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OPIÐ 11 - 19 
ALLA DAGA VIKUNNAR

BYÐU ÖSSURI MEÐ Í ÚTILEGU

Sigurlaug M. Jónasdóttir og 
Sigmar B. Hauksson settust á 
rökstóla 

AÐ LIFA KREPPUNA AF

Tilboðsmatur, afgangar og salat 
úr garði nágrannans. Hagsýnir 
ráðgjafar gefa sparnaðarráð. 

VIÐSKIPTI „Gengi íslensku krón-
unnar er hagstætt fyrir útlend-
inga og við finnum fyrir því,“ 
segir Sandra Jóhannsdóttir, 
starfsmaður í Víkurprjóni í Vík í 
Mýrdal. 

Sandra segir að salan hafi auk-
ist mjög hjá fyrirtækinu milli 
ára. Aukningin nemi líklega þrjá-
tíu til fjörutíu prósentum.

„Það er mjög mikill munur á 
gengi krónunnar nú og í fyrra og 
við heyrum minna um að útlend-
ingarnir kveinki sér yfir verðlag-
inu á Íslandi,“ segir Sandra.

„Við höfum orðið vör við lítils 
háttar söluaukningu milli ára,“ 

segir Bryndís Sigurðardóttir, 
verslunarstjóri í Rammagerð-
inni.

Bryndís segir meira keypt af 
litlum minjagripum og minna af 
dýrari varningi í ár en áður. „Við 
höfum fengið færri stóra kaup-
endur nú en oft áður,“ segir 
Bryndís.

Bryndís segir að þrátt fyrir að 
gengið sé hagstætt fyrir erlenda 
ferðamenn í ár vegi verðhækkan-
ir þar upp á móti og minnki áhrif 
gengisbreytinganna. 

 - ht

Gengi íslensku krónunnar mun hagstæðara fyrir erlenda ferðamenn en í fyrra:

Sala á prjónavörum rýkur upp

GEGN GUÐI OG 
GÓÐU SIÐFERÐI
Aldarfjórðungur er liðinn 
síðan Úlfar Þormóðsson, 
útgefandi Spegilsins, var 
dæmdur fyrir guðlast og 
klám. HELGAREFNI 16

1410

VEÐRIÐ Í DAG

ENDURREISN STÓRVELDIS
Uppgangur rússneska fótboltans 
og hvernig valdhafar nýta íþróttir 
sér í hag.

HELGIN 12
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SIGURHRINGURINN FH-ingar sigruðu í 43. bikarkeppni FRÍ sem lauk á Kópavogsvelli í gær en þetta var fimmtánda árið í röð sem 
Hafnarfjarðarliðið vinnur keppnina. Liðið sigraði í bæði karla- og kvennaflokki og fyrirliðarnir Silja Úlfarsdóttir og Björgvin Víkings-
son hlaupa hér fremst í flokki með sigurlaunin. Sjá síðu 26 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

TOKYO, AP Japanskur ævintýra-
maður, Kenichi Horie, sigldi um 
7.800 kílómetra leið milli 
Honululu á Hawaii og Wakayama 
í Vestur-Japan á snekkju, knúinni 
af afli frá sjávaröldunum. Kenichi 
Horie kom í land í fyrradag en 
ferðin hófst í mars. Ástæðuna 
fyrir því hversu ferðin gekk seint 
segir Horie vera þá að veðrið hafi 
verið gott og sjórinn lygn. 

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
hinn 69 ára gamli Horie siglir á 
náttúruvænu afli en árið 1992 fór 
hann á fótstignum báti milli 
Hawaii og Japan til að vekja 
athygli á vistvænum ferðakostum.

 - rat

Sigldi á afli sjávaraldna:

Veðrið var of 
gott til siglinga 
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BJART MEÐ KÖFLUM   Í dag 
verður hægviðri eða hafgola. Bjart 
með köflum og hætt við þokulofti 
með ströndum, einkum norðan og 
austan til. Hiti 12-22 stig, hlýjast til 
landsins vestan til.

VEÐUR 4

HESTAR Ekki náðist að slá heims-
metið í 100 metra skeiði á 
Landsmóti hestamanna í gær, líkt 
og stefnt var að. Landsmótinu 
lýkur í dag þegar úrslit verða ljós 
í öllum keppnisgreinum. 

„Það hefur allt gengið upp þrátt 
fyrir vitlaust veður um tíma,“ 
segir Sigurður Ævarsson móts-
stjóri.  Hingað hafa komið um 12-
15 þúsund manns og fólk er enn 
að drífa að.“ 

Sigurður er ánægður með 
hvernig til hefur tekist með 
landsmótið og segir tímaáætlanir 
hafa staðist. „Veðrið er mjög gott 
núna og hér eru frábærir hestar 
að keppa. Við erum ánægð með 
mótið og fáum ekkert nema góð 
viðbrögð frá fólki.“  - rat

Landsmót hestamanna:

Heimsmet ekki 
slegið í skeiði

FÍNAR PEYSUR Erlendir ferðamenn 
skoða vöruúrvalið hjá Rammagerðinni.
 FÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SIGURÐUR ÆVARSSON Mótsstjóri er 
ánægður með landsmótið.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FLÓTTAMENN „Ef þeir senda mig til 
Kenía bið ég um að einhver sjái um 
konuna mína og litla barnið mitt. 
Ég get ekki til þess hugsað að það 
verði fátækur betlari á götunum, ef 
ég verð drepinn. Ég get ekki beðið 
um neitt mikilvægara en þetta,“ 
segir Paul Ramses flóttamaður. 

Paul dvelst nú í Sentrone-búðun-
um fyrir utan Róm og er vondaufur 
um að Ítalir taki við honum, fyrst 
að „ríkt land eins og Ísland vildi 
ekki gera það“.

Í samtali við Fréttablaðið segist 
hann biðja fyrir íslenskum stjórn-
völdum, sem hafi ef til vill sent 
hann í opinn dauðann. Á Íslandi séu  

sönnunargögn sem sýni að hann sé 
á „dauðalista“ í heimalandinu.

„Og við erum þá samábyrg ef 
hann verður myrtur,“ segir Stein-
grímur J. Sigfússon, formaður 
Vinstri grænna. „Við gætum tekið 
upp símann og fengið hann til baka 
á morgun. Ítalir myndu fagna því. 
Tilfinningalega kemur það líka við 
hjartað að sonur hans hafi fæðst á 
Íslandi. Mér finnst hann verða svo-
lítill Íslendingur við það. Það er 
ansi kaldranalegt ef við ætlum að 
fara að sparka nýfæddum börnum 
úr landi,“ segir hann.

Birgir Ármannsson, formaður 
allsherjarnefndar, hefur ekki tekið 

afstöðu til þess hvort mál hælisleit-
enda verði tekin fyrir í nefndinni, 
en Steingrímur hefur farið fram á 
að nefndin skoði mál Pauls. Birgir 
útilokar þetta ekki. „En nefndin 
hefur ekki úrskurðarhlutverk um 
málefni einstaklinga eins og í þessu 
tilfelli,“ segir Birgir. 

Spurður álits á framkvæmd þess-
ara mála, í ljósi þess að hælisleit-
endur eru iðulega sendir til Evrópu 
á grundvelli Dyflinnar-samnings, 
segir Birgir: „Við höfum framfylgt 
samningnum með þessum hætti og 
ég held að það hafi ekki valdið nein-
um sérstökum vandræðum fyrir 
okkur.“ - kóþ/ sjá síðu 6

Paul biðst vægðar 
fyrir litla barnið sitt
Paul Ramses er vonlítill um að ítölsk yfirvöld taki við honum. Hann biður þess að 

kona hans og fimm vikna gamalt barn verði ekki send til Kenía líka. „Ansi kald-

ranalegt að sparka nýfæddum börnum úr landi,“ segir formaður Vinstri grænna.
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NOREGUR Sex manna íslensk fjöl-
skylda, sem búið hefur í fimm ár í 
Drammen í Noregi, var nýfarin í 
sumarleyfi og hafði siglt til Sví-
þjóðar á seglbátnum sínum þegar 
síminn hringdi. Heimilisfaðirinn 
stóð við stýrið og komst ekki í sím-
ann en þegar hringt var aftur 
skömmu síðar fór eiginkonan að 
skoða símann sinn og sá að nágrann-
inn hafði hringt tólf sinnum. Þegar 
hún hringdi í hann til baka kom í 
ljós að húsið þeirra var að brenna.

„Þetta var ósköp einfalt. Við 
lögðum af stað á sunnudaginn og 
vorum komin til Svíþjóðar og ætl-
uðum að vera þar í sumarfríi. Við 
vorum á bátnum okkar á þriðju-
daginn var þegar það var hringt og 
við fengum upplýsingar um að 
kviknað hefði í húsinu um hádegis-
bilið og að húsið væri að brenna. 
Við snerum við sama kvöld og 
vorum komin heim daginn eftir. 
Húsið er ónýtt, held ég,“ segir Ari 
Konráðsson, læknir í Drammen.

Talið er að kviknað hafi í grill-
kofa úti í garðinum en ekki er vitað 
hver eldsupptökin voru. „Það var 
allavega ekki út frá rafmagni. Það 
var rafmagn í kofanum en það er 
búið að útiloka að það hafi kviknað 
í út frá því. Mögulega er þetta 
íkveikja en það veit enginn,“ segir 
hann. 

Eiginkona Ara er Þóra Guð-
mundsdóttir hjúkrunarfræðingur 
og eiga þau fjögur börn. Hann segir 
að þeim hafi öllum dauðbrugðið við 
að fá fréttirnar. „Við sigldum 
aðeins lengra, fórum svo í land og í 
sund og svo á netið og sáum þá að 
það var komin myndasería á netið 
og vídeó. Nágrannarnir björguðu 
því sem hægt var úr brunanum. 

Við sáum þetta allt á netinu og það 
var hálfskrítið. En það var betra að 

vera í fríi en að vera heima,“ segir 
hann. 

Ari bendir á að ekki hefði verið 
gaman fyrir krakkana að sjá 50-60 
manna slökkvilið á fullu að slökkva 
eldinn. „Þeir réðu svo lítið við 
hann. Þetta er timburhús og þeir 
voru tvo eða þrjá tíma að slökkva. 
Þeir notuðu mörg þúsund lítra af 
vatni og allt húsið er gegnsósa. 
Bruninn sem slíkur var ekki svo 
rosalega stór, þetta voru aðallega 
vatnsskemmdirnar.“

Ljóst er að fjölskyldan kemst 
ekki heim aftur í bráð og því leita 
þau sér að nýju húsnæði. Þau hafa 
búið síðustu daga hjá nágranna.

 ghs@frettabladid.is

Brann ofan af fjöl-
skyldu í sumarleyfi
Sex manna íslensk fjölskylda í Noregi er heimilislaus eftir að brann ofan af 

henni. Fjölskyldan var nýfarin í sumarleyfi á seglbát þegar nágranni tilkynnti 

að húsið væri að brenna. Nágrannarnir björguðu því sem hægt var að bjarga.

SKOÐA SKEMMDIRNAR „Húsið er ónýtt, held ég,“ segir Ari Konráðsson, læknir í 
Drammen, sem hér sést skoða húsið með börnunum sínum.

MYND/TORE SANDBERG, DRAMMENS TIDENDE

Í ÓNÝTU HÚSI Ari Konráðsson og Þóra 
Guðmundsdóttir ásamt börnunum fjór-
um; Helenu, 13 ára, Agnesi, 11 ára, Sif, 5 
ára, og Arnari, 3 ára. MYND/TORE SANDBERG

BRETLAND Handskrifuð skilaboð 
drottningarmóðurinnar seldust á 
16.000 pund á 
uppboði í gær, 
eða um tvær og 
hálfa milljón 
íslenskra króna. 
Í skilaboðunum  
skrifar hún: „Ég 
held ég taki 
tvær flöskur af 
Dubonnet og 
gini með mér í 
dag, ef á þyrfti að halda.“ 

Skilaboðin fundust í dánarbúi 
Williams Tallon, bryta sem þjónaði 
konungsfjölskyldunni í 52 ár. 
Hann var í sérstöku uppáhaldi hjá 
drottningarmóðurinni og talaði 
aldrei opinberlega um konungs-
fjölskylduna. Uppboðshaldarar 
töldu í gær að bréf og ljósmyndir 
úr safni Tallons hefðu selst fyrir 
um 500.000 pund, eða tæplega 77 
milljónir íslenskra króna.  - rat

Orðsending seld á uppboði:

Drottningar-
móðir vildi gin

ELÍSABET DROTT-
INGARMÓÐIR

WASHINGTON, AP Nokkur þúsund 
manns söfnuðust saman í borg-
inni Sapporo í norðurhluta Jap-
ans í gær til að mótmæla fyrir-
huguðum leiðtogafundi 
G8-ríkjanna svo kölluðu. Fundur-
inn hefst á morgun í bænum Toy-
ako, um sjötíu kíló metra frá 
Sapporo, og mun standa í þrjá 
daga.

Mótmælendurnir eru hvort 
tveggja aðkomufólk og innlendir 
bændur, áhyggjufullir yfir hækk-
andi matvælaverði og lofts lags-
breytingum.

Nokkrir mótmælendur voru 
hand teknir eftir átök við lög-
reglu. Meðal þeirra handteknu 

var mynda tökumaður Reuters-
frétta stofunnar. Einn hefur slas-
ast í átökunum. Þá hafa tugir 
manna verið handteknir við kom-
una til landsins, grunaðir um að 
hafa komið gagngert til að mót-
mæla fundinum.

G8 er samráðsvettvangur átta 
helstu iðnríkja heims. Þau eru 
Bandaríkin, Bretland, Frakk-
land, Japan, Þýskaland, Rúss-
land, Ítalía og Kanada.

Loftslags- og efnahagsmál 
verða í brennidepli á fundinum, 
sem talinn er munu bera þess 
augljós merki að hann verði sá 
síðasti með þátttöku George W. 
Bush Bandaríkjaforseta.   - sh

Þúsundir mótmælenda safnast saman í Japan til að mótmæla fundi G8-ríkja:

Leiðtogafundinum mótmælt

BERLÍN Maður á 
fimmtugsaldri 
var handtekinn í 
gær fyrir að rífa 
höfuðið af 
vaxmynd af 
Adolf Hitler. 
Atvikið átti sér 
stað nokkrum 
klukkustundum 
eftir að nýtt 
útibú vaxmyndasafnsins Madame 
Tussauds opnaði í Berlín. 

Eins og fram kom á fréttavef 
breska ríkisútvarpsins höfðu 
deilur strax skapast þegar ljóst 
var að vaxmynd af Hitler yrði 
hluti af sýningunni.  Sýningar-
haldarar segjast hins vegar ekki 
geta sýnt sögu þýskalands án 
þess að Hitler komi þar við sögu, 
þeir vilji sýna almenningi 
raunveruleikann.   - rat

Skemmdarverk á vaxmynd:

Höfuðið rifið af 
Adolf Hitler

VAXMYND AF 
HITLER

LÖGREGLUMÁL Maður grunaður um 
ölvun ók inn í N1-bensínstöðina á 
Ártúnshöfða um fimmleytið í nótt. 

Að sögn sjónarvotta hafði 
maðurinn fyrst komið í búðina og 
verslað, því næst farið út í bíl og 
ekið inn í verslunina. Guðrún Ósk 
Gísladóttir, stöðvarstjóri N1 á 
Ártúnshöfða, segir að „búið sé að 
bjarga því sem þarf“ í versluninni. 

Stór rúða brotnaði þegar 
bifreiðin fór inn í búðina en þar 
staðnæmdist hún á burðarsúlu. 
Þegar öryggisvörður ætlaði að ná 
tali af bílstjóranum ók hann á 
brott. Ökuþórinn náðist skömmu 
síðar og var handtekinn.  - hþj

Bifreiðin fór inn í búðina:

Ók á bensín-
stöð og stakk af

HEILBRIGÐISMÁL Ekki mun koma til aukafjár veitinga 
til Heilbrigðis stofnunar Suðurnesja nema kveðið 
verði á um það í fjáraukalögum í haust. Þetta segir 
Ásta Möller, formaður heil brigðisnefndar Alþingis. 
Stofnunin hefur tilkynnt að hún þurfi að skera 
niður þjónustu sína frá og með 16. júlí næstkom-
andi vegna fjárskorts.

„Ég geri bara ráð fyrir að Heilbrigðisstofnunin 
sé að vekja athygli á stöðu sinni núna vegna þess að 
það er vitað að fjáraukalög eru í undirbúningi,“ 
segir Ásta. „Það er alltaf þannig að heil brigðis-
stofnanir þurfa að draga úr þjónustu sinni yfir 
sumarið, meðal annars vegna manneklu. Það er 
síðan hverrar stofnunar fyrir sig að ákveða það 
hvernig verk efnunum er þá forgangsraðað.“

Forsvarsmenn Heilbrigðis stofn unar Suðurnesja 
segja stofnunina fá mjög lágar fjárveitingar í 
samanburði við heilbrigðis stofn anir annars staðar 
á landinu. „Ég þekki ekki þá útreikninga sem liggja 
þar að baki en þetta er ekki endilega sambærilegt,“ 
segir Ásta. Hún tekur þó undir það að fólki hafi 
fjölgað á þjónustusvæði stofnun arinnar og segir að 
tekið verði tillit til þess við framtíðar fjár veitingar.

Gunnar Svavarsson, formaður fjárlaganefndar, 
segir málið ekki hafa komið inn á borð nefndarinn-
ar í sumar. 

 - sh

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja fær ekki aukafjárveitingar fyrir lokun læknavaktar:

Ekki leiðrétt fyrr en á fjáraukalögum

HEILBRIGÐISSTOFNUN SUÐURNESJA Loka þarf læknavakt 16. 
júlí vegna fjárskorts. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓBERT

HER MEÐ HÖFUÐ Mótmælendurnir 
veifuðu meðal annars skopmyndum af 
leiðtogunum átta. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLA Landsmót hestamanna 
fer vel fram að sögn lögreglunnar 
á Hvolsvelli. Þó hafa nokkur 
afskipti verið af fólki. Aðfaranótt 
laugardags komu upp tvær minni 
háttar líkamsárásir og þrjú 
fíkniefnamál. Sex voru teknir 
fyrir fíkniefnaakstur og fjórir 
fyrir ölvunarakstur. 

Nokkrar boðflennur reyndu að 
smygla sér inn á mótið á gúmmí-
bát yfir Rangá en mótsgæslan tók 
við þeim þegar þeir komu upp á 
árbakkann. Tíu voru teknir með 
fíkniefni við vegaeftirlit og á 
tveimur dögum voru yfir 50 
manns teknir fyrir hraðakstur. - hþj

Landsmót hestamanna:

Fóru á gúmmí-
bát út í Rangá 

Róleg þjóðlagahátíð
Þjóðlagahátíð á Siglufirði fer fram um 
helgina og er að sögn lögreglu rólegt 
og gott andrúmsloft í bænum. 

Goslokahátíð í Eyjum
Goslokahátíð gengur mjög vel. Þar 
eru 4-5.000 gestir í blíðskaparveðri. 
Tíðindalítið er í bænum samkvæmt 
lögreglu. 

Fjölskyldustemning á Höfn
Humarhátíð á Höfn í Hornafirði geng-
ur ljómandi vel. Lögreglan á Höfn 
segir fjölskyldustemningu yfir bænum 
og að flestir gestanna tjaldi í görðum 
vina og ættingja. 

Brottfluttir Vestfirðingar 
snúa aftur heim
Í Bolungarvík var markaðsdagur í 
gær og á Þingeyri var Dýradögum í 
Dýrafirði fagnað. Mikið er af fólki fyrir 
vestan og þá sérstaklega brottfluttum 
Vestfirðingum sem að sögn lögreglu 
skemmta sér vel í góðu veðri.

Þéttskipuð tjaldstæði
Tjaldstæðin á Snæfellsnesi eru þétt-
skipuð að sögn lögreglunnar í Ólafs-
vík en þar fer fram landsmót Snigla. 
Hið sama gildir um Stykkishólm en 
þar er margt á tjaldstæðinu og róleg 
stemning.

LÖGREGLUFRÉTTIR

AKRANES Írskir dagar á Akranesi 
ganga mjög vel að sögn Helga 
Péturs Ottesen lögregluvarðstjóra. 

Það sem af er hátíðinni hefur 
lögregla haft afskipti af tveimur 
líkamsárásum, fimm vegna 
fíkniefnaaksturs, tveimur vegna 
ölvunaraksturs og sex öðrum 
fíkniefnamálum. 

Helgi segir mikinn eril vera hjá 
lögreglu til þess að hátíðin geti 
gengið vel og að drukknum 
ungmennum sé miskunnarlaust 
skilað til foreldra sinna. „Skipu-
lagning er til fyrirmyndar og 
sömuleiðis gestirnir hér á 
Akranesi.“ Lögreglan er þó við 
öllu viðbúin segir Helgi. „Við 
stöndum vaktina galvaskir.“  - hþj

Írskir dagar á Akranesi:

Stöndum vakt-
ina galvaskir

ÍRSKIR DAGAR Erill er hjá lögreglu á 
Akranesi þessa helgina.  MYND/SKESSUHORN

Ragnar, hjálpuðu sveppirnir 
við listsköpunina?

„Auðvitað. Flúðasveppir koma öllum 
í rétt hugarástand.“

Ragnar Kristinn Kristjánsson, sem oft er 
kenndur við svepparæktina á Flúðum, 
hefur gefið út hljómplötu.

LÖGREGLUMÁL Mikill erill var hjá 
Lögreglunni á Akureyri í 
gærkvöldi. Margt fólk er í 
bænum og sjást þess merki á 
tjaldstæðunum á Hömrum og við 
Þórunnarstræti.

Tilkynnt var um innbrot í tvö 
hús í bænum en eftir eftir-
grennslan náðust þjófarnir. 

Þá varð bruni við Hamra þar 
sem kviknaði í út frá þurrkara. 

Umferðarslys varð rétt innan 
við skautahöllina og var kona 
flutt á Fjórðungssjúkrahúsið. Að 
auki valt bíll á Grenivíkur-
afleggjara, ekki var vitað um 
afdrif farþega seint í gærkvöldi.   
 - hþj

Innbrot og slys á Akureyri:

Erilsamur dag-
ur hjá lögreglu

SPURNING DAGSINS



Þá smælar heimurinn framan í þig
Við hjá Toyota erum stolt af því að hafa verið hluti af íslensku samfélagi í hartnær 
40 ár og hlökkum til að takast á við verkefni morgundagsins, með bros á vör. :-)

www.toyota.is

framan í heiminn
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Toyota á Íslandi
Nýbýlavegi 2-8
200 Kópavogi
Sími: 570-5070



4  6. júlí 2008  SUNNUDAGUR

VIÐSKIPTI „Íslendingar voru of 
ákafir, jákvæðir og fóru of geyst 
í útlánabólunni. Ég efast ekki um 
að Íslendingar séu úrræðagóðir 
og miklir frumkvöðlar en hag-
kerfið ofhitnaði og seðlabankinn 
brást of seint við verðbólgunni,“ 
segir Ambrose Evans-Pritchard, 
ritstjóri alþjóðaviðskipta hjá 
Daily Telegraph. 

Hann segir að íslensku bank-
arnir hafi veðsett sig umtalsvert 
líkt og margir aðrir bankar en 
vandamálið er að íslensku bank-
arnir veðsettu mest í hlutfalli við 
stærð hagkerfisins og það sé að 
valda þeim vandræðum. 

Evans-Prit-
chard bendir á 
að erlendar 
skuldir íslenska 
bankakerfisins 
séu á við átt-
falda lands-
framleiðslu 
Íslands. Hann 
telur að umfang 
erlendra skulda 
bankakerfisins 
geti gert Seðla-
banka Ísands 
erfitt fyrir ef 

íslensku bankarnir lenda í fjár-
hagserfiðleikum.

Hann bendir á að margir hafi 
áhyggjur af því að Ísland sé orðið 
einn stór vogunarsjóður og efast 
um að Seðlabanki Íslands sé 
nægilega sterkur til að bregðast 
við versnandi aðstæðum á mark-
aði. Hann telur að þrátt fyrir að 
Seðlabankinn hafi tilkynnt um 
nýjar lánalínur fyrir skömmu þá 
sé  gjaldeyrisforði Seðlabankans 
ekki burðugur. Hann veltir upp 
þeirri spurningu í ljósi stærðar 
fjármálakerfisins í samanburði 
við landsframleiðslu hvort Seðla-
banki Íslands sé nægilega sterk-

ur til að veita bönkunum lán eða 
leysa þá til sín líkt og gert var í 
Bretland og í Bandaríkjunum.

Spurður um stöðu Íslands við 
núverandi aðstæður segir Evans-
Pritchard Ísland sleppa vel ef 
spá stjórnvalda rætist um fjög-
urra prósenta samdrátt í hag-
kerfinu. Hann grunar að sam-
drátturinn verði umtalsvert 
meiri og líkari því sem tíðkast í 
ríkjum Suður-Ameríku þar sem 
Ísland er aðþrengdasta þróaða 
hagkerfið í heiminum í dag. „Það 
er hugsanlegt að samdrátturinn 
vari í þrjú til fjögur ár,“ segir 
Evans-Pritchard. Hann bendir þó 
á að lengd samdráttarins ráðist 
að miklu leyti af aðstæðum á 
alþjóðlegum fjármálamörkuð-
um.

Hann segir að þrátt fyrir að 
íslenskir fjárfestar hafi yfirtekið 
mörg af stærstu nöfnunum í 
breskri smásöluverslaun þá sé 

viðhorf til þeirra almennt 
jákvætt. En bendir þó á að það sé 
ákaflega skrítið að land sem er 
álíka stórt og Bristol geti haft 
slík áhrif í heiminum og keypt 
fyrirtæki víðs vegar um heim-
inn.

 Spurður um hvort Ísland eigi 
að taka upp evru segir hann að 
landið eigi að hafa sjálfstæðan 
gjaldmiðil þar sem ákveðin 
vandamál geti skapast við upp-
töku evrunnar. „Sameiginleg 
vaxtastefna Evrópusambandsins 
getur verið slæm sérstaklega 
þegar vaxtastigið er það sama 
óháð efnahagsástandi,“ segir 
Evans-Pritchard. Hann bendir 
því til stuðnings á að aðstæður 
innan Evrópusambandsins séu 
ákaflega mismunandi um þessar 
mundir. Útflutningur sé að auk-
ast gríðarlega í Þýskalandi á 
meðan það sé samdráttur sunnar 
í álfunni. bjornthor@markadurinn.is

Ákafir Íslendingar
Viðskiptaritstjóri Daily Telegraph telur Íslandi betur borgið utan Evrópusam-

bandsins. Hann hefur áhyggjur af stærð fjármálakerfisins og getu Seðlabank-

ans til lánveitinga. Of seint hafi verið brugðist við verðbólgunni. 

AMBROSE 
EVANS-PRITCHARD

ÍSLAND FÓR OF GEYST Ambrose Evans-Pritchard, ritstjóri alþjóðaviðskipta hjá Daily 
Teleraph, segir að Íslendingar hafi farið of geyst í útrásinni.

Fyrir mistök vantaði niðurlagið í 
Dagbók Þráins Bertelssonar í blaðinu 
í gær. Það er svohljóðandi. 
„Það er ekki hægt að komast betur að 
orði. Ég byrjaði hjá þessum snillingi 
[Jónasi Kristjánssyni] í blaðamennsku 
fyrir 40 árum og enn er ég að læra af 
honum.
Mæli með mjög athyglisverðri mál-
verkasýningu Stefáns Þórs í Borgar-
bókasafninu. Þar er að finna alvöru 
umhugsunarefni, eilíf og hafin yfir 
hégóma hvunndagsins.“ 

LEIÐRÉTTING 

PAKISTAN, AP Pakistanski herinn 
undir stjórn Perves Musharraf, 
núverandi forseta Pakistans, lét 
Norður-Kóreu í 
té skilvindu til 
auðgunar 
úrans. Þetta 
segir pakist-
anski kjarn-
orkuvísinda-
maðurinn 
Adbul Qadeer 
Khan.

Khan gegndi 
stóru hlutverki 
í undirbúningi 
þess að 
Pakistan kom sér upp kjarnorku-
vopnum árið 1998. Hann játaði 
árið 2004 að hafa látið Íran, 
Norður-Kóreu og Líbýu í té 
tækni sem nýta má til kjarn-
orkuvígvæðingar. Þá sagðist 
hann hafa verið einn að verki. 
Pakistönsk stjórnvöld hafa 
neitað aðild. - gh

Útbreiðsla kjarnorkutækni:

Pakistönsk skil-
vinda í N-Kóreu

ABDUL QADEER 
KHAN

SAMGÖNGUR Malbikunarfram-
kvæmdir eru meira en fimmtungi 
dýrari í ár en í fyrra vegna hækk-
andi olíuverðs. Þessi verðhækkun 
gæti numið nokkrum milljörðum 
króna.

„Fjárveitingar frá ríkinu eru 
óbreyttar þannig að eini mögu-
leikinn er sá að Vegagerðin dragi 
úr framkvæmdum. Þetta þýðir að 
við munum ekki leggja jafn mikið 
upp úr viðgerðum á vegum og 
endur nýjun á malbiki,“ segir 
Rögnvaldur Gunnarsson, for-
stöðumaður framkvæmdadeildar 
hjá Vegagerðinni. Hann telur að 
frekar verði dregið úr endurnýjun 
en nýframkvæmdum.

„Hluti af mótvægisaðgerðum 
ríkisstjórnarinnar er að auka 
vegaframkvæmdir, sem þeir hafa 

vissulega staðið við, en eitthvað 
verður minna úr peningunum en 
áður var gert ráð fyrir vegna þess-
ara hækkana,“ segir Rögnvaldur.

Verð á asfalti fylgir nokkurn 
veginn olíuverði. Vegna hækkan-
anna undanfarið, auk gengisþró-
unar, hefur kostnaður við innkaup 
aukist um fjörutíu prósent. Kostn-
aður við kaup á asfalti er ríflega 
helmingur kostnaðarins við 
lagningu malbiks. Heildarkostn-
aðurinn við malbikun hækkar því 
um tuttugu prósent vegna kaupa á 
asfalti. „Þá er ótalinn annar kostn-
aður eins og við bensín notkun 
vinnuvéla,“ segir Rögnvaldur.

 - ges

Mikil hækkun olíuverðs hefur áhrif á malbikunarframkvæmdir:

Dregur úr viðgerðum á vegum
SAMGÖNGUR Seltjarnarnesbær og 
Álftanesbær munu áfram taka 
þátt í verkefninu Frítt í strætó. 
Bæjarstjórn Seltjarnarness 
ákvað það á fundi sínum hinn 25. 
júní og bæjarstjórn Álftaness 
hinn 26. júní. 

Reykjavíkurborg hefur einnig 
ákveðið að halda áfram með 
verkefnið, sem veitir framhalds- 
og háskólanemum frítt í strætó á 
skólaárinu 2008-2009. 

Garðabær ákvað á dögunum að 
taka ekki áfram þátt í verkefninu. 
Að því er næst verður komist 
hefur ekki verið tekin ákvörðun 
um málið í Kópavogi, Hafnarfirði 
og Mosfellsbæ.  - þeb

Álftanes og Seltjarnarnes:

Gefa áfram 
frítt í strætó

STANGVEIÐI Árni Ísaksson, 
starfsmaður Matvælastofnunar, 
hefur verið kjörinn forseti 
Laxaverndunarstofnunarinnar.

Stofnunin fjallar um stjórn-
sýslu og tekur ákvarðanir um 
laxveiðikvóta við Vestur-Græn-
land og Færeyjar. Aðildarlönd 
eru meðal annarra Bandaríkin og 
Danmörk auk Evrópusambands-
ins.

Laxaverndunarstofnunin var 
stofnuð á Íslandi fyrir rúmum 
tuttugu árum vegna mikillar 
aukningar í úthafsveiðum á laxi 
við Grænland og Færeyjar. Í 
kjölfarið hefur dregið mjög úr 
þessum veiðum.  - ht

Laxaverndunarstofnunin:

Árni Ísaksson 
kjörinn forseti

STJÓRNSÝSLA Íslensk stjórnvöld 
hyggjast svara ákvörðun ESA, 
Eftirlitsstofnunar EFTA, um 
Íbúðalánasjóð innan mánaðar, að 
því er fram kemur í yfirlýsingu.

ESA telur að sú ríkisaðstoð sem 
Íbúðalánasjóður fær sé ekki í 
samræmi við ríkisstyrkjaákvæði 
EES-samningins og sé því í raun 
ólögleg.

Upphaf málsins er rannsóknar-
ferli sem hófst í júní 2006 í 
kjölfar dóms EFTA-dómstólsins í 
apríl sama ár, þar sem niðurstöð-
um ESA var hnekkt. Niðurstaða 
ESA var á þeim tíma að Íbúða-
lánasjóður stæðist ríkisstyrkja-
reglur samningsins. 

