarhlé. Svo sagði talsmaður 
heilbrigðisráðuneytisins í Egypta-
landi í gær, eftir að egypsk stúlka 
lét lífið í slíkri aðgerð. Í dag er 
refsihámarkið þriggja ára fangelsi. 

Þar að auki vill ráðuneytið 
veita um 90 milljónum króna til 
að vinna gegn hefðinni, sem var 
bönnuð með lögum árið 1997. Í 
lögunum er þó að finna svigrúm 
fyrir undatekningar „í sérstökum 
tilfellum“.

Egypsk stúlka 
lét lífið í aðgerð 



Kominn í fast sambandLOKSINS SÁTTUR!

Námsmannaþjónusta Sparisjóðsins

Við hjá Sparisjóðnum viljum vera í góðu sambandi við viðskiptavini okkar.
Félagar í Námsmannaþjónustunni njóta persónulegrar þjónustu sem er sniðin 
að þörfum hvers og eins, auk góðra kjara og spennandi sértilboða. Við erum 
alltaf til í að ræða málin – ef sambandið er gott, gengur allt annað betur líka.

Skoðaðu málið betur á www.spar.is til þess að komast í gott samband!



Spurt er að því að Sunday 
Telegraph í gær hvort „víkinga-
innrásin sé yfirstaðin“ og er þar 
skírskotað til mikilla umsvifa 
íslenskra fyrirtækja, einkum 
Baugs Group, í Bretlandi.

Gunnar Sigurðsson, forstjóri 
Baugs Group, telur að  órói á 
alþjóðalegum mörkuðum muni 
hugsanlega hægja á fjárfestinga-
starfsemi almennt til skamms tíma, 
en hann hafi ekki áhrif á starfsemi 
Baugs Group og hefti ekki fyrir-
tæki að neinu leyti. „Við erum með 
gott eignasafn, og það eru mikil 
tækifæri sem felast í því. Okkar 
verkefni eru vel fjármögnuð og við 
gerum þá kröfu að þau geti farið 

sterk í gegnum erfiðleikatímabil. 
Við höfum búist við niðursveiflu 
um nokkurt skeið og kemur hún 
okkur hvorki á óvart né heftir okkur 
á nokkurn hátt.“

Blaðamaðurinn James Hall 
veltir því upp í fréttaskýringu 

hvort órói á alþjóðlegum mörkuð-
um leiði til þess að íslensku fyrir-
tækin eigi í meiri erfiðleikum með 
að fjármagna starfsemi sína, þar 
sem „víkingainnrásin“ hafi að 
miklu leyti byggst á góðu aðgengi 
að ódýru lánsfé. Í Sunday Telegraph 
er því haldið fram að óróinn, sem 
stafar meðal annars af vandamál-
um á fasteignamarkaði í Banda-
ríkjunum, eins og rakið er í frétta-
skýringu í Fréttablaðinu í dag, geti 
haft þau áhrif að íslensk fyrirtæki, 
eins og Baugur Group, eigi erfiðara 
um vik með að nálgast ódýrara 
lánsfé, og takast á við skuldsettar 
yfirtökur á félögum eins og þau 
hafa gert með góðum árangri.   

 Fréttir af fyrirhuguðum 
flutningi HB Granda upp á Akra-
nes hafa vakið áhuga aðila á fast-
eignamarkaði á lóðum félagsins 
við Reykjavíkurhöfn. Fulltrúar 
HB Granda hafa ekki tekið undir 
þann áhuga, enda slíkt ekki tíma-
bært, segir Eggert B. Guðmunds-
son, forstjóri HB Granda.

„Það hafa engar viðræður átt 
sér stað, en það eru mörg félög í 
bænum sem hafa atvinnu af því að 
hringja í fólk og kanna möguleika, 
svo auðvitað eru alls konar hring-
ingar sem koma. [...] En það er 
ekkert að gerast þar sem við höfum 
tekið undir,“ segir Eggert.

HB Grandi tilkynnti í síðustu 
viku að fyrirtækið hygðist leggja 
niður starfsemi sína í Reykjavík 
og flytja alla starfsemi á einn stað 
á Akranesi. Þær ástæður voru 
gefnar að vegna samdráttar í 
þorskveiðum yrði félagið að snúa 
sér að öðrum tegundum, og hag-
ræði væri fólgið í að vinna allt hrá-
efnið á einum stað.

Tvær lóðir fyrirtækisins við 
Reykjavíkurhöfn gætu verið gríð-
arlega verðmætar, en fiskvinnslan 
stendur á um 8.500 fermetra lóð og 
fiskimjölsverksmiðjan á lóð sem 
er talsvert stærri, segir Eggert.

Hann segir að fyrirtækið muni 
taka eitt skref í einu. Forsenda 
fyrir flutningi til Akraness sé að 
Faxaflóahafnir taki vel í erindi um 
hraðari uppbyggingu á hafnarað-
stöðu á Akranesi. Ef það verði að 
veruleika megi hugsa um næstu 
skref. „Við erum ekki byrjaðir á 
þeim kafla, höfum ekki opnað þá 
bók einu sinni,“ segir Eggert. 

Spurður hvort verðmæti lóð-

anna við Reykjavíkurhöfn hafi 
ekkert spilað inn í þá ákvörðun að 
flytja starfsemina til Akraness 
segir Eggert: „Það þori ég ekki að 
segja til um, þetta er ákvörðun 
sem stjórnin tekur, og telur félag-
inu mest til hagsbóta.“

Fasteignir HB Granda eru metn-
ar á samtals tæplega 1,2 milljarða 
króna í ársreikningi, en Eggert 
segir að ekki hafi verið hugleitt 
hvort það sé líklegt að svo hátt eða 
hærra verð fáist fyrir fasteignirn-
ar, selji fyrirtækið eignirnar.

HB Grandi leigir lóðirnar af 
Reykjavíkurborg, og í leigusamn-
ingi eru meðal annars sett skil-
yrði um að þar skuli fara fram 
fiskvinnsla. Björn Ingi Hrafns-
son, formaður borgarráðs og for-
maður Faxaflóahafna, sagði í 
samtali við Fréttablaðið á föstu-
dag að fyrir lægi að Faxaflóa-
hafnir og Reykjavíkurborg hafi í 
hyggju að viðhalda útgerð og 
fiskvinnslu á þessum stað við 
Reykjavíkurhöfn.

Lóðir við höfnina 
vekja áhuga fjárfesta
Aðilar á fasteignamarkaði hafa sýnt lóðum HB Granda áhuga eftir að fyrirtæk-
ið tilkynnti að það hygðist færa starfsemi sína til Akraness. Engar viðræður 
hafa átt sér stað en margir haft samband vegna lóðanna segir forstjórinn. 

 Tuttugu gestir í 
sundlaugagarðinum Joboland á 
eyjunni Bornholm í Danmörku 
voru í gær fluttir á bráðamóttöku 
sjúkrahússins í Rønne, eftir að 
hafa fengið klóreitrun. Þessu 
greinir netútgáfa Berlingske 
Tidende frá í dag. „Enginn er í 
lífshættu, en nokkrir hafa fengið 
væga eitrun,“ sagði varðstjóri 
dönsku lögreglunnar. Fjórtán 
höfðu yfirgefið sjúkrahúsið í 
gærkvöldi.

Óhappið varð þegar slanga 
losnaði af skömmtunardælu, svo 
klór lak út í andrúmsloftið. 
Samkvæmt upplýsingum frá 
Joboland varð einn starfsmanna 
þeirra fyrir mestu eitruninni.

Tuttugu fengu 
klóreitrun

Lögreglan í Kaupmanna-
höfn leitar þriggja bifreiða eftir 
skotárás að morgni sunnudags. 
Samkvæmt netútgáfu Berlingske 
tidene var fimmtán skotum skotið 
úr leigubíl á tvo aðra bíla á 
Amagerbrogade í Kaupmannahöfn 
klukkan kortér fyrir fimm á 
sunnudagsmorgun. Fyrstu 
rannsóknir sýna að öll skot hafi 
komið úr leigubílnum. Lögregla 
leitar að honum, bláum Peugot 206 
og dökkum Audi eða VW Passat.

Engan sakaði við skothríðina. 
Ein kúla fór í gegnum rúðu á 
hárgreiðslustofu og lögregla fann 
ummerki eftir fleiri á húsveggjum.

Fimmtán skot  
úr leigubíl

 Fornleifafræð-
ingar hafa fundið fornan skóg í 
Ungverjalandi. Skógurinn er 
talinn vera um það bil átta milljón 
ára gamall. Hann fannst í opinni 
kolanámu í Bukkabrany í 
Ungverjalandi. Sextán tré höfðu 
varðveist, talið er að það sé vegna 
þess að þau grófust í sand. 

Nú þegar sandurinn sem 
verndaði trén er farinn er hætta á 
því að þau eyðist. Verið er að reyna 
að varðveita trén eftir að tilraunir 
til að flytja eitt þeirra mistókust. 

Vonast er til þess að trén muni 
veita vísindamönnum upplýsingar 
um hvernig loftslag jarðarinnar 
var fyrir átta milljónum ára. 

Fundu æva-
fornan skóg

 Hjólreiðamaður var 
skotinn til bana á fjölfarinni 
hraðbraut í Englandi í gær. 
Lögreglan hefur hafið umfangs-
mikla rannsókn á málinu. 

Maðurinn var að hjóla á M40 
hraðbrautinni í Warwickshire, um 
það bil 210 kílómetra norður af 
London þegar hann var skotinn. 
Sjúkrabílar komu á staðinn og 
sinntu manninum en hann lést af 
sárum sínum. Mikið umferðar-
öngþveiti myndaðist á hraðbraut-
inni á meðan lögregla rannsakaði 
vettvang.

Skotinn til bana 
á hraðbraut

Elliði Vignisson, 
bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, 
segir byggingu stórskipahafnar í 
Þorlákshöfn og Bakkafjöruhafnar 
tvö aðskilin málefni. Bæjaryfir-
völd í Ölfusi hafa skorað á 
ríkisstjórnina að falla frá fram-
kvæmdum við Bakkafjöruhöfn. 
„Stórskipahöfn er vissulega 
nauðsynleg fyrir álver við 
Þorlákshöfn, en það kemur 
samgöngum til Vestmannaeyja 
bara ekkert við,“ sagði Elliði. 

„Bakkafjöruhöfn er hugsuð til að 
bæta samgöngur við Vestmannaeyj-
ar, ekki atvinnulíf við Ölfus.“

Kemur Eyjum 
ekkert við





 Forsætisráðherra Íraks, 
Nouri Maliki, hefur boðað helstu 
stjórnmálaleiðtoga landsins til 
neyðarfundar. Á fundinum er ætl-
unin að ræða og leysa stjórnar-
kreppuna sem ríkir í landinu. 

Á síðustu vikum hafa nánast allir 
súnnítar, sem eiga sæti í ríkisstjórn 
landsins, sagt upp störfum. Aðrir 
hafa sniðgengið fundi. Þetta veldur 
því að sautján sæti í ríkisstjórninni 
eru auð. Margir þessara ráðherra 
hafa sakað forsætisráðherrann um 
að hann hafi ýtt þeim til hliðar. Að 
sögn fréttamanna BBC fréttastof-
unnar er stjórnarkreppan mikið 
áhyggjuefni fyrir Bandaríkin. Þau 
hafi viljað sjá framfarir í þessum 
málum áður en hersveitir þeirra 
yfirgefa landið. 

Massoud Barzani, leiðtogi 
Kúrda, er þegar kominn til 
Baghdag til að taka þátt í fundin-
um. Talið er að hans hlutverk í 

samningaviðræðum verði stórt. 
Sagt er að hann muni reyna að fá 
flokka súnníta til að ákveða hvort 

þeir gangi aftur til liðs við ríkis-
stjórnina eða fari í stjórnarand-
stöðuna.

 Húsnæði Máls og menn-
ingar á Laugavegi 18 í Reykjavík 
var í gær auglýst til sölu í Morg-
unblaðinu, en að sögn Árna Ein-
arssonar, forstjóra Máls og menn-
ingar, ætlar félagið að nota 
peningana sem fást fyrir húsnæð-
ið til þess að fjármagna kaupin á 
bókaútgáfuhluta Eddu-útgáfu. 
Forsvarsmenn Máls og menningar 
vonast til þess að fá að minnsta 
kosti 400 milljónir fyrir húsið, 
sem er um 1.000 fermetrar að 
stærð. „Við erum að selja húsið 
eingöngu til þess að fjármagna 
kaupin,“ segir Árni Einarsson, for-
stjóri Máls og menningar. 

Mál og menning hefur ekki 

verið með starfsemi í húsinu und-
anfarin ár og því verður engin 
breyting á starfsemi Máls og 
menningar við söluna. „Þetta er 
stórt hús í hjarta bæjarins og því 
finnst mér ekkert óeðlilegt að það 
vekji athygli þegar það er auglýst 
til sölu. Við erum ekki með neina 
starfsemi í húsinu og höfum ein-
ungis haft af því leigutekjur und-
anfarin ár. Forlagið er uppi í Síðu-
múla 28, og verður þar áfram, en 
eignarhaldsfélagið Mál og menn-
ing er bara póstkassi út í bæ.“

Fasteignasalan Eignamiðlun er 
með húsið á sölu en það var hann-
að af Sigvalda Thordarson og 
byggt árið 1961. 

Vonast eftir 400 milljónum

Björgunarmenn í 
Utah í Bandaríkjunum hafa 
komið fyrir myndavél í kolanámu 
þar sem sex verkamenn sitja 
fastir. Ekkert hefur heyrst frá 
mönnunum síðan á mánudag 
þegar náman, sem er í Crandall-
skarði í Klettafjöllunum, hrundi.

Áður höfðu verið teknar myndir 
í annarri borholu en ekkert 
lífsmark fundist. Skilyrði eru að 
sögn mun betri í síðari holunni, og 
binda björgunarmenn vonir við að 
mennirnir finnist á lífi.

„Við höfum ekki gefið upp von. 
Hins vegar eru skilyrði mjög 
erfið þarna niðri, og óvíst að 
myndavélin nái skýrum mynd-
um,“ sagði Robert Murray, annar 
eigenda námunnar.

Myndavél kom-
ið fyrir í námu

 Ítalska hagkerfið óx um 0,1 
prósent á öðrum ársfjórðungi og 
var nokkuð undir væntingum. 
Ítalska fjármálaráðuneytið hafði 
spáð tveggja prósenta h agvexti á 
árinu og því ljóst að ólíklegt er að 
það takmark náist.

„Þetta er töluvert minni 
hagvöxtur en við áttum von á,“ 
sagði Chiara Corsa, sérfræðingur 
hjá ítalska bankanum Unicredit, 
en bætti við að líklegt þætti að 
talsvert meiri vöxtur yrði á síðari 
árshelmingi.

Ítalska hagkerfið hefur verið 
meðal þeirra evrópsku hagkerfa 
sem hvað hægast hafa vaxið 
undanfarin ár. Hagvöxtur árið 
2006 nam þó 1,9 prósentum og var 
sá mesti í nokkur ár.

Vöxtur undir 
væntingum

Kosningar í 
Afríkuríkinu Síerra Leóne hafa að 
mestu leyti gengið vel fyrir sig. 
Kosningar voru haldnar í annað 
sinn um helgina eftir að löngu 
borgarastríði lauk árið 2001. Í 
fyrri kosningunum, árið 2002, 
höfðu Sameinuðu þjóðirnar 
umsjón.  Bæði var kosið í þing- og 
forsetakosningum. Yfir 500 
manns bjóða sig fram í um 100 
þingsæti en sjö frambjóðendur 
vilja taka við af Ahmad Tejan 
Kabbah. Mikil þátttaka var meðal 
þeirra 2,6 milljóna sem voru á 
kjörskrá. Talning atkvæða er 
hafin en endanlegrar niðurstöðu 
er að vænta innan tólf daga.

Góð þátttaka í 
kosningunum

Forsetar Afganistans og Pakistans, þeir 
Hamid Karzai og Pervez Musharraf, ávörpuðu 
friðarþing ættbálka í Kabúl í gær. Þá skrifuðu þeir 
undir yfirlýsingu þar sem því var heitið að 
stríðinu gegn hryðjuverkum yrði haldið áfram. Í 
yfirlýsingunni kom einnig fram að löndin muni 
berjast gegn ólöglegum fíkniefnaviðskiptum og að 
stuðlað yrði að efnahagslegum umbótum á 
landamærasvæðum ríkjanna, þar sem þörfin er 
hvað mest. 

Á þinginu voru samankomnir um 700 ættbálka-
leiðtogar frá báðum ríkjum. Samskipti ríkjanna 
hafa verið stirð undanfarin ár en sáttatónn var í 
ræðum forsetanna. Musharraf, forseti Pakistans, 
talaði meðal annars um þau sterku tengsl sem á 
milli landanna væru. Þá sagði hann mikilvægt að 
byggja upp gagnkvæmt traust á milli þeirra. Þau 
verði að standa saman til þess að sigra öfl öfga og 
hryðjuverka. Undir þessi orð hans tók Karzai, 
forseti Afganistans, og sagðist vera staðráðinn í 
því að byggja upp þetta traust. „Ég bið fyrir góðu 
sambandi milli landanna tveggja,“ sagði hann. 

Musharraf sagði einnig að samfélögum Afgana 
og Pakistana stafaði mikil hætta af þeim litla hópi 
fólks sem beitti ofbeldi og skapaði afturför. Þau 
öfl trufli frið og samstöðu og komi í veg fyrir 
framfarir og þróun í löndunum. Hann sagði önnur 
Asíulönd sigla fram úr Pakistan og Afganistan, en 
það hernaðarástand sem þar ríki tefji allar 
tilraunir til að auka hagsæld. 

Bæði löndin eru bandamenn Bandaríkjamanna 
og segjast vilja útrýma hryðjuverkum. Stirð 
samskipti þeirra á milli hafa þó meðal annars 
stafað af því að margir afganskir embættismenn 
hafa sakað Pakistan um að hýsa talibana og 
meðlimi Al-Kaída. Stjórnvöld í Pakistan hafa 
alfarið neitað því. Fyrir liggur þó að margir 
talibanar fara huldu höfði í Pakistan.

Ættbálkahöfðingjar í Wazaristan, þeim hluta 
Pakistans þar sem mestur óstöðugleiki er, neituðu 
að taka þátt í friðarþinginu. Þeir sögðu að á meðan 
fulltrúar talibana væru ekki á þinginu yrði engin 
lausn fundin á þessum málum. 

Vilja aukna sam-
stöðu ríkjanna
Friðarþing fór fram í Kabúl um helgina. Forsetar Afganistans og Pakistans 
ræddu þar vilja sinn til betri samskipta og aukins trausts á milli landanna. Þeir 
undirrituðu einnig yfirlýsingu um að halda áfram stríðinu gegn hryðjuverkum. 

Fylgi Verkamanna-
flokksins mældist hið mesta í tæp 
fimm ár samkvæmt könnun 
breska dagblaðsins The Sunday 
Times. Flokkurinn mældist með 
42 prósenta fylgi og hefur tíu 
prósenta forskot á Íhaldsflokkinn. 

Gordon Brown, nýr leiðtogi 
flokksins, er talinn eiga heiðurinn 
af þessari miklu fylgisaukningu. 
Samkvæmt könnuninni nýtur 
Brown mikils stuðnings í 
Bretlandi. 65 prósent telja hann 
standa sig vel í starfi en aðeins 17 
prósentum þykir hann standa sig 
illa.

Gordon Brown 
nýtur vinsælda

Tókst þú þátt í gleðigöngu 
samkynhneigðra?

Fylgist þú með ensku knatt-
spyrnunni?
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Einstaklega lipur vél sem
hentar á svæðum þar sem
aðkoma er þröng. Vél sem
kemur á óvart!

Reiknuð afköst 1250m2/klst

Lítil og nett, en afkastamikil
vél með innbyggðu hleðslutæki
sem hindrar afhleðslu rafgeyma.

Reiknuð afköst 1935m2/klst
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 Fréttavefurinn visir.is 
mun bjóða upp á það í vetur að 
hægt verður að skoða öll mörkin 
sem skoruð eru í ensku úrvals-
deildinni á vefnum strax á 
sunnudagskvöldum. Mörkin sem 
skoruð voru í leikjum fyrstu 
umferðar eru þegar komin á 
vefinn.

Einnig verður boðið upp á 
myndskeið sem sýna brot úr 
öllum leikjum umferðarinnar, 
samantekt fyrir hverja umferð, 
flottustu mörk umferðarinnar, 
lista yfir ellefu bestu leikmenn 
hverrar umferðar og bestu 
markvörsluna. Myndskeiðin 
munu verða aðgengileg þar til 
næsta umferð hefst. 

Ensku mörkin 
öll á visir.is

 Flugher Bandaríkja-
manna heiðraði í gær tvo þýska 
schäferhunda sem gegndu starfi 
sprengjuleitarhunda í Írak.

Hundarnir tveir létu báðir af 
störfum vegna heilsu. Johnny, sem 
er tíu ára, er með slitið liðband í 
hné og Cody, sjö ára, þjáist af 
heilaæxli og verður lógað.

Eftir athöfnina, sem var 
fjölmenn og fór fram í herstöð í 
Massachusetts, fengu hundarnir 
innpakkaðar gjafir sem innihéldu 
nagdót og hundakex. Báðir höfðu 
hundarnir verið í þjónustu 
hersins í sex ár, og Johnny hafði 
áður starfað með leyniþjónust-
unni.

Kvaddir með 
kexi og nagdóti

Skipuleggja þarf 
tjaldstæði betur fyrir Fiskidaginn 
mikla á Dalvík til að tryggja 
aðgengi að öllum sem þar gista 
segir Jón Konráðsson, aðalvarð-
stjóri lögreglunnar á Dalvík.

Talið er að í kringum 35 þúsund 
manns hafi lagt leið sína á Dalvík 
um helgina, en að sögn Jóns fór allt 
ótrúlega vel fram miðað við mann-
fjöldann. Talsverður erill var þó 
hjá lögreglu, aðallega vegna mikill-
ar ölvunar. Tilkynnt var um þrjár 
líkamsárásir, allar minniháttar, 
tveir voru teknir fyrir ölvunarakst-
ur og tvær rúður voru brotnar.