 - vsp

Stjórnvöld boða svar til ESA:

Ætla að svara 
innan mánaðar

EMBÆTTISVEITING

Sýslumaður skipaður
Úlfar Lúðvíksson hefur verið skipaður 
sýslumaður á Patreksfirði frá og með 
fimmtánda júlí, að því er fram kemur 
í tilkynningu frá dóms- og kirkjumála-
ráðuneytinu. Tvær aðrar umsóknir 
bárust um starfið 

Breskur dómari hefur úrskurðað 
að ekki sé nægilega hátt hlutfall 
kartaflna í Pringles-flögum til að þær 
teljist raunverulega kartöfluflögur. 
Hlutfall kartaflna í flögunum er um 42 
prósent.

NEYTENDUR

Pringles ekki kartöfluflögur

DREGIÐ ÚR ENDURNÝJUN VEGA 
Forstöðumaður framkvæmdadeildar 
hjá Vegagerðinni segir minna verða úr 
peningunum en áður vegna hækkana.
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Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

Helsinki

Eindhofen

Amsterdam

London

Berlín

Frankfurt

Friedrichshafen

París

Basel

Barcelona

Alicante

Algarve

Tenerife

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.

21°

22°

16°

18°

17°

14°

23°

21°

18°

23°

25°

27°

23°

24°

28°

32°

25°

25°

17

15

12

16 16

16

19

14

16
13

16

20

22

20

16

13

16

17

17

1616

13 17
17

Á MORGUN 
Hægviðri eða hafgola

ÞRIÐJUDAGUR
Hæg breytileg átt

FRAMHALD Á 
GÓÐVIÐRI  
Enda þótt sólskinið 
sé nokkuð köfl ótt 
á landinu verður 
ekki sagt annað 
en um góðviðri sé 
að ræða. Í dag og 
næstu daga, fram 
undir vikulok, eru 
horfur á hægviðri 
og hlýindum og 
það um mest allt 
land. Þá má búast 
við þurrviðri og 
slíkt veður er ekki 
sjálfgefi ð  hér á 
landi.

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

GENGIÐ 05.07.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

155,545
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 77,1  77,46

 152,87  153,61

 120,89  121,57

 16,21  16,304

 15,151  15,241

 12,871  12,947

 0,7219  0,7261

 125,33  126,07

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

flugfelag.is

Skráðu þig í
Netklúbbinn

REYKJAVÍK

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

VESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

Félagar í Netklúbbnum
fá fyrstir upplýsingar 
um tilboð og nýjungar 
í tölvupósti.

Alltaf ódýrast á netinu 

www.flugfelag.is



GLITNIR
Glitnir er norrænn banki með 
höfuðstöðvar á Íslandi og 
starfsemi í 10 löndum. Glitnir 
veitir víðtæka fjármálaþjónustu á 
borð við fyrirtækjalánastarfsemi 
og ráðgjöf, markaðsviðskipti, 
eignastýringu og viðskipta-
bankaþjónustu á helstu 
mörkuðum sínum.

LANDIC PROPERTY
Landic Property er eitt stærsta 
fasteignafélag Norðurlanda. 
Félagið á um 500 fasteignir í 
Svíþjóð, Danmörku, Finnlandi 
og á Íslandi og leigir út um 2,6 
milljónir fermetra til yfir 3.400 
leigutaka.

TM
TM er eitt stærsta tryggingafélag 
á Íslandi og býður alhliða 
vátryggingaþjónustu og víðtæka 
fjármögnunarþjónustu.
Dótturfélag TM í Noregi er Nemi 
Forsikring.

BAUGUR GROUP
Baugur á eignarhluti í fjölmörgum 
fyrirtækjum í smásöluverslun í 
Bretlandi, Bandaríkjunum og á 
Norðurlöndum. Meðal helstu 
fjárfestinga Baugs eru Iceland, 
House of Fraser, Mosaic Fashions, 
Hamley´s, Magasin du Nord, Illum 
og Saks.

Eignarhaldsfélagið Stoðir er öflugur kjölfestufjárfestir með skýra 

fjárfestingarstefnu sem styður og eflir kjarnafjárfestingar sínar í 

Glitni, Baugi Group, Landic Property og TM. 

EIGNARHALDSFÉLAGIÐ STOÐIR

www.stodir.is
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Af fjörutíu hælisleitendum 
á Íslandi var þremur veitt 
dvalarleyfi af mannúðar-
ástæðum í fyrra, segir í 
tilkynningu Rauða kross Ís-
lands. Þrettán beiðnum hafi 
verið hafnað, en 24 sendir 
til Evrópu, með vísan í 
Dyflinnar-samninginn. 

Yfirlýst markmið Dyflinnar-samn-
ingsins er að koma á samræmdri 
stefnu um meðferð flóttamanna 
innan Evrópu, það er Schengen-
svæðisins. Samningnum er ætlað að 
skýra hvaða ríki beri ábyrgð á með-
ferð hælisumsóknar.

Þar er tekið fram að meginregl-
an, samkvæmt alþjóðasamningum, 
sé sú að fólki verði ekki vísað á 
brott þangað sem líf þess eða frelsi 
kann að vera í hættu.

Dyflinnar-samningurinn á að 
tryggja flóttamönnum skilvirka og 
skjóta meðferð í kerfinu. Það land 
sem fyrst tekur á móti flóttamann-
inum opinberlega skal taka ákvörð-
un um hvort það veiti honum hæli.

Samningurinn kemur þó ekki í 
veg fyrir að hvert og eitt ríki geti 
veitt flóttamönnum skjól.

Gagnrýnendur samningsins full-
yrða að tilgangur hans hafi öðrum 
þræði verið sá að þrýsta á ríki eins 
og Spán, Ítalíu og Grikkland til að 
gæta landamæra sinna betur. 

Hleyptu þau flóttamönnum inn, 
sætu þau uppi með þá. Þannig hafi 
samkomulagið stuðlað að því að 
hækka múrana í kringum Evrópu. 

Þetta er kallað „sameiginlegt 
átak um stjórnun ytri landamæra“.

Eining fjölskyldunnar
Standa ber vörð um einingu fjöl-
skyldunnar, segir í samningnum, og 
ríkjunum er heimilt að víkja frá 
ýmsum reglum í því skyni að sam-
eina aðstandendur, þegar nauðsyn-
legt þykir af mannúðarástæðum. 

Norsk stjórnvöld hafa nýtt sér 
mannúðarákvæði samningsins, en 
þau vilja ekki senda flóttamenn 
aftur til Grikklands. Þar þykja 
flóttamenn ekki fá viðunandi með-
ferð. Ítölsk yfirvöld hafa einnig 
sætt ámæli síðustu ár fyrir illa með-
ferð á flóttamönnum.

ÍRAN Írönsk stjórnvöld segja 
afstöðu sína til kjarnorkuáætlun-
ar óbreytta, þrátt fyrir tilboð Evr-
ópusambandsins sem hvetur til 
þess að draga úr auðguðu úrani.

Talsmaður stjórnvalda sagði 
Írani tilbúna að ganga til samn-
ingaviðræðna við heimsveldin 
gegn þeirri kröfu að viðræðurnar 
tækju fyrir rétt Írans til kjarn-
orku. Þetta kom fram á fréttavef 
breska ríkisútvarpsins í gær. 

Ekki hefur verið gert opinbert 
hvað fólst í tilboði Evrópusam-
bandsins né greint nákvæmlega 
frá því hvert svar stjórnvalda í 
Íran við tilboðinu  var. Fréttaritar-
ar segja þó þessa yfirlýsingu bera 

með sér að írönsk stjórnvöld séu 
ekki tilbúin til að hægja á kjarn-
orkustarfsemi sinni. Einnig er 
haft eftir Gholamhossein Elham, 
talsmanni íranskra stjórnvalda að 
„Íran muni ekki gefa eftir í rétti 
sínum til kjarnorku. Afstaða Írans 
til notkunar kjarnorku í friðsam-
legum tilgangi hefur ekki breyst 
og í viðræðum verði þess krafist 
að engin alþjóðleg réttindi töpuð-
ust.“

Fréttaritari breska ríkisút-
varpsins, John Leyne, sagði erfitt 
að sjá að nokkrar viðræður færu 
fram ef Íranir væru ekki tilbúnir 
til málamiðlana.

 - rat

Samningaviðræður Evrópusambandsins og Írans um eyðingu kjarnorkuvopna:

Óbreytt afstaða til kjarnorkuáætlunar
STANGVEIÐI Landssamband 
veiðifélaga lýsir þungum áhyggj-
um af hnignun stórlaxa í íslensk-
um ám, í ályktun sem samþykkt 
var á aðalfundi sambandsins í júní.

Fundurinn beinir þeim tilmæl-
um til þeirra veiðifélaga, sem ekki 
hafa sett reglur um að sleppa 
stórlaxi, að grípa þegar til aðgerða 
í þeim efnum.

Einnig telur fundurinn að 
stórfelldar sleppingar gönguseiða í 
vatnsföll, þar sem sjálfbærir 
stofnar laxfiska eru fyrir, kunni að 
orka tvímælis. Lagt er til að stjórn 
sambandsins kanni hvort ekki sé 
rétt að setja nánari reglur um 
sleppingar af þessu tagi. - kg

Landssamband veiðifélaga:

Aðgerða þörf 
vegna stórlaxa

ÞÝSKALAND, AP Angela Merkel, 
kanslari Þýskalands, segir að 
Evrópusambandið leiti „allra 

mögulegra 
refsiaðgerða“ 
gegn ríkisstjórn 
Roberts 
Mugabe 
Simbabvefor-
seta.

„Við munum 
íhuga allar 
mögulegar 
refsiaðgerðir til 

að athuga hvað fleira við getum 
gert, svo sem ferðabönn,“ segir 
hún í viðtali við AP. 

Robert Mugabe var nýlega 
endurkjörinn forseti Simbabve í 
kosningum sem eftirlitsmenn 
segja hvorki hafa verið frjálsar 
né sanngjarnar. Vesturlönd hafa 
þrýst á um aðgerðir gegn 
Mugabe, en Afríkuleiðtogar hafa 
lítið gagnrýnt hann.  - gh

Merkel um Simbabve:

Hertar refsiað-
gerðir ESB

ANGELA MERKEL

VINNUMARKAÐUR Félag frétta-
manna hefur náð samkomulagi 
við Samtök atvinnulífsins um 
nýjan kjarasamning. Samkvæmt 
honum fá fréttamenn eingreiðslu 
að fjárhæð 40 þúsund krónur 1. 
júlí og öll mánaðarlaun hækka 
um 21 þúsund krónur sama dag, 
ef samningurinn verður sam-
þykktur. 

Hinn 1. mars verður skipt um 
launakerfi og tekin upp ný 
launatafla með fjórum launa-
flokkum, fyrir byrjendur, eftir 
eins árs starf, þriggja ára starf 
og loks fyrir þá sem gegna 
stjórnunarstöðum. Þórhallur 
Jósepsson, formaður samninga-
nefndar fréttamanna, segir að um 
lágmarkslaun sé að ræða.

Gildistími samningsins er 30 
mánuðir, til ársloka 2010. - ghs

Félag fréttamanna:

Gerir samning 
til 30 mánaða

EFNAHAGSMÁL Ármann Kr. 
Ólafsson, þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins í Suðvesturkjördæmi, 
lýsir yfir 
vonbrigðum 
með þá 
ákvörðun 
Seðlabankans 
að lækka ekki 
stýrivexti og 
segir hana 
vekja spurning-
ar um það hvort 
bankinn geti 
horfst í augu 
við raunveruleikann. Þetta kemur 
fram á bloggsíðu Ármanns, 
armannkr.blog.is.

Orðrétt skrifar Ármann: 
„Gerðu menn sér ekki grein fyrir 
því að það kæmi að skuldadögum 
fyrr eða síðar?“ og „Hefur 
verðbólgu einhvers staðar verið 
eytt með því að ýta undir aukna 
neyslu?“ - kg

Ármann Kr. Ólafsson:

Ósáttur við 
Seðlabankann

ÁRMANN KR. 
ÓLAFSSON

VESTMANNAEYJAR 180 milljónir 
verða veittar til ýmissa verkefna 
sem unnin verða á starfsstöðvum 
Nýsköpunarmiðstöðvar í Reykja-
vík, Vestmannaeyjum, Ísafirði og 
Höfn í Hornafirði. Þetta kemur 
fram í samkomulagi sem undirrit-
að var í gær milli Nýsköpunarmið-
stöðvar og iðnaðarráðuneytis um 
framkvæmd verkefna byggðaá-
ætlunar 2008-2009.  

Össur Skarphéðinsson iðnaðar-
ráðherra og Þorsteinn Ingi Sigfús-
son, forstjóri Nýsköpunarmið-
stöðvar, undirrituðu samninginn á 
goslokahátíð í Vestmannaeyjum 
en samningurinn markar meðal 
annars tímamót fyrir starfsstöð 
Nýsköpunarmiðstöðvar í Vest-
mannaeyjum sem var opnuð í júní 
síðastliðnum. Tvö verkefni í 
Eyjum fá styrk. Annars vegar fær 
þekkingarsetur á sviði frumgerða-
smíði, eða stafræn smiðja, fimm 

milljónir og hins vegar fær rann-
sókna- og þróunarverkefni um 
hagnýtingu á varmadælum fimmt-
án milljónir. Frosti Gíslason er 
verkefnisstjóri í Vestmannaeyj-
um. 

„Ég er óskaplega ánægður og 
þakklátur fyrir að lagðir séu fjár-
munir í verkefni á landsbyggð-
inni. Svona fjárveitingar hafa 
mikla þýðingu fyrir okkur og geta 
haft margfeldisáhrif þegar kemur 
að vinnslu á verkefnunun sjálfum 
og einnig við vinnslu á niðurstöð-
um verkefna.“

 - rat

Nýsköpunarmiðstöð og iðnaðarráðuneyti undirrita samkomulag:

180 milljónir til nýsköpunar

ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON Iðnað-
arráðherra kjáir framan í svartfugls-

unga í Klettshelli. Rækjusnittur 
voru í boði við undirritunina og át 

unginn rækjur með bestu lyst. 
MYND/ÓSKAR

FRÉTTASKÝRING: Hælisleitendur á Íslandi

FRÉTTASKÝRING
KLEMENS ÓLAFUR ÞRASTARSON
klemens@frettabladid.is

Íslendingar neita flestum um skjól

Telur þú að rétt hafi verið að 
vísa flóttamanninum Paul 
Ramses úr landi?

Já  37,7%
Nei  62,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Heldur þú að uppsagnirnar á 
RÚV hafi verið eina mögulega 
sparnaðarúrræðið?

Segðu skoðun þína á vísir.is

HAAG, AP Áfrýjunarréttur stríðs-
glæpadómstólsins fyrir fyrrum 
Júgóslavíu hefur sýknað Bosníu-
múslimann 
Naser Orik af 
ákæru um 
stríðsglæpi.

Orik var 
sakfelldur af 
undirrétti 
dómstólsins 
fyrir að hafa 
ekki komið í veg 
fyrir morð og 
pyndingar serbneskra fanga í 
bænum Srebrenica. Orik leiddi 
vörn bæjarins gegn Bosníu-
Serbum árið 1995. Þeir myrtu þar 
átta þúsund borgara í versta fjölda-
morði Evrópu eftir seinni heims-
styrjöld. 

Áfrýjunarrétturinn taldi ekki 
sýnt að Orik hefði stjórnað aftöku 
Serbanna.  - gh

Bosníu-músliminn Naser Orik:

Sýknaður af 
stríðsglæpum

NASER ORIK

AFSTAÐA ÓBREYTT Íranir eru ekki tilbún-
ir til að draga úr kjarorkustarfsemi sinni. 

Fari svo að Paul Ramses 
verði neitað um hæli á 
Ítalíu, og íslensk stjórn-
völd endurskoði ekki 
ákvörðun sína, verður 
Paul að öllum líkindum 
sendur aftur til Kenía.

Vinir hans og 
eiginkona segja Paul 
í verulegri lífshættu í 
heimalandinu. Hann 
hafði afskipti af stjórn-
málum og bauð sig fram 
í kosningum. Andstæð-
ingar hans vinni að því 

leynt og ljóst að koma 
keppinautum sínum fyrir 
kattarnef.

„Ég veit að lögreglan 
kom í maí síðastliðnum 
og var að leita að honum. 
Íslendingarnir sem voru 
þá í Kenía [hjá ABC-
barnahjálp] geta staðfest 
það,“ segir Rosemary 
Atieno, eiginkona Pauls.

„Ef hann verður sendur 
þangað sjáum við hann 
kannski aldrei aftur,“ segir 
hún. 

HITTAST ÞAU AFTUR Í KENÍA?

PAUL OG ROSEMARY 
nýgift í Kenía.

„Ef þeir senda mig til Kenía bið 
ég um að einhver sjái um konuna 
mína og litla barnið mitt. Ég get 
ekki til þess hugsað að það verði 
fátækur betlari á götunum, ef ég 
verð drepinn. Ég get ekki beðið um 
neitt mikilvægara en þetta,“ segir 
Paul Ramses.

Hann vill þakka öllum sem hafa 
sýnt máli hans áhuga og hafa beðið 
fyrir honum. Sjálfur segist hann 
biðja fyrir íslenskum stjórnvöldum, 
sem hafi ef til vill sent hann í opinn 
dauðann.

Paul er vonlítill um að Ítalir taki 
við honum og segir að jafnvel 
lögreglan þar furði sig á því að hann 
hafi verið sendur til Ítalíu. 

„Öll sönnungargögnin eru á 
Íslandi og þeim var skilað til Útlend-
ingastofnunar.

ABC-barnahjálp er til dæmis með 
sönnur þess að ég er á dauðalista 
stjórnvalda,“ segir hann. 

Hann spyr sig hvort Ítalir séu 
líklegri að taka við sér, ef „ríkt land 
eins og Ísland vill ekki gera það“.

Paul mun líklega verða í 
Sentrone-búðunum í þrjár vikur, 
áður en ákvörðun verður tekin um 
hans mál.

Hann segist ekki hafa minnst á 
það í umsókn sinni til Útlendinga-
stofnunar að hann ætti nánan ætt-
ingja á Íslandi, Lydiu Henrysdóttur.  

„Ég vissi ekki að það gæti haft 
áhrif. Umsókn mín snerist um stöðu 
flóttamanns en ekki um fjölskyldu 
mína. Ég hélt að þetta snerist um 
að hjálpa þeim sem eru í hættu,“ 
segir hann.

BIÐUR UM VÆGÐ FYRIR BARNIÐ SITT

PAUL OG FÍDEL SMÁRI Sonur Pauls og Rosemary er skírður í höfuðið á Eiði Smára 
Guðjohnsen, en Paul er mikill aðdáandi hans og hefur fylgst með honum síðan 
hann lék með Chelsea.

KJÖRKASSINN
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Eftir Svein 
Andra Sveinsson

Ísland er Evrópuþjóð; í Evrópu 
eru okkar helstu markaðir og til 

annarra landa Evrópu sækja 
Íslendingar til náms og starfa. 
Evrópusambandið sem byrjaði 
sem Kola- og Stálbandalag Evrópu 
og stofnað var til að varðveita 
friðinn í álfunni hefur smátt og 
smátt verið að stækka og innri 
uppbygging þess að breytast. Er 
svo komið að langflest ríki Evrópu 
hafa gengið til liðs við ESB og 
saman mynda þau eitt markaðs-
svæði þar sem landamæri hafa 
verið afnumin í viðskiptum innan 
svæðisins. Í samræmi við þessa 
sýn hafa ríkin sameiginlegan 
seðlabanka og þau nota sömu 
myntina í viðskiptum á svæðinu; 
evru (með örfáum undantekning-
um. Hið frjálsa flæði vöru, þjón-
ustu, vinnuafls og fjármagns 
innan sambandsins stuðlar að 
auknum hagvexti innan aðildar-
ríkjanna og styrkir samkeppnis-
stöðu þeirra. 

Evrópska efnahagssvæðið
Með aðild að Evrópska efnahags-
svæðinu í gegnum EFTA hefur 
Íslandi að sumu leyti tekist að nýta 
það jákvæða í starfsemi ESB, en 
vegna þess hve ríkin sem þannig 
tengjast ESB eru fámenn og fá eru 
samskiptin við EFTA
 afgangsstærð auk sem EFTA-ríkin 
eru áhrifalaus um allar ákvarðanir 
ESB sem síðan öðlast gildi á hinu 
Evrópska efnahagssvæði. Að auki 
er ekki fullkomið frjálst flæði vöru 
og þjónustu innan Evrópska efna-
hagssvæðisins eins og í ESB. 
Greiða þarf vörugjöld af vörum 
sem flutt eru inn frá ríkjum ESB 
og ýmsar álögur leggjast á vörur 
sem við flytjum til ríkja innan 
ESB.

Helstu kostir þess að ganga í 
ESB og evrópska myntsamstarfið 
eru þeir að við það verðum við 
hluti af stærra efnahags- og mark-
aðskerfi. Við það samlagast Ísland 
þeim kjörum sem gilda í ríkjum 
ESB; vextir lækka, bæði almennt 
og af húsnæði sem og vanskila-
vextir, verðtryggingin hyrfi, verð 
myndi lækka á neysluvörum, ekki 
síst af landbúnaðarafurðum o.s.frv. 
Hagvöxtur myndi taka mikinn 
kipp upp á við og velmegun aukast 
til mikilla muna.

Ekki sjáanlegir gallar við aðild
Þrjú atriði hafa andstæðingar Evr-
ópusambandsaðildar aðallega 
nefnt aðild til foráttu: 

a) Íslendingar framselji hluta af 
fullveldi sínu til sambandsins.

b) Fiskimiðin opnist fyrir erlenda 
aðila og þeim verði stýrt frá 
Brussel.

c) Skrifræði ríki í Evrópusam-
bandinu.

Um fullveldisframsalið er það 
að segja að fullveldi er teygjan-
legt hugtak og í raun er verulegt 
álitaefni hvort við séum með aðild 
að ESB ekki í raun að styrkja full-
veldi landsins. Í dag eru það stofn-
anir ESB sem setja okkur Íslend-
ingum í raun og veru lög á reglur 
á fjölmörgum sviðum. Undirbún-
ingur, setning og framkvæmd 
regluverks ESB er í höndum stofn-
ana þess og sem EFTA-ríkjunum 
er síðan skammtað úr hnefa. Gera 
EFTA-ríkin ekki annað en að lög-
leiða eða staðfesta það án nokk-
urra breytinga. Með aðild að ESB 
verður Ísland hluti af þeim stofn-
unum sem setja reglurnar og virk-
ir aðilar í lagasetningarferlinu. 
Má því má segja að með því sé 
verið að útvíkka fullveldið. Það er 
að auki lögfræðilega fráleitt að 
halda því fram að frjálst og full-
valda ríki sem tekur ákvörðun um 
að gerast aðili að fjölþjóðlegum 
samtökum nokkurra ríkja eins og 
ESB og felur því yfirþjóðlegt vald 
til ákvarðana sem fyrir aðild voru 
í höndum stjórnvalda viðkomandi 
ríkis, sé með þessu að afsala sér 
fullveldi sínu að einhverju leyti, 
þegar það er haft í huga að þessi 
sömu stjórnvöld geta á hvaða 
tímapunkti sem er sagt sig úr ESB 
og þar með svipt hinar yfirþjóð-
legu stofnanir ESB hinu yfirþjóð-
lega valdi.

Fiskimiðin munu eftir sem áður 
við óbreytt kvótakerfi vera lokuð 
fyrir erlendum fiskiskipum enda 
byggist kvóta-
kerfið á úthlut-
un á grundvelli 
veiðireynslu. 
Svo lengi sem 
úthlutun afla-
heimilda byggir 
á slíkum málefna-
legum sjónarmið-
um en mismuna 

ekki fiskiskipum á grundvelli 
þjóðernis geta stofnanir ESB ekki 
haggað við því. Svo hittir hins 
vegar á að nánast engin skip af 
erlendum toga, ef undan eru skild-
ar nágrannaþjóðir okkar Norð-
menn, Grænlendingar og Færey-
ingar, hafa slíka veiðireynslu að 
leiði til úthlutunar aflaheimilda. 
Stjórnun fiskveiðanna yrði ávallt 
falin íslenskum stjórnvöldum, 
sem gæta yrðu þess að mismuna 
ekki við aðgerðir sínar, eins og 
lokanir svæða, möskvastærð 
o.s.frv., innlendum og erlendum 
aðilum. Augljóst má einnig telja 
að framkvæmdastjórn ESB fæli 
íslenskum stjórnvöldum að ákveða 
heildarafla á Íslandsmiðum.

Skrifræði er ekkert meira innan 
ESB en í hvaða stofnunum eða 
ríkjum sem er. Hafa ber í huga að 
stjórnsýslu sambandsins er fyrst 
og fremst ætlað að koma í veg 
fyrir að aðildarríkin setji upp 
hindranir í vegi hins frjálsa flæðis 
milli landanna og þarf því að vera 
sterk til að geta staðið í fæturna 
gegn slíkum tilburðum.

Eftir engu að bíða
Ísland á strax að sækja um aðild 
að ESB. Í kjölfar aðildarumsóknar 
hefjast aðildarviðræður og í þeim 
viðræðum skýrist í fyrsta lagi 
hvaða heimavinnu íslensk stjórn-
völd þurfa að vinna, efnahagslega 
og stjórnskipulega áður en til 
aðildar getur komið og í öðru lagi 
hverjir skilmálar verða í aðildar-
samningi Íslands við ESB. Telji 
íslensk stjórnvöld aðildarsamning 
Íslands og ESB ásættanlegan er 
samningurinn borinn undir þjóð-
aratkvæði. 

Fyrir undirrituðum hafa ekki 
verið færð haldbær rök fyrir því 
að breyta þurfi stjórnarskrá 
íslenska lýðveldisins við aðild að 
Evrópusambandinu. Sé það hins 
vegar niðurstaða vísra lagaspek-
inga að þess þurfi yrðu slíkar 
breytingartillögur einfaldlega 
bornar undir þjóðaratkvæði um 
leið og aðildarsamingur og síðan 
endanlega samþykktar í samræmi 
við það ferli sem stjórnarskráin 

kveður á um.
Það er pólitísk spurning 
hvort Ísland eigi að ger-

ast aðili að ESB eða 
ekki. Fráleitt er að 
gangast fyrir stjórn-
skipulegum breyting-
um innanlands ef 
aðildarumsókn skilar 
ekki ásættanlegum 
samningi. Þau skilyrði 
sem uppfylla þarf til 
þess að geta gengið í 
Myntbandalagið eru 
þess eðlis að íslenskum 
stjórnvöldum ber að 
stefna að þeim sem 
markmiðum í sinni efna-

hagsstjórn, hvort sem 
aðildrumsókn er uppi á 

borðinu eða ekki.

Höfundur er 
hæstaréttarlögmaður. 

L
eiðtogar sjö mestu iðnvelda Vesturlanda auk Rússlands 
eru nú að tínast til japönsku eyjarinnar Hokkaído, þar 
sem þeir munu sitja á rökstólum um heimsmálin næstu 
daga. Tvennt er efst á baugi í hinum árvissu viðræðum 
þeirra að þessu sinni: efnahagsmál og aðgerðir gegn 

loftslagsbreytingum. 
Í loftslagsmálunum er markmiðið að fá öll G8-ríkin til að ákveða 

að ganga á undan með góðu fordæmi og skuldbinda sig til að draga 
verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda fyrir árið 2020 og enn 
meira fyrir árið 2050. Margir telja nauðsynlegt að velmegunar-
iðnveldin sýni forystu í þessu máli ef líkur eiga að vera á því að 
loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna í Kaupmannahöfn á næsta 
ári skili árangri, það er sáttmála um samstillt átak þjóða heims um 
að draga úr útblæstri sem tekið getur við þegar Kyoto-bókun lofts-
lagssáttmála SÞ rennur úr gildi árið 2012. Litlar líkur eru á því að 
ríki eins og Kína og Indland, sem eru undanþegin losunarhömlum 
Kyoto-bókunarinnar en auka hröðum skrefum jarðefnaeldsneytis-
drifna orkunotkun sína, fallist á að taka á sig slíkar hömlur nema 
„velmegunarveldin“ sýni gott fordæmi. 

Þetta verður síðasti G8-fundurinn sem George W. Bush Banda-
ríkjaforseti sækir. Eins og kunnugt er hefur hann í forsetatíð sinni 
staðið fast gegn því að Bandaríkjamenn – sem eyða um fjórðungi 
allrar orku í heiminum þótt þeir séu aðeins um fimm prósent íbúa 
heims – taki á sig skuldbindingar í þessa veru. Hið snarhækkaða 
olíuverð – það hefur tvöfaldast frá því á síðasta G8-leiðtogafundi 
í Þýzkalandi í fyrrasumar – hefur hins vegar skapað nýjan hvata 
til aðgerða til að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis. Það er þessi 
hvati sem eflir mönnum von um að Bandaríkjamenn hætti að 
reyna að vera stikkfrí frá hinu alþjóðlega átaki gegn orkusóun 
og losun gróðurhúsalofttegunda. Vitneskjan um að báðir forseta-
frambjóðendurnir vestra eru öðruvísi þenkjandi um þessi mál en 
sá fráfarandi eflir þá von enn frekar.

Ríkisstjórn Íslands hefur líka sett sér metnaðarfull markmið 
um að draga úr losun af þessu tagi á næstu áratugum. Hún hefur 
reyndar sett sér ýmis önnur markmið sem eiga að stuðla að vist-
vænni háttum landsmanna, ekki sízt í samgöngum. Aðgerða sem 
eru til þess fallnar að stuðla að því að þessi markmið náist hefur 
hins vegar lítt orðið vart. Með tilliti til þess að Ísland á raunhæft 
tækifæri til að verða fyrsta þróaða land heims sem verður nánast 
óháð jarðefnaeldsneyti, væri markvisst að því stefnt, sætir þetta 
aðgerðaleysi nokkurri furðu. 

Með því að breyta reglum um gjaldheimtu af bílum og eldsneyti 
eins og lagt er til í nýlegri skýrslu stjórnskipaðs starfshóps væri 
strax mikilvægt skref stigið í þessa átt. Þar með sköpuðust loks 
áþreifanlegir hvatar fyrir almenning að haga fjárfestingum sínum 
og neyzlumynstri í þeim stóra útgjaldalið hverrar fjölskyldu sem 
einkabíllinn er þannig, að stórlega drægi úr bensín- og dísilolíu-
brennslu bílaflotans. 

Þetta væri þó aðeins byrjunin. Raf- og lífeldsneytisvæðing bíla-
flotans og almenningssamgangna væri næsta skref, síðan skipa-
flotans, og þannig áfram unz Ísland yrði nánast óháð olíu. Orku-
berinn vetni gæti líka gegnt hlutverki. Með því að flýta þessari 
þróun með markvissum aðgerðum stjórnvalda gæti Ísland fest í 
sessi ímynd sína sem vistvænt en hátæknivætt velmegunarsamfé-
lag og gegnt fordæmishlutverki fyrir önnur lönd heimsins. 

Forysta G8 um aðgerðir gegn loftslagsbreytingum:

Metnaður Íslands
AUÐUNN ARNÓRSSON SKRIFAR 

Þjóð meðal annarra 
Evrópuþjóða

Ótakmörkuð heimska
Margrét Sverrisdóttir virðist enn um 
sinn þurfa að bíða fyrirgefningar 
fyrrum samherja sinna úr Frjálslynda 
flokknum fyrir að yfirgefa þá í fússi 
fyrir hálfu öðru ári. Tveir þeirra, þeir 
Jón Magnússon og Magnús Þór 
Hafsteinsson, láta Margréti fá það 
óþvegið á bloggsíðu Jóns vegna 
framgöngu hennar sem formaður 
Kvenréttindafélags Íslands í 
nýlegri heimsókn til Írans 
og ummæla eftir ferðina. 
Þeim þykir hún gera 
afar lítið úr bágri stöðu 
kvenna í heims-
hlutanum. „Eru 
engin tak mörk fyrir 
heimsku Margrétar 
Sverrisdóttur?“ spyr 
Magnús í athugasemd.

Handklæðin hans Jóns
Jón Magnússon virðist hins vegar 
manna fróðastur um málefni Mið-
Austurlanda og opinberar því til 
sönnunar glænýjar upplýsingar í 
téðri bloggfærslu, nefnilega þær að 

kúgaðar konur í múslimaríkjum 
gangi jafnan um með 
höfuð sitt sveipað 
handklæði. „Á tveim 
myndum sem fylgja 
viðtalinu er formaður-
inn með handklæði 
um höfuðið, tákn 
kvennakúgunar 
og ófrelsis“, skrifar 
þingmaðurinn. 
Þessi ógeð-
felldu tákn 
kvenna-

kúgunar og 

ófrelsis eru seld hérlendis í flestum 
betri stórmörkuðum. Neytendafröm-
uðurinn Jón getur varla látið það 
óátalið.