Jón segir að vegna þess hversu 
stór hátíðin er orðin, og að hún 

stækki bara með hverju árinu, 
þurfi að taka öryggismál til endur-
skoðunar áður en hún verður hald-
in að nýju. „Tjaldstæðin eru farin 
að breiða svo úr sér að það verður 
að skipuleggja þau betur. Fólk er 
farið að koma snemma í vikunni, 
jafnvel beint eftir verslunar-
mannahelgi, að tjalda. Svo breiðir 
tjaldsvæðið bara úr sér í allar 
áttir, þannig að ef eitthvað kæmi 
upp, eldur eða eitthvað, þá væri 
engin leið fyrir okkur að komast 
nálægt miðju svæðisins á bíl, svo 
dæmi sé tekið.“

Jón segir þó að þetta ætti að 
vera létt verk og löðurmannlegt. 

Fjöldinn kallar á meira öryggi

Engir Skotar lentu 
meðal þriggja efstu í alþjóðlegri 
keppni sekkjapípuhljómsveita sem 
fram fór í Glasgow í Skotlandi.

Sveit frá Norður-Írlandi þótti 
standa sig best í blæstrinum og 
sigraði í öllum þremur keppnis-
flokkunum. Kanadískar sveitir 
höfnuðu í öðru og þriðja sæti í 
keppninni. Skoskar sveitir lentu í 
fjórða og fimmta sæti.

Um 8.000 sekkjapípuleikarar og 
trommarar skipuðu yfir 200 
sveitir sem tóku þátt í keppninni. 
Framkvæmdastjóri konunglega 
skoska sekkjapípuhljómsveita-
sambandsins sagði að það væri 
ánægjulegt hversu alþjóðlegur 
sekkjapípuleikur væri orðinn.

Skotar tapa í 
sekkjapípuleik

 Hvað ásaka stofnfjáreigend-
ur í Sparisjóði Skagafjarðar 
stjórnendur hans um?

 Hversu margir tóku þátt í 
Gleðigöngu á laugardaginn?

 Hvaða íslenska stuttmynd 
er komin í forval til Óskarsverð-
launa?

 Um helgina voru 
staðfestir samningar um kostun 
Sýnar 2 til næstu þriggja ára. Að 
sögn Ara Edwald, forstjóra 365, 
munu þessir kostendur tryggja að 
enski boltinn berist um allt land á 
hagstæðum kjörum. Kostunar-
aðilar enska boltans eru Voda-
fone, 10-11, Iceland Express og 
vátryggingafélagið Vörður. 

Samningurinn er hinn stærsti í 
sögu íslensks sjónvarps. 

Tryggir góð 
kjör á enska 
boltanum

 Ágreiningur ríkir 
meðal sjálfstæðismanna um fram-
tíð Ratsjárstofnunar segir Val-
gerður Sverrisdóttir, varaformað-
ur Framsóknarflokksins. Björn 
Bjarnason dómsmálaráðherra vill 
færa starfsemi Ratsjárstofnunar 
annað, og segist ekki hafa heyrt 
andmæli við hugmyndum sínum 
frá ráðherrum eða þingmönnum 
Sjálfstæðisflokks.

Í vor lagði Valgerður, þá utan-
ríkisráðherra, fram frumvarp í 
ríkisstjórn þar sem hlutverk Rat-
sjárstofnunar var skilgreint. Hún 
segir að frumvarpið hafi ekki náð 
fram að ganga vegna ósættis innan 
Sjálfstæðisflokks.

Í frumvarpinu var gert ráð fyrir 
því að Ratsjárstofnun heyrði 
áfram undir utanríkisráðuneytið, 
starfaði að sömu verkefnum, en á 
ódýrari máta, segir Valgerður. 

„[Geir H. Haarde] forsætisráð-
herra stoppaði þetta mál vegna 
þess að hann vissi að hann gæti 
ekki fengið samstöðu um það,“ 
segir Valgerður. Þar sem frum-
varpið hafi ekki náð fram að ganga 

sé ekki rétt að upplýsa frekar hvað 
þar hafi komið fram.

Björn Bjarnason dómsmálaráð-
herra sagði í ræðu sem hann flutti 
á fundi Samtaka um vestræna 
samvinnu og Varðbergs, 29. mars 
síðastliðinn að óþarfi sé að halda 
úti sérstakri stofnun til að lesa úr 
merkjum frá tækjum Ratsjár-
stofnunar. Í tölvupósti til Frétta-
blaðsins í gær segist hann enn 
sömu skoðunar.

„Ég tel, að eftirlit með þessum 
merkjum eigi annars vegar að 
vera hjá flugumferðarstjórum og 

hins vegar þeim, sem manna vakt-
stöðina við Skógarhlíð auk þess 
sem þau eru send inn í eftirlits-
kerfi NATO,“ sagði Björn í mars. 
Yrði niðurstaðan á þá leið myndu 
málefni ratsjárstöðvanna færast  
frá utanríkisráðuneytinu til sam-
gönguráðuneytis og dómsmála-
ráðuneytis.

Í tölvupósti í gær sagðist Björn 
ekki hafa kynnt sér nægilega vel 
hverjir séu helstu kostnaðarþætt-
irnir í starfsemi Ratsjárstofnunar, 
en ekki sé ólíklegt að með því að 
færa starfsemina undir Flugstoðir 
og vaktstöðina í Skógarhlíð þessu 
sé hægt að draga úr kostnaði við 
ratsjárstöðvarnar.

Ekki náðist í Geir H. Haarde 
forsætisráðherra eða Ingibjörgu 
Sólrúnu Gísladóttur utanríkisráð-
herra við vinnslu fréttarinnar í 
gær. Í fréttum Útvarps sagði Geir 
að ágreiningur hafi verið um Rat-
sjárstofnun í ríkisstjórn Sjálf-
stæðisflokks og Framsóknar-
flokks.

Segir ágreining uppi 
um Ratsjárstofnun
Dómsmálaráðherra segir ekki ólíklegt að spara megi fé með því að færa starfsemi 
Ratsjárstofnunar undir Flugstoðir og vaktstöð í Skógarhlíð. Varaformaður Fram-
sóknarflokksins segir ágreining ríkja meðal sjálfstæðismanna um stofnunina.
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Lacetti

Vertu klár – engin útborgun fyrir nýjan bíl
Þú færð nýjan fjölskyldubíl úr kassanum með 100% fjármögnun og borgar aðeins 25.827 kr. á mánuði. Bíllinn, sem er hluti af 

evrópulínu Chevrolet, er með 3ja ára ábyrgð og Chevrolet gæðastimplinum. Vertu því klár, komdu og kynntu þér málið.

Við erum á Tangarhöfðanum og tökum vel á móti þér. 

Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala Austurlands, Egilsstöðum. Bílasala Vesturlands, Borgarnesi.

Engin útborgun…
…og þú ert kominn á nýjan fjölskyldubíl!

*m.v. gengi 24.07.07 og 84 mánaða bílasamning (í erlendri mynt, vextir 4,27%)

Nýr Chevrolet Lacetti Station
á aðeins 25.827,- á mán.*
100% fjármögnun
Engin útborgun
Í erlendri mynt, vextir 4,27%
3 ára ábyrgð 

Chevrolet Lacetti 1800cc
frá GM stærsta bílaframleiðanda í heimi
Verð: 1.799.000,- Við auglýsum ekki verð frá!
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Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis hf.

Fundurinn hefst að loknum fundi stofn-
fjáreigenda í Sparisjóði Reykjavíkur og 
nágrennis sem haldinn verður sama dag 
og á sama stað að því gefnu að tillaga 
um breytingu sparisjóðsins í hlutafélag 
verði samþykkt á fyrrgreindum fundi 
stofnfjáreigenda. Fundur stofnfjáreigenda
hefst kl. 17:00.

1. Tillaga til breytingar á 
samþykktum félagsins sem 
lýtur að heimild stjórnar 
til hækkunar á hlutafé í 
félaginu um kr. 500.000.000 
að nafnvirði og að hluthafar 
falli frá forgangsrétti til 
hækkunar samkvæmt 
greindri heimild.

2. Tillaga stjórnar að starfs-
kjarastefnu félagsins.

3. Tillaga um heimild til handa 
stjórn félagsins til kaupa 
á eigin hlutum fyrir hönd 
félagsins.

4. Önnur mál.

Tillögurnar liggja frammi til sýnis í Ármúla 13a, 
108 Reykjavík, og einnig má nálgast þær 
á heimasíðu SPRON, spron.is.

Stjórn SPRON hf. 

Dagskrá:

Hluthafafundur
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Hluthafafundur verður haldinn í Sparisjóði Reykjavíkur 
og nágrennis hf. þriðjudaginn 21. ágúst 2007 
í Borgarleikhúsinu við Listabraut í Reykjavík. 

 Fyrirtækið Saga-
Medica vinnur að gerð heilsu-
bótarefnis úr hvönn sem getur 
unnið gegn Alzheimer og heilabil-
un. Dr. Sigmundur Guðbjarnason, 
fyrrverandi háskólarektor, hefur 
rannsakað lækningamátt æti-
hvannar og segir hana geta haft 
áhrif á minnistap.

„Við höfum verið að þróa efni 
sem virkar vel gegn gleymsku,“ 
segir Sigmundur. „Vísindamenn í 
Asíu hafa rannsakað margar gerð-
ir af hvönn og þeir eru að setja á 
markað efni úr henni til að vinna 
gegn Alzheimer og heilabilun. Við 
erum að birta rannsóknir sem 
sýna sömu niðurstöður og rann-
sóknir Kóreumanna.“

Sigmundur segir hvönnina inni-

halda efni sem ætti að hafa jákvæð 
áhrif á minnistap. „Það er með 
tvennum hætti. Annars vegar 
hefur hún áhrif á ensím í heila, 
sem skipta miklu máli og draga úr 
niðurbroti boðefna í heilanum. 
Jafnframt eru í hvönninni efni 
sem víkka æðarnar og auka blóð-
streymið,“ segir Sigmundur.

Framleiðsla SagaMedica fer að 
hluta til fram í Búðardal, en fyrir-
tækið er með verksmiðju á Akra-
nesi og gengur að fullu frá vörunum 
í Kaupmannahöfn. Sigmundur og 
Steinþórs Sigurðsson, samstarfs-
maður hans, hafa aðstöðu til rann-
sóknanna í Læknagarði Háskóla 
Íslands.

„Við erum búnir að birta þrjár 
greinar sem fjalla um áhrif hvann-

arinnar á vöxt krabbameins-
frumna,“ segir Sigmundur. „Hvönn 
getur einnig aukið mönnum kraft 
og framtakssemi og virkar vel 
gegn síþreytu. Hún hefur reynst 
ágætlega við ýmsum kvillum.“

Sigmundur segir þó hvönnina 
aðallega nýtast til forvarna. „Við 
erum ekki að segja að þetta geti 
læknað eitt eða neitt, en við vitum 
að þetta hefur þýðingu til for-
varna,“ segir Sigmundur.

„Þessi jurt hefur verið notuð um 

aldir sem lækningajurt. Þá var 
hún gjarnan notuð við magakvill-
um, kvefi, flensu, streitu og 
kvíða,“ segir Sigmundur. „Það er 
mjög gott fyrir fólk að nota bara 
hvönnina eða hvannarlaufið í 
salat. Nafnið ætihvönn gefur til 
kynna að þetta var bara matjurt.“

Sigmundur segir að Kínverjar 
hafi notað hvönnina gegn ris-
vandamálum og efnin í henni geti 
nýst til að auka kyngetu eldri karl-
manna.

Hvönn hindrar krabbamein
Fyrirtæki dr. Sigmundar Guðbjarnasonar vinnur að gerð heilsubótarefnis úr hvönn sem getur haft áhrif á 
Alzheimer og gleymsku. Sigmundur segir hvönnina geta minnkað líkur á krabbameini og ristruflunum.

Héraðsstjóri og lögreglu-
stjóri íraska héraðsins Diwaniya 
létust í sprengjuárás á laugar-
dag. Khalil Jalil Hamza héraðs-
stjóri, og Khaled Hassan lög-
reglustjóri voru á ferð heim úr 
útför þegar sprengjan sprakk og 
þeytti bifreið þeirra út af vegin-
um. Hamza lét lífið samstundis 
en Hassan lést af sárum sínum á 
sjúkrahúsi. Þrír lífverðir, sem 
voru með í för, létust einnig.

Mikil átök hafa verið í 

Diwaniya-héraði milli sjía-víga-
manna og íraskra lögreglusveita. 
Þetta er í fyrsta skipti sem tveir 
svo háttsettir menn úr sama hér-
aði eru myrtir síðan innrásin í 
Írak hófst fyrir rúmlega fjórum 
árum.

Diwaniya er í suðurhluta Íraks 
og hefur ástand verið mjög 
óstöðugt þar undanfarin misseri. 
Aðstoðarhéraðsstjóri fyrirskip-
aði strax í kjölfar árásinnar að 
útgöngubann tæki gildi.

 Óskemmtileg sjón 
blasti við þremur ungum 
stúlkum þegar þær gengu 
Sólvallagötuna í Reykjavík á 
heimleið úr bænum eldsnemma í 
gærmorgun. Þar var staddur 
karlmaður á reiðhjóli sem fróaði 
sér fyrir allra augum.

Stúlkurnar tilkynntu lögreglu 
um athæfið, skiljanlega brugðið. 
Þær sögðu hann hafa verið 
klæddan í bláan og rauðan jakka, 
með derhúfu, og á hjóli eins og 
fyrr segir.

Að sögn varðstjóra lögreglu er 
ekki vitað hver maðurinn er og 
enginn hefur verið handtekinn 
vegna málsins. 

Fróaði sér á hjóli 
í Vesturbænum

Kúbverska andófsmannin-
um Francisco Chaviano hefur 
verið veitt reynslulausn úr 
fangelsi. Chaviano, sem er kennari 
að mennt, hefur setið í fangelsi á 
Kúbu síðan árið 1995.

Samkvæmt tölum frá Amnesty 
International eru enn tvö hundruð 
pólitískir fangar á Kúbu. Raul 
Castro, sem gegnir starfi bráða-
birgðaforseta í fjarveru Fídels 
bróður síns, hefur veitt fjölda 
þeirra lausn síðan hann tók við 
embætti. Kúbversk stjórnvöld 
hafa alla tíð neitað að mennirnir 
sitji inni vegna pólitískra skoðana 
og segja þá andbyltingarsinna sem 
brotið hafi gegn landslögum.

Pólitískum 
fanga sleppt





Íslendingar voru fjölmenn-
ir á áhorfendapöllunum á 
heimsmeistaramóti íslenska 
hestsins í Hollandi. Mikil 
stemning var á pöllunum og 
skemmti fólk á öllum aldri 
sér vel á mótinu. Árangur 
íslenska liðsins hefur að 
venju verið góður. Herdís 
Reynisdóttir var í Hol-
landi fylgdist með íslensku 
keppendunum, og fólki á 
öllum aldri, skemmta sér 
hið besta.

Feikna stemning á heimsmeistaramóti
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ÞÉR ER BOÐIÐ 
Í AFMÆLI! 

• AFMÆLISTILBOÐ
 • GOTT Í GOGGINN
 • SKOPPA OG SKRÍTLA
 • FJÖLLISTAFÓLK
• BLÖÐRUDÝR
• TRÚÐAR OG ÆVINTÝRAPERSÓNUR
 • LEIKTÆKI
• LIFANDI TÓNLIST
• ANDLITSMÁLUN

KRINGLAN ER 20 ÁRA Í DAG OG AF ÞVÍ TILEFNI VERÐUR STANSLAUS 
AFMÆLISVEISLA ALLA VIKUNA.

OPIÐ TIL 20 Í KVÖLD



fréttir og fróðleikur

Föstudagurinn síðastliðinn 
var sá rauðasti í Kauphöll 
Íslands í tæplega eitt og 
hálft ár. Alls rýrnaði verð 
hlutabréfa um 110 milljarða 
króna á föstudaginn og 
hefur aldrei orðið jafn mikið 
verðfall á einum degi. Lækk-
anir undanfarinna vikna 
eru í takt við það sem gerst 
hefur á alþjóðamörkuðum, 
og má rekja til vanskila 
fasteignakaupenda í Banda-
ríkjunum.

Miklar lækkanir hafa orðið í Kaup-
höll Íslands síðan úrvalsvísitalan 
náði sögulegu hámarki í 9.016 stig-
um við lokun viðskipta hinn 18. 
júlí. Síðan þá hefur vísitalan lækk-
að um 11,3 prósent og markaðs-
verð hlutabréfa lækkað um rúma 
400 milljarða króna.

Lækkanir í Kauphöll Íslands eru 
í samræmi við þær sem orðið hafa 
í okkar helstu samanburðarlönd-
um. Dow Jones vísitalan banda-
ríska féll á föstudag um 1,73 pró-
sent og FTSE 100 í Bretlandi um 
3,70 prósent. Hin franska CAC40 
lækkaði um rúmlega þrjú prósent og Nikkei í Japan um tæplega tvö 

og hálft prósent. Hlutabréfavísitöl-
ur á Norðurlöndum fóru sömu 
leið. 

FTSE 100 vísitalan í London 
hefur lækkað um tæp átta prósent 
frá júlíbyrjun, og er ekki óalgengt 
að sjá slíkar lækkanir í öðrum lönd-
um með þeirri gríðarlegu verðrýrn-
un hlutabréfa sem slíku fylgir.

Sérfræðingar rekja upphaf þessa 
markaðsóróa til Bandaríkjanna 
og svokallaðra subprime, eða 
annars flokks húsnæðislána, sem 
bandarískar lánastofnanir hafa 
veitt í miklum mæli frá síðustu 
aldamótum.

Annars flokks fasteignalán 
nefnast húsnæðislán sem eru 
veitt einstaklingum sem eiga 
litlar eignir og hafa takmarkaða 
greiðslugetu. Vextir af slíkum 
lánum eru hærri en gengur og 
gerist vegna aukinnar hættu á 
vanskilum; algengt er þó að vext-
ir séu lágir fyrstu árin, en hækki 
svo snarpt þegar líður á afborg-
unartímann.

Lánastofnanir hafa hingað til 
talið óhætt að standa í slíkri 
útlánastarfsemi, þar sem einfald-
lega megi ganga að eigninni standi 
kaupandinn ekki í skilum. Mikið 
offramboð hefur hins vegar verið 
á fasteignum í Bandaríkjunum 
undanfarin misseri, og fasteigna-
verð lækkað skarpt. Lánastofnan-
ir standa því uppi með verðlitlar 
eignir, sem eru erfiðar í endursölu 
og það stórtap sem slíku fylgir.

Til að bæta gráu ofan á svart 
hafa verið mikil viðskipti með 
annars flokks fasteignalán, banda-
rískir, evrópskir og asískir vogun-
arsjóðir hafa fjárfest í slíkum 
lánum, yfirleitt með því að kaupa 

verðbréf eða sjóði sem innihalda 
pott af slíkum lánum.

Eigendur þessara skuldabréfa 
hafa tapað miklu á viðskiptunum 
og eiga því í talsverðum lausafjár-
vandræðum, auk þess sem erfitt er 
að festa hendur á raunvirði eigna 
þeirra.

Þorvarður Tjörvi Ólafsson, hag-
fræðingur hjá Seðlabanka Íslands, 
segir nokkuð ljóst að áhrif þessar-
ar þróunar á bandaríska húsnæðis-
lánamarkaðnum séu mun víðtæk-
ari heldur en áður hafði verið 
ætlað. Hins vegar sé of snemmt að 
segja til um hvort um tímabundna 
niðursveiflu er að ræða, eða varan-
legt ástand. Þar sem enn sé ekki 
vitað með vissu hve miklu banka-
stofnanir hafi tapað með því að 
veðja á að bandarískir húseigend-
ur myndu standa í skilum. „Banda-
ríski húsnæðismarkaðurinn er lík-
lega ýktasta dæmið um það að 
þegar jafn mikið af lausafé er í 
umferð, líkt og verið hefur undan-
farin ár, þá fá allir lán óháð því 
hvort þeir hafa tekjur, eiga eignir 
eða eru í fastri vinnu. Þetta gekk 
einfaldlega út í öfgar og nú standa 
hundruð þúsunda Bandaríkja-
manna í vanskilum.“

Þegar skortur er á lausafé í umferð, 
verður aðgangur að lánsfé eðli 
málsins samkvæmt erfiðari; vextir 
hækka og dýrara verður að taka 
lán. Fjárfestar leita þá gjarnan í 
áhættuminni fjárfestingar og 
draga sig út af hlutabréfamarkaði, 
slíkt veldur síðan verðlækkun á 
hlutabréfum.

Hér heima veldur aukin áhættu-
fælni því að fjárfestar hætta stöðu-
töku í krónunni og í kjölfarið veik-
ingu á genginu. Krónan hefur enda 
veikst um rúm átta prósent á 

tveimur vikum. Lægra gengi krón-
unnar hefur síðan í för með sér 
aukna verðbólgu.

Seðlabankar í Evrópu og víðar 
lánuðu hratt og mikið fyrir helgi i 
þeirri viðleitni að auka fjárstreymi 
í umferð. Þannig lánaði Seðlabanki 
Evrópu tæplega fjórtán þúsund 
milljarða til fjármálastofnana.

Fjármálafyrirtæki hafa, eðli 
málsins samkvæmt, orðið verst úti 
í þeirri lækkunarhrinu sem gengið 
hefur yfir. Þannig hefur Exista 
lækkað um tæp átján prósent síðan 
þann 19. júlí og Glitnir um rúm níu 
prósent. Landsbankinn hefur lækk-
að um rúm fimm prósent og Kaup-
þing um tæplega þrettán.

Valdimar Halldórsson, sérfræð-
ingur hjá greiningu Glitnis, telur 
verðlækkun íslenskra hlutabréfa 
til marks um hversu alþjóðlegt 
íslenskt viðskiptalíf er orðið; 
íslensku fjármálafyrirtækin séu 
mun veikari fyrir sveiflum á 
erlendum mörkuðum en áður. 
Hann efast þó um að fyrirtækin 
verði fyrir miklu áfalli vegna hrær-
inga á bandaríska húsnæðismark-
aðnum, en bendir á að óróinn geti 
haft áhrif á annan hátt; til dæmis 
með gengistapi á hlutabréfum, 
auknum fjármögnunarkostnaði og 
færri verkefnum á fyrirtækja-
sviði.