Sivjaðar útvarpsfréttir
Siv Friðleifsdóttir var í tvígang sögð 
varaformaður Framsóknarflokksins í 
kvöldfréttum Útvarps í gær. Valgerður 

Sverrisdóttir, raunverulegur vara-
formaður flokksins þegar síðast 
fréttist af honum, getur varla hafa 
verið kát með það. Það segir 
kannski sitt um stöðu Framsókn-
ar að fréttamenn skuli gleyma 

því hverjir halda þar um hvaða 
tauma. Eða þá að fram fari 
kosningar innan flokksins sem 
enginn tekur eftir nema fránir 
fréttahaukar útvarps.
  stigur@frettabladid.is



Nú hafa öll heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri fengið þátttökuseðil sendan heim. Það eina sem 
krakkarnir þurfa að gera er að teikna mynd af PO eða vinum hans og vandamönnum og þeir gætu unnið miða á 
KUNG FU PANDA fyrir alla fjölskylduna! Einnig er hægt að nálgast þátttökuseðilinn í öllum útibúum Byrs.

Myndirnar þurfa að berast í síðasta lagi þann 8. júlí í næsta útibú Byrs. Dregið verður úr öllum innsendum 
myndum 9. júlí  og vonandi verður heppnin með ykkur. Nöfn allra vinningshafa verða birt á heimasíðunni 
www.byr.is.

Pandasparnaður – ÞAÐ ER GAMAN AÐ SPARA SAMAN.

Allir foreldrar sem leggja með krökkunum sínum 1.000 kr. eða meira inn á FRAMTÍÐARSJÓÐ
fá aðrar 1.000 kr. í pandasparnað frá Byr.*

Þar með hefur barnið þitt fengið 100% pandagóða ávöxtun á aðeins einum degi. 
Pandasparnaður gildir til 15. ágúst og hentar mjög vel öllum börnum 15 ára og yngri.

Sumarleikur Byrs og fjölskyldunnar 
100 heppnar fjölskyldur vinna bíómiða á hina frábæru mynd 
KUNG FU PANDA – taktu þátt!

Byr  sparisjóður | Sími 575 4000 |  www.byr.is
*Gildir einu sinni fyrir hvert barn
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Þið heilsist innilega og virðist þekkjast, hvað 
vitið þið um hvort annað?
Sigmar: Allt!
Silla: Ekki neitt.
Sigmar: Ég hef náttúrlega vitað hver Silla er 
frá því hún var krakki enda þekkti ég for-
eldra hennar á Ríkisútvarpinu. Nú veit ég, 
sem náttúrlega hryggir mig á vissan hátt, að 
Silla er farin yfir til kapítalistanna og farin 
að vinna á Baugsmiðli.
Silla: Jú, jú, þetta var ekki auðveld ákvörðin. 
Svolítið eins og að skilja held ég. Fyrir mér 
er Ríkisútvarpið eins og fjölskylda. En ég er 
ótrúlega glöð í dag enda hafa allir gott af því 
að skipta um vinnu. Segi ég … þetta er í 
annað sinn sem ég skipti um vinnu.
Sigmar: Ég hélt að þú myndir aldrei hætta á 
RÚV. Hélt að það væri nú bara ekki einu 
sinni inni í myndinni.
Silla: Það var það heldur ekkert. Ég fékk 
náttúrlega RÚV-stimpil á rassinn við fæð-
ingu og vissi þá að ég yrði að vinna þar það 
sem eftir væri. 
Sigmar: Ég man fyrst eftir þér þegar ég 
byrjaði að vinna á útvarpinu árið 1973. Þá 
hefur þú verið …
Silla: Þá var ég tíu ára og búin að vinna í 
útvarpinu í tíu ár. En ef ég hugsa um Sigmar 
þá hugsa ég um mat, skotveiði, viskí og 
Spaugstofuna. Þú ert svo heppinn nefnilega, 
það hefur aldrei verið gert grín að mér í 
Spaugstofunni.

Veiðimaðurinn og mótorhjólapían 
Nefnið þrjá hluti um hvort annað sem þið 
vitið ekki hvort eru sannir eður ei en gætuð 
engu að síður trúað að væru það.
Silla: Ég held að Sigmari finnist gott eftir 
góðan dag að setjast í besta stólinn sinn, 
setja lappirnar upp á skemil og skoða bækur 
um Skotland.
Sigmar: Það er mjög frumlegt.
Silla: Svo held ég að honum finnist mjög 
gaman að njóta lífsins og reyni að gera eins 

mikið af því og hann getur. Reyni jafnvel að 
taka krók á sinni leið til þess að geta slakað á 
og notið lífsins. Í þriðja lagi held ég, af því 
hann er svo mikill gúrmei kall, að honum 
finnist frábært að fá sér eina pulsu og kók.
Sigmar: Já, þetta er nú allt rétt nema þetta 
með Skotland. Ég hef held ég bara aldrei 
skoðað bók um Skotland.
Silla: Er það ekki? Ég sé þig alveg fyrir mér 
undir teppi með svoleiðis bók. Það tengist 
eitthvað veiðinni, þú kannski ferð til Skot-
lands að veiða?
Sigmar: Jú, jú, ég hef gert það. Veiddi krón-
hjört.
Silla: Einmitt.
Sigmar: Það er eitt sem ég held, kannski er 
það misskilningur, en ég held að Silla sé 
áhættufíkill og aki mótorhjóli, án þess að ég 
viti það. Í öðru lagi held ég að hún sé mjög 
hrifin af rómantískum óperum og í þriðja 
lagi grunar mig að Silla lesi mikið mat-
reiðslubækur en fari sjaldan eftir þeim.
Silla: Það er alveg rétt.

Dýrafræði að hætti Walt Disney
Fólk sér hvítabirni í hverju skúmaskoti. 
Hvernig mynduð þið bregðast við ef þið mætt-
uð slíkri skepnu á förnum vegi og gætuð þið 
hugsað ykkur að borða ísbjarnarkjöt?
Silla: Hver getur borðað ísbjarnarkjöt? Það 
er svo eitrað. En ef maður gæti verið viss um 
að það væri ekki eitrað væri ég alveg til í að 
smakka.
Sigmar: Það er étið á Grænlandi. Ef maður 
sæi hvítabjörn og væri með einhvern félaga 
sinn með sér sem hleypur hægar en maður 
sjálfur þá myndi maður bara hlaupa, en ann-
ars gera sem minnst.
Silla: Ég held ég myndi standa alveg kyrr. 
Neeeeei. Ég sá einhvers staðar leiðbeiningar 
um hvernig á að bregðast við og maður á til 
dæmis ekki að hlaupa hratt í burtu.
Sigmar: Nei, ekki nema það sé einhver með 
manni sem hleypur hægar.
Silla: Þarna kom skepnuskapurinn fram í 
þér! Á maður ekki líka að forðast að horfa í 
augun á birninum? Ég veit eiginlega ekki 
hvað ég ætti að gera. Play dead?

Sigmar: Bara láta eins og maður sjái hann 
ekki. Look busy.
Silla: Já, og labba fram hjá og bjóða góðan 
dag.
Sigmar: Það er skrítið með dýr að ef þú 
hundsar þau þá eru þau oft mjög spök. En ef 
ég hefði tök á því myndi ég auðvitað reyna 
að veiða hann.
Silla: Veistu hvað ég myndi gera þá? Ég 
myndi rífa af þér byssuna og stinga henni 
upp í rassxxxxx á þér. Annars var þetta 
ísbjarnarmál allt saman farið að verða eins 
og eitthvað Keikódæmi.
Sigmar: Það er því miður ekkert hægt að 
gera annað en aflífa þá. Þessi dýr sem þvæl-
ast hingað eru örmagna og myndu varla lifa 
flutning af þannig að ég myndi nú mæla með 
því við alla Skagfirðinga sem eru að tína ber 
eða reka rollur að vera vopnaðir.
Silla: Getur þú ekki lánað þeim eitthvað af 
byssunum þínum?
Sigmar: Njaaa. Ég tími því nú ekki. Æ, þessi 
umræða var svo ömurleg með þennan bless-
aða hvítabjörn. Það er komið fullt af fólki 
sem hefur lært sína dýrafræði af Walt 
Disney. Ég meina lömbin sem við erum að 
grilla núna, þau frömdu ekkert sjálfsmorð. 
Þau fara ekkert í næsta læk og drekkja sér á 
haustin.

Sigmar væri í peningaþvætti
Menn hafa áhyggjur af því að skipulögð 
glæpastarfsemi erlendra glæpahópa sé að 
ryðja sér til rúms hér á landi. Hvernig á að 
bregðast við því? Sigmar, ef Silla væri háska-

legt glæpakvendi í hvaða glæpum myndi 
hún þá sérhæfa sig og, Silla, hvers konar 
glæpon gæti Sigmar verið?
Sigmar: Ég held að Silla væri að stela bílum. 
Hún væri bílaþjófur og seldi þá til Lett-
lands. Annars held ég að það eigi að bregð-
ast við þessu af hörku. Það er líka óhugnan-
legt helvíti að fólk geti komist upp með það 
að hrækja á lögguna. Reyndar væri Silla 
örugglega ekkert í því.
Silla: Nei, ég hræki aldrei.
Sigmar: Ég held að Silla hafi duldan áhuga á 
að ganga í mótorhjólalögguna og kæmi mér 
ekki á óvart að hún gerði það einhvern tím-
ann.
Silla: Já, svona þegar ég skipti næst um 
starf. Af því ég er nú svo dugleg við það. En 
Sigmar sem glæpon … Ég hugsa að þú færir 
út í peningaþvætti
Sigmar: Já, ég held það myndi henta mér 
mjög vel.

Að öðru. Ljósmæður berjast fyrir kjörum 
sínum. Hver finnast ykkur sanngjörn laun 
fyrir að hjálpa börnum í heiminn? Ef þið 
væruð ljósmæður, hvaða þekkta einstakl-
ingi vilduð þið getað stært ykkur af að hafa 
tekið á móti?
Silla: Mér finnst að ljósmæður eigi bara að 
vera með sömu laun og læknar. Þær eru 
með sex ára háskólanám að baki og ótrú-
lega klárar. Hvað eiga þær að fá í laun, 
hmm … kannski 500 þúsund?
Sigmar. Ég held þær ættu nú ekki að vera 
með alveg sömu laun og læknar. Þeir eru 

Byðu Össuri með í útilegu
Ef Sigurlaug M. Jónasdóttir væri ljósmóðir vildi hún hafa hjálpað Kjarval í heiminn. Hefði Sigmar B. Hauksson hins vegar 
glaður tekið á móti Björk. Þórgunnur Oddsdóttir hitti mótorhjólagellu og veiðimann á rökstólum og ræddi við þau um útilegur, 
ísbirni og illa lyktandi vegasjoppur. 
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Á RÖKSTÓLUM Sigmar: Það er komið fullt af fólki sem hefur 

lært sína dýrafræði af Walt Disney. Ég meina 

lömbin sem við erum að grilla núna frömdu 

ekkert sjálfsmorð. Þau fara ekkert í næsta 

læk og drekkja sér á haustin.

GAMLIR VINNUFÉLAGAR Þegar Sigmar byrjaði að vinna á Ríkisútvarpinu var Silla bara tíu ára en hafði þó unnið þar í áratug að eigin sögn.



SUNNUDAGUR  6. júlí 2008 11

með lengra nám. Það þarf hins 
vegar að sjá til þess að þær geti 
unnið vinnuna sína án þess að taka 
alla þessa yfirvinnu og svo er und-
arlegt að hjúkrunarfræðingar 
lækki í launum við það að bæta við 
sig námi og verða ljósmæður. 
Silla: Það er auðvitað furðulegt 
hvað þær eru með lág laun og 
þetta er grafalvarlegt mál. Við 
megum ekki missa ljósmæðurnar. 
Sigmar: Varðandi það hverjum ég 
hefði viljað taka á móti þá held ég 
að ég verði að segja Björk. Ég vinn 
í ferðaþjónustunni og það er eng-
inn Íslendingur sem er okkur jafn 
mikils virði. Hróður Bjarkar er 
svo gríðarlegur um allan heim og 
hún er svo klár og gefur svo góða 
mynd af landinu. 
Silla: Ég hefði viljað taka á móti 
Kjarval. Þá hefði ég skoðað vel á 
honum hendurnar. Það er alveg 
sama hvað maður skoðar verkin 
hans oft. Maður verður alltaf jafn-
heillaður.

Á vespu til Kirkjubæjarklausturs
Nú leggjast landsmenn í ferðalög 
og útilegur sem getur verið dýrt 
með hækkandi eldsneytis- og mat-
vælaverði. Ef þið ættuð að fara 
saman í ódýra útilegu, hvert 
mynduð þið þá fara, hvaða þrem-
ur þekktu einstaklingum mynduð 
þið bjóða með til að halda uppi 
fjörinu og hver finnst ykkur 
ofmetnasti ferðamannastaðurinn 
á Íslandi?
Silla: Hjólarðu?
Sigmar: Já, já, ég hef gaman af 
því.
Silla: Ef ég myndi lána þér vespu 
…
Sigmar: Já, ég er til í það.
Silla: Þá held ég að við færum í 
stuttan mótorhjólatúr. Það er 
spurning hvert. Ég myndi fara á 
Klaustur.
Sigmar: Það er nú heldur langt að 
fara þangað á vespu.
Silla: Já, ég fer náttúrlega á stóra 
hjólinu mínu. Þú verður á ves-
punni. 
Sigmar: Ég myndi taka Sillu norð-
ur í Steingrímsfjörð á Ströndum 
og fara í sjóstangaveiði.
Silla: Það er nú enn þá lengra að 
fara þangað.
Sigmar: Við förum ekkert á ves-
punni. Við tækjum rútuna eða 
færum á mínum fjallabíl sem 
eyðir mjög litlu. Færum svo í 
Grímsey á Steingrímsfirði og eld-
uðum aflann þar.
Silla: Ég skal gera sósuna.
Sigmar: Og hverja tækjum við 
með okkur? Ég myndi vilja hafa 
Össur Skarphéðinsson með.
Silla: Þá tæki ég bróður hans, 
Magga. Það er alltaf gaman að 
tala um álfa og drauga.
Sigmar: Ég myndi líka vilja hafa 
einhvern listamann í ferðinni. 
Gunna Þórðar, kannski.
Silla: Já, er það?
Sigmar: Hann er fæddur á Hólma-
vík og svo getur hann spilað á gít-
arinn. Eða þá Sjón, taka hann sem 
fjórða mann?
Silla: Ég er ekki alveg sammála. 
Má hann vera útlendingur? og 
þarf hann að vera lifandi? Fyrst 
ég hef Magnús með mér þá gætum 
við kannski komist í samband við 
Leonardo da Vinci.
Sigmar: En Leonard Cohen?
Silla: Nehei! Ég sofna bara þegar 
ég heyri fyrstu tónana hjá honum. 
Úff, þetta er erfitt.
Sigmar: En Össur er alveg pott-
þéttur
Silla: Já, já.
Sigmar: Hann er skemmtilegur 
og náttúrlega ferðamálaráð-
herra.
Silla: Þannig að við gætum kannski 
fengið eitthvað ókeypis …
Sigmar: Já, og kynnt hann fyrir 

þessari perlu, Steingrímsfirði. 
Silla: Ég myndi taka Halldóru 
Geirharðs og trúðinn Barböru. 
Það eru þá eiginlega tveir.
Sigmar: Þá tek ég George Bush. 
Silla: Oj.

Sigmar: Bara til að ég geti skamm-
að hann sko.
Silla: Ég hélt þú ætlaðir að segja 
til að ég geti skotið hann.
Sigmar: Neeee… ég kann nú ekki 
við það. En ofmetnasti ferða-
mannastaðurinn? Það er erfitt 
enda Ísland margbrotið. Ég myndi 
nefna vegasjoppurnar við þjóð-
veginn sem eru hryllilega dýrar 
og selja vondan mat. Ég verð yfir-
leitt mjög þunglyndur þegar ég 
kem inn á þessa staði.
Silla: Sérstaklega þegar lyktin 
tekur á móti manni.
Sigmar: Af gömlum frönskum 
kartöflum og þránuðu floti. Ég 
skil ekkert í þessu. Það ætti að 
setja upp viðvörunarskilti við 
þessa staði.
Silla: Ég held að Austurvöllur sé 
ofmetnastur.
Sigmar: Nei, ekki segja þetta. 
Hvað með Jón Sigurðsson?
Silla. Jú, ég segi Austurvöllur.
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...á milli Sillu og Sigmars eru 14 ár.

...B-ið í nafni Sigmars stendur fyrir 
Bent.

...M-ið í nafni Sillu stendur fyrir Mar-
grét.

...ef Silla ætti að bjóða Sigmari í mat 
myndi hún elda sítrónupasta eftir 
uppskrift Sophiu Loren í forrétt.

...ef Sigmar fengi að spreyta sig í Ís-
landi í dag fengi hann forsætisráð-
herra í viðtal. 

...ef Sigmar og Silla sætu í tveggja 
manna ríkisstjórn myndu þau skipta 
með sér verkum. Silla réði fyrir há-
degi og Sigmar seinnipartinn. 

...fyrsta alvöru starf Sillu við fjöl-
miðla var þegar hún las barnasögu 
í útvarpinu 12 ára gömul. Þá hafði 
hún þegar leikið í nokkrum útvarps-
leikritum.

...ef Silla tæki við hlutverki Sigmars 
í einn dag færi hún til Ítalíu á villi-
svínaveiðar. Aðallega til að komast í 
trufflurnar.

Vissir þú að...

��������		
����		�
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R
ússland er á sigur-
braut. Við rústum 
öllum í körfubolta, 
fótbolta, íshokkí og 
Eurovision!“ sagði 
Evgeni Plushenko, 

fyrrum ólympíumeistari á skaut-
um og núverandi stjórnmálamað-
ur, eftir að Rússar höfðu sigrað í 
Eurovisionkeppninni í fyrsta sinn 
í sögu landsins í maí síðastliðn-
um. Vladimir Pútín var síst spar-
ari á stóru orðin í símskeyti sem 
hann sendi Dima Bilan, söngvara 
sigurlagsins, eftir keppnina: „Enn 
einn mikilvægi sigurinn fyrir alla 
Rússa,“ kvað forsætisráðherrann 
upp úr með.

Árangur á öllum vígstöðvum
Í raun er leitun að þeirri keppni 
sem Rússland hefur ekki unnið, 
eða gengið betur í en bjartsýnustu 
menn þorðu að vona, upp á síð-
kastið. Í september í fyrra urðu 
Rússar Evrópumeistarar í körfu-
knattleik. Maí á þessu ári var 
óvenju hagstæður Rússum, en 
fyrir utan sigurinn sögulega í 
Eurovision vann landsliðið heims-
meistaratitilinn í íshokkí og knatt-
spyrnuliðið Zenit frá Pétursborg 
vann óvæntan sigur í Evrópu-
keppni félagsliða (EUFA CUP). Í 
ofanálag var borgin Sochi við 
Svartahafið valin sem vettvangur 
Vetrarólympíuleikanna árið 2014. 
Líklegt er að sú upphefð muni 
færa Rússum miklar tekjur og 
umfjöllun heimspressunnar. Einn-
ig er flestum í fersku minni fræki-
leg frammistaða rússneska lands-
liðsins á Evrópumótinu í 
knattspyrnu nú í júní.

 Rússneski björninn hefur því 
haft ærna ástæðu til að gleðjast 
upp á síðkastið, ef litið er til 
keppnissigra. Ljóst er að þeir 
miklu erfiðleikar sem fylgdu í 
kjölfar hruns Sovétríkjanna fyrir 
hartnær átján árum höfðu í för 
með sér að sjálfstraust þjóðarinn-
ar sem heildar fór niður fyrir 
frostmark. Síhækkandi heimsol-
íuverð og eftirspurn hefur bætt 
efnahaginn til mikilla muna. Einn-
ig hefur stjórnkerfi landsins öðl-
ast aukinn stöðugleika á síðustu 
árum, þótt vissulega séu stjórn-
hættir þeirra Medvedev forseta 
og Pútín forsætisráðherra 
umdeildir í meira lagi. Margir 
velta því fyrir sér hvort þessir 
þættir, samhliða glæstum íþrótta-
sigrum, séu færir um að sameina 
Rússa í trú og trausti á betri 
tíma.

Rússnesk knattspyrnuveisla á EM
 Hið kornunga knattspyrnulands-
lið Rússa kom mörgum á óvart 
með góðum árangri í nýafstöðnu 
Evrópumóti. Liðið var að öðrum 
ólöstuðum stærsti sigurvegari 
keppninnar að undanskildum 
Spánverjum, hinum eiginlegu sig-
urvegurum mótsins. Fjölmargir 
hrifust af sókndjörfum og hug-
myndaríkum leikmönnum liðsins, 
sem spila allir nema einn með 
rússneskum félagsliðum. Algengt 
var að menn spyrðu sig hvers 
vegna frábærir leikmenn á borð 
við Arshavin og Pavlyuchenko 
væru ekki á mála hjá stærstu og 
þekktustu liðum Evrópu. Svarið 
við þeirri spurningu er hið sama 
og við svo mörgum öðrum: pen-
ingar.

Niðurlæging og breyttar áherslur
Fram til loka níunda áratugarins 
voru Sovétríkin sannkallað knatt-
spyrnustórveldi. Eftir fallið tók 
hins vegar við langt niðurlæging-
artímabil. Rússneska deildin varð 
fyrir hverju fjárhagslegu áfallinu 
á eftir öðru, og áhorfendatölur 
hríðféllu ár eftir ár. Árangursríkt 
uppeldisstarf ungra leikmanna, 
sem er bráðnauðsynlegur hluti 
hverrar þeirrar þjóðar sem vill 
kalla sig knattspyrnustórveldi, 
lagðist nánast niður í kjölfarið. 
Nú er öldin önnur, þökk sé bætt-
um efnahag. Stjórnvöld hafa stór-

aukið fjárveitingar til íþrótta-
mála, og ekki þarf að koma á óvart 
að hjá þjóð með jafn ríka knatt-
spyrnuhefð og Rússland njóti 
þjóðaríþróttin mests stuðnings.

Í ofanálag hófu rússneskir olíu-
barónar og fleiri auðmenn að ausa 
peningum í rússnesku félagsliðin. 
Nýlegar fregnir frá Rússlandi 
benda til þess að sá fjáraustur sem 
hefur orðið frægur að endemum í 
úrvalsdeildum Englands, Spánar, 
Ítalíu og víðar sé nánast barna-
leikur, samanborið við fjárhæð-
irnar sem skipta um hendur dag-
lega í þeirri rússnesku. Sem dæmi 
má nefna þau ummæli Alexei 
Smertin, fyrrum fyrirliða rúss-
neska landsliðsins, að hann fái 
betur greitt hjá Lokomotiv 
Moskvu, félaginu sem hann fer til 
í sumar, heldur en í ensku úrvals-
deildinni, þar sem hann hefur leik-
ið við góðan orðstír í mörg ár. 

Einnig hefur Vitali Mutko, for-
seti rússneska knattspyrnusam-
bandsins, látið hafa eftir sér að 
Arshavin, einum af stjörnum EM, 
verði tæplega að þeirri ósk sinni 
að spila á Spáni á næstu leiktíð, af 
þeirri einföldu ástæðu að Barce-
lona, eitt allra ríkasta og frægasta 
félagslið heims, sé ólíklegt til að 
hafa efni á honum. 

Upprisa stórveldis?
Afrakstur þessara breytinga í inn-
viði rússneskra knattspyrnumála 
hefur ekki farið framhjá evrópsk-
um knattspyrnuaðdáendum upp á 
síðkastið. Upprisa rússneskrar 
knattspyrnu er altöluð um þessar 
mundir. Almennur líkindareikn-
ingur hlýtur að leiða að þeirri nið-
urstöðu að ein fjölmennasta þjóð 
heims, sem býr að ríkri knatt-
spyrnuhefð, svo ekki sé minnst á 
gríðarlegt magn fjármagns sem 
sett er í knattspyrnumál, þurfi 
ekki að bíða lengi eftir því að end-
urheimta stöðu sína sem eitt af 
helstu knattspyrnustórveldum 
veraldar.

 Sameiningarmáttur íþrótta
Á tímum Sovétríkjanna skiptu 
íþróttir miklu máli fyrir þjóðar-
ímyndina. Litið var á stóra íþrótta-
sigra sem tákn um mikilfengleika 
stórveldisins, og í raun má segja 

að íþróttum hafi verið beitt sem 
pólitísku vopni. Rússneskir vald-
hafar dagsins í dag gera enda 
mikið úr því að tíðir sigrar í 
hinum ýmsu keppnisgreinum upp 
á síðkastið séu lýsandi fyrir end-
urfæðingu stórveldisins Rúss-
lands. Ummæli Viktors Zubkov, 
þáverandi forsætisráðherra, í 
aðdraganda hins mikilvæga leiks 
Rússa og Englendinga í undan-
riðli EM í október, bera þessu 
glögglega vitni: „Þeir hafa ellefu 
leikmenn, og líka við. Þeir hafa 
tvær hendur, tvo fætur og eitt 
höfuð hver, og hið sama gildir um 
okkur. En vitið það hvað skiptir 
mestu máli? Að við, Rússar, 
unnum síðari heimsstyrjöldina. 
Og við vorum fyrstir út í geiminn. 
Áfram Rússland!“

Rússneski rithöfundurinn Alla 
Demidova hefur skrifað um hinn 
mikla vilja Rússa til að standa sig 
vel í íþróttum. Hún metur stöðuna 
þannig að íþróttir séu valdhafandi 
stjórnmálamönnum nauðsynlegar 
til að skapa hugmynd um sameig-
inlega hagsmuni meðal fólksins. 
Þegar vel gengur í keppnisíþrótt-
um eru yfirlýsingar eins og „þetta 
er bara byrjunin“, sem fá fólk til 
að trúa á bjartari framtíð, algeng-
ar. Þegar Medvedev forseti var 
spurður um ástæður góðs gengis 
Rússa í íþróttum upp á síðkastið 
sagði hann ástæðuna vera sam-
eiginlegt átak: „Rússland sam-
stillti styrkleika sína og sótti á 
öllum vígstöðvum. Veikburða ríki 
vinnur sjaldan nokkuð, hvorki í 
íþróttum né öðru.“

MIKILVÆGT Pútín og Medvedev benda á nýlega runu af íþróttasigrum Rússlands sem 
eitt af greinilegustu táknunum um upprisu stórveldisins.

ENN EINN SIGURINN Andrei Arshavin, leikmaður Zenit í Pétursborg og rússneska landsliðsins, fagnar marki sínu gegn Hollandi í átta liða úrslitum Evrópumótsins í júní. Liðið 
komst lengra en nokkur þorði að vona undir stjórn Hollendingsins Guus Hiddink og vakti aðdáun knattspyrnuaðdáenda hvarvetna.

Rússneski björninn snýr aftur 
Frábær frammistaða rússneska landsliðsins á EM í knattspyrnu er einungis eitt dæmi um fjölmarga sigra Rússa á íþrótta- (og Eur-
ovision) sviðinu upp á síðkastið. Valdhafar líta á sigra í keppnisgreinum sem lýsandi fyrir endurfæðingu stórveldisins Rússlands. 
Kjartan Guðmundsson fjallar um uppgang rússneska fótboltans og hvernig valdhafar nýta íþróttir sér í hag.

„Knattspyrnulandsliðið sneri aftur heim til 
Rússlands eftir tapið stóra gegn Spánverjum á 
EM, og var fagnað sem þjóðhetjum. Á HM 2002 
voru óeirðir á götum úti í Moskvu þegar liðinu 
gekk ekki sem best. Þetta tel ég vera ákveðið 
þroskamerki,“ segir Karl Ferdinand Thorarensen, 
innkaupastjóri hjá Emmess ís. Karl bjó í Péturs-
borg um skeið, er giftur rússneskri konu og er 
hafsjór af fróðleik og áhuga á Rússlandi.
„Niðurlægingartímabil rússneskrar knattspyrnu 
hefur verið ansi langt. Það að fólk hafi verið stolt 
af þessu unga landsliði fyrir að komast þó þetta langt í 

keppninni tel ég glöggt merki um aukna bjartsýni 
Rússa. Ég held að kveikiþráðurinn í fólki sé mun 
styttri þegar neikvæðni og svartsýni er ríkjandi.“
Karl telur nýlega íþróttasigra vera mikilvæga að 
því leyti að þeir tengi íbúa þessa stóra lands 
betur saman. „Leikmennirnir koma hvaðanæva 
að í Rússlandi. Ef eitthvað tengir öll ellefu 
tímabeltin innan landsins saman eru það svona 
sigrar. Þegar landsliðið vinnur sameinast íbúar 
allra borga í kringum liðið. Það er verulega mik-
ilvægt fyrir þjóð sem á oft og tíðum fremur lítið 

sameiginlegt innbyrðis.“

LANDSLIÐIÐ TENGIR SAMAN ÍBÚA ELLEFU TÍMABELTA

KARL 
FERDINAND 
THORARENSEN

„Nýlegir íþróttasigrar 
Rússlands eru nátengdir 
hinum mikla efnahags-
vexti í landinu síðan 1998. 
Efnahagsvöxturinn er svo 
aftur tengdur breyttum 
þankagangi þjóðarinnar,“ 
segir Alexander Maslow, 31 
árs gamall viðskiptafræð-
ingur sem býr í Pétursborg. 
„Á tímum Sovétríkjanna var 
ávallt litið á íþróttasigra sem 
afrek hins sterka ríkis. Einstakling-
arnir voru einungis tannhjól í stórri 
maskínu. Upp á síðkastið hefur 
einstaklingunum verið leyft að vera 
ábyrgir fyrir þeim sigrum sem nást 
hafa. Eftir um fimmtán ára tímabil 

þar sem nánast engir sigrar 
unnust er ekki skrýtið að 
algjör sprenging verði í 
landinu þegar nokkrir sigrar 
nást á stuttum tíma.“ 

Alexander segir unga 
Rússa taka íþróttir mjög 
alvarlega. „Unga kynslóð-
in lítur á íþróttir sem vel 
borgaða atvinnu fremur 
en áhugamál. Fyrirtæki og 
einstaklingar hafa fjárfest 

grimmt í íþróttum og íþróttasigrar 
geta sameinað fólk frá mismunandi 
þjóðum innan Rússlands í skamm-
an tíma. Menningartengsl þurfa 
þó að vera sterk til að slíkt dugi til 
lengri tíma litið.“

BREYTTUR ÞANKAGANGUR RÚSSA

ALEXANDER 
MASLOW 



Verið velkomin í Nettó
Mjódd - Salavegi - Akureyri - Höfn - Grindavík

TILBOÐIN GILDA 3. - 6. JÚLÍ
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Birt með fyrirvara um prentvillur.
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BJÖRG MAGNÚSDÓTTIR

Smyglar sér frítt á völlinn

Sparnaðarráð hinna hagsýnu
Verður humarhölum skipt út fyrir slátur þegar kreppan skellur á af fullri hörku? Hvað eiga eyðslusamir Íslendingar að gera í 
þessari ótíð? Þórgunnur Oddsdóttir heyrði í nokkrum hagsýnum einstaklingum og forvitnaðist um hvernig lifa má kreppuna af 
og njóta hennar um leið.  

Fáir kunna jafn vel að spara og stúdentar. 
Það kemur því ekki á óvart að Björg 
Magnúsdóttir, formaður stúdentaráðs 
Háskóla Íslands, lumi á ráðum sem vert 
er að nýta sér í krepputíð. „Ég fylgist allt-
af vel með og veit hvar eru kokkteilboð 
og galleríopnanir. Oft lauma ég mér á 
slíka viðburði og þykist vera menning-
arleg en stend síðan og gúffa í mig veit-
ingum. Ef maður er heppinn fær maður 
kannski kampavín eða hreindýrakjöt 
alveg ókeypis,“ segir Björg og bætir 
því við að leikurinn sé einnig spenn-
andi þar sem maður veit sjaldnast fyr-
irfram hvaða veitingar eru í boði. 

Þegar ódýr afþreying er annars 
vegar hefur Björg einnig ráð undir rifi 
hverju. „Það kostar yfirleitt eitthvað 
inn á fótboltaleiki en fátækar stúdínur, 
sem hafa áhuga á fótbolta geta 
auðveldlega smyglað sér frítt inn. 
Maður mætir bara á völlinn, 
nikkar manneskjuna í miðasöl-
unni og segir að kærastinn sé 
að spila. Mér skilst að það séu 
flestir á lausu í Fjölnisliðinu 
svo þar eru mestar líkur á að 
manni takist að telja miðasölu-
dömunni trú um að maður sé glæný 
kærasta eins liðsmannsins,“ segir Björg 
sem hefur hagsýnina einnig að leiðarljósi 
þegar hún fer í bæinn að skemmta sér um 
helgar. 