Valdimar segir mikla óvissu 
ríkja um þróun á mörkuðum næstu 
daga „Ef þetta er stormur í vatns-
glasi þá gæti markaðurinn rétt sig 
við. Ef ekki, þá gæti þetta tekið 
lengri tíma, jafnvel nokkrar 
vikur.“

Vanskil Bandaríkjamanna valda 
rýrnun á hlutabréfum á Íslandi

Skráir menningararf heimsbyggðar

Byrjaði sem 
grillpartí





greinar@frettabladid.is

Þau stóru tíð-
indi voru til-

kynnt fyrir helgi 
að stærsta útgerð-
arfélag borgar-
innar HB-Grandi 
ætli að flytja alla fiskvinnslu sína 
frá Reykjavík á Akranes. Ef 
marka má fjölmiðla kom Björn 
Ingi Hrafnsson, formaður stjórn-
ar Faxaflóahafna, af fjöllum. 
Borgarstjóri er þar enn ef marka 
má þögn hans um málið. Þó er HB-
Grandi líklega einn stærsti við-
skiptavinur Faxaflóahafna og við 
fiskvinnslu fyrirtækisins í 
Reykjavík vinna alls 120 manns. 

Hafi engin samtöl átt sér stað 
milli meirihluta borgarstjórnar 
og lykilfyrirtækja í sjávarútvegi 
um viðbrögð við niðurskurði 
aflaheimilda er það með ólíkind-
um. Heilir tveir mánuðir eru 

síðan Samfylkingin lagði fram 
skriflega fyrirspurn til borgar-
stjóra í borgarráði þar sem 
kallað var eftir svörum við því 
hvernig borgarstjóri teldi að best 
yrði haldið á hagsmunum 
sjávarútvegs á starfssvæði 
Faxaflóahafna gagnvart niður-
skurði aflaheimilda og endurút-
hlutun þeirra til framtíðar. 
Ekkert svar hefur enn verið lagt 
fram. Það eitt og sér er í hæsta 
máta óvenjulegt. Eru hagsmunir 
sjávarútvegs afkoma þeirra 
hundruð fjölskyldna sem byggja 
afkomu sína af fiskveiðum og 
vinnslu í stærstu verstöð 
landsins, Reykjavík, ekki þess 
virði að borgarstjóri svo mikið 
sem gefi þeim gaum?

Formaður stjórnar Faxaflóa-
hafna hefur þó hreint ekki látið 
sjávarútvegsmál óafskipt. Hann 
vakti þó nokkra athygli fyrir 
yfirlýsingar sínar um að auknar 
veiðiheimildir ættu í framtíðinni 
aðeins að koma í hlut útgerða 
utan Reykjavíkur. Þau ummæli 

féllu í frægri sjómannadags-
ræðu. Borgarstjóri hefur ekki 
enn viljað svarað borgarráði því 
hvort þetta sé stefna meirihlut-
ans. Getur verið að þessi óvissa 
um hug meirihluta borgarstjórn-
ar til framtíðar sjávarútvegs í 
Reykjavík eigi hlut að máli í 
ákvörðun HB-Granda?

Að síðustu verður að íhuga hvort 
sú óvissa sem sköpuð hefur verið 
með glannalegum og alls ótíma-
bærum yfirlýsingum um skipulag 
umfangsmikillar íbúabyggðar í 
Örfirisey leiði til tortryggni um 
þann hug sem meirihluti borgar-
stjórnar beri til sjávarútvegs og 
fiskvinnslu í borginni. Þar er 
fjölmörgum lykilspurningum 
ósvarað. Engin atvinnugrein þrífst 
hins vegar við óvissu. Ef ekki 
verður haldið á skipulagsmálum 
hafnarsvæða af meiri festu geta 
Reykvíkingar því átt von á því að 
fleiri fyrirtæki fylgi í kjölfarið.

Höfundur er oddviti 
Samfylkingarinnar í borgarstjórn.

Af hverju fer félagsskapurinn 
sem kallar sig Saving Iceland 

svona gegndarlaust í taugarnar á 
Íslendingum, nánast hvar í flokki 
sem þeir standa, og alveg óháð 
afstöðu þeirra til náttúruverndar-
mála? Það er ekki eins og við séum 
alveg óvön mótmælum og sumt 
fólk sem þau hefur iðkað af ástríðu 
um árabil nýtur jafnvel virðingar 
með þjóðinni fyrir staðfestu sína 
og hugsjónir – eins og til dæmis 
hins ástsæla Birna Þórðardóttir.

Þetta eru náttúrulega stjórnleys-
ingjar – anarkistar, nihilistar. Slíkt 
fólk hefur eiginlega aldrei þrifist í 
íslensku samfélagi þar sem hvorki 
hefur verið borgarmyndun að heita 
má og hvað þá aðalsstétt heldur 
bara misefnaðir dugnaðarforkar. 
Nihilistum hafa verið gerð best skil 
í skáldsögu Dostojevskís Djöflunum 
þar sem segir frá hinum útsmogna 
og gjörspillta Stavrogin og leikbrúð-
um hans sem eru landeyður úr 
aðalsstétt að ærast úr margra 
ættliða iðjuleysi. Hér á landi var 
náttúrulega enginn grundvöllur 
fyrir þess háttar hugarástandi – 
fyrr en þá ef til vill nú á síðustu 
árum þegar kvótaaðall í þriðja lið er 
hugsanlega farinn að velta sér upp 
úr tilgangsleysi allra hluta. 

Í öðru lagi verður ekki komist 
undan því að minnast á hinn stóra 
þátt útlendinga í aðgerðum hópsins, 
þótt vissulega komi öllu mannkyni 
það við þegar íslenskri náttúru er 
spillt. Óneitanlega fannst manni 
þetta sérkennileg birtingarmynd 
alþjóðavæðingarinnar: ekki þyrfti 
aðeins að flytja inn vinnuaflið til 
framkvæmdanna við Kárahnjúka 
heldur líka mótmælendurna; og 
ófagur vitnisburður um neysludoða 
Íslendinga. 

Saving Iceland hóf hins vegar 
mótmælaaðgerðir sínar þegar allir 
gátu verið vissir um að að Kára-
hnúkavirkjun og álver í Reyðarfirði 
myndu rísa og baráttufólk gegn 

þessum framkvæmdum hafði 
almennt snúið sér að næsta máli á 
dagskrá. Aðgerðir samtakanna 
miðuðu þannig fremur að því að 
sýna að viðkomandi væru andvíg 
framkvæmdunum heldur en hinu að 
stöðva þær í raun og veru.

Saving. Þetta er athyglisvert 
orð. Það er til dæmis á ensku – sem 
er nokkuð merkilegt því það 
undirstrikar þar með fullkomna 
upplausn þeirrar þjóðernishyggju 
sem var aflvaki íslenskrar 
vinstrimennsku allan seinni hluta 
tuttugustu aldar og Snorri 
Hjartarson orðaði: „Land, þjóð og 
tunga, þrenning sönn og ein“. Þetta 
er ekki ættjarðarást þar sem 
tungumálið og náttúran og 
samband mannsins við landið sitt 
renna saman í eina sterka kennd 
sem nærist líka á andúð örþjóðar-
innar á erlendri ásælni. Fyrir 
nokkrum árum hefði sennilega 
verið óhugsandi að enska væri 
fyrsta mál í mótmælaaðgerðum 
gegn spjöllum á íslenskri náttúru, 
og sennilega er þetta enn eitt 
dæmið um undanhald íslenskunnar 
sem lifandi máls hjá ungu 
kynslóðinni. 

Aðgerðir samtakanna í Kringlunni 
í sumar, þar sem meðlimir hoppuðu 
um í Hare-Krisna-fíling og einhver 
Ameríkani átaldi Kringlugesti fyrir 
neysluæði benda líka til þess að 
meðlimir samtakanna líti ekki á það 
fólk sem á Íslandi býr sem verðugt 
þeirrar stórbrotnu náttúru sem hér 
er. Markmið samtakanna virðist 

vera að bjarga Íslandi undan 
Íslendingum.

Saving: hér er ekki um að ræða 
hina venjulegu hvatningu sem við 
sjáum til að mynda í slagorðinu 
kunna Save the Whales! Lýsingar-
hátturinn gerir heitið sjálfbirgings-
legra en ella: við erum að bjarga 
Íslandi – ekki ætlum eða ættum. 
Nema hér sé vísað til tölvumáls og 
átt við að verið sé að seifa „skjalið“ 
Ísland, varðveita það í núverandi 
formi áður en farið er út úr því...

Þegar meðlimir Saving Iceland 
hoppuðu um í Kringlunni og kættust 
yfir því að vera ekki eins og hinir 
þungbúnu neysluþrælar sem alla 
jafna fylla ganga þessa mikla 
musteris merkjavörunnar þá vakti 
athygli hið barnslega yfirbragð á 
aðgerðunum. Þetta var eins og 
Stubbarnir að hnoðast um og virkaði 
meira sætt en ógnandi á flesta – 
nema kannski lögregluna sem 
fagnaði því að fá loks hryðjuverka-
ógn að kljást við. Samtökin virka 
vissulega á almenning eins og 
óútreiknanleg öfgasamtök en þær 
öfgar birtast í kunnuglegum 
vandalisma og óþekkt sem löngum 
hefur fylgt íslenskum unglingum: 
þau sletta skyri og málningu, klifra 
upp í krana og fleygja sér gólandi á 
lögregluna... Eiginlega er Saving 
Iceland eins og al-kaída krútt-
kynslóðarinnar.

Og samt er eitthvað: þegar þau 
koma skríkjandi og segja neysluæð-
inu stríð á hendur, þessir krakkar, 
verður manni óneitanlega hugsað til 
ljóðsins eftir Einar Má: Væri ég / 
bilað sjónvarp/ mundi ég örugglega / 
valda frekari truflunum / í lífi ykkar.

Kannski eru þau biluð sjónvörp. 
Fjölskyldan hefur gengið út frá því 
sem vísu að hægt væri að kveikja á 
þeim og skipta um rás á þeim og 
slökkva á þeim að vild en þau eru 
allt í einu full af ókennilegu og 
óþægilegu suði og fjarstýringin hætt 
að virka...
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Biluð sjónvörp 

Framtíð sjávarútvegs í Reykjavík

H
úsfriðun í Reykjavík er ekki neinn greiði gerður 
með því að slá skjaldborg um húsin við Laugaveg 4 
og Laugaveg 6. Ef þessi hús væru hross væri fyrir 
löngu búið að skjóta þau. Í raun er það skepnu-
skapur gagnvart umhverfinu að framlengja tilveru 

þeirra eins og fulltrúar Vinstri græns framboðs og Frjálslynda 
flokksins hafa nú kosið að gera að sínu hjartans máli.

Hvað á annars vernda? Ef húsunum við Laugaveg númer 4 og 
6 væri komið í upprunalegt horf væru þau ekki brúkleg fyrir 
verslunarrekstur. Og varla er barist fyrir byggingunum sjálf-
um? Í þeim er varla neitt upprunalegt.

Bæði hús hafa fyrir allnokkru lokið sínu hlutverki. Enda geta 
hús átt sína ævi og blómaskeið eins og svo margt annað í heimi 
hér, bæði náttúrunnar og mannanna verk.

Skipulagsyfirvöld höfuðborgarinnar hafa sem betur fer gert 
sér grein fyrir þessu og heimilað niðurrif.

Hitt er svo annað mál að áður en kúlunni verður dengt á 
kofana er það upp á ábyrgð sömu skipulagsyfirvalda að tryggja 
að í stað þeirra komi byggingar sem eru ekki móðgun við sögu 
og hlutverk Laugavegarins.

Það er því ekki menningarslys að rífa húsin við Laugaveg 4 og 
6, eins og Svandís Svavarsdóttir, borgarfulltrúi Vinstri grænna 
heldur fram, heldur er það menningarslys ef skipulagsráð 
Reykjavíkur leyfir byggingu margra hæða steinsteypuferlíkis 
á þessum stað.

Hræðslan við það sem kemur í staðinn er þó ekki afsökun 
fyrir því að gera ekki neitt. Sérstaklega þegar aðgerðarleysið 
felur í sér hnignun og fælir burt fólk sem vill stunda rekstur við 
Laugaveginn.

Við verðum að átta okkur á því að andrúmsloft og sjarmi 
Laugavegarins er ekki fólginn í húsum heldur í mannlífinu; í 
fólkinu sem rekur þar verslanir og veitingastaði, í fólkinu sem 
kemur þangað til að sækja þessa þjónustu og í fólkinu sem á 
þar sín heimili. Það er frumskylda borgaryfirvalda að viðhalda 
þessu lifandi hlutverki Laugavegarins.

Skipulagsyfirvöldum hafa reyndar verið furðu oft mislagðar 
hendur þegar kemur að nýjum húsum við gamlar götu. Að því 
leyti er óttinn við hið óþekkta, sem alla jafna er ríkjandi í til-
finningalífi fólks, vel skiljanlegur í þessu tiltekna máli. Vonandi 
lukkast skipulagsráði að sjá til þess að arkitektar nýju húsanna, 
sem eiga að rísa við Laugaveg 4 og 6, sæki innblástur til hins 
stásslega húss sem stendur við Laugaveg 2.

Að þessu sögðu er því ekki að neita að þegar upp er staðið 
skiptir hreint ekki alltaf máli hvernig hús líta út að utan. Mun 
mikilvægara er hvaða líf er í þeim.

Gott dæmi er Iðuhúsið við Lækjargötu. Allir, nema ef til vill 
höfundur þess, geta væntanlega verið sammála um að það er 
ekkert sérstaklega vel lukkað og beinlínis afleitt í götumynd-
inni. Það skiptir þó litlu máli þegar kemur að kraftmiklum versl-
unarrekstri á götuhæðinni og líflegum veitingarekstri á efri 
hæðum.

Hús geta sem sé átt sína innri fegurð og hún veltur á því að 
einhverjir vilji eiga húsin og nota.

Kúluna á kofana



 KREISÍ DAGAR
Í DAG OG Á MORGUN
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Síminn og 365 miðlar hafa gert með sér samning 
um frekari dreifingu sjónvarpsefnis.

Á síðasta ári undirrituðu forsvarsmenn Símans og 
365 miðla samning um aðgang 365 miðla að Sjón-
varpi Símans. Nýlega gerðu þeir með sér annan 
samning, sem hefur töluverða hagræðingu í för með 
sér fyrir viðskiptavini Símans.

„Viðaukinn felur í sér að viðskiptavinirnir geta 
séð enska boltann og fleira íþróttaefni á Sýn 2, án 
þess að skipta um afruglara eða breyta móttöku 
sjónvarpsefnis,“ útskýrir Linda Björk Waage, for-
stöðumaður kynningarmála Símans. „Í samkomu-
laginu felst líka að viðskiptavinir Símans sem hafa 
aðgang að ADSL+2 dreifileið geta séð Sýn 2 í 
háskerpu eða HD, um leið og tæknilegar forsendur 
leyfa.“

Að sögn Lindu þýðir þetta að viðskiptavinir Sím-
ans geta fengið alla áskrift bæði frá 365 miðlum og 
Skjánum á myndlykli Símans. Allra hörðustu fót-

boltaáhugamenn og -konur ættu því að geta séð hetj-
urnar sínar í ensku deildinni ásamt því að geta fylgst 
með gangi mála í fjórum öðrum samtímaleikjum.

Þá hefur fótbolti í háskerpu verið töluvert í 
umræðunni og segir Linda Símann hafa brugðist við 
því með því að uppfæra sinn búnað. „Stefnt er að því 
að boltinn verði í boði í háskerpu á haustmánuðum.

Þá hafa báðir aðilar undirritað viljayfirlýsingu um 
að fréttir Stöðvar 2, Ísland í dag og valdir þættir 
verði aðgengilegir í Sjónvarpi Símans eftir að þeir 
hafa verið sýndir. Opið efni frá 365 miðlum yrði 
aðgengilegt öllum, en efni úr læstri dagskrá yrði 
einungis í boði fyrir áskrifendur efnisins. 

Linda er ánægð með samstarfið og telur að það 
muni eflast í framtíðinni. „Það er allra hagur að 
dreifing og áskriftarþjónusta verði sem einföldust 
og aðgengilegust fyrir viðskiptavini Símans. Fólk 
vill einfaldleika, einn myndlykil sem veitir mögu-
leikann á að kaupa allt það sjónvarpsefni sem það 
hefur áhuga á.“

Hagræðing fyrir viðskiptavini 

VEXTIR FRÁ 

AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4,
Libor-vextir 20.6.2007.

3,7%
Frjálsi fjárfestingarbankinn lánar fyrirtækjum og einstaklingum til kaupa eða 

endurfjármögnunar á atvinnuhúsnæði. Lánstími er allt að 30 árum og við kappkostum

að veita framúrskarandi þjónustu á hagstæðari kjörum. Komdu til okkar í Lágmúla 6, 

hringdu í 540 5000 eða sendu póst á frjalsi@frjalsi.is til að kynna þér málið nánar.

Finndu þér stað

Atvinnuhúsnæðislán með lægri lántökukostnaði
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Nú er ekki lengur vandamál að 
fara í göngutúr með kerruna þó 
úti sé alltaf að snjóa.

Margir foreldrar hérlendis kann-
ast við það að brölta með barna-
vagninn á snjóþungum vetrum. En 
það þarf ekki að vera svo erfitt. 
Með því að smella þessum 
skemmtilegu skíðum undir hjól 
kerrunnar, er hægt að ferðast um í 
snjónum en líka á ströndinni. 

Fyrirbærið hefur fengið nafnið 
Safe Start Stroller Skis og er fram-
leitt af Basic Comfort fyrirtækinu 
sem sérhæfir sig í sérvörum fyrir 
börn og þarfir þeirra.

Skíðakerra smábarnsins

Myndbönd fyrir ungabörn gera 
meira ógagn en gagn.

Myndbönd sem eru til þess ætluð 
að örva heila ungbarna til að auka 
þroska þeirra gætu í raun orðið til 
þess að hægja á þróun orðaforða 
þeirra ef þau eru ofnotuð. Þetta 
kemur fram í nýlegri rannsókn 
bandarískra vísindamanna við 
háskólann í Washington. 

Komust þeir að því að fyrir 
hvern klukkutíma sem börnin 
horfðu á DVD eða vídeó skildu 
ungbörn á aldrinum 8 til 16 mán-
aða að jafnaði sex færri orð en 
börn sem höfðu ekki horft á mynd-
böndin.

Áhorf á myndböndin höfðu lítil 
sem engin áhrif á börn eldri en 16 
mánaða.

Töldu vísindamennirnir þetta 
vísbendingu um að myndbönd 
ætluð til að auka þroska ungbarna 
geri meira ógagn en gagn.

Niðurstöðurnar komu vísinda-
mönnunum þó ekki á óvart. „Unga-
börn vaka aðeins nokkra tíma á 
dag. Ef meirihluti þess tíma fer í 

sjónvarpsgláp í stað þess að hlusta 
á foreldrana tala á „ungbarna-
máli“ fá börnin enga þjálfun í að 
hlusta á talað mál. 

Sjónvarpsgláp á 
unga aldri

Áttu dýrmæt
tæki ?
Explorer töskur eru
fullkomin vörn.

Þær eru vatnsheldar,
höggþéttar og til í
ýmsum stærðum.



F
í

t
o

n
/

S
Í

A



BÍLAR &
FARARTÆKI



fasteignir
13. ÁGÚST 2007

Remax Lind hefur til sölu kanadískt bjálkahús 
undir Eyjafjöllum.

H úsið sem er á tveimur hæðum stendur á 80 
þúsund fermetra lóð en um hana rennur Svað-
bælisá. Húsið sjálft er 593,2 fermetrar að 

stærð. Húsið er í landi Lambafells og liggur undir felli 
sem er í beinu framhaldi af hábungu Eyjafjallajökuls. 
Það er smíðað úr 42-44 sm þykkum harðviðarbjálkum 
og skiptist í tvær byggingar sem eru tengdar með 
gangi.

Í aðalbyggingu eru 5 svefnherbergi, 4 svefnher-
bergi á efri hæð, tvö baðherbergi með sturtuklefa 
sem eru staðsett á milli herbergja þannig að tvö og 
tvö deila saman baðherbergi. Auk þess sem setustofa 
er á efri hæð. Hjónaherbergið er á neðri hæð, fataher-
bergi og sérbaðherbergi fylgir því, stórt og rúmgott 
með sturtu og baðkari, ásamt innréttingu með tvöföld-
um vaski. Á neðri hæð er einnig stórt eldhús með borð-
stofu og skrifstofu þar fyrir innan. 

Aðalstofa er í miðju hússins með mikilli lofthæð og 
myndar alrými, þar er kamína og stór stigi upp á efri 
hæð, auk rúmgóðrar borðstofu. Á gólfum er gegnheilt 
Nova Scotia pine, 24 mm borð á gólfum. Í hinu húsinu 
er þrefaldur bílskúr og um 105 fm aukaíbúð sem verið 
er að leggja lokahönd á yfir bílskúrnum.

Sölumenn hússins eru Gylfi og Páll á Remax lind.

Glæsihús í skjóli Eyjafjalla

Eldhúsið er stórt og vel útbúið.

Húsið stendur á 80 þúsund fermetra lóð á fallegum stað undir Eyjafjöllum.

Þráðlaus þægindi frá Danfoss

Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar

Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og

framleiðslu gólfhitastýringa

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

52.800.000 Laus við kaupsamning
5-6 herb. 197 fm. einbýli, þ.a. 38,7 fm. tvöf. bílsk. með sólskála 
ásamt um 50 fm. óskráðu risi samtals um 250 fm. Á glæsilegum
stað við Hörgsholt í Hafnarfirði.
Sölumaður Draumahúsa 
og Eiríkur sími 898 4370 verða á staðnum. 