„Oft þarf maður að pissa en nennir ekki 
að bíða í röð fyrir utan staði. Á Ingólfstorgi 
og við Vegamót eru voða huggulegir 
úti kamrar en það kostar 100 krónur að kom-
ast þar inn. Þá er gott að vera búinn að und-
irbúa sig heima. Maður borar gat með raf-

magnsborvél í myntina og þræðir girni í. 
Svo þegar maður þarf að pissa setur maður 
myntina í raufina, dyrnar opnast og þá kipp-
ir maður peningnum aftur til baka og getur 
notað hann aftur og aftur,“ segir Björg en 
viðurkennir að vissulega megi deila um lög-
mæti slíkra aðgerða. 

MARGRÉT SIGFÚSDÓTTIR 

Frystikistan er 
besta sparnaðartækið
Margrét Sigfúsdóttir, skólastýra Hússtjórn-
arskólans í Reykjavík, kann að reka heimili 
og veit hvernig hægt er að forðast óþarfa 
peningaútlát. Hún segir ástandið núna 
góðan tíma fyrir unga fólkið að læra það 
sem mæður þeirra og ömmur kunnu – að 
skipuleggja innkaup og nýta hlutina.

„Ég umgengst ungt fólk mikið og finnst 
alveg skelfilegt þegar það segist ekki borða 
afganga. Hvað er að því að borða afganga? 
Fólk hendir heilu haugunum af mat eins og 
eitthvað hrikalegt gerist ef það leggur sér 
matinn frá í gær til munns,“ segir Margrét 
sem sjálf hendir aldrei afgöngum sem hægt 
er að nýta. „Það má borða afganginn næsta 
dag og ef maður hefur ekki tök á því má 
setja þá í frystibox, geyma í kistunni og 
skella því svo í örbylgjuna síðar,“ segir Mar-
grét og bætir því við að auk þess að 
henda afgöngunum séu margir 
of fljótir að henda grænmeti.

„Paprika sem farin er að 
linast hentar kannski ekki 
í salatið en það má frysta 
hana og draga hana fram 
næst þegar búinn er til ofn- 
eða pottréttur,“ útskýrir 
hún. 

Margrét segir harðbannað að 
fara svangur í búð, sérstaklega nú 
þegar brýnt er að spara. „Það er líka 
mjög mikilvægt að skrifa innkaupa-
lista. Ef fólk vill virkilega spara ætti það að 
búa til matseðil fyrir vikuna og skipuleggja 
innkaupin út frá honum,“ segir hún. 

Ætti Margrét að  nefna eitt tæki sem gott 
er að eiga í kreppunni þá er það frystikist-
an. „Þegar harðnar í ári er frystikistan tæki 

til að spara. Fólk á að fylgjast með til-
boðum matvöruverslananna og kaupa 

kjöt, fisk og kjúkling á afslætti og setja í 
frystikistuna,“ segir hún og minnir að lokum 
á að tilbúinn matur sé ekki hagstæður kost-
ur í krepputíð. „Fólk segist ekki hafa tíma 
til að elda en keyrir kannski langar vega-
lengdir út á næsta skyndibitastað. Það tekur 
álíka langan tíma að sjóða fisk og kartöflur 
sem er bæði ódýrara og hollara.“

HELGI ÞÓRSSON

Fíflablöðkur í salatið og 
heimatilbúin skemmtun
„Þegar harðnar svona á dalnum verða menn 
náttúrulega að skoða málin með opnum 
huga og sjá að tækifærin leynast miklu 
víðar en okkar hefðbundni rammi segir til 
um. Til dæmis í matvælum. Það má bjarga 
sér á ýmsan annan hátt en að fara út í búð,“ 
segir Helgi Þórsson, bóndi og tónlistarmað-
ur í Kristnesi við Eyjafjörð. „Það er náttúr-
lega þetta kjöt sem er allstaðar í kringum 
okkur, já og grænmetið. Í þéttbýlinu má oft 
ná í gæsir, endur og jafnvel egg og fyrir þá 
sem eru opnari þá eru hundar og kettir út 
um allt sem auðvelt er að krækja í. Svo er 
það meðlætið. Í jurtaríkinu má finna ýmis-
legt sem hentar vel í salat, til dæmis fífla-
blöðkur,“ segir Helgi og bætir því við að 
þótt aldrei sé æskilegt að stela frá nágrönn-
um sínum geti það verið nauðsynlegt ef í 
harðbakkann slær. 

„Þegar haustar má læðast í matjurtagarð-
ana í hverfinu og næla sér í ferskt salat og 
gulrætur. Það er enginn að tala um að valta 
yfir allt hverfið, maður tekur bara lítið hjá 
hverjum og einum,“ segir Helgi og ráðlegg-
ur barnafólki að senda börnin sín oft í pöss-
un og stóla á að þar verði þeim gefið að 
borða. Hann segir enga þörf á að 
örvænta yfir efnahagsástandinu 
strax. „Þetta er bara spurning 
um að breyta hugarfarinu og 
finna nýjar leiðir. Við sem búum í 
dreifbýlinu lifum auðvitað eins og 
blómi í eggi í kreppunni, tínum ber 
og lifum á landsins gæðum. Reyk-
víkingar geta líka verið alveg róleg-
ir meðan þeir hafa allt þetta fuglalíf 
við Tjörnina, þegar það er uppurið má 
grípa til róttækari aðgerða,“ segir 
Helgi.

Í sparnaðarskyni mælir Helgi með því að 
fólk gangi á milli staða frekar en að keyra. 
„Þeir sem eru sæmilega stæðir geta hjólað. 
Já, og ef mönnum leiðist að labba þá má val-
hoppa eða skokka,“ segir hann. 

Þegar kemur að ódýrri dægradvöl stend-

ur Helgi ekki á gati. „Í stað 
þess að borga sig inn á 
rándýra tónleika má 

heimsækja gamlan frænda, 
hlusta á hann glamra á gítar-

inn og spila síðan sjálfur undir á 
Machintoshbauk, öll fjölskyldan 

getur hist og spilað saman. Kannski 
verður kreppan til þess að við endur-
vekjum gömlu kvöldvökurnar. Í 

blokkum geta menn skiptst á að vera 
með húslesturinn í stað þess að borga áskrift 
að rándýrum sjónvarpsstöðvum,“ segir 
Helgi sem hlakkar hreinlega til að takast á 
við kreppuna.

RAGNAR FREYR PÁLSSON

Vasapeningar ekki bara fyrir börn
„Ég hugsa að flestir, ef ekki allir, hafi tök á 
því að minnka eyðsluna svolítið,“ segir 
Ragnar Freyr Pálsson, grafískur hönnuður, 
sem er nýkominn heim úr námi í Bandaríkj-
unum og fékk svolítið áfall þegar hann sá 
hvað allt er orðið dýrt á Íslandi. Hann deyr 
þó ekki ráðalaus enda kann hann ýmislegt 
fyrir sér þegar sparnaður er annars vegar 
og hefur meðal annars haldið úti vefsíðunni 
Skotsilfur.com þar sem hann deilir ráðum 
sínum með öðrum.

„Fyrsta sparnaðarráðið sem ég get nefnt 
er að borga sjálfum sér vasapeninga. Vasa-
peningar eru ekki bara fyrir börn og það er 
skynsamlegt að taka ákveðna prósentu af 
launum og ráðstafa þeim sem vasapening-
um sem má eyða í hvað sem er. Þegar þeir 
peningar eru búnir má ekki eyða meiru í 
nammi, föt, bíó, tónleika og þess háttar fyrr 
en í næsta mánuði,“ segir Ragnar sem sjálf-
ur hefur skammtað sér vasapeninga með 
góðum árangri. „Þetta tryggir að maður 
eyðir ekki meiru í óþarfa en maður setur 
sér,“ segir Ragnar og bætir því við að það sé 
mikilvægt að vera svolítið strangur við 
sjálfan sig. 

Í öðru lagi bendir Ragnar fólki á að 
skoða í hvaða óþarfa það eyðir á 
hverjum degi. Þótt oft sé um 
lágar upphæðir að ræða 
safnast það þegar saman 
kemur. „Það er mjög 
algengt að fólk kaupi sér til 
dæmis kaffi, tyggjópakka, 
sígarettur eða kók á hverj-
um degi. Leggðu þennan 
pening frekar inn á bók 
í lok vikunnar. Lang-
tímaáhrifin eru gríðar-
leg. Til dæmis er 200 kall 
á viku í 14 ár ein milljón og 
22 þúsund krónur,“ segir 
Ragnar. 

Svo er það líkamsræktin sem er 

að sögn Ragnars hálfgert pen-
ingaplokk sem óþarfi er að eyða 
krónum í í krepputíð. „Fólk ætti 
að segja upp rándýrri líkams-
ræktaráksriftinni, leggja bílnum 
og ganga, hlaupa eða hjóla í stað-

inn. Þú sparar ekki bara heilmikið 
næstu mánuðina með þessu heldur 

þarftu að eyða minni peningum í 
lækniskostnað í framtíðinni,“ segir 
Ragnar.

SPARNAÐARTÆKI Margrét á alltaf eitt-
hvað ódýrt í kistunni.

 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

LJÚFFENGT  Illgresið bragðast sem besta salat. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

BORGAR SÉR VASAPENINGA Ragnar fylgist 
með í hvað peningarnir fara.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HEIMAVINNAN Áður en Björg fer á djammið 
útbýr hún mynt fyrir almenningssalernin

 FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Kannski verður kreppan til þess að við end-

urvekjum gömlu kvöldvökurnar. Í blokkum 

geta menn skiptst á að vera með húslestur-

inn í stað þess að borga áskrift að rándýrum 

sjónvarpsstöðvum.
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Þ
að dugði ekkert 
minna til en mesta 
lögregluútkall lýð-
veldisins, þetta var 
svo hættulegt blað,“ 
segir Úlfar Þormóðs-

son. „Allir hreppstjórar, sýslu-
menn og lögreglustjórar í landinu 
voru kvaddir út til þess að koma 
blaðinu úr umferð. Það var farið í 
allar bókabúðir og allar sjoppur á 
landinu og Spegillinn hirtur. Þá 
voru umboðsmenn um allt land 
eltir uppi.“

Félag áhugamanna um alvarleg 
málefni gaf Spegilinn út. Starfs-
menn blaðsins voru þeir Úlfar og 
Hjörleifur Sveinbjörnsson, en 
kona hans situr í dag í sæti utan-
ríkisráðherra. „Þetta var mikið 
leynifélag, raunar svo mikið að 
það var aldrei stofnað; menn hitt-
ust bara. Útgáfa gamla Spegilsins 
lá niðri og okkur fannst vanta 
svona blað.

Við vildum skemmta þjóðinni og 
sýna hvernig hún væri og við hvað 
hún væri að fást. Við héldum að 
meðaltal heimskunnar hefði lækk-
að hjá þjóðinni og hún gæti tekið 
við einhverju. Raunin var önnur. 
Oft er það svo með embættismenn 
sem byrja ungir hjá hinu opinbera 
þorna upp og geldast og fara að 
agnúast út í allt og alla. Heimsku-
meðaltalið er því alltaf hið sama. 
Það kemur smásig þegar nýir 
menn koma, en þeir eru fljótir að 
visna upp svo samtala heimskunn-
ar er ætíð sú sama.

Félagið stóð fyrir ýmsu auk 
útgáfunnar. Á þessum tíma voru 
stjórnmálaforingjar sífellt að 
skora hver annan á fundi og Jón 
Baldvin var gríðarlega brattur í 
því., Við skoruðum hann á fund, en 
hann kom aldrei, helvítið á 
honum.

Á fundi sem hann hélt í gamla 
Sigtúni mættu síðan tveir úr félag-
inu. Þegar orðið var gefið laust 
fóru þeir hver á eftir öðrum í 
pontu og mærðu Jón Baldvin af 
slíku offorsi að við lá að hinn síð-
ari væri borinn úr pontu. Mogginn 
var mættur með blaðamann og 
ljósmyndara, en að afstöðnum 
fundi mátti sjá til Jóns Baldvins 
að hringja á skrifstofur blaðsins 
til að koma í veg fyrir að þetta 
birtist.“

Lögreglumál
Fyrsta tölublað Spegilsins birtist í 
apríl árið 1983. Tímasetningin var 
engin tilviljun. „Þetta var 
skemmtilegur tími, skammt til 
kosninga, og Spegillinn var nátt-
úrlega stjórnarmálgagn,“ segir 
Úlfar, en í blaðhaus kemur fram 
að Spegillinn sé málgagn Félags 
áhugamanna um alvarleg málefni 
„og ríkisstjórnar hverju sinni. 
Þiggur gjarnan ríkisstyrki...“

Úlfar segir nokkurn undirbún-
ing hafa verið að útgáfunni. „Ég 
vildi stofna hlutafélag en kunni 
ekki mikið á hlutafélagalög. Ég 
útbjó því sjálfur hlutabréf og gekk 
á milli nokkurra auðmanna sem 
glaðir keyptu bréf. Þeim fannst 
framtakið gott og þetta stóð nokk-
urn veginn undir fyrsta tölublað-
inu.“

Annað tölublaðið kom út í maí. 
„Okkur fannst við ekki alveg nógu 
meinyrtir í fyrsta tölublaðinu og 
ekki nógu mikinn stuðning við rík-
isstjórnina þar að finna, þannig að 
við hertum dálítið róðurinn.“

Sólarhring eftir að tölublaðið 
kom úr prentun fór hin umfangs-
mikla lögregluaðgerð í gang. „Við 
sátum heima hjá mér á Grjótagöt-
unni, ég Hjörleifur og einhverjir 
fleiri, og vorum að undirbúa næsta 
blað. Okkur grunaði ekki að yfir-
völdin væru á eftir okkur.

Við vissum ekki hvaðan á okkur 
stóð veðrið þegar allt í einu komu 
lögreglumenn inn til okkar og 
kröfðust þess að fá öll eintök af 
Speglinum sem þar væru. 

Aðspurðir hver sökin væri sögðu 
þeir að í blaðinu væri að finna 
klám og ærumeiðingar. Síðar meir 
tókst þeim að bæta guðlastinu 
við.“

Úlfar segir að hið sama hafi 
verið upp á teningnum um allt 
land. Umboðsmenn hafi verið 
heimsóttir, auk sölustaða, og ein-
tök gerð upptæk. „Þetta var vel 
skipulöð aðgerð hjá yfirvaldinu. 
Meira að segja fóru tveir, þrír fíl-
efldir lögreglumenn á heimili 
prentsmiðjueigandans um kvöldið 
og drógu hann út í náttfötunum til 
að hirða filmurnar uppi í Odda. 
Dreifarinn okkar var í ferð út á 
land og hafði einhvern pata af 
aðgerðunum. Hann kom sér strax 
í felur með fullan Moskvíts af 
Speglinum. Önnur eintök voru sett 
í steininn og komið fyrir í einum 
fangaklefanum. Þar rýrnaði upp-
lagið nú talsvert og ég held að vel-
viljaðir lögreglumen hafi dreift 
því.“

Endurútgáfa
Útgefendur voru ekki af baki 

dottnir og þeir gáfu blaðið út aftur 
og höfðu bætt kápu utan um það 
og nýrri miðopnu. Þar mátti meðal 
annars finna myndir og frásagnir 
úr blöðum sem voru gefin út 
óáreitt á þessum tíma; Bósa, 
Bangsa og Tígulgosanum, en í 
þeim var að finna berorðar frá-
sagnir af kynlífi fólks.

Blaðið, sem fékk nafnið Sam-
viska þjóðarinnar – en það hafði 
verið undirtitill Spegilsins – var 
selt á götum úti.

„Lögreglunni tókst ekki betur 
til en svo að þeir fjarlægðu bara 
litfilmurnar úr prentsmiðjunni, en 
ekki þær svarthvítu. Það voru því 
hæg heimatökin að prenta blaðið 
upp á nýtt. Nokkuð harðsnúinn 
hópur sölumanna frá okkur fór af 
stað nokkrum dögum eftir að 
fyrsta upplag var gert upptækt. 
Fyrst vorum við í Austurstræti og 
ég fór með gjallarhorn upp á húsin 
sem stóðu á horni Lækjargötu og 
Austurstrætis, en eru nú brunnin, 
og hvatti þjóðin til að kaupa sam-
visku sína. Við vorum náttúrlega 
teknir þar.

Um kvöldið fór einn hópur í 
Öskjuhlíðina, en þar var eitthvað 
um að vera, og annar á Laugar-
dalsvöll, á landsleik í knattspyrnu. 
Lögreglan komst á snoðir um þetta 
og stöðvaði söluna, en eitthvað 
seldist þó.“

Leiðindi ekki saknæm
Úlfar var sem ábyrgðarmaður 
kallaður til yfirheyrslu hjá lög-
reglunni. „Það var nú yfirleitt 
blíðlindi í þessu máli. Yfirheyrsl-
urnar voru nú hálfundarlegar og 
mér fannst á lögregluþjónunum 
að þeim fyndist málið allt asna-
legt. En ég var spurður hvar blöð-
in væru falin og af hverju ég væri 
í því að gefa þetta aftur út, þegar 
blaðið væri bannað.

Ég fékk stuðning frá ýmsu fólki 
og til að mynda kom þekktur rit-
höfundur að máli við okkur og rit-
aði pistil á baksíðu endurútgáf-
unnar. Þá sagði Jón Steinar 
Gunnlaugsson í tengslum við 
málið eitthvað á þá leið að ekki 
væri víst að Spegillinn væri 
skemmtilegur, en ekkert væri í 

Gegn guði og góðu siðferði
Aldarfjórðungur er síðan Úlfar Þormóðsson, útgefandi og ábyrgðarmaður Spegilsins, var dæmdur fyrir guðlast og klám.  Ein-
ungis tveir Íslendingar voru dæmdir fyrir guðlast á síðustu öld. Úlfar sagði Kolbeini Óttarssyni Proppé frá málinu.

Bragi Kristjónsson forn-
bókasali kannaðist vel við 
eintakið þegar blaðamaður 
leitaði til hans. „Við fáum 
það alltaf af og til inn til 
okkar, það berst þá með 
bókasöfnum. Það er nú 
svo sem ekki rífandi eftir-
spurn eftir því – enda er 
nútímafólk fljótt að gleyma 
– en hún er þó einhver. 
Það fer alltaf fljótt út eftir 
að við fáum það,“ segir 
Bragi.

Tölublað af hinu bann-
aða eintaki fer á um 2.000 
krónur í dag. Það kostaði 
70 krónur á þávirði þegar 
það kom út í maí 1983.

Úlfar segist reglulega 
þurfa að fara með eintök 
af blaðinu í Þjóðarbókhlöð-
una. „Þangað koma víst 
einhverjir menn sem hafa 
vit á góðum bókmenntum 
og ræna blaðinu,“ segir 
Úlfar um eintakið bannaða.

➜  EINHVER EFTIRSPURN

SELST FLJÓTT Bragi segir að þegar eintök af hinum bannaða Spegli komi í búðina hjá honum 
séu þau fljótt keypt.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

DÆMDUR GUÐLASTARI Úlfar segist ekki hafa viljað missa af þeirri reynslu sem Spegilsmálið færði honum. Það varð honum þó dýrkeypt því hann þurfti að selja hús sitt til að 
eiga fyrir skuldum og sektargreiðslum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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MEIRI METALL Í 
KVENNABOLTANUM

ÍÞRÓTTAMÖMMURNAR

VONARSTJÖRNUR 
KVENNABOLTANS

DÓMARAR FÁ ÞJÁLFARA

SVEINN ELÍAS ELÍASSON 
ER FLJÓTASTI 

HÚSVÖRÐUR LANDSINS

HRAÐINN 
HEILLAR
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Síðustu ár hefur verið að dúkka upp athyglisverð 
umræða þar sem menn takast á um þau sjónarmið 
hvort það sé í lagi að leikmenn og þjálfarar fari í 
viðtöl beint eftir leiki. Sú umræða er komin á annað 
stig núna því KSÍ hefur stofnað sérstakan starfshóp 
sem fer yfir þessi mál meðal annars.

Þarna tel ég að menn verði að stíga ákaflega 
varlega til jarðar. Ef KSÍ ætlar sér að fara þá leið að 
banna fjölmiðlamönnum að tala við leikmenn eða 
þjálfara löngu eftir að leik lýkur geta afleiðingarnar 
orðið talsverðar. Slíkir ritskoðunartilburðir eru alls 
ekki af hinu góða að mínu mati.

Allt slíkt mun gera erfiða vinnu fjölmiðla enn 
erfiðari og það á versta tíma dagsins. Ákveðnir 
fjölmiðlar munu þess utan einfaldlega ekki eiga þess 
kost að taka viðtöl svo seint. Efnið sem viðkomandi 
fjölmiðlar geta í kjölfarið boðið upp á verður ekki 
eins innihaldsríkt og áhugavert. Það er klárlega ekki 
til framdráttar fyrir íþróttina og getur aukinheldur 
orðið þess valdandi að fjölmiðlar setji ekki sama 
púður í umfjöllun og annars væri raunin. 

KSÍ þarf að átta sig á því að samstarf og samspil 
við fjölmiðla hefur gríðarlega mikið að segja um 
hversu vinsælt efnið getur orðið. Það þarf að sjá til 
þess að fjölmiðlamenn geti matreitt sitt efni á sem 
besta mögulega hátt. 

Áhorfendur vilja sjá viðtöl við leikmenn beint 
eftir leiki og í hálfleik. Það er líka oftast í þeim 
viðtölum sem „besta“ efnið verður til. Efnið sem 
selur íþróttina að mörgu leyti hvort sem mönnum 
líkar betur eða verr. Auðvitað getur það haft sína 
ókosti ef menn fara langt yfir strikið í orðavali sínu 
og skaða íþróttina. Þessi viðtöl og umdeildir atburðir 
eru það sem áhugamennirnir tala um á kaffistofun-
um daginn eftir leiki. Svo er heldur engin trygging 
fyrir því að allir hagi sér eins og skátar þótt þeir 
komi einhverjum mínútum síðar í viðtöl. 

Ef við tökum sem dæmi NBA-deildina þá hafa 
menn þar á bæ algjörlega áttað sig á því hvað 
samspilið við fjölmiðla skiptir miklu máli fyrir 
íþróttina. Forráðamenn NBA-deildarinnar eru 
fullkomlega meðvitaðir um að þeir þurfa að selja 
sína vöru og gera því það sem þarf til að gera 
íþróttina sem mest aðlaðandi fyrir þá sem mestu 
máli skipta. Það eru áhorfendurnir eða neytendurnir 
réttara sagt sem borga brúsann og eru undirstaða 
þess að sportið stendur undir sér. Ef engin er 
umfjöllunin er ekki líklegt að hallirnar eða vellirnir 
séu fullir af fólki.

Í stað þess að standa í ritskoðunartilburðum hefur 
NBA ákveðið að stíga skrefið enn lengra í þessu 
nauðsynlega samspili við fjölmiðla. Þeir til að 
mynda skikka þjálfara til þess að gefa viðtöl á milli 
leikhluta. Einnig verða menn að koma í viðtöl beint 
eftir leiki og í hálfleik. 

Ákveði KSÍ að fara hina leiðina og hreinlega hefta 
aðgengi fjölmiðla að leikmönnum mun það bitna á 
íþróttinni. Söluvörunni góðu sem hefur heldur betur 
verið að skila KSÍ og félögunum pening í baukinn. 
Því vara ég menn við því að fara þessa leið enda 
sannfærður um að það muni bitna á íþróttinni og 
verðgildi söluvörunnar mun í kjölfarið lækka. Slíkt 
skref væri ekki framfaraskref fyrir knattspyrnuna.

KSÍ á ekki að vera með 
ritskoðunartilburði

FRÁ RITSTJÓRA

Henry Birgir 

Gunnarsson

Ef KSÍ ætlar 
sér að fara 
þá leið að 
banna fjöl-
miðlamönn-
um að tala 
við þjálfara 
löngu eftir 
að leik 
lýkur geta 
afleiðing-
arnar orðið 
talsverðar. 
Slíkir rit-
skoðunar-
tilburðir eru 
ekki af hinu 
góða.

Forsíðumyndina tók Valgarður 
Gíslason af Sveini Elíasi Elíassyni.

Útgefandi: 365. 
Ritstjóri: Henry Birgir Gunnarsson 
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Sport

F ótbolti er rokkíþrótt. Stelp-
ur fíla líka rokk. Meira segja 
fótboltastelpur,“ segir Þor-

kell Máni Pétursson, þjálfari 
kvennaliðs Stjörnunnar, aðspurð-
ur hvað annálaður rokkhundur 
eins og hann sé að gera í kvenna-
bolta.

Þorkell Máni, eða bara Máni 
eins og hann er oftast kallaður, 
hefur hingað til verið best þekktur 
sem kjaftfor útvarpsmaður á 
rokkstöðinni X-inu 977 þar sem 
hann er tónlistarstjóri. Máni var 
einnig umboðsmaður Mínus til 
langs tíma. Það liggur því beint 
við að spyrja Mána næst að því 
hvort það sé metall að þjálfa 
kvennabolta?

„Öll lið sem ég þjálfa fá með-
fram knattspyrnuþjálfuninni tón-
listarlegt uppeldi. Það finnst mér 
bara sjálfsögð skylda mín þó þess 
sé ekki getið í ráðningarsamningn-
um mínum. Það hefur einmitt allt-
af loðað við íþróttafólk að hafa 
hræðilegan tónlistarsmekk. Þetta 
hefur gefið sig vel ég þjálfaði 
sama hópinn hjá Haukum í þrjú ár. 
Helmingurinn af þeim er enn í 
boltanum, hinn helmingurinn er í 
rokkinu,“ segir Máni stoltur og 
bætir við: „Það er meiri metall í 
Landsbankadeild kvenna en karla. 
Það sést mest á vælinu karlameg-
in.“

Ef mið er tekið af töktum Mána 
í útvarpinu er auðvelt að sjá fyrir 
sér að hann sé mjög harður þjálf-
ari.

„Ég er enginn ruddi en ég er 
kannski ekkert skemmtilegasti 
þjálfarinn í bænum. Þó ég vilji nú 
meina að ég hafi verið óvenju 
mjúkur og þægilegur þetta tíma-
bil,“ sagði Máni en blótar hann 
eins mikið í boltanum og útvarp-
inu? „Það er best að svara þessu 

þannig að ég myndi ekki hafa 
strákana mína hjá mér á bekkn-
um.“

Eins og Máni segir veitir hann 
þeim stelpum er hann þjálfar einn-
ig tónlistarlegt uppeldi. Það er því 
væntanlega spilað þungarokk fyrir 
stelpurnar.

„Klárlega. Margar stelpurnar er 
líka rokkarar og metalhausar. 
Aðalvandamálið eru þessar stelp-
ur utan af landi og þá sérstaklega 
þessar frá Sauðárkróki. Það virð-
ist sem eini diskurinn sem til var í 
Kaupfélaginu á Króknum hafi 
verið með Bon Jovi. En ég er að 
berja þann viðbjóð úr þeim,“ sagði 
Máni ákveðinn. Máni er uppalinn 
Garðbæingur og harður Stjörnu-
maður sem hefur mikinn metnað 
fyrir hönd síns félags en hvar ligg-
ur metnaður hans í þjálfun?

„Mig langar til að verða betri 
þjálfari. Ég hef mikinn metnað 
fyrir því verkefni sem ég er í núna. 
Stjarnan er mitt uppeldisfélag, þar 
æfði ég, byrjaði að þjálfa og ætla 
að enda minn þjálfaraferill. Ég hef 
engan sérstakan áhuga að þjálfa 
meistaraflokk karla eða verða 
landsliðþjálfari. Það er ekkert 
fyrir mig. Ég mun klára minn 
samning við Stjörnuna og þegar 
honum lýkur tel ég allt eins líklegt 
að ég kaupi mér bara ársmiða á 
Stjörnuvöllinn og á Elland Road. 
Gerist bara „klikkaður fan“. Ég er 
annars fyrst og síðast stuðnings-
maður Stjörnunnar,“ segir Máni. 

Það segir sig sjálft að það er 
tvennt ólíkt að þjálfa stráka og 
stelpur. Hvað finnst Mána erfiðast 
við að þjálfa stelpur?

„Dramatíkin maður. Konur geta 
gert dramatík úr öllu,“ segir Máni 
léttur en hvernig útskýrir hann 
þann gríðarlega uppgang sem hefur 
orðið í kvennaboltanum síðustu ár?

„Deildin er að jafnast af mörg-
um ástæðum. Aðalástæðan að 
mínu mati er umgjörð liðanna. 
Einu sinni voru risarnir þrír með 
langbestu umgjörðina. Þá vildu 
leikmenn frekar vera á bekknum 
hjá þeim en að spila með liðunum 
fyrir neðan. Það er ekki svoleiðis 
lengur. Umgjörðin er orðin frá-
bær hjá flestum liðum í deildinni 
og ef einhver er að fara í „stóru“ 
liðin er það fyrst og fremst vegna 
þess að hann fær betur borgað 
þar. Eða viðkomandi er það vitlaus 
að halda að það auki möguleika 
sína til að komast í landsliðið. Það 
var kannski svoleiðis einu sinni en 
það er liðin tíð. Sigurður Ragnar 
hefur sýnt að hann velur þá bestu 
og er slétt sama úr hvað liði þeir 
koma. Ungu leikmennirnir sem 
eru að koma upp eru tæknilega 
betri. Líkamlegt atgervi knatt-
spyrnukvenna er líka miklu betra 
en það var og síðan hefur erlend-
um leikmönnum fjölgað mikið,“ 
sagði Máni.

Stjörnuliðið hefur farið vel af 
stað í sumar undir stjórn Mána og 
situr þegar þetta er ritað í þriðja 
sæti deildarinnar á eftir risunum, 
KR og Val. Hvað telur Máni sig 
geta komist langt með þetta 
Stjörnulið? „Vonandi alla leið. Það 
er klárlega nauðsynlegt að það 
fari einhver annar að vinna í þess-
ari deild en KR, Valur og Breiða-
blik. Það er bara orðið þreytt. Það 
breytist ekki af sjálfu sér. Ef það á 
að nást þurfa þau lið sem koma á 
eftir klárlega að setja meira í liðin 
og ég hef trú á að það verði gert. 
Mér sýnist vera mikill hugur í lið-
unum þarna í kring og vonandi 
verður þess ekki langt að bíða að 
við fáum að sjá nýtt nafn á titlin-
um. Mín von og trú er að það nafn 
verði Stjarnan,“ segir Máni 

MEIRI METALL 
Í KVENNABOLTANUM
Útvarpsmaðurinn og rokkhundurinn Þorkell Máni Pétursson hefur slegið í gegn á sínu 
fyrsta ári sem þjálfari kvennaliðs Stjörnunnar í Landsbankadeildinni. Liðið er í þriðja sæti 
og á hraðri uppleið. Máni segist veita leikmönnum liðsins tónlistarlegt uppeldi og spilar 
þungarokk fyrir stelpurnar.    EFTIR HENRY BIRGI GUNNARSSON

Þorkell Máni Pétursson, þjálfari kvennaliðs Stjörnunnar, klæðist ósjaldan þungarokksbolum á æfingum og hann spilar einnig 

þungarokk fyrir stelpurnar. Hann segir margar fótboltastelpur vera rokkhunda.  SPORT/VALLI
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Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn. 
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans.

Þróttur R.sun. 6. júlí

sun. 6. júlí

sun. 6. júlí

mán. 7. júlí

mán. 7. júlí

mán. 7. júlí

10. umferð

KR

Fram19:15

19:15

Keflavík FH20:00

Fylkir Breiðablik19:15

ÍA 19:15

HK Fjölnir20:00

Grindavík

Landsbankadeild karla

Keflavíkþri. 8. júlí

þri. 8. júlí

þri. 8. júlí

þri. 8. júlí

þri. 8. júlí

9. umferð

Þór/KA

Stjarnan Valur19:15

19:15

Fylkir HK/Víkingur19:15

Breiðablik Fjölnir19:15

KR 19:15 Afturelding

Landsbankadeild kvenna

Valur
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S veinn Elías Elíasson 
hefur þrátt fyrir ungan 
aldur náð eftirtektar-

verðum árangri í íþrótt sinni 
og er alltaf að setja markið 
hærra og hærra. Sveinn Elías 
telur sig sjálfan eiga mikið inni 
og hefur þegar sett sér metn-
aðarfull markmið upp á fram-
haldið að gera og stefnir m.a. 
að því að komast á Ólympíu-
leikana í London árið 2012.

Sveinn Elías á að baki ótelj-
andi drengja-, sveina- og pilta-
met og státar enn fremur af 
Íslandsmeti í karlaflokki í 400 
metra hlaupi innanhúss. Nýj-
asta afrek Fjölnismannsins 
unga var að verða Norður-
landameistari í tugþraut í 
flokki 18-19 ára á móti sem 
haldið var í byrjun júní í Finn-
landi en Sveinn Elías hefur 
lagt stund á tugþraut í þó nokk-
urn tíma.