Fr
u

m

Hörgsholt 9 - 220 Hfj

Opið hús í dag kl. 18:00 - 19:00
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Smáraflöt 3
300 Akranes
Glæsileg ný íbúð

Stærð: 97,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 19.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.700.000
Falleg 3ja herbergja, 97,5 fm íbúð á þriðju hæð með sér inngang. Glæsilegt útsýni. Anddyrið er flísalagt og
með  rúmgóðum  klæðaskáp.  2  svefnherbergi  eru  í  íbúðinni  og  eru  þau  bæði  með  eikarparketi  og  með
skápum en hjónaherbergið er mun stærra og með skápum á heilum vegg. Baðherbergið er með baðkari
með  sturtuaðstöðu,  innréttingu  og  flísum  í  hólf  og  gólf.  Flísalagt  þvottaherbergi  og  geymsla  eru  innaf
eldhúsi. Stofan er björt og falleg og þaðan er gengið út á Suðvestur svalir.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Vilhjálmur J
Sölufulltrúi

tse@remax.is

villi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús  Mánudag kl: 18.30 - 19.00

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

848-1200

Þórðarsveigur 22
113 Reykjavík
Jarðhæð - sérinngangur - garður

Stærð: 125 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 22.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000

Vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð með sérinngangi, útgengi út í garð og bílgeymslu á góðum stað í
Grafarholtinu. Eignin skiptist í forstofu með flísum á gólfi, fataskáp og aðgengi inn í þvottahús. Eldhús með flísum
á gólfi,  keramik eldavél með háfi  og borðkrók. Úr eldhúsi er útgengi út í  garð. Sjónvarpshol með parketi  á gólfi.
Stofa  /  borðstofa  með  parketi  á  gólfi.  Þrjú  rúmgóð  svefnherbergi  öll  með  parketi  á  gólfi  og  fataskápum.
Baðherbergi  er  með  baðkari  og  sturtuklefa  og  er  flísalagt í  hólf  og  gólf.  Bílgeymsla  fylgir  íbúðinni.  Rúmgóð
geymsla í sameign. Hagstæð lán fylgja íbúðinni.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl. 17:30 - 18:30

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

520 9400

698 87 33

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

RE/MAX LIND • Bæjarlind 14-16 • 221 Kópavogur • Sími: 520 9500 • Fax: 520 9559

Bæjarhraun 4
220 Hafnarfjörður
Canal Hotel 3ja stjörnu hótel

Verð: 335.000.000
GLÆSILEGT ÞRIGGJA STJÖRNU HÓTEL Í HJARTA HAFNARFJARÐAR
MEÐ 38 FULLBÚNUM ÍBÚÐARHERBERGJUM. Canal Hotel er algjörlega
endurnýjað íbúðar-hótel sem stendur við Bæjarhraun 4 í Hafnarfirði. Hótelið
er á þremur hæðum með 20 fm. móttökurými á jarðhæð og hjólastóla lyftu
ásamt matsal. Í hverju af 38 herbergjunum er baðherbergi, eldunaraðstaða,
sjónvarp, þráðlaus net aðgangur og sími sem og allur nauðsynlegur
borðbúnaður.  Sjá heimasíðu: http://canal-hotel.com Húsnæðið var allt
nýlega endurnýjað og er afar vel útbúið. Sem dæmi má nefna mjög fullkomið 
loftræstikerfi hússins. Fullkomnar korta-segullæsingar fyrir öll herbergin og
slekkur á rafmagni á herbergjum þegar kort er tekið úr. Raflagnir hússins
eru nýlegar og fullkomnar sem og brunaviðvörunar kerfi. Nýtt bókunarkerfi
var sett upp og er Canal Hotel á GDS-IDS neti ferðaskrifstofa út um allan
heim. Allar nánari upplýsingar gefa Gunnar Valsson í síma 822-3702 og
Lárus Ómarsson í síma 824-3934 eða í tölvupósti: gvteymi@remax.is

3ja stj
örnu hótel

Stærð: 1472 fm

Fjöldi herbergja: 38

Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 194.200.000

ÞARFTU AÐ SELJA
        HRATT OG ÖRUGGLEGA?

EITT ÖFLUGASTA SÖLUTEYMI LANDSINS
VEITIR ÞÉR TOPPÞJÓNUSTU!

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Vignir
Sölufulltrúi

vignir@remax.is

Gunnar
Sölustjóri

gv@remax.is

Hreiðar
Sölufulltrúi

hreidar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

Lögg. fasteignasali

Hringdu núna 822 3702

Baldur
Sölufulltrúi

baldur@remax.is

Sigurður
Lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi
sigsam@remax.is

Erna
Skjalavinnsla

Gyða
Sölufulltrúi

gyda@remax.is

Oddsteinn
Sölufulltrúi

oddsteinn@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus@remax.is

Glæsileg útsýnisíbúð
á Seltjarnarnesi
Til sölu glæsileg útsýnisíbúð á fjórðu hæð við Austur-
strönd 6, á Seltjarnarnesi. Stærð íbúðar er rúmir 100
fm. en að auki fylgir henni 23.8 fm stæði í bílskýli,
geymsla og sameiginlegt þvottahús á hæð.
Ásett verð er 32 m.

Allar nánari upplýsingar eru veittar hjá
Lögmannsstofu Árna Ármanns Árnasonar

í síma 551 1348

Lögmannsstofa Árna Ármanns Árnasonar ehf.
Skúlagötu 30, 101 Reykjavík, s. 551 1348,
netfang: logmannsstofa-aaa@simnet.is

Fr
um

Grensásvegi 12A
sími: 568 1000

frum@frum.is - www.frum.is

U M B R O T
U M B R O T
U M B R O T
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LYNGVÍK FASTEIGNASALA
SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790 
WWW.LYNGVIK.IS  • LYNGVIK@LYNGVIK.IS

OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00 - 18:00
FÖSTUDÖGUM: 9:00 - 16:00
SVO ER GSM-INN ALLTAF OPINN

LYNGVÍK FASTEIGNASALA
SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790
WWW.LYNGVIK.IS • LYNGVIK@LYNGVIK.IS

OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00 - 17:00
FÖSTUDÖGUM: 9:00 - 16:00
SVO ER GSM-INN ALLTAF OPINN

TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

SÍMI 588 9490

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

STEINAR S. JÓNSSON
SÍMI: 898 5254
STEINAR@LYNGVIK.IS

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

2JA HERB.

SKÚLAGATA - LAUS STRAX
Mjög vel staðsett 53 fm 2ja herbergja íbúð
á 2.hæð rétt við Rauðarárstíg. Íbúðin verð-
ur til afhending við kaupsamning. Verð
16,5 m

BLÁHAMRAR - LAUS STRAX
Góð og vel staðsett 2ja herbergja íbúð á
3ju hæð í lyftuhúsi, stæði í bílgeymslu fylgir
íbúðinni.

ATVINNUHÚSNÆÐI

SÍÐUMÚLI - ÚTLEIGA
Mjög vel staðsett 315 fm atvinnuhúsnæði
sem skiptist í tvær einingar, 109 fm eining
með háum innkeyrsludyrum sem er í út-
leigu, og svo 206 fm eining með inn-
keyrsludyrum sem er laus. Verð 54,0 m.

SUMARBÚSTAÐIR

Vallarholt Bláskógarbyggð
Glæsilegt vandað Kanadískt heilsárshús
73,7 fm með stórri skjólgóðri verönd, stór-
kostlegt útsýni. Húsið er á 5,900 fm eignar-
lóð í landi Reykjavalla Biskupstungum.
Heitt og kalt vatn við lóðarmörkum( ekkert
inntaksgjald ) rafmagn við lóðarmörk. Hús-
ið selst á núverandi byggingarstigi og mest
af því efni sem á vantar fylgir með húsinu.
V.13,9 m.

20TRAUST

VIÐSKIPTI

Í TVO
ÁRATUGI!

ÞORLÁKSGEISLI - LAUS STRAX
Vorum að fá í sölu mjög góða 4ra her-
bergja 140 fm íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi,
ásamt stæði í bílgeymslu. Parket og flísar
á gólfum. Þvottahús innan íbúðar.
Verð 32,9 m.

LOGAFOLD - MJÖG GOTT EINBÝLISHÚS
Mjög gott og vel staðsett 198 fm einbýl-
ishús á 900 fm jaðarlóð með miklum og
fallegum gróðri, ásamt afgirtum pöllum.
Fimm svefnherbergi. Innbyggður 35 fm
bílskúr með hellulagðri innkeyrslu fyrir
framan.
Verð 61,4 m.

FÍFUSEL - GÓÐ EIGN
Falleg 4ra herb. 98,1 fm
íbúð í góðu húsi, sem var
viðgert og málað fyrir
nokkrum árum, einnig var
skipt um gler í íbúðinni.
Eldhús með fallegri inn-

réttingu. Björt stofa með suðvestur svölum. Svefnherb.
með skáp með innb. snyrtiborði. Tvö góð herbergi annað
með skáp. Flísalagt baðherbergi með baðkari, sturtuklefa
og glugga. Gólefni eru dúkur og gegn heil eik. Innrétting-
ar úr hnotu. LAUS FLJÓTLEGA Verð 20,9 m.

ÁLAKVÍSL - MEÐ SÉR INNGANGI
Um er að ræða vel stað-
setta 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum með
með sér inngangi. Mjög
gott útsýni. Afhending
15. ágúst 2007. V. 23,9
m.

REYKJAVEGUR - HÆÐ
Mjög vel staðsett 121,1
fm lítið niðurgrafin fimm
herbergja neðri hæð með
sér inngangi í tveggja
íbúða húsi. Verð. 30,5 m.

GULLSMÁRI - 4RA HERBERGJA
Mjög góð 95 fm íbúð á 2.
hæð í litlu fjölbýli. Parket
og flísar á gólfum, bað-
herbergi nýlega uppgert.
Verð 25,9 m.

HAMRABORG - LYFTUHÚS
Um er að ræða 76,5 fm
3ja herbergja íbúð á
5.hæð í lyftuhúsi. Stæði í
bílgeymslu. Verð 18,4 m.

HALLAKUR - GARÐABÆ
Um er að ræða vel stað-
setta 108 fm nýja 3ja her-
bergja íbúð á jarðhæð
með sér suður verönd,
ásamt góðri sér geymslu
sem er innifalin í ofan-
greindum fermetrum.
Íbúðin er fullbúin með
gólfefnum og til afhend-
ingar strax. Verð 29,0 m.



Ármúla 21 • Reykjavík • Sími 533 4040

Opið mán.–fim. frá kl. 9–18, fös. frá kl. 9–17
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—  T R A U S T  O G  Ö R U G G  Þ J Ó N U S T A  —

ÁSAKÓR 10 - 14
4RA HERB, ÍBÚÐIR MEÐ BÍLSKÚR

GLÆSILEGAR NÝJAR ÍBÚÐIR
RÉTT VIÐ GOLFVÖLLINN Á VÍFILSSTÖÐUM

BÍLSKÚRAR OG STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU MEÐ MIKILLI LOFTHÆÐ

STÓRAR SVALIR EÐA SÉRAFNOTAFLÖTUR Í SUÐUR

ÖRSTUTT Í MJÖG FALLEG ÚTIVISTARSVÆÐI

FRÁBÆR HÖNNUN, BJARTAR ÍBÚÐIR

GÓÐ LÁNAKJÖR Í BOÐI

Glæsilegar og vandaðar nýjar íbúðir í þriggja hæða fjölbýl-
ishúsi. Frábær staðsetning rétt við enda golfvallarins á Víf-
ilsstöðum. Um er að ræða rúmgóðar 4ra herb. íbúðir. Íbúð-
irnar verða afhentar fljótlega, fullbúnar án gólfefna, með
flísalögn á baðherbergi og þvottahúsi. Merkt bílastæði í
lokuðu bílastæðahúsi. Mjög gott skipulag og hönnun.
TRAUSTUR VERKTAKI.

Björt og góð 4ra herbergja
efri séræð ásamt óinnrétt-
uðu rislofti. Hæðin skiptist í
hol, stofu, borðstofu, þrjú
svefnherb, eldhús og bað. Stigi upp í ris sem býður upp á
stækkunarmöguleika. LAUST STRAX. Verð 27,5 millj.

Dan Wiium tekur á móti áhugasömum
í dag mánudag milli kl. 17.30 0g 19.00

Fasteignasala • Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS -OPIÐ HÚS
Í DAG MÁNUDAG KL. 17.30 - 19.00

BÚSTAÐAVEGUR 89, EFRI HÆÐ
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Barónsstígur 43
101 Reykjavík
LAUS VIÐ KAUPSAMNING !

Stærð: 72 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1935

Brunabótamat: 10.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Íbúðin skiptist í anddyri/gang, stofu, eldhús, baðherbergi og  tvö svefnherbergi. Í kjallara er sér geymsla og
sameiginlegt  þvottahús.  Eldhúsið er  með góðri  sprautulakkaðri  innréttingu,  baðherbergið er  flísalagt  með
ljósum  flísum  og  baðkari.  Skápar  eru  í  forstofu  og í  svefnherbergi.  Parket  er á  allri  íbúðinni  nema á
baðherbergi.  Íbúð í  góðu ástandi  og öll  hin snyrtilegasta. Hús og sameign einnig í  góðu ástandi,  þakjárn
nýlegt, nýleg rafmagnstafla ofl.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17.00 - 17.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

663 3300

695 9500

Brekkugata 26  3-4 herb.
Hafnarfjörður
Laus við kaupsamning!

Stærð: 133,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 20.210.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000
Remax  Lind  kynnir  fallega  110,3  m2  efri  sérhæð  ásamt  23,2  m2  bílskúr í  miðbæ  Hafnarfjarðar.
Sérinngangur  og  gott  útsýni,  öll  þjónusta í  göngufæri.  Forstofa  m/flísum  og  fatahengi,  þvottahús  með
flísum  (tæki  fylgja),  flísalagt  baðherbergi  með  ljósri  innréttingu,  glugga  og  sturtuklefa.  Eldhúsið  er  með
fallegri  hvítri  innréttingu  með  gaseldavél,  ofni  og  háf  (stáltæki),  opið  er  inn í  borðstofu.  Stór  stofa  með
parketi, herbergi með parketi og skápum. Bílskúr með hita og rafmagni, sérgeymslur í kjallara.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

Bókaðu skoðun!

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

663 3300

695 9500

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

LÍKAMSRÆKTARSTÖÐ
Til sölu þekkt líkamsræktarstöð í góðu leiguhúsnæði ca 400 fm. Mjög góð
aðstaða og mikill tækjakostur. Sömu eigendur s.l. 6ár. Stór viðskiptamanna-
hópur. Mjög gott verð. Leitið nánari upplýsinga.

SÓLBAÐSSTOFA
Til sölu vinsæl sólbaðsstofa á mjög góðum stað. Allt nýir Ergoline bekkir með
sjónvarpi, auk þess er þarna naglasnyrting og ásetning. Staðsetning: verslun-
ar og þjónustumiðstöð. Sami eignadi frá upphafi. Mikil viðskipti.

SÉRVERSLUN Í KRINGLUNNI OG LAUGAVEGI
Til sölu glæsileg sérverslun með náttúrulegar snyrtivörur og með eigin inn-
flutning. Ákveðin sala. Frábært tækifæri. Upplýsingar á skrifstofu.

BARNAFATAVERSLUN MEÐ TOPP MERKI
Til sölu skemmtileg barnafataverslun með vinsæl og flott vörumerki fyrir 0-
16 ára í nýlegu leiguhúsnæði miðborginni. Glæsileg vara - góð sala. Topp
tækifæri.

HEILSUSDTÚDÍÓ - SNYRTISTOFA
Til sölu glæsilegt heilsustúdíó og snyrtistofa með góðan tækjakost. þekkt
stofa í skemmtilegu húsnæði. Staðsetning mjög góð. Mikið að gera. Frábært
tækifæri.

GLÆSILEG SNYRTISTOFA og VERSLUN
Til sölu þekkt og einkar glæsileg stofa á frábærum stað með góða aðkomu.
Góður tækjakostur. Tilvalið fyrir 2 snyrtifræðinga og naglafræðing. Skemmti-
legt tækifæri.

PÚSTÞJÓNUSTA og BÍLAVERKSTÆÐI
Þekkt og gróið fyrirtæki, til 15 ára, í topp húsnæði 320 fm. Húsnæðið er líka
til sölu. Mikil og stöðug verkefni.

VINSÆLL SKYNDIBITASTAÐUR í hverfi 108 Til
sölu þekktur skyndibitastaður í austurborginni með fína afkomu. Vel tækjum
búin Bullandi traffic. Liggur vel við umferð. Tekur yfir 30 manns í sal..

HÁRGREIÐSLUSTOFA Í GRÓNU HVERFI
Til sölu þekkt hárgreiðslustofa mjög vel staðsett, í skemmtilegu húsnæði. 6
vinnustöðvar og 2 vaskstólar og allur búnaður mjög góður. Verð 7 millj.

FYRIRTÆKI Í UMBÚÐAIÐNAÐI
Til sölu gott fyrirtæki með góða afkomu og viðskiptasambönd. Miklir vaxta-
möguleikar. Hentar mjög vel 2 samhentum aðilum. Upplýsingar á skrifstofu
okkar.

BJÁLKAHÚS OG GARÐHÚSGÖGN
Til sölu fyrirtæki í innflutningi á bjálkahúsum og garðhúsgögnmum, mjög
vinsæl vara. Mjög gott verð ef samið er strax. Leitið nánari upplýsinga.
Stórgott tækifæri.

FISKVINNSLA - ÚTFLUTNINGUR
Til sölu fiskútflutningsfyrirtæki á Höfuðborgarsvæðinu. Mjög góð erl.sam-
bönd. Mikil vaxandi velta. Einstakt tækifæri. Uppl. eingöngu á skrifstofu -
ekki í gegnum síma.

BLÓM OG GJAFAVARA
Til sölu rekstur blóma og gjafavöruverslunar í verslunar-og þjónustukjarna
Verð aðeins kr 2,5 - 2,6 millj. með vörulager. Frábært tækifæri.

SÖLUTURN í HVERFI 108
Söluturn með opnun frá Kl. 8,30 - 18.00 og lokað um helgar. Vaxandi góð
velta, Verð aðeins 2,6 millj. Endilega leitið nánari upplýsinga.

BAR Í GÓÐU HVERFI
Til sölu rekstur hverfisbars í huggulegu húsnæði, sem einnig fæst á frábærum
kjörum. Ýmis skipti koma til greina á rekstri

SÉRVERSLUN - EIGIN INNFLUTNINGUR
Glæsileg verslun í nýju leiguhúsnæði í Smáranum. Flytur inn gjafavöru,
húsgögn og teppi frá 22 þjóðlöndum. Einstök heimasíða fylgir. Frábært
tækifæri.

HÁRGREIÐSLUSTOFA Í HVERFI 101
Til sölu þekkt hárgreiðslustofa vel staðsett, 5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar
og allur búnaður mjög góður. Verð 5,5 - 6 millj.

FLOTTUR HVERFIS-PÖBB
Til sölu hverfis-pöbb í ca 240 fm húsnæði, flott innréttað. Mjög góð aðkoma
og bílastæði. Stór verönd og skjólveggir fyrir utan plássið. Allt sér. Nú er lag.
Endilega leitið upplýsinga.

SÓLBAÐSSTOFA Á ÓTRÚLEGU VERÐI
Til sölu góð sólbaðsstofa í Kóp. 6 Ergoline bekkir og 6 sturtur, móttaka og
naglasnyrting. Selst á ótruglegu verði, vegna séstakra aðstæðna. Hringið og
fáið frekari upplýsingar.

LÍKAMSRÆKTARKEÐJA
Til sölu af sérstökum aðstæðum líkamsræktastöð sem er afar vinsæl. Er í
flottu húsnæði á Góðum stað. Upplýsingar eingöngi á skrifstou okkar. Ekki í
síma.

Endilega leitið nánari upplýsinga - Sjáið www.atv.is

Fr
umÁsgarður 2 - Endaraðhús

108 Reykjavík
LAUST VIÐ KAUPSAMNING.

Stærð: 205,3 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 28.070
Bílskúr: Já

Verð: 43.600.000
REMAX Lind kynnir fallegt endaraðhús með bílskúr á góðum stað í Bústaðahverfi.  Húsið er á grónum stað
með  fallegum  garði  og  sólpalli.   Húsið  skiptist í  tvær  hæðir  og  kjallara  þar  sem  er  séríbúð  ca.  60fm. í
útleigu.  Húsið er vel skipulagt með eldhúsi og stofum á neðri hæð ásamt gestasalerni en á efri hæð eru
svo 3 svefnherbergi og stórt baðherbergi.   Góð eign á góðum og skjólsælum stað í hjarta Reykjavíkur.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hj@remax.is

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

sb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 18:00-18:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

695 9500

663 3300

Klapparstígur 5a m/bílskýli
101 Reykjavík
Laus við kaupsamning !

Stærð: 81,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 17.445.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Remax Lind kynnir  skemmtilega  hannaða 2ja  herbergja  íbúð með bílskýli í  miðbæ Reykjavíkur.  Íbúðin  er
staðsett á  efstu  hæð í  nýlegu  lyftuhúsi á  horni  Klapparstígs  og  Skúlagötu.  Eldhúsið  er  með  fallegri
kirsjuberjainnr.  og  tækjum  úr  burstuðu  stáli,  gaseldavél.  Stofa  og  elhús  eru  með  náttúrusteini á  gólfi,
útgengt á svalir með stórkostlegu útsýni. Á efri hæð er rúmgott svefnherb. og bað, einnig ónýtt rými ca 8
m2 með glugga. Geymsla og sér bílastæði í lokuðu húsi. Glæsileg lóð.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17.00 - 17.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

663 3300

695 9500
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Búseti auglýsir
– lausar íbúðir til úthlutunar 22. ágúst

umsóknarfrestur er 
til og með 21. ágúst

Fr
um

Skeifunni 19, 108 Reykjavik • Sími 520 5788
www.buseti.is • Netfang buseti@buseti.is

Búseti hsf.

Miðholt 3 Íbúð: 102
220 Hafnarfjörður
2 herb. 80,1 fm

Lán með tekjumarki
Afhending að ósk eiganda:
Strax

Búseturéttur - hámarksverð: 1.218.340 -kr
Búseturéttur - lágmarksverð: 995.201 -kr
Búsetugjald: 50.444 -kr

Lerkigrund 7 Íbúð: 301
300 Akranes
4 herb. 94 fm

Almennt lán
Afhending að ósk eiganda:
Sem fyrst

Búseturéttur - hámarksverð: 1.631.985 -kr
Búseturéttur - lágmarksverð: 1.355.205 -kr
Búsetugjald: 93.879 -kr

Holtabyggð 4 Íbúð: 102
220 Hafnarfjörður
4 herb. 105 fm

Almennt lán
Afhending að ósk eiganda:
Sem fyrst

Búseturéttur - hámarksverð: 1.522.529 -kr
Búseturéttur - lágmarksverð: 1.127.117 -kr
Búsetugjald: 83.479 -kr

Bjallavað 9 Íbúð: 201
110 Reykjavík
4 herb. 119,8 fm

Almennt lán
Afhending að ósk eiganda:
Í nóvember nk.

Búseturéttur - hámarksverð: 2.845.117 -kr
Búseturéttur - lágmarksverð: 2.774.249 -kr
Búsetugjald: 125.543 -kr

Almenn lán veita rétt til vaxtabóta.

Lán með tekjumarki veita rétt til húsaleigubóta.

Til að geta sótt um íbúð með tekjumarksláni verður

viðkomandi að vera undir eigna- og tekjumörkum.

Eignamörk: 2.900.000, Tekjumörk einstaklinga: 2.686.000

Tekjumörk hjóna: 3.760.000, Vegna barns: 450.000

Fyrirvari er um mögulegar prentvillur og breytingar á verði.

Fr
um

Súðarvogur, 241 fm iðnaðarhúsnæði
Til sölu á eftirsóttum
stað 241 fm iðnaðarhús-
næði með 1x innkeyrslu-
hurð og gönguhurð. Hús-
næðið skiptist í góðan
vinnusal með lofthæð ca.
3,5 mtr, skrifstofur og
kaffistofa. Getur verið
laust fljótlega. Hringið
og fáið tíma til að skoða.

Ögurhvarf, 640 fm, 2.690 fm eða 3.340 fm.
Til sölu eða leigu glæsi-
legt steinsteypt atvinnu-
húsnæði. Steinsnar frá
Bónus og Húsasmiðjunni
Elliðavatnsmegin í Kópa-
vogi. Húsnæðið er í bygg-
ingu og afhending getur
verið í lok sumars. Mögu-
leiki er að leigja eða kaupa
húsið að hluta til eða í
heild sinni, t.d. 640 fm á

tveimur hæðum, eða t.d. 2.690 fm súlulaust rými. Allar nánari
upplýsingar, teikningar og skilalýsing á skrifstofu.

Hverafold 240 fm
Fallegt húsnæði mót suðri
sem er nýtt undir hverfis-
pöbb, vel innréttað. Góð
aðkoma og bílastæði.
Skjólveggir við húsnæðið
og verönd. Allt sér. Gott
lán getur fylgt. Tilboð
óskast.

Drangahraun Hfj.
Í einkasölu vel staðsett
steinsteypt atvinnuhús-
næði, skiptist í 1.122 fm
framhús á tveimur hæðum
auk 255 fm bakhúsi, sam-

tals um 1.377 fm. Framhús - Neðri hæðin er að mestu nýtt undir létta
iðnaðarstarfsemi en tilvalin sem t.d. verslun, hlaupaköttur og op á
milli hæða, 1x innkeyrsluhurð í porti, starfsm.aðst., wc, móttaka. Á
efri hæð eru m.a.  skrifstofur, wc, kaffiaðstaða og eldhús. Manngengt
geymsluloft yfir allri efri hæðinni, hlaupaköttur og op. Um 100 fm
geymslukjallari. Hvorki geymsluloft né -kjallari eru í fm-tölu húss.
Bakhúsið er 255 fm með 3 innkeyrsluh. og góðri lofthæð, að mestu
eitt iðnaðarrými. Húsn. selst/leigist í heilu lagi eða smærri einingum.
Mögul. byggingarréttur Teikn. og frekari uppl. á skrifstofu okkar. 

Vesturbær - Húsnæði og rekstur.
Til sölu rúmlega 60 fm
húsnæði vel staðsett með
góðri aðkomu. Thai-take
away veitingar og sölu-
turn. Rekstur og húsnæði
kr. 25.millj. Afhending
samkomulag. Leitið nán-
ari upplýsinga.

Köllunarklettsvegur 841 fm.
Til sölu eða leigu við
Sundahöfn, lager- eða
framleiðsluhúsnæði á 2.
hæð með innkeyrslu á
jarðhæð auk hlaupakötts í
lofti sem gengur inneftir
rýminu. Húsnæðið er eitt-
hvað stúkað niður með
léttum innveggjum en
þarfnast standsetningar.
Nánari upplýsingar á
skrifstofu okkar.

Bíldshöfði - Húsnæði og rekstur
Til sölu glæsilegt 320 fm
húsnæði með tveimur inn-
keyrsluhurðum. Allt ný
standsett. Reksturinn er
bilaverkstæði og púst-
þjónusta. Mjög góð að-
staða.
Verð fyrir húsnæði og
rekstur 74.millj. Leitið
nánaði upplýsinga.

Tunguháls, Rvk, 1070 fm stækkanlegt í 2770 fm.

Í einkasölu fremri hluti hússins samtals 1070 fm iðnaðarhús-
næði ásamt 211 fm steypts milligólfs. Með fylgir byggingarrétt-
ur eignarhlutans fyrir samtals 1700 fm á tveimur hæðum. Sam-
tals yrði þá um að ræða 2770 fm heildarstærð þar sem grunnflöt-
ur hússins yrði um 1560 fm og um 900 fm á 2. hæð. Góðar stór-
ar innkeyrsluhurðir og góð aðstaða. Vel innréttaðar skrifstofur,
kaffistofa og eldhús um 210 fm. Teikningar og nánari upplýs-
ingar á skrifstofu okkar.

Drangahraun, Hfj, 528 fm.

Í einkasölu vel staðsett samtals 528 fm iðnaðarhúsnæði, þar
af er 108 fm á 2. hæð m.a. undir skrifstofur. Húsið er stein-
steypt hornhús með mjög rúmgóðri lóðaraðkomu. Húsið er með
mikilli lofthæð, 5,8 vh. og 7,4 í mæni, stálbitarennur fyrir allt að 5
tonna brúarkrana gafla á milli, stórar innkeyrsluhurðir 3x talsins,
skrifstofur, wc og kaffistofa. Húsið er til sölu eða leigu og hent-
ar undir flesta atvinnustarfsemi. Teikningar og nánari upplýs-
ingar hjá sölumönnum okkar.

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

próf í fasteigna-, fyrirt.-
og skipasölu, ráðgjafi

atvinnuhúsnæðis

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Leifur Sörensen,
próf í fasteigna-, fyrirt.-

og skipasölu, hagfr., ráð-
gjafi - fyrirtækja.
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Sverrir Kristinsson lögg. fast.sali

Fr
u

m

Njálsgata - standsett Mikið endurnýjuð 86 fm
3ja herbergja íbúð á 2. hæð í góðu húsi í miðbæ Reykja-
víkur. búðin skiptist í góða stofu, tvö svefnherbergi, eld-
hús, baðherbergi og hol. Standsett eldhús og baðher-
bergi. Listar í loftum. V. 23,9 m. 6795

Strandvegur - m/ bílskýli. Glæsileg 118 fm
íbúð á frábærum stað við Strandveg í Garðabæ. Bílastæði
í bílageymslu. Óhindrað sjávarútsýni yfir hraunið sem er frið-
að í dag. Um er að ræða lyftuhús. Eignin skiptist m.a. í rúm-
gott hol, stofu, borðstofu og 2-3 herbergi. Þvottahús í íbúð.
Íbúðin er öll hin vandaðasta með fallegum gólfefnum, stór-
um gluggum og vönduðum innréttingum. V. 44,9 m. 6784

Sóleyjarimi - glæsileg íbúð Falleg og vel-
skipulögð 3-4ra herbergja 105 fm íbúð á 5. hæð í nýlegu
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu í húsi fyrir fyrir 50 ára
og eldri. Íbúðin skiptist í anddyri, tvö svefnherbergi,
þvottahús, baðherbergi, eldhús og stóra stofu. Stórar og
skjólgóðar suðursvalir eru út af stofu. Fallegt útsýni er úr
íbúðinni. V. 29,5 m. 6845

Bárugrandi - laus strax Mjög falleg og vel
skipulögð 3ja herbergja 72,0 fm(þ.a. er óskráð ca 6 fm
sér geymsla, en íbúðin er skr. 66 fm hjá FMR) íbúð á jarð-
hæð í Vesturbænum í Reykjavík. Eignin skiptist í forstofu-
hol, tvö svefnherbergi, eldhús og stofu. Mjög góð og fal-
leg eign. V. 21,9 m. 6816

Langholtsvegur hæð+ris Falleg 154,9
fm(þ.a. er bílskúr 31,1 fm) hæð + ris. Eignin skiptist í 3
svefnh. 3 stofur, baðherb.,gestasnyrtingu, geymslur ofl.
Bílskúr er fullbúinn.Mjög falleg og vel skipulögð eign í
grónu og fallegu hverfi. V. 43,0 m. 6915

Traðarland Fallegt ca 360 fm(samkv. FMR 257,9
fm) einbýli á tveimur hæðum. Eignin skiptist í fjögur
svefnherbergi, 5 stofur, eldhús, tvö baðherbergi, gesta-
salerni o.fl. Tveir samliggjandi bílskúrar. Garður í kringum
húsið mjög fallegur. Verönd mjög góð. Falleg eign í Foss-
vogi 6919

Hólavað - Norðlingaholt Glæsilegt 167,2 fm
endaraðhús með innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist m.a.
í stofu, borðstofu og fjögur rúmgóð herbergi. Mik-
il lofthæð á efri hæð hússins. Stórar flísalagðar svalir út-
af stofu. Húsið hefur verið innréttað á vandaðan og
smekklegan hátt. Innanhússarkitekt er Berglind Bernd-
sen. V. 55,0 m. 6922

Laxakvísl- útsýni Mjög góð 131,7 fm 5 her-
bergja íbúð á 2. hæð auk 25,7 fm bílskúrs. Íbúðin skipt-
ist í 3 góð svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi, ris-
loft og gott vinnuherbergi. Þvottahús innan íbúðar. Mikið
útsýni og tvennar svalir. V. 36,9 m. 6927

GLAÐHEIMAR - FALLEG SÉRHÆÐ

Falleg og björt neðri 134 fm sérhæð ásamt 37 fm bílskúrsplötu er skiptist í forstofu, gest-
asnyrtingu (nú geymslu), hol, tvær stofur, eldhús, búrhjónaherbergi, tvö herbergi og baðher-
bergi. Í kjallara er sérgeymsla, sameiginlegt stórt þvh. o.fl. Áhvílandi 9,3 millj. m. 5,1% vöxt-
um frá Íbúðalánasjóði V. 36,0 m. Upplýsingar gefur Þorleifur St. Guðmundsson lögg. Fast-
eignasali í síma 824-9094 2786

RAUÐAGERÐI HÚS MEÐ AUKAÍBÚÐ

Fallegt og vel staðsett einbýlishús með innréttaðri aukaíbúð á neðri hæð. Húsið skiptist í for-
stofu og stigahol, forstofuherbergi, þvottaherbergi, eldhús, stofur, sjónvarpshol, fjögur her-
bergi, baðherbergi og sólstofu. Á neðri hæðinni er bílskúr og innréttuð aukaíbúð með sérinn-
gangi, anddyri, stofu, eldhúsi, baðherbergi og svefnherbergi. Innangengt er í dag milli íbúða.
Falleg fasteign V. 89,5 m. 6920
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Atli Snær

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hrl.

Óskar

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

Grímur

Hergeirsson,

BA lögfræði

Kerengi - Grímsnesi.
Gott og snyrtilegt sumarhús á 8300 m2 eignarlóð. 2 svefn-
herbergi + svefnloft, parket á gólfum, góð verönd og
geymsluskúr. Fallegt útsýni. Verð 12,9 millj.

Sogsbakki - Grímsnesi.
Glæsilegt nýtt heilsárshús á góðri kjarrivaxinni lóð. 3 herb,
eikarinnréttingar og skápar, gólfhiti, heitur pottur, góð ver-
önd og stutt í alla þjónustu. Verð 30,9 millj.

Jórutún - Selfossi.
Mikið endurnýjuð einbýlishús í frábæru umhverfi á eigna-
lóð með glæsilegum garði. 2 stofur, 4-5 svefnherbergi, 2
baðherbergi. 100 fm verönd. Verð 41,9 millj.

Austurbyggð - Laugarás.
Nýtt og vandað 167 fm einbýlishús á stórkostlegum út-
sýnisstað í Biskupstungum. Gott skipulag og miklir glugg-
ar. Eign sem vert er að skoða. Verð 34,5 millj.

Miðtún - Selfossi.
Skemmtilega hannað og talsvert endurnýjað endaraðhús
„utan ár“ á Selfossi. Parket og flísar á gólfum. Flott útsýni í
jaðri byggðar. Verð 25,5 millj.

Grafhólar - Selfossi.
Glæsilegt 186,9 fm parhús með innb. bílsk, innst í botn-
langa við opið grænt svæði. Mjög gott innra skipulag, 4
svefnh. Afh tilb til málunar að innan. Verð 28,9 millj.

Heimahagi - Selfossi.
Mikið endurnýjað 159 fm einbýli með innb. bílskúr í grónu
hverfi. 3 svefnherb., nýjar innréttingar, flísar og eikarparket
á gólfum. Verð 24,9 millj.

Birkigrund - Selfossi.
Steypt og stæðilegt tvílyft 180 fm parhús í vinsælu hverfi
innst í botnlaga. 4 svefnherb, gróinn garður, stór verönd.
Verð 28,8 millj.

Réttarheiði - Hveragerði.
Bjart og snyrtilegt endaraðhús með innbyggðum bílskúr,
parket og flísar á gólfum, góðar innréttingar, gróinn garð-
ur og hellulögð innkeyrsla. Verð 28,9 millj.

Dverghólar - Selfossi.
Vönduð og vel innréttað 4ra herbergja parhús með innb.
bílskúr. Vandaðar innréttingar, flísar og parket á gólfum.
Innkeyrsla malbikuð. Verð 28,9 millj.

Írargerði - Stokkseyri.
Lítið og notalegt tvílyft einbýlishús við sjóvarnargarðinn á
Stokkseyri. Eignin telur 2 stofur, 2 svefnh, eldhús, búr, bað
og skemmtilegan garð. Verð 16,2 millj.

Holtabyggð - Flúðir.
Glæsilegt og vel hannað heilsárshús í fallegu umhverfi.
Húsið skilast fullbúið með vönduðum innréttingum, 80 fm
verönd, potti, útisturtu og sánu. Verð 29,9 millj.



Vitretex er létt í vinnslu og þekur vel, ætluð á steinsteypu og múrhúð utanhúss. 

Mött og vatnsþynnanleg akrýlmálning með frábært alkalí-, vatns- og veðrunarþol og hentar því íslenskum 
aðstæðum sérlega vel. Sveigjanleg filma minnkar líkurnar á sprungumyndun, málningin andar og hindrar því 
ekki eðlilegt rakaútstreymi frá fletinum, hreinsar sig sérlega vel og safnar ekki í sig óhreinindum. 

Komið og leitið ráða hjá sérfræðingum okkar eða fáið góð ráð og lausnir á heimasíðunni, www.slippfelagid.is.

www.slippfelagid.is

UTANHÚSMÁLNING

allir litir náttúrunnar eru okkar litir

, á steinsteypu og múrhúð utanhúss, 
...vatnsþynnanleg akrýlmálning, veðurþol fyrir íslenskar aðstæður

SLIPPFÉLAGIÐ   DUGGUVOGI 4   104 REYKJAVÍK   SÍMI 588 8000   WWW.SLIPPFELAGID.IS
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plýsinga- ogmargmiðlunarsvið

í margmiðlun

I ‹ N S K Ó L I N N  Í  R E Y K J A V Í K

Skólavörðuholti I  101 Reykjavík
Sími 522 6500 I  Fax 522 6501

www.ir.is I  ir@ir.is

                         Við Margmiðlunarskóla Iðnskólans í Reykjavík 
  vantar kennara í fulla stöðu til að kenna 
                    margmiðlun og hreyfimyndagerð.
             Viðkomandi þarf að hafa reynslu í hreyfimyndagerð, 
(animation) hugmyndavinnu, verkstjórn og áætlanagerð við gerð 
margmiðlunarefnis.
Einnig vantar kennara í hálfa stöðu í vefforritun.
Við leitum að kennara með víðtæka þekkingu á vefforritun og 
gagnagrunnstengingum.

Margmiðlunarskóli Iðnskólans í Reykjavík er eini framhaldsskólinn 
á Íslandi sem býður heildstætt nám í margmiðlun. Mikill metnaður 
er í skólanum og er námið viðurkennt sem hluti fagháskólanáms 
á Norðurlöndunum.

Þeir sem hafa áhuga sendi umsókn ásamt ferilskrá á netfangið 
bg@ir.is fyrir 19. ágúst. Nánari upplýsingar gefur Guðmundur 
Jón Guðjónsson í síma 8 200 760.

V I Ð  E R U M  S K R E F I N U  F R A M A R  –  W W W . I R . I S

Við Margmiðlunarskóla 
Iðnskólans í Reykjavík 
vantar kennara

kennarar
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plýsinga- ogmargmiðlunarsvið

á upplýsinga- og 
fjölmiðlabraut

I ‹ N S K Ó L I N N  Í  R E Y K J A V Í K

Skólavörðuholti I  101 Reykjavík
Sími 522 6500 I  Fax 522 6501

www.ir.is I  ir@ir.is

   Á upplýsinga- og fjölmiðlabraut 
         vantar kennara í fulla stöðu.

                      Viðkomandi þarf að hafa þekkingu 
              á algengustu forritum (Office) og stýrikerfum.

             Einnig er nauðsynlegt að hann hafi kunnáttu 
í vélbúnaði og netkerfum.

 Upplýsinga- og fjölmiðlabraut Iðnskólans í Reykjavík býður nám 
í grafískri miðlun, bókbandi, prentun, netkerfum og ljósmyndun

Þeir sem hafa áhuga sendi umsókn ásamt ferilskrá á netfangið
bg@ir.is fyrir 19. ágúst. Nánari upplýsingar gefur 
Bjargey Gígja Gísladóttir í síma 822 2336.

V I Ð  E R U M  S K R E F I N U  F R A M A R  –  W W W . I R . I S

kennari
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Auglýsing um breytingu á 
Aðalskipulagi Reykjavíkur

Í samræmi við 18. gr. skipulags- og bygging-
arlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér 
með auglýst til kynningar tillaga að breytingu á 
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001 - 2024. 

Stækkun brunnsvæðis vatnsverndar í 
Vatnsendakrikum, Heiðmörk
Gerð er tillaga að stækkun á núverandi brunn-
svæði í Vatnsendakrikum til vesturs, á mörkum 
Reykjavíkurborgar og Kópavogsbæjar.  Núverandi 
grannsvæði vatnsverndar minnkar samsvarandi. 
Breytingin nær til sveitarfélagsuppdráttar aðal-
skipulagsins þar sem gerð er grein fyrir vatns-
verndarsvæðum í Vatnsendakrikum í Heiðmörk. 
Núverandi brunnsvæði stækkar til vesturs sem 
nemur um 12 ha. á kostnað núverandi grann-
svæðis. Tillagan er í samræmi við samsvarandi 
breytingar á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 
2001-2024 og svæðisskipulag vatnsverndar á höf-
uðborgarsvæðinu. 
Nánar um tillögu vísast til kynningargagna.

Tillagan liggur frammi í upplýsingaskála skipulags- 
og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að Borgartúni 
3, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 13. ágúst 
2007 til og með 24. september 2007. Einnig má sjá 
tillöguna á heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og 
athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega 
eða á netfangið skipulag@rvk.is, til skipulags- 
og byggingarsviðs eigi síðar en 24. september 
2007.
Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir inn-
sendar athugasemdir með tölvupósti.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins 
frests, teljast samþykkja tillöguna. 

Reykjavík, 13. ágúst 2007 
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

TILKYNNINGAR
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Við lækkum verðið ennþá meira, á mánudag og þriðjudag.
Kjólar frá  DOLCE&GABBANA, ROBERTO CAVALLI,  MIU 

MIU,  PRADA og  ARMANI.  Skór frá  PEDRO GARCIA, 
stígvél, stakar buxur, toppar og bolir.

Ótrúlegt verð á drögtum og gallabuxum, 
borgaðu einar fáðu þrjár.

bankastræti 7.  sími 5513470  saevarkarl@saevarkarl.is   www.saevarkarl.is  



Að undanförnu 
hefur Frétta-

blaðið sýnt mér 
þann velvilja að 
birta með skömmu
millibili þrjár 
greinar þar sem 
ég hef bent á ýmislegt sem ég tel að 
betur megi fara í kristinfræðináms-
efni grunnskólanna.  Í þessari loka-
grein ætla ég að rökstyðja mál mitt 
enn frekar með því að sýna fram á 
þá kerfisbundnu þögn sem ríkir í 
grunnskólakerfinu um aðrar lífs-
skoðanir en trúna á persónulegan 
guð kristninnar og hversu brenglaða 
mynd börnin okkar fá af þessum 
sökum af þeim þjóðum sem við vilj-
um helst bera okkur saman við.

Lífsskoðunum má gróflega skipta 
upp í fimm flokka: 1. Guðstrú 
(theism), 2. Algyðistrú (pantheism), 
3. Deism, þ.e. trú á ópersónulegan 
skapara alheimsins sem hvorki 
svarar bænum né framkvæmir 
kraftaverk, 4. Efahyggju (agnistic-
ism) og 5. Trúleysi (atheism).   Í 
fyrstu sjö bekkjum grunnskólans 
læra börnin okkar nánast einungis 
um guðstrú og hvernig hún birtist í 
trú kristinna manna og gyðinga.  Í 

áttunda eða níunda bekk kynnast 
grunnskólanemendur einnig algyð-
istrú, eins og sjá má í „Maðurinn og 
trúin“ eftir Gunnar J. Gunnarsson.  

Gallinn við bók Gunnars er hins 
vegar sá að þar er ekki minnst einu 
orði á síðustu þrjár lífsskoðanirnar.  
Virðist ekki skipta máli að margir 
af helstu hugsuðum „Vísindabylt-
ingarinnar“ og Upplýsingarinnar 
voru deistar, eða að á síðari hluta 
18. aldar komu fram trúleysishug-
myndir sem hafa síðan haft mikil 
áhrif á þróun vísinda og samfélags 
á Vesturlöndum.  Það virðist ekki 
heldur skipta máli að „í sínum 
nútímabúningi er trúleysi“ eins og 
hinn heimsþekkti breski guðfræð-
ingur Alister McGrath benti nýlega 
á í bókinni The Twilight of Atheism, 
„án efa í hópi mestu afreka manns-
hugans“.  

Enn fremur skiptir það börnin 
okkar engu að hjá þeim Evrópuþjóð-
um sem við viljum helst bera okkur 
saman við, þ.e. Norðurlandaþjóðirn-
ar og norðurhluta Vestur-Evrópu, er 
hlutfall sjálfsprottins trúleysis og 
efahyggju á bilinu 30-85 prósent, 
eins og fram kemur í ritgerðasafn-
inu The Cambridge Companion to 
Atheism (2007).  Þar kemur einnig 
fram að 16-23% Íslendinga aðhyllist 
efahyggju, trúleysi eða hafna trú á 
persónulegan guð.  Þessi vitneskja 
virðist ekki skipta börnin okkar 

máli.  Ekki frekar en sú vitneskja að 
„af þeim 25 þjóðum sem fá hæstu 
einkunn hjá Human Development 
Index eru allar nema ein (Írland) í 
efstu sætum á lista yfir ótrúaðar 
þjóðir, sem hafa mjög hátt hlutfall 
sjálfsprottins trúleysis“, eins og 
fram kemur í áðurnefndu ritgerða-
safni.  Eins og glöggir lesendur hafa 
tekið eftir kemst trúaðasta Vestur-
landaþjóðin, Bandaríkin, ekki inn á 
lista þeirra 25 þjóða sem hlúa best 
að borgurum sínum, eins og hann 
birtist í Human Development 
Report fyrir árið 2004.