„Í tugþrautinni þurfa menn 
að vera öflugir í mörgum 
greinum og þegar ég var um 
fjórtán ára gamall var ég orð-
inn nokkuð góður í flestum 
keppnisgreinum tugþrautar-
innar þannig að ég lét bara 
reyna á keppni þar með ágæt-
um árangri. En keppnisgrein-
arnar sem um ræðir eru 100 
metra hlaup, langstökk, kúlu-
varp, hástökk, 400 metra hlaup, 
110 metra grindahlaup, 
kringlukast, stangarstökk, 
spjótkast og 1500 metra hlaup. 
Það tekur gríðarlega á að 
keppa í svona mörgum grein-
um, yfirleitt á frekar skömm-
um tíma þannig að maður er 
eiginlega alveg ónýtur eftir 

keppnirnar,“ sagði Sveinn 
Elías sem nýtur mikils skiln-
ings frá vinnuveitanda sínum 
til þess að geta lagt stund á 
íþrótt sína af krafti.

„Ég vinn sem húsvörður hjá 
Orkuveitunni og er þar vana-
lega frá kl. 8-16 alla virka daga 
en get fengið að hlaupa frá til 
þess að fara á æfingar hvenær 
sem mér hentar. Ég er með 
föst mánaðarlaun sem eru í 
raun og veru eins og styrkur 
frá Orkuveitunni þar sem ég 
er á fullum launum á meðan ég 
er að keppa erlendis og það er 
ómetanlegur stuðningur þar 
sem ég þarf að ferðast talsvert 
erlendis til að keppa á þeim 
mótum sem í boði eru,“ sagði 
Sveinn Elías en frjálsíþróttir 
eru ekki eina sportið sem hann 
hefur áhuga á.

„Ég er mikill áhugamaður 
um bíla og bílasport almennt 
og hef verið að spyrna á kvart-
mílubrautinni í Hafnarfirði. 
Það er eitthvað við hraðann 
sem heillar mann, það er ekki 
nóg að hlaupa hratt,“ sagði 
Sveinn Elías á léttum nótum en 
hann hefur væntanlega lítinn 
tíma fyrir bílasportið á næst-
unni.  

„Næsta verkefni hjá mér er 
heimsmeistaramót U-19 ára í 
frjálsíþróttum sem fer fram í 
Póllandi dagana 8.-13. júlí. Ég 
verð úti í átta daga og það verð-
ur spennandi að takast á við 
það. Ég er reyndar búinn að 
vera meiddur í olnboganum og 
gat til að mynda bara kastað 
spjótinu einu sinni á Norður-
landamótinu í Finnlandi og var 
þar af leiðandi langt frá mínu 
besta þar og það er fljótt að 
hafa áhrif í tugþrautinni. Ég 
fór hins vegar í einhverja 
sprautumeðferð sem skilar sér 
vonandi, þannig að ég geti beitt 
mér almennilega í kastgrein-
unum án þess að finna of mikið 
til. Það er ansi margt sem getur 
farið úrskeiðis og maður veit 
aldrei hvað gerist, en ef allt 
gengur upp þá tel ég mig alveg 
eiga möguleika á verðlauna-
sæti í Póllandi,“ sagði Sveinn 
Elías vongóður en hann ætlar 
sér enn stærri hluti í framtíð-
inni.

„Ég stefni á að komast á 
Ólympíuleikana í London árið 
2012 og ef ég myndi ná topp 
fimm þar, þá gæti ég verið 
sáttur,“ sagði Sveinn Elías að 
lokum.

BÍLASPORTISTINN Sveinn Elías er mikill áhugamaður um bílasport og er 

stoltur eigandi þess bláa subaru impreza wrx o6 sem er til vinstri á mynd-

inni.  MYND/PÉTUR SIG.

EITTHVAÐ VIÐ HRAÐANN 

SEM HEILLAR
SVEINN ELÍAS ELÍASSON, 18 ára tugþrautarkappi úr Fjölni, er meðal efnilegustu íþróttamanna landsins og er stöðugt að bæta sig. En hann hleypur 
ekki aðeins hratt heldur er hann líka mikill áhugamaður um bílasport og keppir í kvartmílu.     Eftir Ómar Þorgeirsson

Á HLAUPUM Sveinn Elías sprettir 

úr spori í vinnunni og óhætt að 

segja að hann sé fljótasti húsvörð-

ur landsins. VALGARÐUR GÍSLASON

VÍGALEGUR Í VINNUNNI Sveinn 

Elías vinnur alla virka daga frá kl. 

8-16 sem húsvörður í Orkuveituhús-

inu en fær að hlaupa frá á æfingar 

þegar honum hentar. 

Stefán Jóhannsson frjálsíþróttaþjálfari hefur mikla 

trú á Sveini Elíasi og dáist að gríðarlegu keppnisskapi 

hans. Hann hefur þjálfað Svein Elías í tæp fimm ár og 

hefur miklar mætur á tugþrautakappanum unga.

„Strákurinn er náttúrlega geysilegt efni og það býr 

mjög  mikið í honum. Hann er mikill keppnismaður 

og virðist ná að stíga upp þegar í keppni er komið og 

nær oft að koma manni á óvart með því að ná enn 

betri árangri en maður þorði að vona. Hann er hins 

vegar ungur enn og á eftir að þroskast bæði sem 

íþróttamaður og einstaklingur,“ sagði Stefán sem telur 

framtíðina bjarta hjá Sveini Elíasi.

„Hann er ef til vill ekki í eins góðu formi á þessum 

tímapunkti og ég hafði vonað en hann hefur verið 

óheppinn með meiðsli undanfarið. Hann tognaði í 

vetur og er búinn að vera meiddur í olnboganum 

þannig að hann á talsvert inni. Það er mikilvægt fyrir 

efnilega íþróttamenn eins og hann að setja sér skyn-

samleg framtíðarmarkmið og svo skammtímamark-

mið sem oft er farið fram úr. Sveinn 

Elías setur sér stundum að mér finnst 

mjög háleit skammtímamarkmið en 

hann er mjög klókur að vinna sig fram 

úr þeim. Hann er þegar búinn að setja 

afar mörg drengja-, sveina- og piltamet 

og á eitt Íslandsmet í karlaflokki eins og 

staðan er í dag og ég er reyndar ekki frá 

því að hann eigi næstum Íslandsmet-

ið í Íslandsmetum,“ sagði Stefán. 

Á NÆSTUM ÞVÍ ÍSLANDSMETIÐ 

Í ÍSLANDSMETUM
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Láttu Fréttablaðið taka til
í garðinum fyrir þig

markaðstorg heimilanna

AÐEINS Í DAG:

2 FYRIR 11

FYRIR 49.900 kr.

EFTIR 15.000 kr.0 kr.

FYRIR 8.350 kr.
EFTIR 1.500 kr. kr.

FYRIR 12.990 kr.EFTIR 5.000 kr.kr.

FYRIR 22.950 kr.

EFTIR 11.000 kr.0 kr.

FYRIR 14.200 kr.
EFTIR 5.000 kr. kr.

FYRIR 10.900 kr.

EFTIR 4.000 kr.0 kr.

FYRIR 19.990 kr.
EFTIR 8.000 kr.kr.

FYRIR 32.590 kr.

EFTIR 10.000 kr.0 kr.

Allt sem þú þarft... ...alla dagaarft... ...alla d

Dagana 30. júní – 13. júlí bjóðum við auglýsingar í flokknum Garður fyrir aðeins 850 krónur (grunnverð) í
Markaðstorgi heimilanna í Fréttablaðinu og á visir.is. Notaðu 
tækifærið og hringdu í síma 512 5000. Þannig geturðu grætt á því 
að losa þig við hluti sem þú þarft ekki lengur en aðrir gætu notað. 
Opið alla virka daga frá 08-22 og um helgar frá 10-22.

Nú kostar bara 850 kall að auglýsa garðdótið þitt til sölu

Láttu smáauglýsingar Fréttablaðsins 
taka til í garðinum fyrir þig
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ÍÞRÓTTAMÖMMURNAR
Þær eiga það sameiginlegt að vera frábærar íþróttakonur í fremstu röð sem hafa drifi ð sig aftur í slaginn eftir að hafa eignast sitt fyrsta 

barn. Ólíkt mörgum íþróttakonum sem leggja skóna á hilluna við þessi stóru tímamót í sínu lífi  hafa þessar fj órar fræknu konur tekið 
upp þráðinn frá því sem var horfi ð þegar þær urðu ófrískar og eru allar komnar aftur í fremstu röð. Óskar Ófeigur Jónsson fékk að heyra 
af reynslu golfarans ÓLÖFU MARÍU JÓNSDÓTTUR, knattspyrnukonunnar HREFNU HULD JÓHANNESDÓTTUR, körfuboltakonunnar 

BIRNU VALGARÐSDÓTTUR og handboltakonunnar ÁGÚSTU EDDU BJÖRNSDÓTTUR en sú síðastnefnda hefur komið tvisvar til baka 
eftir að hafa eignast barn. 

H andboltakonan 
Ágústa Edda Björns-
dóttir spilar sem 

leikstjórnandi í Valsliðinu 
en hún lék með Gróttu/KR 
áður en hún eignaðist sitt 
fyrsta barn. Ágústa Edda 
sker sig út úr þessum flokki 
því í vetur kom hún til baka 
í annað sinn eftir að hafa 
eignast barn. Hún eignaðist 
soninn Björn Skúla Birnis-
son 28. september 2007 en 
hafði áður eignast Sindra 
Dag 13. september 2003. 

Ágústa Edda var mætt til 
leiks í byrjun desember á 
síðasta tímabili. „Ég fór á 
fyrstu æfinguna eftir tvær 
og hálfa viku en byrjaði 
ofboðslega rólega. Það er 
ekki mælt með 
því að byrja 
svona snemma 
en ég ákvað 
bara að byrja og 
sjá svo til. Það 
gekk allt vel þannig 
að ég gat tiltölulega 
fljótt bætt við tempóið 
og aukið álagið. Það eru 
kannski ekki allar sem 
gætu þetta en ég var líka 
dugleg að halda mér við á 
meðgöngunni og var alltaf 
að hreyfa mig,“ segir Ágústa 
Edda sem átti sín bestu 
tímabil í boltanum eftir að 
hafa eignast Björn Skúla. 
Hún skoraði yfir sex mörk í 
leik þrjú tímabil í röð og 
vann sér fast sæti í landslið-
inu. „Ég fór í keisaraskurð í 
fyrra skiptið og þá mátti ég 

ekki hreyfa mig í fjórar 
vikur þannig að þetta var 
eiginlega auðveldara í 
seinna skiptið.

Í fyrra skiptið drap ég 
alveg öxlina á mér með því 
að fara að skjóta strax en 
núna passaði ég mig á því að 
fara aðeins hægar í það,“ 
rifjar Ágústa Edda upp. 

Ágústa Edda er ein af 
mörgum mömmum í Vals-
liðinu sem hefur skapað sér 
nokkra sérstöðu í boltanum 
hérna heima. „Við erum 
orðnar hálfgerður mömmu-
klúbbur í Val. Við erum 
kannski eldra lið og það 
hefur þróast þannig að við 
höfum haldið áfram þrátt 
fyrir að vera komnar á þann 
aldur sem margar eru farn-
ar að hugsa um að 
hætta. Það eru 
líka margar sem 
hætta þegar þær 
fara að eign-
ast börn en 

Valur hefur 

staðið vel að þessu. Þar 
hefur verið barnapössun og 
svo hafa þeir þjálfarar sem 
ég hef verið með, Gurrý og 
Gústi, verið mjög skilnings-
rík og vildu bæði gera allt 
sem þau gátu fyrir mann,“ 
segir Ágústa Edda.

Hún segir fjölskylduna 
koma gríðarlega sterka inn 
og það skiptir miklu máli. 
„Það þarf rosalega hjálp frá 
makanum og ég á mjög 
skilningsríkan maka. Það 
þarf samt að púsla þessu vel 
saman,“ segir Ágústa Edda 
og málin urðu enn flóknari 
eftir að landsliðsverkefnin 
bættust við. „Ég var komin í 
landsliðið rúmu ári eftir að 
ég átti eldri strákinn og þá 
var ég í burtu kannski í viku 
tvisvar til þrisvar á ári. Það 
var ekki í boði að taka barn-
ið með en þar sem maðurinn 
minn var í krefjandi vinnu 
þá hjálpaði systir mín og 
fjölskylda til og hún nánast 

flutti inn þegar ég fór í 
landsliðsferðirnar,“ 

segir Ágústa Edda 
sem ætlar að halda 
áfram á fullum 
krafti með Valslið-
inu næsta vetur. 
„Hjá mér kom 
ekkert annað til 
greina en að halda 
áfram í handbolt-
anum. Mér finnst 

þetta enn þá svo 
gaman og líkaminn leyfir 
þetta,“ segir Ágústa Edda 
að lokum.

VIÐ ERUM ORÐNAR HÁLFGERÐUR 

MÖMMUKLÚBBUR Í VAL

H refna Huld Jóhann-
esdóttir, framherji 
KR-liðsins í fótbolt-

anum var nú ekki að mikla 
það mikið fyrir sér að eign-
ast sitt fyrsta barn. Hún 
eignaðist Júlíu Jönu Adolfs-
dóttur 16. júlí 2006 og spil-
aði sinn fyrsta leik með KR-
liðinu 30. ágúst 2006. 

„Mér fannst þetta ekkert 
mál en fannst aftur á móti 
mikið mál að vera ólétt og 
gera ekki neitt í níu mánuði. 
Það var miklu meira mál. 
Ég held að það sé nú ágætt 
fyrir alla sem eignast börn 
að komast aðeins út úr húsi,“ 
segir Hrefna og bætir við. 
„Ég byrjaði að mæta á 
æfingar þremur vikum eftir 
að ég átti. Ég ætlaði að ná að 
spila leiki á tímabilinu. Ég 
byrjaði að æfa þegar stelp-
urnar voru að koma heim að 
þjóðhátíð þannig að ég var 
fljót að ná þeim,“ segir 
Hrefna í léttum tón. „Ég 
veit ekki hvort að einhverj-
ar hafi verið hissa að sjá 
mig svona snemma á æfing-
um og ég held að flestir hafi 
ráðlögðu mér að fara heima 
aftur og hvíla mig,“ segir 
Hrefna sem lék tvo síðustu 
leiki tímabilsins og minnti 
heldur betur á sig með því 
að skora tvö mörk eftir að 
hafa komið inn á sem vara-
maður í þeim síðasta. „Það 
eru margar sem koma ekki 
aftur eftir að þær eignast 

börn en þetta er bara spurn-
ing um að setja sér mark-
mið. Ég ákvað það áður en 
ég átti að ég ætlaði að ná að 
spila leik áður en tímabilinu 
lauk. Mér fannst ég vera 
komin í ótrúlega gott form í 
lok tímabilsins en ég var 
kannski ekki komin í mitt 
besta form. Það er um að 
gera að byrja fljótt aftur og 
það þýðir ekkert að 
liggja heima í volæði,“ 
segir Hrefna.

Barnið breytir 
samt miklu í hinu 
daglega lífi. „Það 
erfiðasta við þetta 
er að maður getur 
náttúrlega ekki 
skilið barnið eftir 
eitt heima. Það 
er mesta málið 
að koma barn-
inu fyrir í pöss-
un en það sem 
samt lítið mál 
hjá mér. Móðir 
mín og pabbi sjá mikið 
um það sem er góður kost-
ur.  Andrea Færseth studdi 
líka dyggilega við bakið á 
mér,“ segir Hrefna Huld en 
hún getur þó ekki tekið 
stelpuna sína með á æfing-
ar eða leiki. „Hún brjálast 
alveg þegar hún sér mig 
inn á vellinum. Það er ekki 
hægt að taka hana með á 
leiki,“ segir Hrefna.

Þjálfari Hrefnu, Hel-
ena Ólafsdóttir, kom 

einnig til baka eftir að hafa 
átt barn og vissi því hvað 
Hrefna var að ganga í gegn-
um. „Ég apa allt eftir henni, 
er númer tíu, spila frammi 
og hún er algjörlega fyrir-
myndin hjá manni,“ segir 
Hrefna að lokum í léttum 

tón en daginn eftir 
viðtalið þá skoraði 
hún tvö mörk í 5-0 

stórsgri á Fjölni 
og er þar með 
komin með 7 
mörk í Lands-

bankadeild 
kvenna í 

sumar. 

MIKLU MEIRA MÁL AÐ 
GERA EKKI NEITT Í NÍU MÁNUÐI

Hrefna Huld Jóhannesdóttir, knattspyrnukona og mamma, með dótturinni Júlíu Jönu Adolfsdóttur.

Ágústa Edda Björnsdóttir, 

handboltakona og mamma, 

með sonum sínum, Birni 

Skúla og Sindra Degi Birnis-

sonum.
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ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?   MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

S. 512 5426 - vip@365.is           S. 512 5441 - hrannar@365.is

Skrifstofustarf
Starfsmaður óskast í þjónustufyrirtæki til almennra 
skrifstofustarfa.  Starfssviðið felst í innslætti, úrvinnslu 
gagna og almennri þjónustu við viðskiptavini fyrirtækisins.  
Vinnutími 09.00 - 17.00.  Möguleiki á aukavinnu.  Umsóknir 
ásamt ferilsskrá óskast sendar á nordurbali@simnet.is

AU PAIR - Gautaborg
Íslensk fjölsk. með 2 börn, 6 og 10 ára óskar eftir 

barngóðri, reyklausri au pair næsta vetur, 
18 ára e. eldri.

Nánari uppls.: Gunnhildur: gunnhig@hotmail.com

Gagnheiði 28
IS-800 Selfoss

Iceland
Sími +354 480 1700
Fax +354 480 1701

www.javerk.is

JÁVERK er 15 ára öflugt, metnaðarfullt og vaxandi verktakafyrirtæki. Starfsmenn eru 
um 150 í dag og verkefnastaða fyrirtækisins er traust næstu árin. Fyrirtækið er með 
starfsstöðvar og verkefni bæði á Suðurlandi og á höfuðborgarsvæðinu. Starfs- 
mannastefna fyrirtækisins gerir ráð fyrir að aðbúnaður og starfsumhverfi sé með því 
besta sem þekkist. Starfsandi er góður og starfsmannafélagið mjög virkt og stendur 
fyrir margskonar skemmtunum og ferðalögum.

Kranamaður á höfuðborgarsvæðinu.
Vegna aukinna verkefna í Reykjavík þá óskar JÁVERK eftir kranamönnum 
á byggingarkrana til starfa strax.

Nánari upplýsingar veitir Jón Vigfússon í síma 860 1725.

Vegna aukinna umsvifa erum við hjá fyrir-
tækjaþjónustu Offi ce1 að leita eftir öfl ugum 

sölumanni/mönnum  í söluteymi okkar. Í boði er 
lífl eg vinna á skemmitlegum vinnustað.

 
Starfi ð felst í:
- símasölu
- heimsóknum til viðskiptavina
- öfl un nýrra viðskiptavina
- tilboðsgerð til viðskiptavina
 
Hæfniskröfur:
- söluhæfi leikar
- sjálfstæð vinnubrögð og frumvæði
- góð þjónustulund
- hæfi leikar í mannlegum samskiptum
- laun eru árangurstengd. 
 
Allar nánari upplýsingar um starfi ð veitir Daníel 
Guðbrandsson framkvæmdastjóri fyrirtækjaþjónustu 
Offi ce1 og skal skila inn umsóknum til hans síðasta lagi 
mánudaginn 14.júlí á tölvupóstfangið atvinna@offi ce1.is

 Offi ce 1 er framsækið og ört vaxandi fyrirtæki 

sem leggur áherslu á góða þjónustu, jafnt fyrir 

einstaklinga sem og fyrirtæki af öllum stærðar-

gráðum.  Offi ce 1 rekur í dag alls 8 verslanir og 

eru þær í Skeifunni 17, Smáralind, Hafnarfi rði, 

Selfossi, Vestmannaeyjum, Egilsstöðum, Akureyri 

og Ísafi rði.  Einnig starfrækir Offi ce 1 öfl uga 

þjónustudeild fyrir fyrirtæki - fyrirtækjaþjónustu 

Offi ce 1.



Vestmannaeyjar. Viltu vinna hjá góðu fyrirtæki?

Framtíðarstarfsmaður í verslun
• Ábyrgðarsvið

 Ráðgjöf, sala og  þjónusta við viðskiptavini
 Pantanir, tilboðsgerð og önnur tilfallandi störf.
 Viðkomandi þarf að geta leyst rekstrarstjóra af

• Hæfniskröfur
 Þjónustulund, áhugi og metnaður
 Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Í boði er
 Gott og öruggt vinnuumhverfi
 Samhentur hópur starfsmanna

Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega

Húsasmiðjan leitar að þjónustulunduðum og ábyrgðarfullum 
starfsmanni í verslun okkar í Vestmannaeyjum.

Um Húsasmiðjuna
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili byggingarvara á Íslandi og í hópi stærstu fyrirtækja landsins. 
Húsasmiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á boðstólum yfir 100.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um 1000 manns á öllum aldri. Við leggjum mikla áherslu á 
að starfsmenn eigi þess kost að eflast og þróast í starfi.

Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur alla, á hvaða aldri, sem vilja starfa hjá traustu og góðu 
fyrirtæki til að sækja um.
Heilsuefling: Húsasmi›jan og starfsmannafélagi› sty›ja vi› heilsurækt starfsmanna.
Vi›skiptakjör: Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör
Húsasmi›juskólinn: Vi› rekum skóla flar sem starfsmenn sækja námskei›.
Haldin eru um 100 námskei› á ári og námsvísir er gefinn út vor og haust.
Starfsmannafélag: Hjá okkur er öflugt starfsmannafélag sem sér m.a. um skemmtanir 
fyrir starfsmenn og fjölskyldur fleirra, íflróttavi›bur›i og útleigu sumarhúsa.

Umsóknarfrestur
til 15. júlí 2008

Nánari upplýsingar veitir 
rekstarstjóri verslunarinnar,
Haraldur Gunnarsson,
hallis@husa.is, sími: 6603170
Einnig er hægt að sækja um 
á heimasíðu Húsasmiðjunnar.

Framkvæmda- og eignasvið 

Framkvæmda og- eignasvið auglýsir eftir 
starfsfólki í mötuneyti starfsmanna að Borgar-
túni 10-12 á sjöundu hæð. Gert er ráð fyrir að 
mötuneytið opni í byrjun ágúst nk. Um fullt 
starf er að ræða.

Starfssvið
• Umsjón með eldhúsi. 
• Móttaka viðskiptavina.
• Framreiðsla á mat. 
• Frágangur í eldhúsi og borðstofu. 
• Uppþvottur.  

Menntunar- og hæfniskröfur
• Æskilegt að hafa reynslu af störfum í 
   mötuneyti/eldhúsi.
• Rík þjónustulund.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum. 
• Snyrtimennska og stundvísi. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og  Efl ingar.
  
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Ágúst 
Jónsson skrifstofustjóri Framkvæmda- og 
eignasviðs agust.jonsson@reykjavik.is og 
Sigríður Halldórsdóttir starfsmaður mannauðs-
deildar sigridur.o.halldorsdottir@reykjavik.is  
sími 411 8000.

Umsóknarfrestur er til 21. Júlí nk. Sótt er um 
starfi ð á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.
reykjavik.is undir „ Störf í boði”.  

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að 

vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. 

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.

is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Starfsfólk í Mötuneyti
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SJÚKRALIÐAR
Sjúkraliða vantar til starfa í öryggisíbúðum   
á Eirhömrum og Hlaðhömrum í Mosfellsbæ. 

Við leitum eftir sjúkraliðum sem hafa áhuga á því að 
starfa við hjúkrun og þjónustu á heimilum fólks í öryggisí-
búðum okkar í Mosfellsbæ. 

Hjúkrunarheimilð Eir skipuleggur og samhæfi r félagslega 
heimaþjónustu og heimahjúkrun fyrir íbúana. Markmið 
með þjónustunni er meðal annars að gera fólki kleift að 
búa áfram á eigin heimilum þrátt fyrir hrakandi heilsu.

Nú þegar eru  lausar stöður á  næturvaktir, einstakar 
kvöldvaktir og helgarvaktir. 

Upplýsingar á virkum dögum frá kl.08:00 – 16:00 gefa:
Birna Kr. Svavarsdóttir hjúkrunarforstjóri í síma 522 5700 
og Kristjana Gígja deildarstjóri í síma 522 5791 / 
860 7400. 

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



Kranamaður
Óskum eftir að ráða vanan kranamann til starfa næstu fjóra mánuði. 
Unnið er við brúarbyggingu yfi r Reykjanesbraut við Arnarnesveg 
(Kópav./Garðabær)

Skilyrði er að:
• hafa kranaréttindi
• vera góður kranamaður
• vera stundvís og áreiðanlegur
• geta byrjað strax

Laun eru 150–180 þús. á viku m.v. 50–60 tíma vinnu. 
Upplýsingar gefa Bjarni Einarsson s. 659 005 og Björn Sigurðsson s. 690 1762.  
SKRAUTA EHF.

PRENTUN
Fyrirtæki í stórprenti og skiltagerð leitar að manni til að 
hafa umsjón með prentverki og fi lmuskurði ásamt daglegri 
umhirðu prentara og tækja.
Kunnátta í helstu umbrots- og hönnunarforritum nauðsynleg.

Umsókn ásamt helstu upplýsingum um fyrri störf sendist til 
box@frett.is merkt „Prentun“ fyrir 9. Júlí.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum svarað.

Móttökuritari
Móttökuritari óskast til starfa frá 1.september á glæsilega 
sjúkraþjálfunarstöð í Borgartúni. Viðkomandi þarf að hafa 
hlýlegt viðmót og góða þjónustulund. Góð tölvu, ensku og 
íslenskukunnátta  nauðsynleg. 

Upplýsingar um starfi ð veitir Stefán í síma 511-4111 eða í 
tölvupósti stefan@afl id.is 

Umsóknir sendist á stefan@afl id.is eða til Sjúkraþjálfunar Afl , 
Borgartúni 6, 105 Reykjavík fyrir 10.júlí n.k.

  

Atafl er eitt af stærri verktakafyrirtækjum 

landsins með verkefni víða um land.

Aðalskrifstofa fyrirtækisins er staðsett í Garðabæ.

Blikksmíði – Stálsmíði
Getum bætt við okkur verkefnum í blikk- og 

stálsmíði. Yfir 50 ára reynsla af allri almennri 

blikk- og stálsmíði m.a. uppsetning loftræsi-

kerfa og handriðasmíð.

Ríkulega búið verkstæði þar sem 

fagmennska er í fyrirrúmi.

Frekari upplýsingar veitir:

Jóhannes Sigfússon í síma 695-6457 
eða tölvupósti joi@atafl.is
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NOW HIRING 
GENIUSES FOR WORLD DOMINATION PLANS!

TIPS FOR APPLICANTS 

>> Please do not send a longer resume than two pages (max: 4mb).

>> Programmers should have a good resume and cover letter. A sample of their code is a definite advantage.

>> Artists should send a portfolio with resume and cover letter. Illustrators can send a physical file as their 

 portfolio, whereas modelers and animators must submit a demo reel in CD or DVD format or email a link to 

 their online portfolio. Please note that the demo or reel will not be returned to you.

>> Level designers should include a CD or DVD that contains files of 3D levels and maps that they've created.

>> Sound designers should include a CD with several tracks.

>> All applications and resumes should be written in English.

Your application will be treated confidentially. We would like to thank all applicants who apply, however, only 

those selected will be contacted. CCP is an equal opportunity employer. For further information on each job 

please visit our website and submit your application: www.ccpgames.com/jobs

Females are strongly encourage to apply.

>> QA MANAGER

>> SENIOR QA ENGINEER

>> RUSSIAN SPEAKING GAME MASTER

>> DATABASE ADMINISTRATOR

>> SR. UI DEVELOPER/DESIGNER

>> GRAPHIC DESIGNER

>> WINDOWS SERVER ADMINISTRATOR

>> SR. WEB DEVELOPER

>> CORE NETWORK PROGRAMMER

>> CORE AUDIO ENGINE PROGRAMMER
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Skólaheilsugæsla
 
Við hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) erum 
að leita að áhugasömum og kraftmiklum hjúkrunar-
fræðingum til að koma og starfa við skólaheilsu-
gæslu. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja er sjúkrastofnun 
í markvissri sókn.  Hér ríkir afbragðsgóður starfsandi, 
góðum hugmyndum starfsmanna er tekið fagnandi 
sem og nýjungum í starfsemi.  

Verið er að leita að einstaklingum sem eru jákvæðir, 
með góða þjónustulund og sem sýna umhyggju í starfi .  
Um er að ræða almenna skólahjúkrun á Suðurnesjum.

Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Ágústa Sigurðardóttir 
deildarstjóri í gegnum netfangið gudbjorg@hss.is eða í 
síma 860-0167 eða 899-2718 og Þórunn Benedikts-
dóttur, hjúkrunarforstjóri í gegnum netfangið 
thb@hss.is eða í síma 422-0625

Um er ræða framtíðarstarf æskilegt er að umsækjandi 
geti hafi ð störf um miðjan ágúst eða eftir samkomu-
lagi.  Möguleiki er á að HSS útvegi húsnæði á mjög 
hagstæðu verði. Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknir sem greina frá menntun, fyrri störfum og 
meðmælendum skulu berast til Bjarnfríðar Bjarnadóttur 
starfsmannastjóra , Mánagötu 9, 230 Reykjanesbæ eða 
með tölvupósti á netfangið bjarnfridur@hss.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí 2008 og geta 
umsóknir gilt í 6 mánuði. 

Öllum umsóknum verður svarað.

 
 

Framkvæmda- og eignasvið 

Starfssvið
• Almenn skrifstofustörf.
• Móttaka viðskiptavina.
• Símsvörun.
• Sinna ábendingum frá viðskiptavinum.
• Varsla og innfærsla gagna, tímaskýrslur 
    starfsmanna o.fl .
• Umsjón með skráningu á verkefnum starfsmanna  
    í Agresso.
• Fundaboðun og undirbúningur funda. 
• Halda utan um þjónustubeiðnir í samvinnu við  
    rekstrarstjóra hverfastöðvar. 
• Tengiliður við mannauðs- og launadeild 
    Framkvæmda- og eignasviðs.  

Menntunar- og hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
• Góð almenn tölvuþekking, Word, GoPro o.fl .
• Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
• Þekking á borgarkerfi nu er æskileg.  

Um er að ræða tímabundið starf í a.m.k. sex 
mánuði. Starfsmaður þarf að geta hafi ð störf  fyrir 
miðjan ágúst. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavík-
urborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. 

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Gunnar 
Ágústsson rekstrarstjóri Miklatúni gunnar.agusts-
son@reykjavik.is  og Sigríður Halldórsdóttir starfs-
maður mannauðsdeildar sigridur.o.halldorsdottir@
reykjavik.is  sími 411 8000.

Umsóknarfrestur er til 21. Júlí nk. Sótt er 
um starfi ð á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”.  

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að 

vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. 

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.

is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Skrifstofumaður 
á hverfastöð Miklatúni.

Þjónustustjóri

Atlantsolía - Lónsbraut 2 - 220 Hafnarfjörður - Sími 591 3100 - www.atlantsolia.is
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Við hjá Atlantsolíu leitum að kröftugum, 
stundvísum og ábyrgum aðila til að
gegna stöðu þjónustustjóra.

Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Í starfinu felst:
   Yfirumsjón með þjónustudeild.
   Ráðgjöf við viðskiptavini.
   Ábyrgð og úrvinnsla verkefna.
   Önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:
   Stúdentspróf eða framhaldskólamenntun æskileg.
   Reynsla af skrifstofustörfum.
   Samskiptahæfni, jákvæðni og sveigjanleiki.

Fyrirtækið:
Atlantsolía var stofnuð á vormánuðum 2002 og hóf að 
selja bensín til almennings 8. janúar 2004. Fyrirtækið 
rekur 15 bensínstöðvar ásamt því að veita verktökum 
og skipaútgerðum eldsneytisþjónustu. Hjá fyrirtækinu 
vinna 23 starfsmenn.

Atlantsolía er reyklaus vinnustaður.

•
•
•
•

•
•
•

Umsjón með starfinu hafa Sigurður Jónas Eysteinsson 
(sigurdur.eysteinsson@capacent.is) og Guðríður Dröfn 
Hálfdanardóttir (gudridur.halfdanardottir@capacent.is) 
hjá Capacent Ráðningum.

Umsóknarfrestur er til og með 11. júlí nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið 
á heimasíðu Capcent Ráðninga, www.capacent.is.

Fosshótel ehf. auglýsa eftir fólki til starfa 
Eftirtalin störf eru í boði: 

Fosshótel bjóða upp á fjölbreytt úrval af gistingu um allt land, ýmist sem sumarhótel eða þriggja stjörnu heilsárshótel.  Einkun-
narorð Fosshótela eru: „Vinalegri um allt land“. Til að standa undir þeim er nauðsynlegt að hafa vingjarnalegt, þjónustulundað 
og fjölhæft starfsfólk í hverju starfi .  Árangursrík og ánægjuleg samskipti er leiðandi stefna í öllum rekstri fyrirtækisins. Þjónustu-
kannanir sýna að gestir Fosshótela eru almennt mjög ánægðir dvöl sína, en 96-98% gefa dvölinni góða eða ágætis einkunn.