Samkvæmt ákvörðun misvitra 
stjórnmálamanna, sem líklega eru 
undir áhrifum frá talsmönnum 
þjóðkirkjunnar, er þagað yfir þess-
um skjalfestu staðreyndum í lífs-
skoðananámsefninu sem borið er á 
borð fyrir börnin okkar.  Í stað 
þessa þurfa þau, eins og aðrir lands-
menn, reglulega að hlusta á mjög 
fordómafulla umfjöllun biskups 
Íslands og annarra þjóna þjóðkirkj-
unnar um þá sem ekki játa trú á 
neina yfirnáttúrulega veru, eins og 
ég hef bent á í greinunum „Trúleys-
ingjar eru góðir nágrannar“ og „Er 
óeigingirni guðleg?“ (Fbl. 17/05/07 
og 20/11/06).  Vilja foreldrar láta 
bjóða sér þetta?

Höfundur er vísinda-
sagnfræðingur.

Mismunun lífsskoðana

Ég vil þakka 
Steindóri J. 

Erlingssyni
greinar hans að 
undanförnu.
Hann  bendir 
réttilega á það 
að frásagnir 
guðspjallanna af upprisunni geti 
seint talist sagnfræðilega áreiðan-
legar enda allar ósamhljóða. Við 
það má auðvitað bæta að guð-
spjöllin eru skrifuð talsvert eftir 
að meintir atburðir áttu sér stað 
og ekki hafa höfundar þeirra verið 
sjónarvottar að atburðum. Loks er 
upprisan vægast sagt með miklum 
ólíkindum og þyrftu heimildir að 
slíku kraftaverki að vera miklum 
mun traustari en hér er til að 
dreifa. Samt er upprisan talin 
„söguleg“ í aðalnámskrá grunn-
skóla!

Samtímamenn fyrstu kristni-
skálda tóku lítið mark á frásögn af 
krossfestum, dánum og upprisnum 
manni enda ekkert nýtt í henni, 
þetta var gömul saga og marg-
sögð.

Launhelgar fornaldar voru 
meðal útbreiddustu trúarbragða í 
Rómarveldi. Hluti af helgihaldi 
þeirra var helgileikur þar sem 
goðmenni er hengt í tré, það deyr 
og er grafið en rís aftur til lífs. 
Táknræn hringrás lífs eins og sést 
í jarðargróðri sem deyr að hausti 
en rís til lífsins að vori. Launhelg-
arnar tóku gjarnan og aðlöguðu 
eldri guði, til dæmis Bakkus hinn 
rómverska, og á Uffízi safninu í 
Flórens má sjá tvær styttur af 
trjáhengdum Bakkusi, endurgerð-
ir frumgerða frá 1. öld.

Frægastur endurrisinna goð-
menna fornaldar var þó Ósíris 
hinn egypski. Guð undirheima en 
einnig lífs og sköpunar, ástmaður 
Ísisar. Helsta hátíð Ósírisar var 
haldin að vori, nokkru fyrir 
sumarflóð Nílar. Samkvæmt helgi-
leiknum var Ósíris drepinn og rif-
inn í smátt en partarnir hengdir í 
tré. Ísis tínir þá saman en nær í sál 
Ósírisar til undirheima. Á þriðja 
degi rís hann aftur til lífs. Sem 
hluti af helgileiknum er borðuð 
heilög máltíð þar sem brauð er 
látið tákna líkama Ósírisar en 
rauðlitaður bjór drukkinn með og 
táknar blóð hans. Hvort tveggja 
unnið úr korninu sem rís eftir Níl-
arflóðið, lífgjöf Egyptalands, sem 
rennur ávallt rautt fyrst í stað. 
Þessi egypska „páskahátíð“ er 
mun eldri en frásögn guðspjall-
anna.

Fróðir menn á fyrstu öldum efuð-
ust auðvitað margir um að Jesú 
hefði yfir höfuð verið til, hvað þá 
að sagan af upprisunni væri sönn. 
Í ljósi þess hversu óáreiðanlegar 
heimildir guðspjöllin eru þá er 
vafasamt að gefa sér nokkuð um 
hvað Jesú sagði eða sagði ekki. 
Hvort hann hafi verið heimsenda-
spámaður eða eitthvað annað er 
ekki sagnfræðilegt umræðuefni 
að mínu viti. 

Helstu rökin gegn því að hægt 
sé að vita með vissu hvað Jesú 
sagði eða gerði er reyndar að finna 
í bréfum Páls sem jafnframt eru 
elsti hluti Nýja testamentisins. 
Páll þekkti aldrei Jesú en hann 
hafði áratugalöng samskipti við 
lærisveina á borð við Pétur, 
Jóhannes og Jakob, oft talinn bróð-
ir Jesú, og auðvitað hlýtur hann að 

hafa haft aðgang að fjölda manna 
sem ætla mætti að höfðu verið 
vitni að atburðum í lífi og starfi 
Jesú.

Páll er einn mesti ritstnillingur 
allra tíma. Í bréfum sínum leggur 
hann drög að þeim trúarbrögðum 
er síðar nefndust kristni og hann 
ræðir fram og til baka ýmis álita-
mál, trúarleg jafnt sem veraldleg, 
í löngu máli og af mikilli rökfestu. 
En hann nefnir aldrei eitt einasta 
atvik úr æfi Jesú, ekkert sem hann 
á að hafa sagt eða gert! Í öllum 
sínum rökleiðslum vitnar hann 
aldrei í þá frumheimild sem maður 
skyldi ætla að hefði verið honum 
aðgengilegust, æfi og starf Jesú 
sjálfs. Hann nefnir auðvitað ítrek-
að hinn upprisna Krist – sem þarf 
ekki, frekar en Ósiris, að vera 
raunveruleg persóna.

Þekking á borð við þessa kæm-
ist aldrei inn í námsefni grunn-
skóla og nemendur vita það sjálfir, 
samanber þessi dæmisaga: Kenn-
ari einn í trúarbragðafræðum 
benti nemendum í 8. bekk á að 
dúfan sem birtist við skírn Jesú 
gæti verið tákn Ísisar og að niður-
dýfingarskírnir hafi þekkst í Ísis-
dýrkun. „Mátt þú nokkuð segja 
okkur þetta?“ spurði þá einn nem-
andinn.

Höfundur er verkamaður.

Sagnfræði eða trúarbrögð



Friðrik Ómar ásamt stór-
hljómsveit og gestasöng-
vurum syngur á tónleik-
um til minningar um Elvis 
Presley næsta fimmtudag. 
16. ágúst eru þrjátíu ár liðin 
frá því Elvis féll frá og því 
tilvalið að rifja upp helstu 
perlur hans en tónleikarnir 
verða í Salnum í Kópavogi 
klukkan 20.30.

Elvis lést 42 ára í borg-
inni Memphis í Tennessee. 
Læknar sögðu að hann hefði 
látist af völdum hjartaáfalls 
en sumir héldu því fram 
að hann hefði fallið fyrir 
eigin hendi. Þegar fréttist 
af andláti hans streymdu 
aðdáendur hans til Grace-
land, heimilis hans í Memp-
his, til að votta honum virð-
ingu sína. 

Elvis fæddist í Tupelo í 
Mississippi, 8. janúar 1935. 
Tvíburabróðir hans, Jesse, 
lést við fæðingu. Hann ólst 
upp við mikla fátækt og 
starfaði sem vörubílstjóri 
þegar hann lauk grunn-
skóla. Þegar hann var nítj-
án ára gekk hann inn í 
upptökuver í Memphis og 
borgaði fjóra dali fyrir að 
taka upp nokkur lög til að 
færa móður sinni að gjöf. 
Eigandi upptökuversins, 
Sam Philips, heillaðist af 
söngnum og bauð Elvis að 
koma aftur og æfa sig með 
nokkrum tónlistarmönnum. 
Þegar Sam heyrði Elvis 
syngja R&B lagið That’s 

All Right samþykkti hann 
að gefa það út á smáskífu 
og fór hún á topp vinsælda-
lista í Memphis. Þar með 
hófst stórfenglegur frami 
Elvis í tónlist. 

Fyrsta lagið hans sem 
gefið var út á landsvísu var 
Heartbreak Hotel sem varð 
vinsælt snemma árs 1956. 
Í september það ár birt-
ist Elvis í The Ed Sullivan 
Show, unglingar um allt 
land trylltust og Elvis-æðið 
hófst. Allt fram til 1958 ein-
okaði hann vinsældalist-
ana í Bandaríkjunum auk 
þess sem hann lék í fjór-
um vinsælum kvikmynd-
um, Love Me Tender, Jail-
house Rock, Loving You og 
King Creole. 

Árið 1958 var hann skyld-
aður í herinn í 18 mánuði 
þar sem hann keyrði um á 
herjeppa í Vestur-Þýska-
landi. Eftir það fór hann að 
syngja rólegri ballöður, líkt 
og Are You Lonesome Ton-
ight? Hann hætti að koma 
fram á tónleikum og ein-
beitti sér að kvikmyndum. 
Árið 1967 gekk hann að eiga 
Priscillu Beaulieu og eign-
uðust þau dótturina Lisu 
Marie ári síðar. Árið 1973 
skildu þau en þá hafði lík-
amlegri og andlegri heilsu 
Elvis farið hrakandi. Hann 
varð háður lyfjum og rusl-
fæði og þyngdist verulega 
og átti hvort tveggja sinn 
þátt í dauða rokkkóngsins.

Elvis minnst

„Hefndin er sæt 
og hitaeiningalaus“

„Ég var að byrja sem organisti í Hall-
grímskirkju og vantaði þetta hljóðfæri 
sem kórinn er til að hefja minn feril,“ 
segir Hörður Áskelson kórstjóri Mót-
ettukórs Hallgrímskirkju um stofnun 
kórsins.

„Ég auglýsti  eftir nýjum félögum og 
fékk mjög góða svörun frá fólki á ald-
ursbilinu 20-40 ára, en það var aldurs-
takmark kórsins. Við höfðum áheyrn-
arpróf og ekki leið nema vika frá því 
þeim lauk þar til kórinn söng á sínum 
fyrstu tónleikum, sem var kannski 
svona frekar bratt,“ segir Hörður kím-
inn og bætir því við að hlutverk kórs-
ins á þeim tónleikum hafi þó ekki verið 
stórt.

Frá stofnun og til dagsins í dag hefur 
meðlimum Mótettukórsins fjölgað 
jafnt og þétt en nú, á tuttugu og fimm 
ára afmælinu, eru þeir rúmlega fimm-
tíu talsins. 

„Fyrstu árin vorum við svona kring-
um þrjátíu til fjörutíu en nú hefur 
fjölgað,“ segir Hörður. „Stundum er 
reyndar kallaður út liðsauki eldri kór-
félaga þegar við tökumst á við stór 
verkefni, til að mynda með Sinfóníu-
hljómsveit Íslands, en þá geta jafnvel 
um áttatíu kórfélagar komið saman að 
syngja.“

Það mun vera alþjóðlegt vanda-
mál kóra að erfiðara getur reynst að 
fá karla til liðs við þá, en í Mótettukór 
Hallgrímskirkju eru hlutföllin um fjór-
ir karlar á móti sex konum sem þykir 
ágætt. Kórinn er jafnframt mjög öfl-

ugur og iðinn og af verkefnum er ætíð 
nóg að taka.  Félagarnir halda reglu-
lega utan til tónleikahalds og taka jafn-
framt þátt í erlendum listahátíðum. 

„Stærstu ferðirnar sem við höfum 
farið til þessa eru Kanadaferð sem 
var farin fyrir nokkrum árum. Þá 
ferðuðumst við um gervallt Kanada í 
tvær vikur, frá strönd til strandar. Svo 
fórum við eitt sinn í mjög stóra Evr-
ópuferð þar sem við tókum þátt í tón-
listahátíð Vínarborgar, sungum í Bonn, 
Búdapest og víðar,“ segir Hörður

Flutningur H-moll messu, BWV 232, 
eftir Bach er hluti af því að fagna ald-
arfórðungs afmæli kórsins, en að sögn 
Harðar er það eitt mest krefjandi kór-
verk tónlistarsögunnar. 

„Á kirkjulistahátíð, sem hófst nú á 
laugardaginn, eru að jafnaði flutt vel 
valin stórverk og þetta er tvímælalaust 
það metnaðarfyllsta, en h-moll mess-
an, ásamt Matteusarpassíunni er talið 
helsta stórvirki Jóhannesar Sebastíans 
Bachs, og er þar þó af nægu að taka. 
Hann samdi þessa messu við latnesk-
an messutexta og tilgangurinn virð-
ist hafa verið sá að sanna hvað hann 
væri fært tónskáld. Bach notaði þessa 
messu til að sækja um stöðuhækkanir 
eða ný störf og átti hún að sjá til þess 
að gata hans yrði greið. 

Þó að hann hafi sett þetta verk 
saman eru þó litlar líkur á því að hann 
hafi nokkurn tíma heyrt það flutt. Það 
eru í það minnsta ekki til neinar heim-
ildir um það að verkið hafi verið flutt 

á hans tímum.“ 
Hörður segir þetta verk Bachs, 

eina mestu áskorun sem kirkjulegur 
kór getur tekist á við og því hafi bæði 
hljómsveit og kórmeðlimir þurft að 
leggja einstaklega hart að sér við æf-
ingarnar. 

„Við fluttum þetta verk síðast árið 
2000 en síðan þá hafa orðið miklar 
mannabreytingar í kórnum. Æfingar á 
verkinu hafa núna staðið frá páskum, 
að undanskildu sumarfríi, en til þess að 
gulltryggja vinnufrið fór kórinn meðal 
annars til Danmerkur í þrjá daga þar 
sem við dvöldumst við prýðilegar að-
stæður á herragarði skammt frá Kaup-
mannahöfn og æfðum af kappi.“

Það sem eykur á ánægju kórstjóra 
við flutning H-moll messunnar þetta 
árið, er að undirleikurinn verður á 
upprunaleg hljóðfæri, eða þau sömu 
og notuð voru á tímum tónskálds-
ins. Til þess er hingað kominn alþjóð-
leg hljómsveit sem kennir sig við Den 
Haag í Holland. 

Hörður segir slíkan undirleik gefa 
verkinu annan blæ og fyrir aðdáendur 
Bach, eða kórtónlistar, er ekki annað 
að gera en að aka austur í Skálholt 
eftir vinnu og kanna hvort smekkur 
þeirra sé sá sami. Tónleikarnir hefjast 
klukkan sjö. 

Einsöngvarar eru Monika Frimmer 
sópran, Robin Blaze kontratenór, Peter 
Kooij bassi og Gerd Türk tenór, en þau 
eru öll á meðal fremstu flytjenda bar-
okktónlistar í heiminum í dag. 

Berlínarmúrinn reistur í skjóli nætur

Fallegir legsteinar 
á góðu verði





– ódýrari valkostur

Vantar
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auka-
pening?
Pósthúsið leitar að duglegu og morgunhressu 
fólki til að bera út blöð milli  6 og 7 á 
morgnana. Um er að ræða holla og hressandi 
útiveru, annars vegar á virkum dögum og hins 
vegar um helgar.

Njóttu þess að taka daginn snemma, hreyfðu 
þig og fáðu borgað fyrir það.

Allar nánari upplýsingar veitir dreifingardeild 
Pósthússins í síma 585 8330. Einnig er hægt 
að sækja um á www.posthusid.is
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Pósthúsið er ungt og öflugt
dreifingarfyrirtæki á sviði 
blaða- og vörudreifingar.
Hjá Pósthúsinu starfa um 
sjöhundruð manns að
uppbyggingu á fjölbreyttum
og skemmtilegum vettvangi.
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ÍA Verslunarmannahelgin 
er liðin og eins og 
venjulega er fólk far-
ið að tala um haustið. 
Af einhverjum undar-
legum ástæðum höf-
um við Íslendingar 
nefnilega ákveðið að 

sumarið sé svona hér um bil búið 
um leið og verslunarmannahelgin 
er liðin. 
„Jæja þá er sumarið bara búið. 
Mikið er tíminn búinn að líða 
hratt,“ heyrist fólk segja á förn-
um vegi og úr útvarpinu glymja 
auglýsingar um að haustvörurnar 
séu komnar í verlslanir.
Íslenska sumarið er stutt og samt 
erum við svo vitlaus að stytta það 
enn frekar með einhverju bölv-
uðu hausttali. 

Á köldu landi eins og Íslandi snú-
ast árstíðir um hugarfar. Við sjá-
um þetta vel á vorin þegar fólk 
hleypur út á stuttbuxunum um leið 
og sólin fer að glenna sig jafnvel 
þótt hitinn nái varla upp í tveggja 
stafa tölu. Þá erum við svo sann-
færð um að sumarið sé komið að 
erlendir kappklæddir ferðamenn 
hlæja að okkur. Við þrömmum 
sæl og sumarleg í skrúðgöngu á 
sumardaginn fyrsta og fögnum 
langþráðri sumarkomu jafnvel 
þótt það snjói. Það væri ágætt ef 
við gætum haldið í þetta hugar-
ástand aðeins lengur. 
Ég veit ekki betur en ágúst sé 
næsthlýjasti mánuður ársins – 
samt byrjum við að tala um haust-
ið um leið og hann gengur í garð.
Vissulega bendir ýmislegt til þess 

að sumri sé farið að halla. Skól-
arnir byrja innan skamms og það 
er farið að dimma á kvöldin. En 
lítum aðeins í kringum okkur. Sól-
in skín og allur gróður er í fullum 
blóma. Í sveitum landsins heyja 
bændur tún enda eru nú heyannir 
samkvæmt gamla tímatalinu og 
heilir tveir sumarmánuðir eftir. 
Sumarið er aðeins búið eftir 
verslunarmannahelgi ef við sjálf 
viljum trúa því. Með sama sann-
færingarkrafti má auðveldlega 
ákveða að það sé sumar langt 
fram í október. En það eiga 
Íslendingar erfitt með. Í október 
eru nefnilega komin jól. Búðirnar 
fyllast af jólaskrauti og heims um 
ból ómar úr öllum áttum. 
Skelfing erum við rugluð þegar 
kemur að árstíðum.



Kammerhljómsveitin Ísafold var 
sett á stofn fyrir fáum árum til að 
gefa ungu íslensku tónlistarfólki 
sem hér dvaldi heima í sumarleyf-
um tækifæri til að koma saman og 
takast í hóp á við ný og eldri verk. 
Flestir þeirra hljóðfæraleikara 
sem starfa í þessari sumarsveit 
eru framúrskarandi tónlistarfólk  
sem hefur þegar hlotið margvís-
legar viðurkenningar á listabraut-
inni, bæði í námi og á starfsferli á 
erlendri grund.

Í þessari viku heldur Ísafold 
tvenna stórtónleika, 15. og 16. 
ágúst, miðvikudag og fimmtudag, í 
Langholtskirkju í Reykjavík og 
hefjast hljómleikarnir 20.30.

„Það er sífellt verið að tala um 
útrás íslenskra listamanna og því 
má segja að dæminu sé snúið við 
og þetta sé eins konar innrás þar 
sem flestir í hljómsveitinni búa og 
starfa erlendis og koma núna heim 
til að spila saman,“ segir Daníel 
Bjarnason, hljómsveitarstjóri Ísa-
foldar. „Við erum nýkomin úr Skál-
holti þar sem við héldum tónleika 
og tókum upp plötu sem kemur út á 
næsta ári á vegum 12 Tóna. Við 
vorum svo heppin að hljóta menn-
ingarstyrk VISA 2007 sem gerir 
okkur kleift að halda tvenna tón-
leika hér í Reykjavík. Við hlökkum 
mjög mikið til þessara tónleika.“ 

Á efnisskránni verða tónlistarperl-

ur bæði úr fortíð og nútíð og meðal 
annars verður flutt nýtt verk eftir 
hljómsveitarstjórann, Daníel 
Bjarnason. Verkið heitir Öll hljóð 
bíða þagnar og var samið sérstak-
lega fyrir Ísafold. Einleikarar 
verða þau Elfa Rún Kristinsdóttir 
fiðluleikari og Víkingur Heiðar 
Ólafsson píanóleikari, ásamt tenór-
söngvaranum Braga Bergþórs-
syni.

Daníel Bjarnason lauk prófi í  
hljómsveitarstjórnun vorið 2007 
frá Tónlistarháskólanum í Frei-
burg í Þýskalandi. Daníel hefur 
unnið jöfnum höndum sem hljóm-
sveitarstjóri og tónskáld með 
ýmsum listamönnum og hljóm-
sveitum, m.a. við Íslensku óper-
una. Daníel er einn af stofnendum 
kammersveitarinnar Ísafoldar og 
hefur verið listrænn stjórnandi og 
hljómsveitarstjóri hennar frá upp-
hafi. Hann var staðartónskáld Sum-
artónleika í Skálholti sumarið 2007 
og var nýlega boðið að taka þátt í 
„Operagenesis“, verkefni Konung-
legu óperunnar í Covent Garden, 
London.

Elfa Rún Kristinsdóttir fiðluleikari 
stundaði framhaldsnám í Freiburg 
í Þýskalandi. Hún er fastur með-
limur Solistenensemble í Kaleide-
skop í Berlin og Cammerata 
Dramatica, nýstofnuðum barokk-
hópi í Reykjavík. Hún hefur leikið 

einleiks- og kammertónlist, m.a. í 
Þýskalandi, Danmörku, Japan og á 
Íslandi. Elfa býr og starfar í Berl-
ín.

Víkingur Heiðar Ólafsson píanó-
leikari hefur stundað háskólanám 
við Juilliard-listaháskólann í New 
York síðastliðin fimm ár. Hann 
hefur margoft komið fram sem 
einleikari og kammertónlistarmað-
ur heima og erlendis og tvívegis 
hlotið Íslensku tónlistarverðlaun-
in, sem Bjartasta vonin árið 2004 
og Flytjandi ársins 2006. 

Bragi Bergþórsson tenórsöngv-
ari hóf söngnám í Tónlistarskólan-
um í Reykjavík hjá Dr. Þórunni 
Guðmundsdóttur en hélt síðan til 
framhaldsnáms við Guildhall 
School of Music and Drama í Lond-
on þar sem hann naut handleiðslu 
Adrians Thompson og Rudolfs 
Piernay. Bragi lauk meistaragráðu 
árið 2005 og brautskráðist frá 
óperudeild skólans sumarið 2007.

Á efnisskránni verða auk verks 
Daníels Fratres eftir Arvo Pärt, 
þjóðlög eftir Britten, Ragtime eftir 
Stravinsky,  Romance op. 48 eftir 
Saint Saëns, Pathétique-píanósón-
ata Beethovens, og On Wenlock 
Edge eftir Vaughan Williams. 
Hljómsveitin heldur aðeins þessa 
tvenna tónleika og er þegar upp-
selt á fyrri tónleikana.

Miðasala fer fram á www.midi.is 
og við innganginn.

Margverðlaunaður danshöfundur og einn af dómurum So You Think You Can Dance 

DANSFESTIVAL DWC
  25.-26. ÁGÚST

Allar nánari upplýsingar í síma 553 0000 í World Class, Laugum. Sjá einnig www.worldclass.is

Hefur hlotið American
Dance Music Awards og 
MTV Awards, sem besti
danshöfundurinn.

Dan Karaty kemur
sérstaklega á vegum:

NÁMSKEIÐIN ERU 
FYRIR ALLA!

SKIPT Í BYRJENDA- OG
FRAMHALDSHÓPA

ÞAÐ HEITASTA

FRÁ NEW YORK!

VILT ÞÚ EIGA

DANSTÍMA
MEÐ

DAN KARATY?

EINUNGIS ÞESSA HELGI!

100% SKEMMTUN

LOFAÐ!!!

SJÓÐHEITAN
Danshöfundur m.a. Jessicu
Simpson, Kylie Minogue og 
Britney Spears.

GÓÐUR OG SVALANDI

DANSGLEÐI með:

KIRK JULISTAHÁTÍÐ
2 0 0 7
11.−19. ágúst

FESTIVAL OF SACRED ARTS
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F LY T J E N D U R :
Monika Frimmer, Robin Blaze, 
Peter Kooij og Gerd Türk. 
Alþjóðlega barokksveitin í Haag
og Mótettukór Hallgrímskirkju.
S T J Ó R N A N D I: Hörður Áskelsson.

MESSA Í H-MOLL
eftir J. S. BACH

 EINSTAKUR

VIÐBURÐUR

HALLGRÍMSKIRKJU      
 11. ÁGÚST KL. 17
HALLGRÍMSKIRKJU
 12. ÁGÚST KL. 19
SKÁLHOLTSKIRKJU
 13. ÁGÚST KL. 19

M I Ð AV E R Ð :
4.900/3.600 kr.

KIRKJULISTAHÁTÍÐ HALLGRÍMSKIRKJU – SÍMI 510 1010 – MIÐASALA OPIN 9-20

uppselt

Auglýsingasími

– Mest lesið



Þótt það hafi ekki verið 
formlega staðfest bendir 
flest til þess að Vilhjálmur 
prins og Kate Middleton 
hafi náð saman á ný eftir 
nokkurra vikna aðskilnað. 
En ekki eru allir sáttir við 
samband Vilhjálms og Kate.  

Ensku slúðurblöðin fullyrða að 
Elísabet drottning sé ekki par 
ánægð með að Vilhjálmur hafi 
hafið samband við Kate á ný. Þó að 
hún kunni vel við hina 25 ára 
gömlu þokkadís þá sé lífsstíll 
hennar og viðhorf ekki sæmandi 
bresku hirðinni. 

Eftir að Vilhjálmur og Kate slitu 
fjögurra ára sambandi sínu í apríl 
á þessu ári hefur hún verið dugleg 
við að fara út á lífið og segja þeir 
sem til hennar þekkja að hún geri 
í því að klæðast flegnum og 
djörfum kjólum fyrir framan pap-
arazzi-ljósmyndarana. Mun það 
eingöngu hafa verið gert til að 
fanga athygli Vilhjálms og fá hann 
til að taka við henni á ný. Svo virð-
ist sem Kate hafi tekist ætlunar-
verk sitt en fyrir skemmstu sást 
til hennar og Vilhjálms í innileg-
um atlotum. 

Segja má að áætlun Kate um að 
ná í Vilhjálm aftur hafi gengið 
fullkomlega upp og segja þeir 
sem til hennar þekkja að það sé 
henni líkt. Kate sé þannig gerð að 
þegar hún ætli sér eitthvað stoppi 
hún ekki fyrr en því takmarki 
hefur verið náð. Hún sé gríðar-
lega einbeitt og metnaðarfull og 
þykir hún hafa staðið sig afar vel 
í starfi sínu hjá Jigsaw-fatalín-
unni í London.  

Þótt Kate hafi fengið ótalmörg 
gylliboð hefur hún aldrei veitt 
viðtal um samband sitt við Vil-
hjálm. Engar sögur af ástalífi 
hennar og prinsins hafa lekið til 
fjölmiðla og aldrei hefur hún látið 
óheppileg ummæli falla á opin-
berum vettvangi. En þrátt fyrir 
að virðast hreinlega pottþétt, 
herma götublöðin að Elísabet sé 
ekki sátt. Það sé einkum vegna 
reglulegra heimsókna Kate á 
skemmtistaði Lundúna, þaðan 
sem hún fer sjaldan snemma 
heim. Vill Elísabet með engu móti 
að Vilhjálmur taki upp slíka lífs-
hætti, enda hafi uppátæki bróður 
hans, Harrys, haft nægilega slæm 
áhrif á orðspor bresku hirðarinn-
ar. Þá telur Elísabet að fyrst að 
Vilhjálmur og Kate hafi hætt einu 
sinni saman – sé ekkert því til 
fyrirstöðu að það gerist aftur. 

Amy Winehouse er loksins farin í 
meðferð en fyrsta smáskífan 
hennar fjallaði einmitt um það að 
allir væru að heimta að hún færi 
í meðferð. Söngkonan var flutt á 
spítala eftir að hafa tekið of stór-
an skammt af fíkniefnum en hún 
hefur hætt við eða sleppt því að 
mæta á fjöldan allan af tónleik-
um nýlega. „Sonur minn sagði 

mér að hann hefði miklar áhyggj-
ur af henni,“ sagði tengdafaðir 
Amy. „Hann játaði að þau drykkju 
bæði og tækju eiturlyf og það 
kom mér ekkert á óvart. Amy á 
erfitt núna bæði vegna vinnuá-
lags en líka vegna drykkju og 
fíkniefnaneyslu. Hún verður að 
ná taki á sjálfri sér áður en það 
er um seinan.“

Loks farin í meðferð

Opnar áheyrnarprufur verða haldnar í 
Bandaríkjunum á næstunni til að finna 
hentugasta leikarann til að taka að sér 
hlutverk rapparans Notorious BIG sem 
var myrtur árið 1997. Undirbúningur 
kvikmyndarinnar hefur staðið yfir í rúm 
sjö ár en aðalframleiðandinn Wayne 
Barrow segir að ákveðið hafi verið að 
fara þessa leið þar sem enginn augljós 
kandídat í hlutverkið er fyrir hendi í 
Hollywood.

„Okkur dettur enginn í hug nema For-
est Whitaker en það gengur varla upp 
þar sem hann er 46 ára,“ sagði Barrow, 
en þess má geta að Notorious var 24 ára 
gamall þegar hann lést. Þeir sem hafa 
áhuga á að spreyta sig í prufunum hafa 
fram á mánudag til að senda inn mynd-
bandsupptöku af sjálfum sér til FOX-
framleiðslufyrirtækisins. „Við töldum 

að þetta væri besta leiðin til að gefa ein-
hverjum tækifæri til að stíga í skó Not-
orious og láta ameríska drauminn ræt-
ast.“

Notorious BIG hét 
réttu nafni Christopher 
Wallace og er talinn einn 
mesti áhrifamaður hip-
hop tónlistar sem uppi 
hefur verið. Hann var 
myrtur í mars árið 
1997.

Leitað að nýjum Notorious BIG





Hljómsveitin Klassart er borin 
uppi af systkinunum Smára og 
Fríðu Dís Guðmundsbörnum frá 
Sandgerði. Smári semur bróður-
partinn af lögunum og spilar á 
ýmis hljóðfæri, mest þó á gítarinn, 
en Fríða syngur og semur nokkra 
af textunum. Hljómsveitin byrjaði 
sem dúó þeirra systkina, en er í 
dag sex manna.

Klassart hefur starfað í nokkur 
ár, en vakti fyrst athygli þegar hún 
sigraði í blúslagakeppni Rásar 2 í 
fyrra með laginu Bottle Of Blues, 
en það er titillag þessarar fyrstu 
plötu þeirra. 

Tónlistin á Bottle Of Blues er 
blús og kántrískotið rokk í rólegri 
kantinum. Hún minnir stundum á 
Noruh Jones eða Cowboy Junkies, 
en líka á Tom Waits á Asylum-tíma-
bilinu á áttunda áratugnum. Öll 
lögin níu á plötunni eru frumsam-
in, nema lagið Örlagablús sem er 
eftir Waits með íslenskum texta 
eftir Baggalútinn Braga Valdimar 
Skúlason.

Það er ekki verið að finna upp 
hjólið á Bottle Of Blues, en það sem 

gerir plötuna jafn góða og raun ber 
vitni eru fínar lagasmíðar, flottar 
útsetningar, óaðfinnanlegur hljóð-
færaleikur og söngur Fríðu sem 
hefur mjög fallega rödd sem hún 
beitir á seiðandi, en afslappaðan 
hátt. Hljómurinn er líka góður 
þannig að platan er á sinn hátt eig-
inlega fullkomin. 

Það er mjög sterkur heildarsvip-
ur á Bottle Of Blues. Lögin eru öll í 
sama rólega taktinum, en útsetn-
ingarnar gefa þeim karakter. Í 
sumum lögunum er t.d. orgel, í 
öðrum píanó, sumstaðar er kontra-
bassi, annars staðar slæd-gítar... Í 
laginu Mrs. Jones er trommunum 
sleppt, en rafmagnsgítarinn og 
munnharpan í aðalhlutverki. Mjög 
flott. Það eru reyndar engin aukvis-
ar sem sjá um hljóðfæraleikinn, 
Guðmundur Pétursson gítarhetja 
og Sigurður H. Guðmundsson 
hljómborðsleikari Hjálma og 
fleiri.

Á heildina litið er þetta einstak-
lega vel heppnuð frumraun frá 
hljómsveit sem gaman verður að 
fylgjast með í framtíðinni. 

Rólegheit frá Sandgerði

Bassaleikarinn Gísli Sigmundsson 
hefur ákveðið að hætta í þunga-
rokkssveitinni Changer. „Þetta var 
bara tónlistarlegur ágreiningur. 
Við vorum ekki sammála um hvaða 
tegund þungarokks við ættum að 
spila, þannig að það var einfaldast 
að þeir fyndu einhvern sem væri á 
sömu blaðsíðu og þeir. Við erum 
allir vinir ennþá,“ segir Gísli.

Síðustu tónleikar Gísla með 
Changer verða í Reykjavík dagana 
25. og 26. ágúst þegar sveitin hitar 

upp grísku rokkarana í Rotten 
Christ. Ekki hefur verið ákveðið 
hver tekur við af Gísla á bassan-
um. Sjálfur segist hann ekki vera 
búinn að ákveða næstu skref í tón-
listinni.

Changer var stofnuð árið 1999 
og gekk Gísli til liðs við sveitina 
árið 2005. Hann hafði áður getið 
sér gott orð sem bassaleikari 
Sororicide, sem vann Músíktil-
raunir Tónabæjar árið 1991 undir 
nafninu Infusoria. 

Gísli hættur í Changer
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Þrjátíu ár verða liðin á 
miðvikudag frá því að rokk-
kóngurinn Elvis Presley 
fannst látinn og verður 
þessa minnst víða um heim.

Búist er við yfir fimmtíu þúsund 
aðdáendum söngvarans goðsagna-
kennda til Memphis en þar fer 
fram minningarvika um Kónginn. 
Sérstök kertastund verður á heim-
ili söngvarans í Graceland auk 
þess sem fyrrverandi eiginkona 
Presleys, Priscilla, og hljómsveit-
armeðlimir úr hljómsveit goðsins 
koma fram á sérstökum minning-
artónleikum en uppselt er á þá 
fyrir löngu. 

Þá verður jafnframt blásið til 
Elvis Presley-eftirhermukeppni 
en slíkir viðburðir hafa löngum 
verið þyrnir í augum forsvars-
manna Graceland-safnsins. „Eft-
irhermurnar hafa verið af öllum 
stærðum og gerðum og frá öllum 
löndum en forsvarsmenn Grace-

land hafa aldrei viðurkennt þetta 
og fundist þessar eftirhermur 
kasta rýrð á minningu Presleys. 
Nú hafa þeir skipt um skoðun og 
telja að fyrst þetta sé til á annað 
borð sé eins gott að hafa stjórn á 
þessu,“ sagði Joe Moscheo en hann 
lék með Kónginum í Vegas og situr 
í dómnefndí áðurnefndri keppni.

En það er ekki bara vagg og 
velta sem ræður ríkjum í Memp-
his því fjölmörg fyrirtæki minn-
ast andláts Presleys á sinn hátt. 
Matvælaframleiðandinn Hershey 
ætlar að framleiða sérstaka við-

hafnarútgáfu af banana-hnetu-
smjöri enda þótti Elvis fátt betra 
en hnetusmjörs- og bananasam-
lokur. Vafalaust vekur uppboðið á 
Knabe-píanóinu sem var í Grace-
land á árunum 1957 til 1969 mesta 
athygli, en talið er að það gæti 
selst á tvær milljónir dollara eða 
rúmar 130 milljónir íslenskra 
króna.

Elvis Presley lést á heimili sínu 
árið 1977, aðeins fjörtíu og tveggja 
ára að aldri. Hann var þá háður 
sterkum verkjalyfjum og skyndi-
bitafæði.
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 Golfklúbbur Kópavogs og 
Garðabæjar tryggði sér Íslands-
meistaratitilinn í 1. deild karla í 
sveitakeppninni í golfi í gær. 
GKG vann Keili í úrslitaleiknum í 
Vestmannaeyjum en Kjölur varð í 
þriðja sæti. GSE og GA féllu í 2. 
deild en Leynir frá Akranesi og 
Nesklúbburinn komust upp um 
deild.

Sveit GKG skipuðu Birgir 
Leifur Hafþórsson, Sigmundur 
Einar Másson, Brynjólfur 
Sigmarsson, Guðjón Hilmarsson, 
Kjartan Dór Kjartansson, Ottó 
Sigurðsson, Starkaður Sigurðsson 
og Valgeir Tómasson.

Kjölur varð Íslandsmeistari í 
kvennaflokki eftir sigur á GR. 
Keilir lauk keppni í þriðja sæti og 
GA í því fjórða en leikið var á 
Akureyri. Í sveit Kjalar voru 
Guðríður Sveinsdóttir, Katrín 
Dögg Hilmarsdóttir, Helga Rut 
Svanbergsdóttir, Nína Björk 
Geirsdóttir og Snæfríður 
Magnúsdóttir.

GKG og Kjölur 
urðu meistarar

 Arnar Sigurðsson sannaði 
enn einu sinni að hann er 
langbesti tennisleikari sem Ísland 
á í dag. Arnar varð Íslandsmeist-
ari ellefta árið í röð þegar hann 
vann Raj Bonifacius örugglega í 
tveimur settum í úrslitaleik í gær, 
6-3 og 6-1.

Soumia Islami vann að sama 
skapi öruggan sigur á Söndru Dís 
Kristjánsdóttur, 6-0 og 6-1, og 
varð Íslandsmeistari kvenna í 
annað skipti.

Íslandsmeistari 
ellefta árið í röð

FH-ingar verða ekki jafn gjafmildir núna

Breiðablik er heitasta fót-
boltalið landsins í dag. Það sönnuðu 
Blikar í gær þegar þeir slógu bikar-
meistara Keflavíkur úr VISA-bik-
arnum á sannfærandi hátt. Lokatöl-
ur 3-1 og Blikar komnir í 
undanúrslit.

Aðstæður í gær voru allt aðrar en 
í Keflavík á fimmtudag þar sem 
völlurinn var á floti. Í Kópavogi var 
sól og völllurinn skartaði sínu feg-
ursta. Keflvíkingar neyddust til að 
gera breytingar á varnarleik sínum 
og bakvörðurinn Guðjón Árni fór í 
miðvörðinn og Einar Orri Einarsson 
kom í bakvörðinn í hans stað. Hjá 
Blikum var Olgeir Sigurgeirsson 
kominn á miðjuna í stað Petrovic.

Blikarnir voru sterkari frá upp-
hafi, unnu miðjuna og stýrðu leikn-
um en Keflvíkingar bökkuðu og 
reyndu að sækja hratt. Gunnar Örn 
Jónsson fór mikinn í fyrri hálfleik 

og fíflaði Einar Orra hvað eftir 
annað. Miðverðir Keflavíkur stóðu 
vaktina betur og Blikar fengu í raun 
engin opin færi en Simun fékk 
dauðafæri hinum megin sem hann 
nýtti illa.

Markalaust í leikhléi en Blikar 
tóku forystuna á 62. mínútu þegar 
Árni Kristinn Gunnarsson skallaði 
hornspyrnu Arnars Grétarssonar 
laglega í markið. Keflvíkingar 
gerðu tvöfalda skiptingu á 72. mín-
útu en það breytti litlu því tveim 
mínútum síðar kom Prince Rajcom-

ar Blikum í 2-0 þegar hann sólaði 
Guðjón Árna upp úr skónum og 
lagði boltann laglega í netið í þröngu 
færi. Frábært mark.

Martröð bikarmeistaranna var 
síðan fullkomnuð á 84. mínútu þegar 
Mývetningurinn Baldur Sigurðsson 
skoraði sjálfsmark. Pétur Heiðar 
Kristjánsson klóraði í bakkann 
tveim mínútum síðar og þar við 
sat.

Blikar spiluðu skínandi fótbolta 
enn eina ferðina og sjálfstraustið 
geislar af hverjum einasta leik-

manni liðsins. Blikar hafa gríðar-
lega trú á því sem þeir eru að gera. 
Leikmenn eru mjög hreyfanlegir 
og liðið er orðið illviðráðanlegt 
þar sem hinn magnaði Prince er 
byrjaður að skora í hverjum leik. 
Blikar eru sjóðheitir og geta lagt 
hvaða lið sem er að velli eins og 
þeir eru að spila í dag.

„Við vorum betri í þessum leik. 
Við vorum þolinmóðir, treystum á 
okkar leikskipulag og það gekk 
eftir. Eina sem ég var ósáttur við 
var að fá þetta mark á okkur,“ 
sagði Ólafur Kristjánsson, þjálf-
ari Blika.

„Sjálfstraustið er mikið þessa 
dagana og við erum búnir að spila 
þennan bolta síðan í undirbúningi 
fyrir mótið og það er að skila sér. 
Við erum á fínni siglingu en töpum 
okkur ekkert og þurfum að huga 
strax að næsta leik gegn Val. 
Markmiðin eru þau sömu og fyrir 
mót. Við ætlum okkur að vera í 
fjórða sæti eða ofar í deildinni 
sem og að komast lengra í þessari 
keppni.“

Það hefur algjörlega fjarað 
undan leik Keflavíkur síðustu 
vikur og liðið hefur misst allt 
sjálfstraust. Hinir beinskeyttu 
vængmenn liðsins eru ekki nema 
skugginn af sjálfum sér líkt og 
sóknarmennirnir. Þjálfarinn 
Kristján Guðmundsson á verk 
fyrir höndum að koma liðinu aftur 
í stand.

„Þetta er mjög fúlt. Tvö töp 
fyrir Blikum og sex mörk. Það eru 
of mörg skörð höggin í okkar lið 
þessa dagana. Sjálfstraustið er 
greinilega farið og það er erfitt að 
finna það aftur,” sagði Kristján 
þungur á brún.

Breiðablik vann Keflavík öðru sinni á fjórum dögum þegar liðin mættust í átta liða úrslitum VISA-bikars-
ins í Kópavogi. Blikar unnu 3-1 og bikarvörn Keflavíkur er þar með á enda.

 Halldór Arnar Hilmisson skoraði 
tvívegis í framlengingu leiks Fylkis og ÍA í 
gærkvöldi og tryggði fyrrnefnda liðinu sæti í 
undanúrslitum bikarkeppni karla. Staðan í lok 
venjulegs leiktíma var 1-1.

Fylkismenn komust yfir snemma leiks er 
bakvörður ÍA, Guðjón Heiðar Sveinsson, varð 
fyrir því óláni að skora sjálfsmark. Christian 
Christiansen átti þá skot að marki og ætlaði 
Guðjón Heiðar að hreinsa í hornspyrnu en 
skaut þess í stað í eigið mark af stuttu færi.

Sem fyrr stillti Guðjón Þórðarson þjálfari 
ÍA upp mjög svo varnarsinnuðu liði og breytti 
hann ekkert um leikaðferð þrátt fyrir að hans 
menn lentu undir svo snemma leiks. Fyrir 
vikið gerðist ekki mikið fyrst um sinn er 
Fylkismenn voru að þreifa sig áfram gegn 
sterkum varnarmúr gestanna.

Hægt og rólega tókst þó Fylkismönnum að 
brjóta sér leið að marki ÍA og fengu þeir tvö 
góð skallafæri eftir hornspyrnur sem þeir 
hefðu átt að nýta betur. Skagamenn fengu fá 
færi en tókst þó að jafna metin á 41. mínútu. 
Þeim var dæmd aukaspyrna við hornfánann 
og eftir krafs í teignum barst boltinn á Björn 
Bergmann sem skaut í gegnum þvöguna og 
inn í mark heimamanna.

Fram að jöfnunarmarkinu höfðu Fylkis-
menn góð tök á leiknum. En með því að hleypa 

ÍA aftur í leikinn virtust þeir einfaldlega 
slegnir út af laginu. ÍA byrjaði mun betur í 
síðari hálfleik og fékk betri færi í upphafi 
hálfleiksins án þess þó að nýta sér þau.