Inns of Iceland er keðja gistiheimilia og ódýrari gistimöguleika á Íslandi. Inns of Iceland er ætlað að sinna þörfum þeirra sem 
sækjast eftir hagkvæmri og heimilislegri gistingu um allt land.

Hótelstjóri á Fosshóteli Skaftafelli

Rekstrarstjóri á Flóki - Inn

Starfssvið: 
-  Yfi rumsjón og skipulagning daglegs reksturs
-  Daglegt uppgjör, skýrslugerð og bókhald
-  Samskipti við aðalskrifstofu og viðskiptavini
-  Þjónusta við gesti
-  Markaðssetning

Hæfniskröfur:
-  Gott vald á íslensku og ensku.  Öll frekari tungumálakun-
nátta er kostur
-  Stjórnunar- og skipulagshæfi leikar
-  Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum
-  Rík þjónustulund, sveigjanleiki og geta til að starfa undir 
álagi
-  Útsjónasemi, viðskiptavit og metnaður
-  Menntun og / eða reynsla sem nýtist í starfi 

Starf hótelstjóra á Skaftafelli er laust frá og með 1. ágúst 2008.  
Ákjósanlegt er að umsækjandi geti hafi ð störf í júlímánuði til 
undirbúnings og þjálfunar.  

Starf rekstrarstjóra á Flóki – Inn er laust frá og með 
1. September 2008.

Nánari upplýsingar veita Lára Sigríður Haraldsdóttir, gæðastjóri 
og leiðbeinandi, og Þórður B. Sigurðsson, aðstoðarframkvæm-
dastjóri í síma 562 4000 eða í gegnum tölvupóstföngin 
lara@fosshotel.is og thordur@fosshotel.is. 
Umsóknareyðublöð má nálgast á www.fosshotel.is

Vefstjóri / grafískur hönnuður 
á aðalskrifstofu Fosshótela og Inns of Iceland í Reykjavík

Starfssvið:
-  Hönnun, uppsetning og viðhald vefsíðna fyrirtækisins 
-  Umsjón með tölulegum upplýsingum um vefi na
-  Hönnun og uppsetning auglýsinga og dreifi ngarefnis 
   fyrir prent- og vefmiðla 
-  Önnur tilfallandi verkefni, svo sem logo- og skiltahönnun     
   og fl eira
-  Afl eysingar kerfi sstjóra

Hæfniskröfur:
-  Umsækjandi þarf að hafa haldbæra þekkingu og  reynslu 
af vefsíðugerð í HTML, PHP og CSS
-  Unnið er með Dreamweaver, Photoshop og Illustrator
-  Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt
-  Menntun og / eða reynsla sem nýtist í starfi 

Nánari upplýsingar veitir Renato Grünenfelder, framkvæm-
dastjóri, í síma 562 4000 eða í gegnum tölvupóstfangið 
renato@fosshotel.is 
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Forstöðumaður félagsmiðstöðvar

Um er að ræða starf  forstöðumanns í félagsmiðstöð 
Álftaness. Starfi ð er fullt stöðugildi og felst í daglegum 
rekstri og umsjón með félagsmiðstöð fyrir börn og 
ungmenni á Álftanesi. Félagsmiðstöð Álftaness er 
þriggja ára gömul og þar fer fram fjölbreytt og skem-
mtilegt starf. Forstöðumaður félagsmiðstöðvar kemur 
einnig að skipulagningu vinnuskóla Álftaness.

Starfi ð innifelur samskipti við unga sem aldna og er 
afar gefandi  og skemmtilegt fyrir félagslega sinnað 
fólk.

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf í síðasta lagi 18. 
ágúst.

Nánari upplýsingar er að fá hjá Stefáni Arinbjarnarsyni 
íþrótta- og tómstundafulltrúa í síma: 565 2511 eða 
821 5005. Einnig er tekið við fyrirspurnum á netfang: 
stefan@alftanes.is

Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar

Leitað er eftir:
•   Leikskólakennurum
•   Þroskaþjálfum
•   Starfsfólki með uppeldis- og háskólamenntun
•   Starfsfólki með menntun eða reynslu á sviði lista
•   Starfsfólki með fjölbreytta menntun og/eða starfsreynslu 

Deildarstjórar
Berg við Kléberg, Kjalarnesi, sími 566-6039
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Holtaborg, Sólheimum 21, sími 553-1440
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Reynisholt, Gvendargeisla 13, s. 5175560

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Berg við Kléberg, Kjalarnesi, sími 566-6039
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660
Fífuborg, Fífurima 13, sími 587-4515
Grandaborg, Boðagranda 9, sími 562-1855
Gullborg, Rekagranda 14, sími 562-2455
Hagaborg, Fornhaga 8, sími 551-0268
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Holtaborg, Sólheimum 21, sími 553-1440
Klambrar, Háteigsvegi 33, sími 511-1125
Laugaborg, við Leirulæk, sími 553-1325
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Sunnuborg, Sólheimum 19, sími 553-6385
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Yfi rmaður í eldhús
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Sunnuborg, Sólheimum 19, sími 553-6385

Aðstoðarmaður í eldhús
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Grandaborg, Boðagranda 9, sími 562-1855 
Um er að ræða 50-75 % stöðu.
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Um er að ræða 50% stöðu.
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Garðaborg, Bústaðavegi 81, sími 553-9680 
Um er að ræða 80% starf.
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Jörfi , Hæðargarði 27a, sími 553-0347
Lyngheimar, við Mururima, sími 567-0277
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um störfi n 
á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í 
viðkomandi leikskólum og mannauðsráðgjafar á Starfs-
mannaþjónustu Leikskólasviðs í síma 411-7000.

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

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

LÍFTÆKNI HRÁEFNISÖFLUN 
Við leitum að einstaklingum í tímabundna vinnu frá lok júlí til byrjun október við 

hráefnisöfl un.  Viðkomandi starfsmenn þurfa að vera að minnsta kosti 18 ára, 
stundvísir, reglusamir og tilbúnir að vinna mikið á álagspunktum. 

Hafi ð samband við Bryndísi Stefánsdóttir eða Berglindi Jóhannsdóttir  í  
síma 581-4138 eða á netfangi bryndis@isteka.com  eða berglind@isteka.com

 

Vörustjóri 
Innkaup og lager

Stoð hf. óskar eftir að ráða vörustjóra. 
Stoð hf. stoðtækjafyrirtæki er fyrirtæki sem framleiðir og 
fl ytur inn og stoð- og hjálpartæki, www.stod.is.  Hjá Stoð 
starfar nú 25 manna samhentur hópur í skemmtilegu og 
gefandi starfsumhverfi .

Verkefni:
•  Umsjón með innkaupum og lager 
•  Vörustjórnun 
•  Verðútreikningar

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•  Menntun á sviði vörustjórnunnar 
•  Skipulögð, öguð og metnaðarfull vinnubrögð 
•  Reynsla af sambærilegu starfi  
•  Reynsla af Navision mikill kostur 
•  Stjórnunarhæfi leikar sem og hæfni til að starfa í hóp 
•  Hæfni í mannlegum samskiptum

Um er að ræða mjög sjálfstætt starf sem gefur starfsmanni 
mikla möguleika á starfsþróun í framtíðinni.

Umsjón með ráðningu:         
Elías Gunnarsson, framkvæmdastjóri 
sími 565-2885 / 896-0916.
Stoð hf. Trönuhrauni 8 - 220 Hafnarfi rði
Umsóknafrestur til: 20. júlí 2008

Starfsmaður
Íþróttamiðstöðvar

Um er að ræða starf í íþróttamiðstöð Álftaness. 
Unnið er á tvískiptum vöktum og annan hvern 
laugardag. Starfi ð felst í þrifum, afgreiðslu og 
gæslu á börnum í sundi og í búningsklefum 
íþróttamiðstöðvar, ásamt öðrum þeim störfum
sem forstöðumaður kann að fela viðkomandi.

Starfi ð innifelur samskipti við unga sem aldna og 
er gefandi fyrir félagslega sinnað fólk. Viðkomandi 
þarf að geta hafi ð störf í síðasta lagi 18. ágúst.

Nánari upplýsingar er að fá hjá Stefáni 
Arinbjarnarsyni íþrótta- og tómstundafulltrúa 
í síma: 565 2511 eða 821 5005. Einnig er tekið 
við fyrirspurnum á netfang: stefan@alftanes.is



Þjónustustjóri í fyrirtækjainnheimtu

365 miðlar leita að starfsmanni í fullt starf í fyrirtækjainnheimtu. 

Helstu verkefni felast í úthringingum og samskiptum við 
viðskiptamenn. Viðkomandi þarf að búa yfir ríkri þjónustulund, 
vera jákvæður og samviskusamur.

Umsóknarfrestur er til 13. júlí en sótt er um á vef 365 miðla  - 
http://www.365midlar.is/Um-365/Storf-hja-365.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Margrét Lára Pétursdóttir á 
margretl@365.is.

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Forstöðumaður unglingasambýlis
 • Starfsmaður frístundaheimilis fyrir börn  

 og unglinga með sérþarfir
 • Aðstoð við heimilisstörf
Roðasalir – sambýli og dagþjálfun
 • Sumarafleysingar:
 • Dagþjálfun
 • Aðhlynning
 • Sjúkraliði

Sundlaugin Versölum:
 • Helgarvinna í sumar fyrir konur og karla
Hvammshús:
Fyrir skólaárið 2008-2009:
 • Kennari við sérúrræði

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Umsjónarkennari á miðstig
Hörðuvallaskóli:
 • Skólaliði II – gangavörður/ræstir
 • Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
Kársnesskóli:
 • Sérkennari
 • Þroskaþjálfi
Lindaskóli:
 • Starfsfólk í Dægradvöl hlutastörf
 • Kennari í sérkennslu
Salaskóli:
 • Skólaliðar II – gangav/ræstar hlutastarf  

 eða fullt starf
 • Starfsfólk í Dægradvöl hlutastarf
Smáraskóli:
 • Umsjónarkennari á miðstig
Snælandsskóli:
 • Umsjónarkennari á unglingastig
Vatnsendaskóli:
 • Þroskaþjálfi
 • Kennari á miðstig
 • Stuðningsfulltrúi
 • Dönskukennari

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur launakjör íKynnið ykkur launakjör í 

leikskólum í Kópavogi.leikskólum í Kópavogi.  

Baugur:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi 
  v/sérkennslu
Dalur:  554 5740
 • Leikskólak.þroskaþjálfi/leiðbein. 1. ág.
 • Sérkennslustjóri 1. ág.
 • Starfsmaður í skilastöðu 1. sept.
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennari frá 1. ágúst
 • Leikskólasérk./þroskaþjálfi í haust
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri á yngri deild
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennslustjóri 75%, afleysing
Grænatún:  554 6580
 • Sérkennslustjóri 50% frá 1. ágúst
 • Leikskólak/þroskaþj. 100% frá 1 ágúst
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjórar frá 11. ágúst
 • Leikskólakennarar frá 11. ágúst
 • Sérkennsla, sem fyrst
Kópahvoll:  554 0120
 • Leikskólakennari frá 1. ágúst
 • Leikskólak/þroskaþj. í stuðning 50% f.hád.
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak/leiðb. næsta haust
 • Leikskólak/leiðb.tímab.afleysing 
  næsta haust
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennari frá 1. ágúst 
Núpur:  554 7020
 • Deildarstjóri 2-3 ára barna
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennsla
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Deildarstjóri
 • Leikskólak. á deild/sérkennsla/íþróttir
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Vegna stækkunar á snyrtistofunni Facial 
eru 2 herbergi laus til leigu til fagaðila. 
Við leitum eftir framúrskarandi fóta-
aðgerðafræðingi og nuddara sem vilja 
vinna í skapandi og skemmtilegu 
umhverfi þar sem nóg er að gera.

Facial er staðsett við Laugaveg 96
í sama húsnæði og Toni&Guy.

Nánari upplýsingar veita Ragnheiður 
og Berglind í síma 511 6660.

Tækifæri



169. Tölublað - 6. árgangur - 6. júlí 2008

Hlíðarhvammur 1 – 200 Kópavogur

OPIÐ HÚS mánud. 7.júlí frá kl 18:00 – 18:30
Gott einbýlishús með stórum garði á frábærum 
stað neðst við lækinn í Kópavogi.
Sölumaður er Gunnar Valsson, sími 822 3702

OPIÐ HÚS mánudag 7.júlí frá kl.19:00-19:30
Mjög fallegt og vandað tveggja hæða endaraðhús 
á frábærum stað neðst í suðurhlíðum Kópavogs. 
Sölumaður er Gunnar Valsson, sími 822-3702

OPIÐ HÚS mánudag frá kl. 20:00 – 20:30
Mjög fallegt fullbúið einbýlishús á góðum stað á 
völlunum í Hafnarfirði. Eign sem vert er að skoða. 
Sölumaður er Gunnar Valsson, sími 822 3702

OPIÐ HÚS þriðjud. 8.júlí frá  kl. 18:00-18:30
Mjög falleg þriggja herbergja íbúð á góðum stað 
í Hlíðunum í Reykjavík. 
Sölumaður er Gunnar Valsson, sími 822-3702

Verð: 49.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 197 fm

OPIÐ
HÚS

Bakkahjalli 6 -200 Kópavogur

Verð: 67.900.000
Herbergi: 5-6
Stærð: 235,7 fm

OPIÐ
HÚS

Furuvellir 2 – 221 Hafnarfirði

Verð: 54.900.000
Herbergi: 4-5
Stærð: 211 fm

OPIÐ
HÚS

Drápuhlíð 19 – 105 Reykjavík

Verð: 18.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 78,2 fm

OPIÐ
HÚS

Melalind 4  - 201 Kópavogur

OPIÐ HÚS þriðjud. 8.júlí frá kl 20:00 – 20:30
Mjög góð tveggja herbergja íbúð á jarðhæð með 
góðum sérgarði. Frábært útsýni.
Sölumaður er Gunnar Valsson, sími 822 3702

OPIÐ HÚS þriðjud. 8.júlí frá kl. 19:00 – 19:30
Glæsileg 3ja herbergja jarðhæð með stórum sól-
palli og frábæru útsýni, Sérlega vönduð eign sem 
þú verður að skoða . Láttu sjá þig í opnu húsi. 
Sölumaður er Gunnar Valsson, sími 822 3702

Virkilega falleg 89,8fm þriggja herbergja íbúð á 
1.hæð (miðhæð) í litlu fjölbýli á frábærum stað í 
Hlíðunum.
BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 770 0309

OPIÐ HÚS í dag kl. 18.30 – 19.00
Ný og glæsileg neðri sérhæð með um 30 fm 
suðurverönd með skjólvegg.  Allt unnið á mjög 
vandaðan hátt af vönduðum verktaka.
Sölumaður er Sigurður Samúelsson lgf, sími 896-
2312

Verð: 19.900.000

OPIÐ
HÚS

Álfkonuhvarf 63 - 203 Kópavogur

Verð: 23.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 78,8 fm

OPIÐ
HÚS

Mjóahlíð 12 – 105 Reykjavík

Verð: 28.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 89,8fm

Baugakór 32 – 203 Kópavogur

Verð: 44.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 153,3 fm

OPIÐ
HÚS

Gunnar Valsson & teymi kynna opin hús

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

Gunnar
Valsson
Sölustjóri
822 3702

gv@remax.is

Þórarinn
Thorarensen

Sölufulltrúi
770 0309

th@remax.is

Sigurður
Samúelsson

Lögg. fasteignasali
896 2312

sigsam@remax.i

Vignir Már 
Garðarson

Sölufulltrúi
865 4039

vignir@remax.is

Skúli Örn 
Sigurðsson

Sölufulltrúi
897 0798

skuli@remax.is

Kristján
Kristjánsson

Sölufulltrúi
899 5300

kk@remax.is

LÆKKAÐ
VERÐ

Húsalind 9 – 201 Kópavogur

OPIÐ HÚS í dag kl. 17.45- 18.15
Falleg neðri sérhæð með sérinngangi á frábærum 
stað í Lindarhverfinu.  Stór verönd í suðvestur.
Róleg botnlangagata. Sölumaður er Sigurður 
Samúelsson lgf, sími 896-2312

3ja herbergja íbúð með útsýni á fyrstu hæð í húsi 
fyrir 50 ára og eldri. 
BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 865 4039

OPIÐ HÚS í dag kl.18:00 - 18:30
5 herbergja endaraðhús á tveimur hæðum ásamt 
bílskúr í Árbænum. 
Sölumaður er Vignir Már, Sími: 865 4039

OPIÐ HÚS í dag kl.20:00-20:30
5-6 herbergja 134,2 fm raðhús á góðum stað í 
botnlangagötu ásamt 34,4 fm bílskúr.
Sölumaður er Vignir Már, Sími: 865 4039

Verð: 30.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 102,7 fm

OPIÐ
HÚS

Sóleyjarimi 7 - 112 Reykjavík

Verð: 24.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 101,2 fm

Birtingakvísl 32 - 110 Reykjavík

Verð: 47.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 171 fm

OPIÐ
HÚS

Hjallabraut 86 -220 Hafnarfjörður

Verð: 37.500.000
Herbergi: 5-6
Stærð: 168,5 fm

OPIÐ
HÚS

Lækjargata 32 -220 Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS í dag kl.19:00-18:30
Góð þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð í nýlegu 
lyftuhúsi við tjörnina í Hafnarfirði. 
Sölumaður er Vignir Már, Sími: 865 4039

OPIÐ HÚS mánudaginn kl. 19:00-19:30
Fallegt og vandað einbýli á einni hæð á frábærum 
stað í Rimahverfinu. Stór bílskúr og gróinn garður. 
Sölumaður er Skúli, sími 897-0798

OPIÐ HÚS mánudaginn kl.18:00 -18:30
Falleg 6 herb. sérhæð á 2.hæðum í vinsælli götu 
í Hafnarfirðinum. 2 svalir með útsýni yfir höfnina 
og góður bílskúr. 
Sölumaður er Skúli, sími 897-0798

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 8.júlí kl 19:00 -19:30
Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð við Lundabrekku 
í Kópavogi, eign sem vert er að skoða. 
Sölumaður er Kristján Kristjánsson, sími 899 
5300

OPIÐ
HÚS

Smárarimi 56 -112 Reykjavík

Verð: 59.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 193 fm

Verð: 23.500.000
Herbergi: 3
Stærð: 85,3 fm

OPIÐ
HÚS

Ölduslóð 22 – 220 Hafnarfjörður

Verð: 34.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 183,3 fm

OPIÐ
HÚS

Lundabrekka 8 – 200 Kópavogur

Verð: 21.700.000
Herbergi: 3
Stærð: 86,5 fm

OPIÐ
HÚS

Gunnar Valsson & teymi kynna opin hús

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

Gunnar
Valsson
Sölustjóri
822 3702

gv@remax.is

Þórarinn
Thorarensen

Sölufulltrúi
770 0309

th@remax.is

Sigurður
Samúelsson

Lögg. fasteignasali
896 2312

sigsam@remax.i

Vignir Már 
Garðarson

Sölufulltrúi
865 4039

vignir@remax.is

Skúli Örn 
Sigurðsson

Sölufulltrúi
897 0798

skuli@remax.is

Kristján
Kristjánsson

Sölufulltrúi
899 5300

kk@remax.is



Mýrarsel 3
109 Reykjavík
Einbýli með auka íbúð í kjallara!

Stærð: 292,90 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 45.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 72.900.000
Fallegt einbýli með aukaíbúð í kjallara og tvöföldum bílskúr. Forstofa með náttúruflísum, gestasalerni innaf.
Rúmgott  eldhús  með eikarinnréttingu,  eldunareyju  og  háfi.  Tengi  fyrir  uppþvottavél.  Innaf  eldhúsi  er  búr.
Samliggjandi stofur með útgengi út í garð úr báðum stofunum.  Arin með náttúruflísum í innri stofu. Ljósar
flísar á allri  hæðinni. Á efri hæð er stórt hol, mjög hátt til  lofts, fjögur herbergi, þvottahús og baðherbergi.
Fallegt útsýni. Tvöfaldur bílskúr með góðu geymslulofti.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.18:00-18:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

898 3326

Víðimelur 19
107 Reykjavík
Göngufæri í HÍ og Þjóðarbókhlöðuna

Stærð: 82,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 13.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Fjölbýlið  allt  tekið  í  gegn  að  utan  2007.  Komið  er  inn  á  hol  með  fatahengi,  parket  á  gólfi.  Til  hægri  er
baðherbergi  með  flísalagðri  sturtu,  hvít  tæki.  Eldhús  með  upprunalegri  innréttingu,  Rafha  eldavél.  Tvær
samliggjandi stofur til vinstri, önnur er nýtt sem svefnherbergi í dag, laus fataskápur, parket á gólfi. Útgengi
út á svalir  með fallegu útsýni.  Hjónaherbergi  rúmgott  með lausum fataskáp, parket á gólfi.  Sér tengi  fyrir
þvottavél í sameign auk sérgeymslu og sameiginlegrar hjólageymslu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.19:00-19:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

898 3326

Strandvegur 11, jarðhæð
210 Garðabær
Glæsieign - fagurt sjávarútsýni!

Stærð: 122,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 25.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.000.000
Glæsileg  íbúð  á  jarðhæð  með  afar  fögru  óhindruðu  sjávarútsýni  í  nánd  við  náttúrulega  fjöru  og  iðandi
fuglalíf. Rólegt barnvænt umhverfi. Íbúðin er opin og björt búin vönduðum tækjum og innréttingum úr hlyn.
Granít  borðplötur.  Stofa,  borðstofa  og  eldhús  eru  eitt  rými  með  útgengi  í  garð  með  palli.  Flott  baðherb.
með  hornbaðkari,  rúmgott  hjónaherb.  með  fataherb.  Gott  barnaherb.  og  þvottaherb.  Húsið  er  allt  afar
vandað á allan hátt með lyftu, sjálfvirkt opnanlegum hurðum og flottri bílageymslu.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

annamargret@remax.is

Opið
Hús

Opin hús í dag 16-17 og mánudag 18-19

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

892 0684

Hofsvallagata 17
101 Reykjavík
Lítil og sæt eign á góðum stað

Stærð: 61,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1937

Brunabótamat: 9.360.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
RE/MAX SENTER kynnir: **GÓÐ FYRSTU KAUP**  Um er að ræða tveggja herbergja 61,5 fm íbúð á 1.h.v
á þessum vinsæla stað í Vesturbænum.  Nánari lýsing íbúðar: Gengið er inn í hol með fataskáp. Í eldhúsi er
fín  innrétting  sem hefur  verið  endurnýjuð  að hluta  og góður  borðkrókur.  Svefnherbergið  er  rúmgott  með
góðum  skápum.  Stofan  er  með  dúk  á  gólfi.  Baðherbergi  er  með  nýlegum  flísum  á  veggjum,  salerni,
sturtubotn og vaskur nýlegt. Rúmgott herbergi/geymsla í kjallara sem hefur góða útleigumöguleika.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Anna Ólöf
Sölufulltrúi

borg@remax.is

aok@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 6. júlí kl 15.00-16.00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

522 2800

659 5652

Hringbraut 28
101 Reykjavík
Virðuleg sérhæð hjá Háskólanum !

Stærð: 102,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1926

Brunabótamat: 17.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.900.000
Falleg eign á 1.hæð í virðulegu húsi á horni Hringbrautar & Tjarnargötu.                  Tveir sérinngangar.
Mjög stórt eldhús. Mikil lofthæð. 2 WC. Baðherbergi inn af hjónaherbergi. 2 stofur. Lokaður, gróinn garður.
Bjart eldhús með góðu skápaplássi. Baðherbergi er mikið endurnýjað m. baðkari, sturtu, handklæðaofn og
nýrri,  sérsmíðaðri  innréttingu. Gestasnyrting er á milli  eldhúss og stofu. Stofur eru aðskildar m. rennihurð
og er önnur nú notuð sem herbergi. FRAMTÍÐAREIGN VIÐ HÁSKÓLASVÆÐIÐ.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anton Máni
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

antonmani@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS mánudag 7.júlí kl.18 - 19

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

615 0005

Klapparstígur 13
101 Reykjavík
Vel skipulögð íbúð! LÆKKAÐ VERÐ!

Stærð: 64,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1936

Brunabótamat: 10.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.400.000
Góð  forstofa  með  tveimur  innbyggðum  skápum.  Eldhús  með  svörtum  flísum,  mjög  góðu  skápaplássi,
borðkrók  og  kósý  svölum.  Baðherbergi  með  hvítum flísum,  sturtu  með  glugga  og  hvítri  viðarinnréttingu.
Stórt  og  bjart  svefnherbergi  með  skemmtilegum  innbyggðum  skápum.  Stofan  er  mjög  rúmgóð  með
stórum glugga, nú einnig nýtt undir borðstofu. Rúmgott þvottahús í sameign. Góð geymsla fylgir íbúðinni.
Mjög góð staðsetning í miðbænum, á milli Hverfisgötunnar og hafsins !!!

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anton Máni
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

antonmani@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS mánudag 7.júlí kl. 17-17:30

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

615 0005

Norðurtún 9
245 Sandgerði
Laus eign við kaupsamning!

Stærð: 204,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 36.440.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
Glæsilegt og vandað einbýlishús innst í botnlangagötu með glæsilegum garði sem er laus fljótlega. Getur
verið  laus  við  kaupsamning!  Húsið  er  með  tvöföldum  bílskúr  og  80  m²  verönd  ásamt  heitum  potti.
Innréttingar  í  eldhúsi  eru  sérsmíðaðar  og  nýlegar  frá  Nýju  trésmiðjunni  í  Keflavík  og  eru  úr  kirsuberjavið.
Innihurðir eru frá Víkurás og eru úr kirsuberjavið. Tvö salerni eru í eigninni en aðalbaðherbergið er flísalagt í
hólf og gólf með baðkar og sturtuklefa. Pantið tíma fyrir skoðun.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

eythorj@remax.is

Frábær eign í enda á botngötu.

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

892 2325

Strandvegur 9, jarðhæð
210 Garðabær
Besta staðsetningin í hverfinu!

Stærð: 113,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 23.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.900.000
Flott  design  íbúð  á  besta  útsýnisstaðnum  við  Strandveg,  hönnuð  af  Guðbjörgu  Magnúsd  einum
eftirsóttasta innanhúsarkitekt landsins. Fagurt sjávarútsýni m Reykjavík í bakgrunn. Stofa og eldhús eru eitt
rými. Útgengi í garð með palli og skjólvegg. Eldhús búið hvítum innréttingum og eyju úr hlyn m vönduðum
tækjum og granít  borðplötu.  Baðherb m sturtu  og flísal.  baðkari.  Hjónaherb með góðu skápaplássi.  Tvö
góð barnaherb og þvottaherb. Afar vandað hús m lyftu, sjálfvirkum hurðum og flottri bílageymslu

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

annamargret@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á morgun mánudag kl. 19-20

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

892 0684



Naustabryggja 18
110 Reykjavík
Jarðhæð með sólpalli

Stærð: 95 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 21.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Komið  er  inn  í  flísalagt  hol  með  skáp   Stofa/borðstofa:  Mjög  rúmgóð með parketi  á  gólfi.   Eldhús:  Með
flísum  á  gólfi.  Falleg  dökk  innrétting  frá  Brúnás.  T.f  uppþvottavél.   Baðherbergi:  Flísalagt  í  hólf  og  gólf.
Baðkar með sturtuaðstöðu og falleg innrétting.  Herbergi: Barnaherbergi er með parketi á gólfi, skápum og
stórum gluggum sem ná niður í  gólf.  Hjónaherbergi  er með góðum skápum. Parket á gólfi  og útgengt á
stóran sólpall.  Þvottahús er innan íbúðar. Stæði í bílakjallara og sér geymsla

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

ingunnb@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁN 7.JÚLÍ KL 18:00-18:30

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

699 5008

698 8080

Hrauntunga 39
200 Kópavogur
Fallegt raðhús á góðum stað

Stærð: 214,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 28.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Fallegt  6  herbergja  raðhús  á  tveimur  hæðum  ásamt  bílskúr.  Húsið  stendur  ofarlega  í  botnlangagötu  á
besta stað í Kópavogi. Arinn úr Drápuhlíðargrjóti. 55 fm svalir með frábæru útsýni. Einnig er gott útsýni úr
stofu  til  suðurs.  Útgengi  á  aðrar  svalir  úr  hjónaherbergi.  Eldhús  er  nýlega  endurnýjað.  Falleg  innrétting.
Gaseldavél.  Góður  borðkrókur,  nýtt  parket  á  gólfi.  Góð  geymsla.  Fjögur  svefnherbergi.  Rúmgott
baðherbergi með hornbaðkari með nuddi. Rúmgott þvottahús. Mjög góður bílskúr.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁN KL 18:00 - 18:30

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

699 5008

824 4031

Aratún 7
210 Garðabær
Glæsilegt einbýli á einni hæð

Stærð: 137,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 19.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 52.900.000
Glæsileg  eign  teiknuð  af  Kjartani  Sveinssyni.  Búið  er  að  steypa  bílskúrsplötu  og  byggingarleyfi  klárt  fyrir
stórum bílskúr. Til eru teikningar af bílskúr og búið er að steypa botnplötu. Húsið var mikið endurnýjað fyrir
tæpum tveimur árum og voru þá meðal  annars öll  gólfefni  endurnýjuð,  skipt  um ofna og ofnalagnir,  nýtt
rafmagn, baðherbergi  endurnýjuð og eldhús endurnýjað að hluta.  Eldhús teiknað af  Öglu Mörtu.  Allt  gler
nýlegt og nýtt þak. Húsið var málað að utan árið 2007.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁN 7.JÚLÍ KL 19:00  19:30
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699 5008

824 4031

Hrísmóar 11
210 Garðabær
Penthouse með frábæru útsýni

Stærð: 200 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 30.440.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Hannes  og  teymi  kynna:  Ein  fallegasta  útsýnisíbúð  í  Garðabæ  er  til  sölu  Penthouse  íbúð  með  bílskúr.
Algjörlega  einstök  íbúð  sem hefur  sl.  mánuð  verið  máluð  öll,  endurnýjað  baðherbergi  á  neðsta  palli   og
skipt um gólfefni að hluta til í íbúðinni. Eldhúsið tekið í gegn fyrir 6 mánuðum, opnað inní stofuna. Gólfefni á
íbúðinni er parket og flísar. Húsið var allt tekið í gegn að utan fyrir 3 árum síðan. Mikil lofthæð er í íbúðinni.
Glæsilegt útsýni yfir alla Reykjavík

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús
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699 5008

824 4031

Garðar
Skarphéðinsson

Sölufulltrúi
893 0082

gs@remax.is

Bergur
Steingrímsson

Löggiltur
Fasteignasali

Opin hús í vikunni

Vörðuberg 18 – 220 Hafnarfjorður

Opið hús nánudag kl 18:00 til 18:30
Fallegt endaraðhús á tveimur hæðum á góðum 
stað í Hafnarfirði. Bílskúr er 29 fm. Með eigninni 
fylgir lítið útihús sem er notað sem geymsla. 
Uppl. gefur Garðar í síma 8930082

Opið hús mánudag kl 19:00 til 19:30
Falleg og björt 3-4 herbergja íbúð á jarðhæð í 
tvíbýli. Mikið endurnýjað af innréttingum og húsi. 
Útgengi í bakgarð. Flott fysrtu kaup. Uppl. gefur 
Garðar í síma 8930082

Opið hús mánudag kl 20:00 til 20:30
-Lækkað verð-  Mikið endurnýjuð íbúð á efri hæð 
í litlu fjölbýli. Húsið er staðsett í bakgarði milli 
Hverfisgötu og Laugarvegs. Þetta er tilvalin fyrstu 
kaup. Uppl. gefur Garðar í síma 8930082

Opið hús þriðjudag kl 18:00 til 18:30
Glæsilegt 208 fm einbýli á tveimur hæðum með 
flottu útsýni. Afgirtur stór sópallur. Góður bíl-
skúr. Byggt árið 2006  Uppl. gefur Garðar í síma 
8930082

Verð:  43.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 168 fm

OPIÐ
HÚS

Norðurbraut 31 – 220 Hafnarfjörður

Verð: 19.900.000
Herbergi: 3-4
Stærð: 83,6 fm

Hverfisgata 104C – 105 Reykjavík

Verð: 15.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 61,2 fm

OPIÐ
HÚS

Goðakór 9 – 203 Kópavour

Verð: 66.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 208 fm

Bræðraborgarstígur 53 – 101 Rvk

Opið hús þriðjudag kl 20:00 til 20:30
Glæsilegt og mikið endurnýjað raðhús í lokuðum 
botnlanga þar sem stutt er í skóla og alla þjó-
nustu. Í kjallara er 60 fm rými sem er ekki skráð í 
fermetratölu íbúðar. Laus við kaupsamning. Uppl. 
gefur Garðar í síma 8930082

Opið hús þriðjudag kl 19:00 til 19:30
Glæsileg og nýuppgerð íbúð á fyrstu hæð við 
Bræðraborgarstíg. Góð fyrstu kaup, á besta stað í 
Reykjavík. Í bakgarði er stórt og öruggt  leiksvæði 
fyrir börnin, sem er mjög sjaldgæft í miðborginni. 
Uppl. gefur Garðar í síma 8930082

Opið hús miðvikudag kl 18:00:00 til 18:30
Glæsileg  og vel skipulög fimm herbergja íbúð á 
tveimur hæðum við Naustabryggju. Íbúðinni fylgir 
stæði í bílgeymslu. Flott eign þar sem engu hefur 
verið til sparað. 
Uppl. gefur Garðar í síma 8930082

Bókið skoðun í síma 8930082
Fallegt einbýlishús á besta stað í Mosfellsbænum, 
með breiðri innkeyrslu og hita í gangstétt. Húsið 
er staðsett í lokuðum botlanga, í grónu hverfi, þar 
sem er stutt í alla þjónustu. 
Eignin er mikið endurnýjuð.