Jafnræði var með liðunum eftir því sem á 
leið og liðin reyndu að beita hröðum sóknum. 
Skagamenn virtust þó öllu beittari og sóknar-
menn Fylkis langt frá því að sýna sömu 
grimmd í sínum aðgerðum og þeir gerðu fyrir 
jöfnunarmark ÍA.

Fylkismenn hófu þó framlenginguna betur 
og komu sér fljótlega í nokkur hálffæri. Í 
þetta sinn létu þér kné fylgja kviði og á 99. 
mínútu komst Fylkir yfir á nýjan leik. Albert 
Ingason tók laglega rispu með endalínunni og 
lagði boltann fyrir markið þar sem Halldór 
þrumaði knettinum í netið.

Halldór innsiglaði svo sigurinn með marki á 
116. mínútu en hann fékk stungusendingu inn 
fyrir vörn ÍA. Hann lék á einn varnarmann ÍA 
og rúllaði boltanum í netið. Þar með var ljóst 
að langri sigurgöngu Guðjóns Þórðarsonar, 
þjálfara ÍA, í bikarkeppninni var lokið en 
hann hafði stýrt íslenskum liðum til sigurs í 
keppninni í síðustu 20 leikjum sínum.

„Jú, það var mjög sætt að vinna þennan leik,“ 
sagði Halldór, markahetja Fylkis. „Þetta var 
einfaldlega mikill baráttuleikur sem við náðum 
að klára. Við fengum nokkur góð færi í fyrri 

hálfleik og hefðum getað verið nokkrum 
mörkum yfir. En þeir voru svo betri í seinni 
hálfleik en í þeim fyrri og leikurinn var því jafn. 
Við vorum hins vegar ákveðnir í því að halda 
ótrauðir áfram en þeir bara sprungu á því.“

Halldór tryggði sigurinn í framlenginu



Glerárgötu 34 • Akureyri
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Sími 515 5170 • Opið virka daga
kl. 8-18 • laugardaga kl. 11-14

Höfðabakka 3 • Reykjavík
Sími 515 5105
Opið virka daga kl. 8-18

Allt fyrir skólann
       í einni ferð!

  Aðeins

99.900kr./stgr.

  Aðeins

89.900kr./stgr.

  Aðeins

99.900kr./stgr.

  Aðeins

119.900kr./stgr.

Satellite Pro A200-1KQ
Intel Core Duo T2130/1.86 GHz

2048MB 667MHz DDR2

15,4” TrueBrite WXGA 1280 x 800

Intel GMA 900GML

200GB, S.M.A.R.T

8x DVD±RW Super Multi

10/100 netkort & 56k v.90 modem

802.11 b/g

Nei

Snertimús

Windows VISTA Business

2 ár
Vörunúmer: TOSA2001KQ

Pavilion DV6317EU
AMD Turion 64 X2 TL-52 /1.6 GHz

1024MB 667MHz DDR2

15,4” Brightview WXGA 1280 x 800

Nvidia GeForce Go 6150

120GB SATA 5400rpm

8x DVD±RW Super Multi

10/100 netkort & 56k v.90 modem

802.11 b/g

Nei

Snertimús

Windows VISTA Home Premium

2 ár
Vörunúmer: HPGH789EA

Pavilion DV6331EU
AMD Turion 64 X2 TL-56 / 1.8 GHz

2048MB DDR2

15,4” Brightview WXGA 1280 x 800

Nvidia GeForce Go 7200

160GB SATA 5400rpm

8x DVD±RW Super Multi

10/100 netkort & 56k v.90 modem

802.11 b/g

1,3Mp vefmyndavél

Snertimús

Windows VISTA Home Premium

2 ár
Vörunúmer: HPGH783EA

Örgjörvi:
Vinnsluminni:

Skjár:
Skjástýring:

Harður diskur:
Skrifari:
Netkort:

Þráðlaust netkort:
Vefmyndavél:

Mús:
Stýrikerfi : 

Ábyrgð:

Satellite Pro A200-1A5
Intel Core 2 Duo T7100P/1.8 GHz

1024MB 667MHz DDR2

15,4” TrueBrite WXGA 1280 x 800

Intel GMA 965 Crestline

120GB, S.M.A.R.T

8x DVD±RW Super Multi

10/100 netkort & 56k v.90 modem

802.11 b/g

1,3Mp vefmyndavél

Snertimús

Windows VISTA Business

2 ár
Vörunúmer: TOSA2001A5



Einleikarar með hljómsveitinni eru:
Elfa Rún Kristinsdóttir, fiðluleikari,

Víkingur Heiðar Ólafsson, píanóleikari,
ásamt tenórsöngvaranum

Braga Bergþórssyni.

Kammerhljómsveitin Ísafold er skipuð einvalaliði ungs íslensks
tónlistarfólks sem er við nám og störf víðsvegar um heim en hittist

nú á Íslandi og heldur tvenna tónleika í Langholtskirkju

   Miðvikudaginn 15. ágúst kl. 20:30 Uppselt
   Fimmtudaginn  16. ágúst kl. 20:30

L O N D O N

F R E I B U R GB E R L I N

B A S E L

P A R I S

L Ü B E C K

H E L S I N K I

A M S T E R D A M

N E W  Y O R K

R E Y K J A V Í K

Miðaverð kr. 2.500 en kr. 1.500 ef greitt er með VISA kreditkorti.
Miðasala fer fram á midi.is og við innganginn. Menningarsjóður VISA styrkir
tónleikana. Ekki missa af þessum einstaka tónlistarviðburði.

 Ragna Ingólfsdóttir 
keppir á morgun á Heimsmeistara-
mótinu í badminton sem fer fram í 
Malasíu. Andstæðingur Rögnu í 
fyrstu umferð er Rachel Hindlay 
frá Nýja-Sjálandi sem er í 51. sæti 
á heimslistanum þar sem Ragna 
situr í 39. sæti. Sigurvegarinn úr 
leik þeirra keppir líklega við hina 
öflugu Pui Yin Yip frá Hong Kong, 
sem er í 13. sæti á heimslistanum. 
Á mótinu keppa 64 stigahæstu 
badmintonkonur heims.

„Ég hef aldrei spilað við hana 
áður en ég veit aðeins af henni, við 
höfum spilað á sömu mótum. Ég 
fer inn í þennan leik með jafna 
möguleika, þrátt fyrir að hún sé 
ofar á heimslistanum segir það 
lítið þegar á hólminn er komið. Ég 
er ekki örugg um neitt. Hún er 
mjög sterkur spilari og ætlar sér 
að ná langt, alveg eins og ég,“ sagði 
Ragna við Fréttablaðið þegar hún 
var komin til Malasíu.

Ragna æfir í dag en leikurinn fer 
fram á þriðjudagsmorgun. Ragna 
hefur undirbúið sig af kostgæfni 
fyrir mótið. „Ég hef æft frekar 
stíft. Ég fór í keppnisferð í þrjár 
vikur í júlí og æfði svo af kappi 

heima á Íslandi fram að þessu 
móti,“ segir Ragna.

Þessi knáa badmintonkona 
meiddist illa föstudaginn 13. apríl í 
Hollandi. Þá sleit hún fremra 
krossband en hefur óðum verið að 
ná sér af þeim meiðslum. Þrátt 
fyrir að hafa meiðst þennan örlaga-
dag er Ragna ekki hjátrúafull. „Ég 
var ekkert að pæla í því að þetta 
hefði gerst á þessum degi. Fólkið á 
sjúkrahúsinu var eitthvað að tala 
um þetta en ég er ekki hjátrúafull,“ 
sagði Ragna og glotti við tönn. Hún 
lagði mikið á sig til að fá bót meina 
sinna en spilar nú með spelku til að 
styðja við fótinn.

Hún segir meiðslin há sér örlítið 
inni á vellinum ennþá. „Ég er 
aðeins hægari og næ ekki að spyrna 
mér alveg jafn hratt út í hornin. 
Þetta er líka að hluta til andlegt. 
Þegar ég fer að spila þá gleymist 
þetta samt strax og þetta hefur 
gengið vel hingað til.“

Ragna ætlar að vera áfram úti í 
Malasíu eftir mótið við æfingar. 
Hún kemur svo heim í nokkra daga 
áður en hún heldur í æfingaferð til 
Tyrklands, Ástralíu og líklega Jap-
ans.

Jafnir möguleikar 
Rögnu í Malasíu

Enska úrvalsdeildin: 

Skoska úrvalsdeildin: 

Danska 1. deildin:

Norska úrvalsdeildin: 

Sænska úrvalsdeildin: 

Þýska úrvalsdeildin: 

 Chelsea vann 3-2 sigur á 
Birmingham í stórskemmtilegum 
leik og setti um leið nýtt met í 
ensku úrvalsdeildinni. Chelsea 
hefur nú ekki tapað í 64 heima-
leikjum í röð, síðasta tapið var 
gegn Arsenal í febrúar árið 2004. 
Liverpool átti fyrra metið á 
Anfield, liðið tapaði ekki í 63 
leikjum þar frá febrúar 1978 til 
desembermánaðar 1980.

„Þetta var góður leikur þar sem 
bæði lið spiluðu vel. Við fengum 
mörg tækifæri til að klára leikinn 
og það hefði verið skemmtilegra 
að vinna 4-2 eða 5-2,“ sagði Jose 
Mourinho.

„Það eru ekki mörg lið sem 
koma hingað og skora tvö mörk. 
Við sýndum að við getum gert 
stóru liðunum skráveifu,“ sagði 
kollegi hans, Steve Bruce.

Ósigrað í 64 
heimaleikjum

 Titilvörn Manchester 
United byrjaði ekki sem skyldi. 
Liðið náði aðeins markalausu jafn-
tefli gegn Reading á heimavelli 
sínum í gær en þrátt fyrir mýmörg 
marktækifæri var þeim gjörsam-
lega fyrirmunað að skora.

United varð fyrir áfalli þegar 
Wayne Rooney þurfti að fara 
meiddur af leikvelli í hálfleik. 
„Missirinn í Wayne var augljós. Ef 
hann hefði verið inni á vellinum 
allan leikinn held ég að við hefð-
um unnið leikinn,“ sagði Sir Alex 
Ferguson eftir leikinn. Rooney 
brákaði bein í fæti sínum og verð-
ur væntanlega frá keppni í nokkr-
ar vikur.

United spilaði manni yfir síð-
ustu sautján mínúturnar. Marcus 
Hahnemann, markmaður gest-
anna, var uppteknasti maður leiks-
ins. „Að vera manni færri en halda 

samt hreinu voru frábær úrslit 
fyrir okkur. Þeir eru með marga 
leikmenn, sex eða sjö, sem eru í 
algjörum heimsklassa,“ sagði 
markmaðurinn kátur.

Ferguson sá eftir öllum færun-
um sem fóru forgörðum. „Við 
byrjuðum að fá alvöru færi í síð-
ari hálfleik. Þau voru mörg hver 
góð en við bara náðum ekki að 
nýta þau,“ sagði stjórinn.

Jens Lehmann fékk á sig fárán-
legt mark gegn Fulham en var 
bjargað þegar liðsfélagar hans í 
Arsenal skoruðu tvö mörk undir 
lok leiksins. Skytturnar fengu því 
þrjú stig en tæpara mátti það ekki 
vera.

„Lehmann var ánægðasti mað-
urinn í búningsklefanum þar sem 
liðið þurfti ekki að sjá eftir stigun-
um vegna mistaka hans,“ sagði 
Arsene Wenger eftir leik. 

Ívar Ingimarsson og Brynjar Björn Gunnarsson spiluðu báðir allan leikinn 
fyrir Reading sem gerði góða ferð á Old Trafford í gær. Englandsmeistararnir í 
Manchester United náðu ekki að skora og markalaust jafntefli varð niðurstaðan.





Fréttastöðin sem hatar okkur





1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

„Ég hlusta bara á Létt 96,7 
því það er svo þægileg stöð og 
ekkert áreiti þar í gangi. Ég 
held mjög mikið upp á íslenska 
tónlist, þar á meðal þessa ungu, 
nýju tónlistarmenn eins og Reg-
ínu Ósk og Heru Björk.“

„Við erum kannski ekki búin að slá 
þáttinn algjörlega af en það er 
ekki víst að hann verði á þessu 
ári,“ segir Pálmi Guðmundsson, 
sjónvarpsstjóri Stöðvar 2. Að und-
anförnu hafa verið vangaveltur 
um það á netinu hvort af fram-
leiðslu X-Factor Celebrity verði 
þar sem frægir Íslendingar hugð-
ust reyna fyrir sér í söng frammi 
fyrir alþjóð í þágu góðs málefnis. 
En nú virðist þættinum hafa verið 
frestað og mun bíða betri tíma. 
Eins og kom fram í DV hafði verið 
gengið frá ráðningu Þórunnar Lár-
usdóttur í dómnefndina í stað 
Ellýjar úr Q4U en þeir Einar Bárð-
arson og Páll Óskar Hjálmtýsson 
höfðu þegar samþykk að vera með 
í þáttunum. Pálmi segir það fyrst 

og fremst hafa verið ákveð-
inn sigur að Þórunn skyldi 
hafa viljað vera með því 
hún sé önnum kafinn í leik-
húslífinu. „Þó að þessi þáttur 
fari ekki framleiðslu verður 
Þórunn með okkur í öðrum verk-
efnum.“

Pálmi segir að sjónvarpsstöð-
in ætli að einbeita sér að leiknu 
efni í haust og vetur og því sé 
ekkert óeðlilegt að X-Factor 
Celebrity fái að sitja á hakan-
um. Meðal leikinna þáttaraða 
má nefna Pressu, Næturvakt-
ina og nýja seríu af gaman-
þættinum Stelpurnar. 

Sjónvarpsstjórinn
segir að þótt undirbún-
ingur fyrir Celebrity-

þáttinn sé lengra á veg kom-
inn skyldu menn ekki láta 
það koma sér á óvart þó að 

næsti raunveruleikaþátt-
ur yrði tengdur dansi 

en Stöð 2 á einnig 
leyfið fyrir íslensk-
um So You Think 
You Can Dance-
þætti. „Svo erum 
við náttúrlega að 
leita að for-
söngvara í band-

ið hans Bubba Morthens,“ bætir 
Pálmi við en sá fær þrjár milljón-
ir króna í reiðufé og plötusamn-
ing. Áætlað er að áheyrnarprufur 
hefjist í október en þátturinn fari 
síðan í sýningar í byrjun næsta 
árs.

X-Factor Celebrity ekki á þessu hausti

Bíókóngur Íslands, Árni Samúels-
son og fyrirtækið hans, Samfélagið 
ehf. sem rekur Sambíóin um land 
allt, hafa fært út kvíarnar enn frek-
ar og keypt rekstur Selfossbíós. 
Verður bíóið því hér eftir rekið 
undir formerkjum Sambíóanna og 
er það fimmta kvikmyndahús keðj-
unnar á Íslandi. „Við erum ofsa-
lega ánægðir með að Sambíóin séu 
að koma þarna inn. Það er fjöl-
skyldufyrirtæki, rekið af mikilli 
ástúð og við erum sannfærðir um 
að við erum að láta búið í bestu 
hendurnar. Þetta eru góð tíðindi 
fyrir íbúa Selfoss og nágrennis,“ 
segir Ingólfur Snorrason, en 
hann og Bjarni Kristinsson 
eru seljendur bíósins. 

Ingólfur og Bjarni 

keyptu Selfossbíó í október á síð-
asta ári af stofnendum þess, Magn-
úsi Ninna Reykdalssyni og Einari 
Einarssyni, en ekki eru liðin nema 
tvö og hálft ár síðan kvikmynda-
húsið var opnað. Ingólfur segir að 
það hafi ekki endilega staðið til að 
selja en hlutirnir hafi gerst hratt í 
vikunni. „Við náum að gera rekst-

urinn stöðugri og nú er búið 
að skapa ákveðna hefð 
fyrir bíóferðum á Sel-
fossi. Við fengum þarna 
tækifæri til að taka 
skref í nýjar áttir og 
erum mjög sáttir,“ 

segir Ingólfur.
Nafni Sel-

fossbíós
verður
breytt í 
Sambíóin
Selfossi í 
kjölfarið á 
eigenda-
skiptun-

um. Í því eru tveir glæsilegir salir, 
annar með sætum fyrir 120 manns 
og hinn fyrir 55 manns, búnir öllum 
helstu þægindum. Þá eru mynd- og 
hljóðgæði eins og best verður á 
kosið. Í tilkynningu frá Sambíóun-
um segir að engar stórvægilegar 
breytingar verði gerðar á kvik-
myndahúsinu á næstunni, enda sé 
litlu hægt að bæta við annars stór-
glæsilegt hús.

Skilum búinu í bestu hendurnar

Anna Margrét Pálsdóttir vekur eft-
irtekt á ferðum sínum, þar sem hún 
ekur um á blómum skreyttri bif-
reið, sem hún málaði sjálf með 
skipalakki. Anna Margrét á tvær 
vikur eftir í nítján ára afmælið, en 
Toyota Corolla bíllinn, sem er árinu 
yngri en bílstjórinn, er í eigu föður 
hennar. „Pabbi keypti hann til að 
nota í kindastúss. Hann er svona 
hobbýbóndi, og keypti bílinn til að 
flytja kindur,“ útskýrði Anna Mar-
grét, en þau feðginin eru búsett í 
Stykkishólmi. „Einhvern daginn í 
fyrra bað ég hann um að fá fjöl-
skyldubílinn lánaðan, en hann 
treysti mér ekki fyrir honum,“ 
sagði Anna Margrét, sem var þá 
nýlega komin með bílpróf. „Hann 
lánaði mér þennan í staðinn og ég 
hef eiginlega ekki staðið upp úr 
honum síðan,“ sagði hún og hló við. 
Í vor ákvað Anna Margrét að flikka 
upp á bifreiðina. „Ég málaði hann á 
kosningadaginn, 12. maí,“ útskýrði 
hún. Bíllinn er skreyttur blómum á 
húddi og hliðum, státar af kind á 
húddinu og kosningaáróðri á skott-
inu. „Aftan á hann málaði ég X-D 
og kross yfir. Þetta var smá pólit-
ískur áróður, svona síðasti séns,“ 
sagði Anna Margrét hlæjandi. 
Kindin á þó uppruna sinn ekki að 
rekja til Framsóknarflokksins, að 
sögn Önnu Margrétar, heldur fyrri 
farþega bílsins. 
Henni þótti ekkert tiltökumál að 
mála bílinn, enda er hún þaulreynd 
í teikningu. „Ég hef teiknað og 
málað alla ævi. Ég var ekkert úti að 
hoppa þegar ég var lítil, ég var inni 
að teikna á meðan allir aðrir fóru 
út,“ sagði hún sposk. Hún sótti þar 
að auki myndlistarnámskeið, og 
stundaði nám á myndlistarbraut 
við bæði Fjölbraut í Garðabæ og í 
Breiðholti síðustu ár. Nú er hún þó 
flutt aftur heim í Stykkishólm, og 
er núna á félagsfræðibraut í Fjöl-
brautaskóla Snæfellinga. 
Anna Margrét segist hiklaust geta 
tekið að sér bílaskreytingar fyrir 

aðra. „Mér fannst þetta mjög 
skemmtilegt, og var ekki nema tvo, 
þrjá tíma að þessu,“ sagði hún. Hún 
hefur líka tekið að sér að teikna 
skopmyndir af fólki, gera portrett 
og málverk. „Svo er ég að gera lógó 
fyrir hljómsveitina Stuðbandið. Það 
eru nokkrir strákar hérna úr Stykk-

ishólmi og Grundarfirði sem spila 
mikið hér og eru að byrja að koma 
sér á framfæri,“ útskýrði hún. 
Bíllinn sjálfur er þar að auki falur. 
„Ég myndi samt vilja fá lágmark 
500 þúsund. Þetta er náttúrulega 
listaverk á hjólum,“ sagði Anna 
Margrét.

Auglýsingasími

– Mest lesið



69.900-



Stundum er kvartað undan því 
að fréttaflutningur sé mest-

megnis ómarkviss samtíningur 
ónákvæmra upplýsinga sem 
liggja á lausu eða einhver hefur 
hagsmuni af að koma á framfæri. 
Þar í móti kemur að engin stétt að 
flugfreyjum meðtöldum er kurt-
eisari og tillitssamari en íslenskir 
blaðamenn – og er þá átt við sam-
skipti þeirra við þá sem hafa tögl-
in og hagldirnar í því samfélagi 
sem þeir eiga að gaumgæfa. 

 prentfrelsi ríkir hefur 
það viðhorf víða rutt sér til rúms 
að fréttir séu fyrst og fremst til 
afþreyingar og því sé fráleitt að 
hneyksla eða styggja volduga 
markaðsaðila. Þetta bendir til 
þess að því meira frelsi sem menn 
búa við þeim mun minni áhuga 
hafi þeir á að notfæra sér það. 
Íslenskur blaðamaður sem segð-
ist vera reiðubúinn að fórna lífi 
sínu fyrir frelsið væri í besta falli 
grunaður um að vera við skál.

því sem lögmál 
um framboð og eftirspurn gildi 
um frelsið. Því meira framboð, 
þeim mun minna virði. Það er 
fréttnæmt að ríkisvaldið njósni 
um líf fólks í ófrjálsum ríkjum en 
litið á það sem eðlilegan hluta af 
frelsinu í lýðræðisríkjum að 
einkaaðilar safni upplýsingum 
um hegðan og venjur fólks, til 
dæmis með því að krefja þá um 
kennitölu sem kaupa pitsusneið, 
rafmagnstannbursta eða banka-
þjónustu. 

 að frelsið virðist lúta 
viðskiptalögmálum er eðlilegt að 
maður spyrji hvort önnur lögmál 
gildi um það líka. Á það til dæmis 
við um frelsið sem gildir um svo 
margt annað – að það sem ekki er 
notað er tekið frá manni? „Use it 
or loose it“ er það kallað á ensku. 

getur kostað miklar 
fórnir. Frá 1. jan. árið 1992 til 28. 
júní á þessu ári týndu samtals 636 
blaðamenn lífi vegna þess að þeir 
ræktu þá frelsisskyldu blaða-
mannsins að leita óttalaust að 
mikilvægum upplýsingum og 
koma þeim á framfæri. Um þriðj-
ungur þeirra féll á vígvöllum, 
hinir voru drepnir af spillingar-
öflum í stjórnmálum eða viðskipt-
um.

hluta vegna kom 
þetta upp í hugann núna áðan 
þegar ég las þá frétt í stórum fjöl-
miðli að roskinn skákmeistari 
hefði sofnað á kvikmyndasýningu 
í Keflavík.

Kurteisari en 
flugfreyjur?