Verð: 18.700.000
Herbergi: 2
Stærð: 52 fm

Stóriteigur 21 – 270 Mosfellsbæ

Verð: 38.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 146 fm

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Naustabryggja 5 – 110 Reykjavík

Verð: 31.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 126 fm

Arnartangi 14 – 270 Mosfellsbæ

Verð: 54.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 220 fm

893 0082

RE/MAX Þing - Háholti 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 412 3300 - www.remax.is

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS



Berglind Hólm 
Birgisdóttir

Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

Hafdís
Rafnsdóttir

Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

Bergsteinn
 Gunnarsson

Löggiltur
Fasteignasali

 Opin hús sunnudag og mánudag

Hraunbær 194 – 110 Reykjavík

Opið hús mánudag kl 17.30-18.00
Falleg og mjög mikið endurnýjuð íbúð á 3ju og   
efstu hæð í góðu húsi í Hraunbænum. M.a er 
nýleg eldhúsinnrétting, gólfefni eignarinnar eru 
nýleg, baðherbergi endurnýjað svo og innihurðir, 
gluggakistur, rafmagn og ofnar. 

Opið hús mánudag kl.17:30-18:00
Glæsilegt endaraðhús á einni hæð með bílskúr 
á besta stað í Kópavogi. Fallegur gróinn garður 
með steyptum palli er bæði fyrir framan og aftan 
hús ( Bomanite ). Glæsilegt útsýni er út á sjó frá 
öðrum pallinum. 3 góð svefnherbergi.

Opið hús mánudag kl 18.30-19.00
Rúmgóð og falleg 4ja herbergja íbúð á 2.hæð 
með sérinngangi og góðu útsýni  á mjög barnvæ-
num stað í Grafarvogi. Innréttingar eru frá Brúnás 
og Mótás er byggingaraðili eignarinnar. Gott     
áhvílandi ca 17millj. króna lán getur fylgt með.

Opið hús mánudag kl 18.30-19.00
Einbýlishús á einni hæð með bílskúr á stórri lóð 
á besta stað í Grafarvogi. Bílskúrinn er stór og 
rúmgóður 40,5 fm með mikilli lofthæð. Garðurinn 
er gróinn og skjólgóður með nýlegri timbur verönd 
og heitum potti.

Verð:  16.900.000
Herbergi: 2
Stærð: 57,0 fm

OPIÐ
HÚS

Hljóðalind 2 – 201 Kópavogur

Verð: 47.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 145 fm

Mosarimi 12- 112 Reykjavík

Verð: 24.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 98,1 fm

Bílskúr: já

OPIÐ
HÚS

Reykjafold 26 – 112 Reykjavík

Verð:  44,900.000
Herbergi: 4
Stærð: 154,9 fm

Bílskúr já

Bílskúr já

Árskógar 8 – 109 Reykjavík

Opið hús Þriðjudag kl 17.30-18.00
Stór og vel skipulögð 5 herbergja neðri sérhæð í 
fallegu húsi sem nýlega hefur verið standsett að 
utan á þessum vinsæla stað í Vesturbæ Reyk-
javíkur.  Eignin er samtals 117,2 fm með sérinn-
gangi og tvennum svölum.

Opið hús þriðjudag kl 17.30-18.00
Glæsileg penthouse íbúð á 13.hæð (efstu hæð) 
í þessari skemmtilegu 60 ára og eldri blokk      
miðsvæðis í Reykjavík. Lofthæðin í íbúðinni 
er einstök 4.5-5 m að hluta. Stæði í lokaðri                           
bílageymslu fylgir íbúðinni.

Töluvert endurnýjuð og falleg neðri hæð með 
sérinngangi og bílskúr í góðu tvíbýlishúsi.  Meðal 
annars er nýleg eldhúsinnrétting og gólfefni í 
íbúðinni. Timburverönd er við húsið. Örstutt er í 
m.a verslun og sundlaug.

Opið hús þriðjudag kl 18.30-19.00
Töluvert endurnýjuð og falleg efri sérhæð með 
sérinngangi og bílskúr í góðu tvíbýlishúsi. Samtals 
er eignin 127,8 fm og meðal annars  hefur nýlega 
verið skipt um eldhús og baðherbergisinnrét-
tingu. Makaskipti á minni eign skoðuð.

Verð: 39.900.000
Herbergi: 2-3
Stærð: 94,2 fm

Bílageymsla: já

Hagamelur 28 – 107 Reykjavík

Verð: 37.500.000
Herbergi: 5
Stærð: 117,2 fm

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Ásbúðartröð 15 – 220 Hfn.

Verð: 24.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 105,3 fm

SELD
Álftröð 1 – 200 Kópavogur

Verð: 26.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 127,8 fm

OPIÐ
HÚS

895 6107/694 4000
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OPIÐ
HÚS

Jóhanna Kristín 
Tómasdóttir

Sölufulltrúi
698 7695

jkt@remax.is

Guðbjörg
Vilhjálmsdóttir 

Sölufulltrúi
894 5401

gully@remax.is

Bergsteinn
 Gunnarsson

Löggiltur
Fasteignasali

VERIÐ VELKOMIN Í OPIN HÚS Á MÁNUDAG OG ÞRIÐJUDAG

Kríuhólar 4, 111 Reykjavík

Opið hús mánudag kl. 18:00-18:30
Mikið uppgerð íbúð á 4 hæð á frábærum stað 
með alla þjónustu við dyrnar. Mahogony inn-
rétting, innihurðir og gólfefni.  Íbúðin er laus v. 
Kaupsamning.
Uppl. Guðbjörg s: 8945401

Opið hús á mánudag kl. 19:00-19:30
Stórt eldhús m/síðum gluggum, þvottahús innaf. 
Góð stofa/borðstofa með útg. á stórar v/svalir. 3 
herbergi m/nýlegum gluggum. Hús yfirfarið fyrir 
7 árum.
Uppl. Guðbjörg s: 8945401

Opið hús þriðjudag kl. 18:00-18:30
Góð eign á frábærum stað- Verönd m/glerlokun, 
gróinn sérgarður. Rúmgóður bílskúr. Allt aðgengi 
til fyrirmyndar. Getur losnað fljótlega. Öll þjónusta, 
verslanir og skólar við hendina.
Uppl. Guðbjörg s: 8945401

Opið hús þriðjudag kl. 19:00-19:30
Skemmtilegt einbýli á 2 hæðum. 4 herbergi, 2 
baðherbergi, eldhús með vinnuherbergi innaf. 
Yndislegur lokaður gróinn garður, trépallar,heitur 
pottur, hellulögn, útihús. 
Uppl. Guðbjörg s: 8945401

Verð: 18.800.000
Herbergi: 3
Stærð: 79,1 fm

OPIÐ
HÚS

Unufell 21, 111 Reykjavík

Verð: 20.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 96,8 fm

Gullsmári 5, 201 Kópavogur

Verð: 29.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 119,6 fm

OPIÐ
HÚS

Austurtún 4, 225 Álftanes

Verð: 40.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 151,3 fm

Bílskúr já Bílskúr já

Kleppsvegur 122, 104 Reykjavík

Opið hús mánudag kl. 18:00-18:30
Vel skipulögð fjögurra herbergja íbúð í fjölbýli sem 
verið er að taka í gegn að utan á kostnað seljanda. 
Kominn tími á endurnýjun enda fermetraverðið 
gott. Sölufulltrúi: Jóhanna Kristín 698.7695.

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00
Falleg, björt og vel skipulögð fjögurra herbergja 
íbúð í fjölbýli sem verið er að taka í gegn að utan 
á kostnað seljanda. Stór, sameiginlegur suður-
garður og öll þjónusta í næsta nágrenni. 
Sölufulltrúi: Jóhanna Kristín 698.7695.

Opið hús mánudag kl. 19:00-19:30
Mikið endurnýjuð þriggja herbergja íbúð á tveimur 
hæðum í Norðurmýrinni. Fallegur horngluggi 
í stofu og parket á gólfum, nýlegt baðherbergi. 
Sölufulltrúi: Jóhanna Kristín 698.7695.

Opið hús þriðjudag kl. 17:30-18:00
Fín og töluvert endurnýjuð þriggja herbergja íbúð 
á 2. hæð í fjölbýli. Rúmgóð og björt stofa m/par-
keti á gólfi, nýtt eldhús, fallegt baðherbergi.
Sölufulltrúi: Jóhanna Kristín 698.7695.

Verð: 23.700.000
Herbergi: 4
Stærð: 105,6 fm

Kleppsvegur 126, 104 Reykjavík

Verð: 22.300.000
Herbergi: 4
Stærð: 106,6 fm

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Vífilsgata 6, 105 Reykjavík

Verð: 19.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 73,7 fm

Torfufell 25, 111 Reykjavík

Verð: 17.800.000
Herbergi: 3
Stærð: 80,7 fm

OPIÐ
HÚS
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HÚS

OPIÐ
HÚS
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Reykjalundur endurhæfi ngarmiðstöð SÍBS 
leitar af starfsmönnum í eftirtalin störf

Sjúkraliða og aðstoðarfólk á Hlein sem er heimilislegt 
sambýli fyrir 7 fatlaða einstaklinga. Um er að ræða vak-
tavinnu á þrískiptum vöktum. Starfshlutfall getur verið 
samkvæmt samkomulagi á bilinu 60% - 100%

Sjúkraliða á lungnadeild. Um er að ræða vaktavinnu á 
þrískiptum vöktum og er starfshlutfall 60% 

Starfsmann á skiptiborð í 75% starf. Um er að ræða 
tvískiptar vaktir sem gengnar eru viku í senn frá kl. 8 – 14 
og kl. 14 – 20 virka daga.
Óskað er eftir skrifl egum umsóknum þar sem fram koma 
upplýsingar um nám og fyrri störf fyrir 20. júlí.
Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má fi nna á 
heimasíðunni: www.reykjalundur.is

Nánari upplýsingar gefa,
Lára M. Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar
Sími: 585 - 2000
Netfang: laras@reykjalundur.is
Guðbjörg Gunnarsdóttir, mannauðsstjóri
Sími: 585 - 2000
Netfang: gudbjorg@reykjalundur.is

Reykjalundur er endurhæfi ngarmiðstöð í eigu SÍBS þar sem 
stunduð er endurhæfi ng á 9 meðferðarsviðum.

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan 

aðbúnað starfsfólks, stuðning til 

náms og heilsu eflingar, heiðarleika 

í samskiptum, snyrtimennsku og 

fagleg vinnubrögð. 

Olís er sérleyfishafi fyrir Quiznos á 

Ísland.

Vantar þig
Smiði, múrara, járnabindingamenn, 

málara eða aðra starfsmenn?
Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu. 

Getur hafi ð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

Sendiráð Frakklands
Óskar eftir að ráða starfsmann í móttöku sem einnig myndi sjá 
um upplýsingamál og prótókolskrifstofu.

Hæfniskröfur
•  Mjög gott vald á franskri tungu, ritaðri og talaðri
•  Mjög gott vald á íslensku ritmáli
•  Gott vald á ensku
•  Þekking og áhugi á þjóðmálum og fréttum
•  Góð tölvukunnátta
•  Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
•  Góð þjónustulund

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf 1. október 2008. Umsóknir 
sendist, ásamt ferilskrá, á amb.fran@itn.is merkt emploi, fyrir 18. júlí 
2008.

Álftamýrarskóli, Álftamýri 79, sími 570 8100, 664 1111
•  Íslenskukennari á unglingastigi og tölvukennari á yngri     
   stigum, 100% staða

Austurbæjarskóli, v/Vitastig, sími 411 7200
•  Námsráðgjafi , 100% staða
•  Starfsmaður á bókasafn, 60-70% staða
•  Kennari á yngsta stigi, byrjendakennsla

Breiðholtsskóli, Arnarbakka 1-3, sími 411 7450
•  Umsjónarkennari á miðstigi

Brúarskóli, Vesturhlíð 3, sími 520 6000
•  Umsjónarkennari á miðstigi
•  Skólaliði

Engjaskóli, Vallengi 14, sími 411 7600
•  Deildarstjóri í sérkennslu

Fellaskóli, Norðurfelli 17-19, sími 557 3800
•  Umsjónarkennari í 2. bekk
•  Umsjónarkennari í 4. bekk
•  Heimilisfræðikennari, 50% staða.

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
•  Kennari á yngsta stigi

Fossvogsskóli, Haðalandi 26, sími 568 0200
•  Umsjónarkennari á yngsta stigi
•  Þroskaþjálfi 
•  Starfsmaður skóla til að sinna nemendum í leik og starfi 

Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 664 8200, 664 8201
•  Deildarstjóri í sérkennslu, 50% starf deildarstjóra og 
   sérkennsla.

Háteigsskóli, v/ Háteigsveg, sími 530 4300, 664 8215
•  Dönskukennari á unglingastigi, afl eysing vegna fæðingar-     
   orlofs
•  Þroskaþjálfi , afl eysing vegna fæðingarorlofs, 50 – 100% 

Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
•  Náms- og starfsráðgjafi 
•  Þroskaþjálfi 
•  Sérkennari
•  Sérkennari, 50 % starf með daufblindum nemanda
•  Táknmálstúlkur, hlutastarf kemur til greina
•  Umsjónarkennari í 5. bekk

Hólabrekkuskóli, Suðurhólum 10, sími 557 4466
•  Kennari á yngsta stigi
•  Kennari á miðstigi
•  Þroskaþjálfi 

Húsaskóli, Dalhúsum 41, sími 567 6100, 664 8245 
•  80% kennarastaða á miðstig 
•  70% staða stuðningsfulltrúa á yngsta stigi   

Ingunnarskóli, Maríubaugi 1, sími 411 7828, 664 8265, 664 
8266
•  Sérkennari
•  Kennari á yngsta stigi
•  Raungreinakennari á unglingastigi
•  Samfélagsfræðikennari á unglingastigi

Korpuskóli, Bakkastöðum 2, sími 411 7880, 664 8276
•  Umsjónarkennari á yngsta stigi
•  Umsjónarkennari á miðstigi
•  Náttúrufræðikennari á unglingastigi, afl eysing vegna 
   fæðingarorlofs

Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
•  Þroskaþjálfi  með þekkingu og reynslu af atferlismótun,     
   80-100% staða
•  Stuðningsfulltrúi

Laugalækjarskóli, v/Laugalæk, sími 588 7500
•  Textílment, afl eysing í eitt ár, 100% staða
•  Hönnun og smíði, 80-100% staða

Réttarholtsskóli, v/Réttarholtsveg, sími 411 7720
•  Samfélagsfræðikennari á unglingastigi

Rimaskóli, Rósarima 11, sími 411 7720
•  Heimilisfræði, kennsla í 1. – 7. bekk

Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411 7500
•  Umsjónarkennari á miðstigi
•  Skólaliði

Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411 7848
•  Þroskaþjálfi  til að vinna í teymi með sérkennara og 
   talmeinafræðingi
•  Sérkennari á miðstigi

Vesturbæjarskóli, Sólvallagötu 67, sími 562 2296, 696 2299
•  Heimilisfræðikennari
•  Umsjónarkennari á yngsta stigi

Vogaskóli, v/Skeiðarvog og Sólheima, sími 411 7373
•  Skólaliði í starfsmannaeldhúsið, 80% staða
•  Stuðningsfulltrúi á mið- og unglingastigi, 80% staða

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða. Öll 
laus störf á Menntasviði eru auglýst á www.reykjavik.is/storf. 
Þar er að fi nna frekari upplýsingar um hverja stöðu og um-
sóknarfresti. Þar er einnig hægt að sækja um.

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í viðko-
mandi skólum. Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
við viðkomandi stéttarfélög.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

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

Menntasvið

Skólaárið 2008 – 2009 eru eftirfarandi stöður
 lausar í grunnskólum Reykjavíkur



ATVINNA
 6. júlí 2008  SUNNUDAGUR1610

ÚTBOÐ
GÓLFEFNI

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. 
óskar hér með eftir tilboðum í verkið:

Háskólinn í Reykjavík
Frágangur innanhúss – Gólfefni

Verkið felst í útvegun og lagningu gólfefna í nýbyggingu 
Háskólans í Reykjavík í Vatnsmýrinni.
Hluti A. Parket.
Hluti B. Dúkur.
Hluti C. Teppi.

Verktakar geta boðið í allt verkið eða hvorn hluta A, B 
eða C.
Aðalverktaki verksins er ÍSTAK hf.  Væntanlegur undirverk-
taki eða undirverktakar vegna útboðs þessa verður undir 
stjórn aðalverktaka.  
Helstu magntölur eru:
Parket      ~ 500 m2
Dúkur ~ 20.000 m2
Teppi      ~ 400 m2

Verkinu verður skilað í tveimur áföngum.
Fyrri áfangi skal vinnast á tímabilinu apríl 2009 – júní 
2009.
Seinni áfangi skal vinnast á tímabilinu mars 2010 – maí 
2010.
Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu Línuhönnunar hf, 
Suðurlandsbraut 4A, 108 Reykjavík.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Eignarhaldsfélagsins 
Fasteignar hf., Bíldshöfða 9, miðvikudaginn 30. júlí 2008, 
kl. 15:00. 

Húsnæði óskast 
fyrir erlenda skiptistúdenta við Háskóla Íslands frá 
1. september n.k. til loka desember/maí. Óskað 
er eftir herbergjum á gistiheimilum, íbúðum þar 

sem nokkrir geta deilt aðstöðu eða stúdíóíbúðum. 
Æskilegt er að hver íbúð/hús sé nægilega stórt 
fyrir minnst 3 einstaklinga. Herbergin þurfa að 
vera búin rúmi, skrifborði, stól og fataskáp. Auk 
þess þarf að vera aðgangur að fullbúnu eldhúsi 
og baðherbergi. Áhugasamir vinsamlegast hafi ð 

samband við Erlu Björk/Ölmu á Alþjóðaskrifstofu 
Háskóla Íslands með tölvupósti á: ebjork@hi.is

Atafl er eitt af stærri verktakafyrirtækjum 

landsins með verkefni víða um land.

Aðalskrifstofa fyrirtækisins er staðsett í Garðabæ.

Blikksmíði – Stálsmíði
Getum bætt við okkur verkefnum í blikk- og 

stálsmíði. Yfir 50 ára reynsla af allri almennri 

blikk- og stálsmíði m.a. uppsetning loftræsi-

kerfa og handriðasmíð.

Ríkulega búið verkstæði þar sem 

fagmennska er í fyrirrúmi.

Frekari upplýsingar veitir:

Jóhannes Sigfússon í síma 695-6457 
eða tölvupósti joi@atafl.is

FR
U

M

FORVAL
Ráðgjöf arkitekta vegna uppbyggingar

íþróttamannvirkja ÍR í Suður-Mjódd

VSÓ Ráðgjöf,  fyrir hönd Bygginganefndar
íþróttamannvirkja  í  Suður-Mjódd,  efnir til
forvals til að velja þátttakendur í samkeppnis-
viðræður

Verkefnið felst í arkitektaráðgjöf vegna fjölnota 
íþróttahúss á félagssvæði ÍR í Suður-Mjódd
sem nýtt verður til félags-, íþrótta- og æsku-
lýðsstarfssemi á vegum ÍR.

Forvalsgögn  verða   afhent   frá  og  með
þriðjudeginum  8. júlí 2008   í  mótttöku
VSÓ Ráðgjafar, Borgartúni 20, 105 Reykjavík.
Hægt  er að óska eftir gögnum á rafrænu formi. 

Umbeðnum  upplýsingum í forvalsgögnum skal
skilað í  móttöku  VSÓ Ráðgjafar  eigi  síðar en
kl. 14:00   föstudaginn  8. ágúst 2008.
Öllum hæfum aðilum verður gefinn kostur á að 
taka þátt í fyrsta skrefi samkeppnisviðræðna 
um verkefnið.

1958 – 200850 ÁRA

ÚTBOÐ
MÚRVERK

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. 
óskar hér með eftir tilboðum í verkið:

Háskólinn í Reykjavík
Frágangur innanhúss – Múrverk

Verkið felst í múrverki innanhúss í nýbyggingu Háskólans 
í Reykjavík í Vatnsmýrinni.  Helstu verkþættir eru gólfílögn 
undir gólfefni, vélslípuð gólfílögn steinbónuð,  hlaðnir og 
múraðir veggir og fl ísalögn. 

Aðalverktaki verksins er ÍSTAK hf.  Væntanlegur undirverk-
taki vegna útboðs þessa verður undir stjórn aðalverktaka.  

Helstu magntölur eru:
Gólfílögn undir gólfefni   ~ 22.700  m2
Vélslípuð gólfílögn steinbónuð  ~ 5.400 m2
Flísalögn     ~ 1.500 m2
Hlaðnir veggir   ~ 400 m2
 
Verkinu verður skilað í tveimur áföngum.
Fyrri áfangi skal vinnast á tímabilinu september 2008 
– maí 2009.
Seinni áfangi skal vinnast á tímabilinu júlí 2009 – maí 
2010.
Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu Línuhönnunar hf, 
Suðurlandsbraut 4A, 108 Reykjavík frá og með miðviku-
deginum 2. júlí 2008.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Eignarhaldsfélagsins 
Fasteignar hf., Bíldshöfða 9, miðvikudaginn 23. júlí 2008, 
kl. 14:00. 

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda-og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Norðlingaskóli, uppsteypa og fullnaðarfrá-
gangur “EES útboð”.
Brúttófl ötur byggingarinnar er u.þ.b. 7.500 m² en brúttó 
rúmmál u.þ.b. 31.100 m³. 
Verkinu skal vera að fullu lokið 1.júní 2010.
Útboðsgögn fást afhent á geisladiski frá og með 8. 
júlí 2008, í síma- og upplýsinga-þjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 27. ágúst 2008 kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12165
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod 

ÚTBOÐ
TRÉSMÍÐI

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. 
óskar hér með eftir tilboðum í verkið:

Háskólinn í Reykjavík
Frágangur innanhúss – Trésmíði

Verkið felst í almennri trésmíðavinnu innanhúss í nýbyg-
gingu Háskólans í Reykjavík í Vatnsmýrinni.
Hluti A. Gifsveggir, veggklæðningar og  uppbyggð gólf.
Hluti B. Gifsloft og niðurtekin málmloft.

Verktakar geta boðið í allt verkið eða hvorn hluta A eða B.
Aðalverktaki verksins er ÍSTAK hf.  Væntanlegur undirverk-
taki eða undirverktakar vegna útboðs þessa verður undir 
stjórn aðalverktaka. 

Helstu magntölur eru:
Gifsveggir   ~ 11.600  m2
Veggklæðningar  ~ 2.000  m2
Uppbyggð gólf  ~ 600  m2
Gifsloft   ~ 1.500  m2
Niðurtekin málmloft ~ 22.800  m2

Verkinu verður skilað í tveimur áföngum.
Fyrri áfangi skal vinnast á tímabilinu október 2008 – maí 
2009.
Seinni áfangi skal vinnast á tímabilinu júlí 2009 – maí 
2010.
Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu Línuhönnunar hf, 
Suðurlandsbraut 4A, 108 Reykjavík frá og með miðviku-
deginum 2. júlí 2008.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Eignarhaldsfélagsins 
Fasteignar hf., Bíldshöfða 9, miðvikudaginn 30. júlí 2008, 
kl. 14:00. 

ÚTBOÐ

Auglýsingasími

– Mest lesið



BÍLAR &
FARARTÆKI

Dodge Stratus SE 2DR, árg. 2004m ek. 
44 þús.km, ssk., geislaspilari, loftkæling, 
rafmagn ofl. Verð 1590þús.kr. Möguleiki 
á 100% Láni!!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra 
verð. T.d. 2007/2008 Dodge Grand 
Caravan frá 2050þús, Dodge Caliber frá 
1790þús, Ford Mustang frá 2400þús, 
Toyota Camry frá 2650þús, Volvo 
S60 frá 2950þús, Audi A4 Turbo frá 
3250þús, Dodge Charger frá 2390þús, 
Benz C230 frá 3700þús. Sími 5522000. 
www.islandus.com

Volvo XC90 - engin útborgun. Glæsilegt 
eintak. Ek. 64 þ.km. 2,5l Turbo, sjálf-
skiptur og hlaðinn lúxus. Uppl. í s. 695 
7591 eða volvo.blogcentral.is

Ch. Captiva 07 diesel ssk.
Ek. aðeins 21 þ.km. Mjög fallegur bíll. 
Vetrar og sumard. á álf. dráttarbeisli ofl. 
Fæst á mjög góðu láni. Lítið út. Uppl. í 
s. 898 8228.

Til sölu Audi quattro 2003, ný skoðaður. 
Tilboðsverð vegna fluttnings 2.3mill. 
Áhvílandi lán 1600 þ. Upplýsingar í síma 
8491281 eða bleki@intro.is

100% lán ekkert út!!!!
Toyota Previa nýskr 2/2006 ekinn 45 þ 
km sjálfskiptur 7 manna svartur filmur 
krókur verð 3.290.000- 100% lán upplí 
síma 420-6600 eða 842-6606

Toyota Yaris Sol. Nýskr 2/’00, ek. 119þ. 
Ssk. Verð 650.000. S. 862 7552.

Rafskutla til sölu. Westminster 4 ára 
mjög vel með farin. lítið notuð. S. 861 
3188.

Til sölu Nissan Pathfinder/Terrano 
árg.’96 ek. 155 þús. Selst á 260 þús. m/ 
kostum og göllum. Tveir eigendur, vel 
með farinn, góður að innan, reyklaus, 
viðhaldsbók, ný tímareim. Uppl. í s. 770 
4149 & 565 3857. 

Toyota Yaris 1.4 Disel, 11/06, ek. 24þkm. 
Steingrár, sumar/vetrard, mjög spar-
neytinn! v. 1800þ. S.8567452

*CITROENC3*1400,Árg2004.Ek.65.
þús.sjálfsk.Sumard.áálfelgum,vetr-
ard.Nýkomin úr þjónustusk,hef-
ur alltaf fengið gott viðhald,bón og 
knús!Skemmtil.bíll.Fæst á yfirtöku 
ca.970þús.s:8258101

Gullmoli
Lincoln Aviator árg. ‘04 ek. aðeins 46 
þús. Bíll með öllu, leður, dvd, álf, sól-
lúga. 7.manna. Áhv. 3,2 m. V. 3.490 þús. 
S. 897 3669.

7 manna Pajero V6 jeppi árg. ‘91. 
Nýskoðaður. V. 150 þ. S. 861 3767.

Til sölu Toyota Rav 4 Árg. ‘04. Ek. 33 þ. 
Áhv. 1,6 m. Útb. 250 þ. Uppl. S. 869 
6627 og 822 8833.

Peugeot 206 Presense. Ek 99 þús. 
Álfelgur, cd og fl. Ný tímareim. Nýsk. V. 
410 þús. S. 845 9281 og www.litla.is

Lada 2003 árg. Nýskoðaður. Verð 
100þús. staðgr. Uppl. í s: 868 2466/899 
0418

 0-250 þús.

Audi Q7, árg.’07, V6 3,0 vél. Fæst gegn 
yfirtöku á rekstrarleigu. Upplýsingar 
veitir Sigurður Páll í síma 840 2093

VW Touareg, Fæst gegn yfirtöku á rekstr-
arleigu. Upplýsingar veitir Sigurður Páll í 
síma 840 2093.

M.Benz 300 E 4matic, árg ‘88. Ek. 270 
þ.km. Leður, lúga, CD. Verð 200 þ. Uppl. 
í s. 661 1979.

Mazda 323F ‘98 ekinn 149 þús. Ný 
kúpling, nýlegir demparar. Topp bíll. 
verð 249þúsund. 849-8421 Gísli

Toyota Yaris 1,4 disel. 12/07, ekinn 
4000 km til sölu gegn yfirtöku á láni. 
Frekari upplýsingar í síma 8451952.

3.8 VÉL í LUMINA / PONTIAC Transp. 
óskast. Árg. 92 til 96. Sími 840 5509 
Steinn

Klesstur Galant 99’ að framan. Til sölu í 
heilu lagi eða í pörtum. vél keyrt 150þ 
km. 8477997 eða borghild@centrum.is

hyunday elantra arg 96 graen 85000kr 
simi 8672273

 250-499 þús.

Kia Sportage árg. ‘99, ek. 92 þ.

 nýsk. án aths. Verð 350 þ. Uppl. í s. 
868 7405.

Vw passat árg. ‘98 til sölu, vél 1,8. 
Svartur með filmum. Keyrður 157 þús. 
km. Uppl. í s. 861 4743

Mitsubishi Pajero til sölu. Ásett 590 þús. 
Tilboð 350 þús. Uppl. í 856 6940.

 500-999 þús.

Opel Corsa árg. 2003 ek. 84 þús. Eyðir 7 
L/100 km. Verð: 690 þús. S: 865 8304

BMW 320 Touring ‘00 ek. 119.000 fal-
legur og vel með farinn. Verð 850 þ. 
S. 894 3839.

 1-2 milljónir

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundr-
uði þúsunda í eldsneyti. 40% minna 
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð. 
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi 
eyðslufreka og mengandi benzín og 
dísel bíla. Pantaðu Hybrid reynsluakst-
ur Reykjavík eða Akureyri í síma 552 
2000. Kynntu þér úrval Hybrid jeppa og 
fólksbíla frá Toyota, Ford, Chevrolet og 
öðrum helstu framleiðendum á www.
islandus.com

Glæsilegur blæju Mustang með hvítu 
leðuráklæði á sætum. Árg. 2003, ekinn 
30 þ.km. Nánari uppl. í s. 895 7664

Peugeot 307 árg.05. ekinn 62þ. ásett 
1420þús. áhv 1226þús. flottur bíll 
s:8684563

 2 milljónir +

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundr-
uði þúsunda í eldsneyti. 40% minna 
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð. 
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi 
eyðslufreka og mengandi benzín og 
dísel bíla. Pantaðu Hybrid reynsluakstur 
Reykjavík eða Akureyri í síma 552 2000. 
Kynntu þér úrval HYBRID jeppa og 
fólksbíla frá Toyota, Ford, Chevrolet og 
öðrum helstu framleiðendum á www.
islandus.com

Subaru Legacy station til sölu, árg 2007 
sjálfsk 17“álfelgur sumar-vetrardekk. 
upplýsingar í síma 660-6232

Sá flottasti á kreppu verði! Benz ML-500 
‘03 m/bókstaflega öllum aukabúnaði, 
leðri, krók ofl. Verð 3,050þ. Fæst á yfir-
töku/erlent lán 60þ á mán. 696-9059

Hummer H3 05/07. Engin útborgun. 
Offroad pakki. Ekinn aðeins 12 þús. 
Frábær bíll sem er eins og nýr. Eyðsla 
aðeins 12/100km. Verð 5.5 m. 896 
2547.

 Bílar óskast

Óska eftir ódýrum söluvagni á hjólum. 
Uppl. í s. 661 3700.

Óska eftir gömlum díselbíl í sæmilegu 
standi. Skoða allt. Verð 30-70þús. Loftur 
8692981

 Jeppar

100 þúsund út
Nissan Patrol árg. ‘99. Ek. 185 þ. 
Breyttur 35 tommu. 100 þ. út. Lán 
1250 þ. Skoðaður ‘09. Uppl. í s. 860 
2021, Bjarki.

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra 
verð. T.d. 2007/2008 Ford Explorer frá 
2790þús, Dodge Durango frá 2790þús, 
Jeep Grand Cherokee frá 2590þús, 
Toyota Highlander frá 3100þús, 
Landrover LR3 Discovery frá 5690þús, 
Benz ML350 frá 5350þús, Audi Q7 frá 
5750þús, VW Touareg frá 4750þús. Sími 
5522000. www.islandus.com

Vegna flutninga: Isuzu Trooper ‘99 
3.0Tdi 33“. Ek. 123 þ., bsk., sk. okt. ‘08. 
V. 1.050 þ. Arnþór s. 690 4272.

Toyota Hilux 4cyl bensín ‘92 skoðað-
ur ‘09 ek. 178þús. 33“ selst ódýrt s. 
8213558

LC 120, árg. 2005 til sölu v/flutnings. ek 
91þ, breyttur 35“. Mikið af aukahlutum, 
fæst gegn yfirtöku. GSM 8980839

 Fornbílar

Chevy ‘57 til uppgerðar ( Officerabíll frá 
varnaliðinu). Ekki nýinnfluttur, sund-
urtekinn. V. 280 þ. S. 699 0023 & 
WWII_safn@hotmail.com

 Pallbílar

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra verð. 
T.d. 2007/2008. Ford CREW F150 frá 
2450þús, Ford F350 DIESEL frá 3390þús, 
Dodge RAM 1500 frá 2300þús, Dodge 
RAM DIESEL frá 3290þús, Toyota 
Tacoma frá 2990þús, Toyota Tundra frá 
3090þús. Sími 5522000. www.island-
us.com

 Vörubílar

Til sölu. Yfirtaka á láni. S. 899 0957.

Kranabíll Benz 1317 árg. ‘92 ásamt 
vagni. Kjörið fyrir bændur og verktaka. 
Uppl. gefur Árni í s. 898 5587.

Til sölu Eurotrailer malarvagn árg. 
2005. Ný dekk, farstýrður seglabúnað-
ur. Nýskoðaður í toppstandi. Uppl. í s. 
840 4090

 Húsbílar

Álbox fyrir ferðabíla KE Málmsmíði, 
Hamarshöfða 5. S. 587 0626 & 696 
3522.www.ke.is

Einn með öllu! Nýr 4 manna Tecstar, 
M. Benz undirvagn 150 hp. afturdrif. 
Frábært verð. S. 462 3061 & 892 5504 
- www.skandic.is

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
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Er nýkominn frá Þýskalandi. Efnilegur 
húsbíll, er vel með farinn. Var bakarísbíll 
þannig að ég er góðu vanur. Ek. 115 
þ., ssk. Ford Transit ‘94 v. 600 þ. S. 
847 8529.

Til sölu FIAT 92, nýskoðaður nettur og 
góður bíll. Verð 1.300.000. Uppl. s. 
698 4157

Húsbíll/Sendibíll
M.Benz 307D diesel Árg.’88 Nýsk. CD, 
topplúga. Ný uppg. að innan. Tilboð. 
S. 691 9953.

 Mótorhjól

Til sölu Kawasaki Versys 2007 ekið 1500 
km. V. 750 þ. Uppl í síma 820 9048.

Glæsilegt Kawasaki z750s götuhjól til 
sölu. Árgerð 2006 ekið 5000 km, hjólið 
er eins og nýtt. Verð 850.000. Gunnar 
gsm 825-2650

Lítið torfæruhjól til sölu, lítið notað. V. 
90 þ. Uppl. í s. 897 8156.

Til sölu Honda Shadow VR 500 árg. ‘86. 
Uppl. í s. 897 7178.

 Hjólhýsi

Til sölu vel með farið TEC 580 Travel 
King koju-hús árgerð 2005. Tveir raf-
geymar, loftnet, grjótgrind, CD,18 ferm.
fortjald, og margt fleira. SP-lán getur 
fylgt! Uppl. S:893-9091

Lúxus hjólhýsi og sumarhús. LANDHAUS 
750UMF. Sýnt í Kópavogi, s. 893 4416, 
aolar@simnet.is. Ásett 3,7 m.

Hobby Exclusive 560 árg. ‘06 lítið notað 
og lítur út eins og nýtt. Verð 2.2 milj., 
eitthvað áhv. Uppl. í s. 861 7158.

Til sölu eða í skiptum fyrir hjólhýsi, 
Cadillac Escalade ‘02. Perluhvítur, ásett. 
3,3 mil. Uppl. í s. 892 7687.

HJÓL- EÐA FELLIHÝSI ÓSKAST TIL LEIGU! 
HEIÐARLEG, 3JA MANNA FJÖLSKYLDA 
ÓSKAR EFTIR NÝLEGU, SNYRTILEGU 
HJÓL- EÐA FELLIHÝSI Í 11 DAGA FRÁ 25. 
JÚLÍ. UPPL. 690 7000.

 Fellihýsi

Til sölu Coleman Fleetwood Cheyenne 
fellihýsi árg.2002 með markísu, íslensku 
fortjaldi og fl.aukahlutum, hljóðlát mið-
stöð. Verð 950 þús. eða skipti á nýlegu 
eins fellihýsi. Uppl. 892 8822

 Bátar

Til sölu trilla Skel 26 árg. ‘94 með 
nýupptekna vél. Uppl. í s. 698 4871 & 
844 5428 & 893 0597.

 Flug

Til sölu 1/6 hluti í Piper Cherokee 
180. Góður hópur, góð kjör. Uppl. S. 
846 0608.

ÞJÓNUSTA

 Veitingastaðir

Hafið Bláa útsýnis og veitingastaður við 
Ósa Ölfusár fyrir einstakling og minni 
hópa. Opið alla daga S. 483 1000 & 
www.hafidblaa.is

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

 Garðyrkja

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

Trjáklippingar
 Garðsláttur, alhliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir 

s.661-7000

Málningarvinna. Tökum að okkur 
þakmálun og Epoxy málun á gólfum. 
Hagstætt verð. S. 865 8646.

 Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir 
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar. www.
buslodageymsla.iceware.net

 Húsaviðhald

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Eldri iðnaðarmaður
Eldri múrari óskar eftir múrverki td. 
múra bílskúra, kjallara, ýmsar viðgerðir, 
hlaða veggi og pússa, einnig flísalögn. 
Uppl. í s. 866 3175.

Trésmíði
Tek að mér allt almennt viðhald húsa, 
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.

 Nudd

Whole body massage. S. 661 1638 & 
862 0283.

 Spádómar

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

 Rafvirkjun

Rafvirki, með mikla og fjölbreytta 
reynslu, getur bætt við sig verkefnum. 
Tilb/Tímav. gsm:6923495

 Viðgerðir

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp-
ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

 Trésmíði

Sólpallar
Viltu flottan sólpall? Komum á staðinn 
og gerum tilboð þér að kostnaðarlausu, 
erum búnir að vera í sólpallasmíði í 
15 ár, erum snöggir og vöndum vinnu 
okkar. Upplýsingar veittar í síma 697 
9660, Ólafur.

Parketlagnir, innréttingar, gipsvinna ofl. 
Vanir menn, vönduð vinna og sann-
gjörn verð s. 662-8242.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla bíla & jeppa, sparnaður 
7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur. 
Verð frá 9900. -kr. 30 daga skilaréttur. 
SKM ehf Bíldshöfða 16. S. 517 8400 
- WWW.SKM.IS

Til sölu nuddbekkur með höfuðpuða 
og aukahliðum fyrir hendur. Taska fylg-
ir með, léttur og meðfærilegur. Verð 
aðeins 55.000 Sími 860 0701.

Til sölu borðstofuborð + 6 stólar. Og 
veggskápar. Uppl. S. 561 1301.

Ótrúlegt Tilboð !!
Til sölu Marshall Mode Four magnari. 
450 w. V. 130 þ. Og Gibson Les Paul. 
1960 replicate. V. 150 þ. Mjög vel farið. 
Uppl. s. 691 3820.

 Óskast keypt

Kaupi hljómplötur (LP), stór söfn sem 
lítil. Uppl. í s. 699 3014

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn 
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.git-
arinn.is

 Vélar og verkfæri

PON TRUCK WP60 - 1300Kg 24V/70Ah 
Verð: 311.250 með VSK. PON ehf, S: 
552 0110 http://www.pon.is

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabit-
ar 1.185 kr/m,timbur 1x6 og 2x4 á 155 
og 205 kr/m, allt verð með vsk.Kíktu á 
ulfurinn.is eða s. 840 7273, Halldór.

Óska eftir notuðum ,5x3m heilum dok-
aflekum,500-1000m2. Jón s.860-1725.

Óska eftir notuðum hünnebeck mótum 
og fylgihlutum til kaups. Jón 860-1725

 Verslun

Gallerý Regína Eyrarbakka - Handverk 
- Fallegt skraut í garðinn - Steinahús 
- Pottafólk. S: 866 1962.

HEILSA

 Heilsuvörur

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.
is

 Nudd

Thailenskt heilsunudd
Ég hef tekið til starfa á nýjan leik í 
Reykjavík og býð konum og körlum upp 
á Thailenskt slökunar- og heilsunudd 
sem mýkir vöðva og örvar blóðflæði. 
Góð vörn gegn vöðvabólgum og stífum 
vöðvum vegna erfiðrar vinnu, mikilla 
íþróttaæfinga eða streitu.

 Ýmislegt

Viltu hvítari tennur? Ótrúlegur árangur 
með e-bright tannlýsingartæki á aðeins 
60 min. Nú á tilboði! www.hvitar-
tennur.is
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SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

50% Off summer prices 
Icelandic I-IV

 Level III: 10 weeks; Tsd/Thrd; 20-21:30. 
Start 15/7, 23/9. Level IV 10 w: Sat/Sun 
10-11:30. Start 15/7. Level I: 4 w: Md-
Frd; 18-19:30 Start 21/7, 18/8, Level II: 
7 w: Md/Wd/Frd 20-21:30 Start 11/8. 
Ármúli 5. S.588 1169 www.icetrans.
is/ice

HEIMILIÐ

 Ýmislegt

 Dýrahald

Tilkynning frá Skaftár Labradorum Til 
sölu nokkrir hreinræktaðir Labrador 
retriever hvolpar undan Volcano’s Royal 
Affaire Extraordinaire (IS09325/06) og 
Bella’s Joy AusLühlsbusch (IS07480/03). 
Ættbók frá HRFÍ. Nánari upplýsingar í 
síma 896 0028, 555 4351 eða netfang-
inu dagur@lognet.is og á heimasíðu 
www.lognet.is/skaftar

Marley og ég
Fyndin og huglúf. Hundavinabók ársins. 
Bókaútgáfan Hólar

Dýrabær
50% afsl.á

nagbeinum.
Dýrabær Smáralind 

www.dyrabaer.is

Hundagæsla
12 ára stelpa vill passa smáhund í viku 
eða lengur. Uppl. í s.615 0300

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og 

www.dalsmynni.is

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð. 
Menorca Mahon, Baliares eyjan. Costa 
Brava, Playa De Aro. Valladolid. Uppl. í s. 
899 5863, www.helenjonsson.ws

Budget accommodation Hafnarfjörður 
for sleeping bag. Dorm 1.500 kr./p.day. 
Info 770 5451 & 770 5503.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Herb. til langtíma leigu í Reykjavik & 
Hafnarfirði. Aðgangur að eldhúsi, bað-
herb., þvottav. og þurrkara, gervihnatta-
sjónv. og interneti. Uppl. í s. 824 4530.

Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Góð 2 herb. íbúð sv. 101. Leiga kr. 
125.000 m.hússjóð og hita. Íbúðin er 
laus. Uppl. í 896 0060

Herbergi til leigu í 101. Upplýsingar í 
síma 770 6090.

18fm herb. á sv. 105. Sérinng. frá stiga-
gangi, dyrasími. WC, sturtuklefi, eld-
unaraðstaða, örbylgjuofn. Símtenging. 
Laust strax. S. 899 9948.

Ca. 100 fm 3 herb. íbúð til leigu í 
Hvömmunum Hfj. Laus nú þegar. 
Reyklaust & reglusamt. S. 770 1760.

2h. íbúð til leigu í 111, frá og með 1. 
ágúst. Uppl. í s. 822 7083.

Tveggja herbergja íbúð í Húsahverfi í 
Grafarvogi til leigu. Uppl. í s. 847 0668 
eftir kl. 19.00.

Einbýli til leigu á svæði 112. Glæsileg 4. 
herbergja eign ásamt bílskúr. Leiguverð 
240.000.- Áhugasamir vinsamlega 
sendið póst á netfangið olofharpa@
gmail.com

Til leigu 2. herb. íbúð í Norðurbæ 
Hfj. ca. 63 fm. neðri hæð í einbýli. 
Langtímaleiga. Leigist reglusömum. 
Tilbúin til leigu . V. 110 þ. S. 821 3929 
& 565 3929.

Flott íbúð á Klapparstíg 101 til leigu, 80 
fm., 3herb. Sett á hana 160 þús. eða 
tilboð S:897 5505

91,2 fm. 3.herb. íbúð m/fataherb. í 
nýlegu fjölbýli í Reykjanesbæ til leigu. 
Uppl. í s.899 1899.

Mosfellsbær
Lítið raðhús í Mosfellsbæ til leigu. 4 
svefnherbergi, stofa og gott eldhús, 
ásamt sjónvarpsholi. Húsið er 147 fm. 
og leigist án bílskúrs. Laust frá 8. júlí. 
Nánari uppl. veittar í s. 897 4634, Erla.

43 fm. stúdío. Sér inngangur og sér lóð. 
V. 95 þ. á mán. Uppl. í s. 557 5058 og 
866 4754.

Til leigu í Mosfellsbæ 50m2 (stúdíó)í-
búð. Verð 85 þús. mán. Innif. rafm. og 
hiti. Þvottavél og ísskápur fylgir. Laus 1 
ágúst. Uppl. í s. 896 0415.

TIL LEIGU 6 herb. íbúð(280 fm). neðst 
í Seljahverfi. Heitur pottur og arinn.
Nánari uppl.í síma 6914900

4 herbergja íbúð til leigu í Grafarholti. 
Vönduð íbúð með húsgögnum á efstu 
hæð í fjölbýli með lyftu og bílageymslu. 
laus 1 ágúst n.k. verð 150þ/mán með 
hita og hússjóði. GSM 8980839

Herbergi til leigu í 101. Upplýsingar í 
síma 770 6090.

 Húsnæði óskast

32 ára helgarpabbi óskar eftir snyrtilegri 
íbúð á sanngjörnu verði í langtíma-
leigu. Helst í hlíðum, miðsvæðis eða 
vesturbæ uppl. í síma 849 3592 eða 
jenskjeld@gmail.com

Hjón óska eftir lítilli íbúð, í sv. 110-112 
langtíma leiga S:5542360

 Húsnæði til sölu

Til sölu: Fallegt raðhús í La Marina á 
Spáni. 70 fm. Með gistiaðstöðu fyrir 5 
manns. Skemmtileg eign á frábærum 
stað, verð 12.9 m áhvílandi 10.6 m 
afborgun á mánuði um 65 þ. 5% 
vextir óverðtr. uppl. á www.lamarina.
draumaeign.com. -athuga öll skipti. S. 
770 4077.

 Atvinnuhúsnæði

Glæsilegt, bjart, nýuppgert 60 fm. 
húsnæði í sérbyggingu til leigu. 
Sérinngangur á götuhæð. Eldhús/kaffi-
stofa og snyrting með sturtu. Hentar 
hvort heldur sem skrifstofur eða vinnu-
stofa. Möguleiki á að leigja bílastæði 
í sérporti.Upplýsingar: tungata101@
gmail.com <U>mailto:tungata101@
gmail.com> eða í s. 552 8100.

Stór skemma í svæði 104 Rvk. Mikil loft-
hæð - Innkeyrsludyr 4 - 500 fm leigist á 
750 pr. fm. Uppl. í s. 893 6020.

320 fm iðnaðarhúsnæði til leigu á 
Smiðjuvegi. Upplýsingar í síma 
8960551.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 5990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) S. 
555 3464

Búslóðageymsla Olivers, 100 kr. á dag 
fyrir Euro brettið. S. 567 4046 & 892 
2074. www.buslodageymsla.iceware.
net

ATVINNA

 Atvinna í boði

Sjávarkjallarinn
Laus sæti í úrvalsliði þjóna og 
aðstoðarfólks á kvöldin og um 
helgar. Bjóðum einnig verðandi 

framreiðslu- og matreiðslu-
mönnum frábæran stað til þess 
að læra fagið á. Langar þig til 
þess að vinna við matreiðslu 

eða framreiðslu á einum besta 
veitingastað í Reykjavík?

Uppl. veitir Hrefna (694 3854) 
alla virka daga milli 10-12 og 
14-17 í síma eða á staðnum. 

Umsóknir berist á: 
atvinna@foodco.is

Veitingahúsið - 
Lauga-ás.

Okkur vantar áhugasaman og 
lífsglaðan starfskraft í sal og 
einnig aðstoð í eldhús. Góður 

starfsandi. Góð laun fyrir réttan 
aðila. Íslenskukunnátta skilyrði.

Nánari upplýsingar á staðn-
um. Veitingahúsið Lauga-ás, 
Laugarásvegi 1. S. 553 1620.

Íspólska 
ráðningarþjónustan

útvegar starfsmenn, beinar 
ráðningar gott verð góð þjón-

usta s. 770 0543. Szukasz 
pracy? - wyslij swoje cv na 

adres ispolska@ispolska.com, 
tel. 841 9008.

Viltu vinna?
Félagsmiðstöðin Hvassaleiti 

56-58 óskar eftir góðu fólki til 
starfa við félagslega heima-

þjónustu. Um er að ræða 
fjölbreytt og krefjand starf sem 
veitir góða reynslu og innsýn í 
þjóðarsálina. Bæði getur verið 

um tímabundið starf og til 
framtíðar að ræða. Vinnutími 

samkomulagsatriði.
Áhugasamir endilega hafið 

samband við Margrét B. 
Andrésdóttur í síma 568 3110, 
netfang: margret.bjork.andres-

dottir@reykjavik.is

Cafe Bleu.
Okkur á Cafe Bleu vantar kokk 

í lið með okkur. Unnið er á 
vöktum.

Uppl. í s. 899 1965

Herrar og dömur.
Okkur á Cafe Bleu vantar góðan 

þjón til starfa með okkur í 
vetur. Unnið er á vöktum

Uppl. í s. 899 1965

American Style 
Hafnarfirði

Vantar þig góða vinnu í föstu vakta-
vinnukerfi? Erum með störf í sal 100% 
vaktavinnu í sal. Mjög góð íslensku-
kunnátta áskilin. Skemmtilegt vinnuum-
hverfi, samkeppnishæf laun og frábært 
folk. Komdu að vinna fyrir rótgróinn 
vinnustað og sæktu um á american-
style.is

Kvöld og helgarvinna
Leitum eftir góðum barþjóni

og dyraverði. Íslensku kunnátta 
skilyrði. Lágmarksaldur 20 ár.

Uppl. í s. 893 2323 og umsókn-
ir á staðnum Kringlukráin eða 

á www.kringlukrain.is

Employment agency 
seeks: 

Carpenters, general workers, 
electricians, ironbinders, plu-
mmers, masons, heavy duty 

drivers, paintors and more for 
the construction area.

 - Proventus - Call Margrét 
699 1060

Starf í leikskóla
Laus er 100 % staða frá 15. 
ágúst n.k. Viðkomandi þarf 

að bera ómælda virðingu fyrir 
þörfum barna og möguleikum 
þeirra til náms og þroska og 
vera sjálfur góður í samskipt-
um., skipulagður og stundvís. 
Regnboginn er staðsettur að 
Bleikjukvísl 10 á Ártúnsholti.

Nánari upplýsingar veitir 
undirrituð í s. 557-7071 og 
899-2056 Netpóstur: regn-
bogi@regnbogi.is Lovísa 

Hallgrímsdóttir leikskólastjóri

JC Mokstur
Óskar eftir vönum gröfumönn-

um. Góð laun í boði, næg vinna.
Uppl. í s. 824 2350

Aukaleikarar í 
sjónvarpsþátt!

Við erum að leita að aukaleik-
urum 25 ára og eldri fyrir tökur 

á tímabilinum 25 júlí fram í 
byrjun September.

Áhugasamir sendið upplýsing-
ar um umsækjendur og mynd 

á aukaleikarar@sagafilm.is

Óska eftir mönnum í smíðavinnu. 
Looking for carpenters. S. 849 8785.

Vantar nokkra 11-18 ára unglinga til 
að grúska í tónlistarmyndböndum á 
netinu. Ágæt laun. Nánari upplýsingar: 
www.woodyallen.com/auglysing

Óskum eftir snyrtifræðing til starfa. 
Nánari upplýsingar í síma 892 5368.

Fjögra manna fjölskylda leitar eftir 
heimilisaðstoð. Um er að ræða fullt 
starf á tímabilinu 15. ágúst til 15. sept-
ember en hálft starf frá 15. sept. Nánari 
upplýsingar veittar í síma 8927965.

Verkamenn óskast í almenna jarðvinnu. 
Uppl. í síma 866 2556.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. óskar 
eftir að ráða starfsmenn í áfyllingar um 
helgar. Leitað er að samviskusömum og 
stundvísum einstaklingum. Áhugasamir 
sendi umsókn á netfangið bogi.bene-
diktsson@olgerdin.is fyrir 6. júlí nk.

Starfsfólk óskast í aukavinnu á veitinga-
hús í Hafnarfirði. Uppl. í s. 822 5229 & 
699 3434.

Sölustarf í verslun
Starfið felur í sér sölu, afgreiðslu og 
tilfallandi störf. Farið er fram á lágmarks 
kunnáttu á tölvur, jákvæðni og góða 
þjónustulund. Æskilegur aldur 25 ára 
og eldri. Umsókn sendist á rumgott@
rumgott.is Uppl. í s. 544 2121.

HÁRSNYRTIFÓLK ATH!! Svein/meistara 
vantar í fullt starf á vinsæla stofu í 
Garðabæ. upplýsingar í síma 868 2084 
og 861 1286

Verktakafyrirtæki óskar eftir vönum 
smiðum í innivinnu. Eingöngu launa-
menn koma til greina. Uppl. í s.865 
5795.

Óskum eftir 2 smiðum við smíði á 
þaki á hús í Kjósarhr. Uppl. í síma 
858-4410.

Háseta vantar á beitningavélabát, 
sem stundar veiðar fyrir norðurlandi. 
Upplýsingar í síma 8980981

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Sjálfstæður smiður getur bætt við 
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Kona á besta aldri óskar eftir vinnu við 
þrif og/eða ummönnum. Hef miklu 
reynslu. Hafið samband í síma 699 
0739 & 567 4494.

Hörkudugleg kona óskar eftir vinnu 
3-5 klst á dag t.d. við kynningar eða 
heimilisþrif, er vön öllu mögulega. S. 
697 7470.

 Viðskiptatækifæri

Vefsíðugerð
Til sölu viðskiptasérleifi í vefsíðugerð. 
Frábært tækifæri fyrir réttan aðila. Uppl. 
í síma 825 0090.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

908 6666
Við viljum vera sumardísirnar 
þínar í nótt. Opið allan sólar-

hringinn.

Konur ath: Nú leitar fjöldinn allur af 
körlum nýrra kynna. Sumir leita að 
varanlegu sambandi, aðrir að skyndi-
kynnum. Heyrið auglýsingar þeirra og 
svarið þeim hjá gjaldfrjálsri þjónustu 
Rauða Torgsins, s. 555-4321.

Samkynhn. KK spjalla saman á frá-
bærri spjallrás. Sími 535-9988. Gott að 
hringja stundvíslega á heila og hálfa 
tímanum.

SUNNUDAGUR  6. júlí 2008 1913
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Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–17
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali
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FURUÁS 2 og 4 Falleg 240 fm
raðhús m/bílskúr á FRÁBÆRUM ÚT-
SÝNISSTAÐ. Möguleg 6 sv.herb.
Möguleg aukaíbúð. Fullbúin að utan
og fokheld að innan. Verð frá 38,9
millj. 6891

NORÐURBAKKI 5 - HFJ. Sér-
lega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu í glæsilegu
lyftuhúsi á frábærum stað í miðbæ
Hfj. V. 30,8 m. 6928

NORÐURBAKKI 1 OG 3 -
HFJ. Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu á frábærum
stað við sjávarsíðuna í miðbæ Hfj. V.
36,9 m. 6649

HNOÐRAVELLIR 9 -19 Ný og
falleg raðhús á einni hæð í nýja
VALLAHVERFINU í Hafnarfirði. Verð
29,9 miðja - 31,9 endi. 7469

KVISTAVELLIR 44 - AFH.
MAÍ-JÚNÍ 90% lán frá
byggingaraðila Glæsilegar 2ja-
4ra herb. íbúðir og þrír bílskúrar í nýju
4. hæða lyftuhúsi. Granít í borðum,
gólfhiti, sérlega vönduð tæki og inn-
réttingar. Afh. í maí-júní 2008. Verð
frá 18,9 millj. 7080

SKIPALÓN 4-8 - HFJ. Stór-
glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í lyftu-
húsi fyrir 50 ára og eldri á góðum út-
sýnisstað á Hvaleyrarholti. Verð frá
19,0 millj. 7133

BYGGAKUR - GARÐABÆ
Glæsileg raðhús í suðurhlíðum Akra-
lands í Garðabæ. Húsin eru fullbúin
að utan, lóð tyrfð, hellulögn m/hita og
tilbúin til innréttinga að innan. Verð
frá 52,7 millj. 7443

NORÐURBAKKI 15 - 17 OG
19 HF Glæsil. sérlega vandaðar 105
til 130 fm 3ja herb. íbúðir á 1. til 5.
hæð í nýjum LYFTUHÚSUM á NORÐ-
URBAKKANUM, m/ STÆÐUM í bíla-
geymslu. Verð frá 27,4 millj. 7561

ENGJAVELLIR - LAUSAR
STRAX Ný og GLÆSILEG FULL-
BÚIN 128 fm 4ra til 5 herbergja EFRI
SÉRHÆÐ í fallegu nýju fjögurra íbúða
húsi á besta stað í nýja Vallahverfinu í
Hafnarfirði. Verð 35,0 millj. 7556

FURUÁS - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI Nýog falleg 268 fm RAÐHÚS,
á 2 hæðum með innb. BÍLSKÚR á
FRÁBÆRUM STAÐ INNST Í BOTN-
LANGA í nýja ÁSAHVERFINU. 7595 

DREKAVELLIR - FJÓRBÝLI
Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir í 4-
býli. Bílskúr. Verð frá 21,7 millj. 7626

TÚNFIT - VIÐ LÆKINN Í GARÐABÆ 
Vorum að fá  glæsilegt 220,5 fm einbýli með
innbyggðum bílskúr á þessum frábæra stað.
Húsið skilast fokhelt eða lengra komið.    7683

Möguleiki  á  a l l t  að 90% láni

Nýbyggingar

SKIPALÓN 4-8 - HFJ.
Stórglæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í 
lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri á góðum 
útsýnisstað á Hvaleyrarholti. 
Verð frá 19,0 millj. 7133

NORÐURBAKKI 5 - HFJ.NORÐURBAKKI 5 - HFJ.
Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir 
m/stæði í bílageymslu í glæsilegu 
lyftuhúsi á frábærum stað í miðbæ Hfj. 
Verð frá 26,7 millj.  6928 

DREKAVELLIR - FJÓRBÝLI
Glæsilegar fullbúnar 3ja og 4ra herb. 
íbúðir í 4-býli ásamt bílskúr. Fallegar 
innréttingar, laust við kaupsamning. 
Verð frá 21,7 millj. 7626 

FURUÁS - GLÆSILEGT ÚTSÝNI
Nýog falleg 268 fm RAÐHÚS, á tveimur 
hæðum með innbyggðum BÍLSKÚR 
á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ INNST Í 
BOTNLANGA í nýja ÁSAHVERFINU. 7595

NORÐURBAKKI 15 - 17 
OG 19 HAFNARFIRÐI
Glæsilegar sérlega vandaðar 105 til 130 fm 
3ja herbergja íbúðir á 1. til 5 hæð í nýjum 
LYFTUHÚSUM á NORÐURBAKKANUM, m/ 
STÆÐUM í bílageymslu. 
Verð frá 27,4 millj.  7561

FLATAHRAUN - HFJ
Glæsilegar íbúðir m/stæði í bílageymslu 
í 5 hæða lyftuhúsi á frábærum stað.  
TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR VIÐ 
KAUPSAMNING. ALLT AÐ 95% LÁN 
FRÁ BYGGINGARAÐILA 6344 

DREKAVELLIR 48-52 HFJ.
Falleg raðhús 189 fm. sem skilast fullbúin 
að utan og fokheld að innan. Góður 35 fm. 
bílskúr.  Verð frá 27,9 millj. 6411

Möguleiki  á  a l l t  að 90% láni

NORÐURBAKKI  1 OG 3 - HFJ.
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir m/stæði í 
bílageymslu á frábærum stað við  sjávar-
síðuna í miðbæ Hfj.  
Verð frá 24,9 millj. 6649

Hafnar� rði, Fjarðargötu 17
Sími 520 2600, Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Opið virka daga kl. 9-17
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignarsali

BYGGAKUR - GARÐABÆ
Glæsileg raðhús í suðurhlíðum Akralands 
í Garðabæ. Húsin eru fullbúin að utan, lóð 
tyrfð, hellulögn m/hita og tilbúin til innrétt-
inga að innan. Verð frá 52,7 millj. 7443 

Möguleiki á allt að 95% láni

KVISTAVELLIR 44  AFH: MAÍ-JÚNÍ 
90% lán frá  byggingaraðila
Glæsilegar 4ra herb. íbúðir og þrír 
bílskúrar í nýju 4. hæða lyftuhúsi. Afh. í 
maí-júní 2008. Verð frá 27,1 millj. 7080

KVISTAVELLIR 4 og 6 HFJ.
Falleg 191,3 fm raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. 
Afhendist fullbúið að utan og fokhelt að 
innan. Verð frá 28,9 millj. 6781

FJÓLUÁS 2 til 6 
Sérlega falleg 220 fm RAÐHÚS á tveimur 
hæðum ásamt 29 fm innbyggðum bílskúr, 
samtals 249 fm á frábærum útsýnisstað í 
nýja ÁSAHVERFINU í Hafnarfi rði. Húsin skil-
ast fullbúin að utan og fokheld að innan. 
Verð frá 41,4 millj. 7521

FASTEIGNIR

Þórsstígur 2c
Grímsnes
Sumarhús á eignalóð í Grímsnesi

Stærð: 86 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 17.400.000
Stórglæsilegt  sumarhús með steyptum grunn og hitalögn í plötu. Húsið er fullfrágengið að utan og tilbúið
til  klæðningar  og  innréttinga  að  innan.  Eignin  stendur  á  7007  fm.  Eignarlóð.  Búið  að  ganga  frá  rotþró,
rafmagn komið og heitt og kalt vatn á lóðamörkum.  65 fm.sólpallur frágenginn og frábært útsýni.  Húsið er
klætt  að  utan  með  harðvið  og  bárustáli.Leiðarlýsing:   Ekið  framhjá  Þrastalund,  beygt  til  vinstri  í  átt  að
Þingvöllum, keyrt að Búrfellsvegi og hann ekinn ca. 1 km.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Þórarinn Th
Sölufulltrúi

th@remax.is

UPPLÝSINGAR Í SÍMA 770-0309

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

822 3702

770 0309

31.900.000
Sjarmerandi 101,9 fm, 4 herbergja útsýnis íbúð 
á efstu hæð við Laugarásveg. Íbúðinni fylgja sér-
bílastæði ásamt garði. 
Gunnar sími 691 7000 og María taka á móti gestum.

Fr
u

m

Laugarásvegur 47 - 104 Rvk
Opið hús sunnudag 6. júlí kl. 20-21 og mánudag 7. júlí kl. 18-19

Opið hús

Auglýsingasími

– Mest lesið
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– Mest lesið
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www.rentus.is

Rentus leigumiðlun l Laugavegi 97 l 101 Reykjavík

Sími 440 6100 l Fax 440 6101

Rentus er fyrirtæki sem þjónustar jafnt 
einstaklinga og fyrirtæki sem vilja leigja út 
fasteign eða taka fasteign á leigu til skemmri 
eða lengri tíma. Sérfræðingar Rentus sjá um 
alla þjónustuþætti, allt frá grunnskráningu 
eigna til samningsgerðar við útleigu.

Eyjarslóð 101 Reykjavík
Mjög gott um 600 fm atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum að 
Eyjarslóð í Reykjavík. Stór innkeyrsluhurð á neðrihæð. Góð 
lofthæð. Húsnæðið er allt hið snyrtilegasta og hentar vel 
undir matvælavinnslu og fl. Stór kæliklefi. Hægt að leigja í 
smærri einingum. Laust strax.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Fiskislóð 101 Reykjavík
Rentus kynnir: Mjög gott 699,1 fm atvinnuhúsnæði. 
Húsnæðið skiptist í verslun og lager á jarðhæð. Á efrihæð 
eru skrifstofur . Glæsilegt húsnæði á frábærum stað mikil 
uppbygging í hverfinu. Hagstætt leiguverð. Laust strax.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Fiskislóð 101 Reykjavík
Rentus kynnir : Gott 502 fm atvinnuhúsnæði, húsnæðið 
hentar vel til matvælavinnslu. Húsnæðið er að mestu 
stór salur með stórum kælir og frystir. Tvennar stórar 
innkeyrsludyr, góð starfsmanna aðstaða. Hagstætt leiguverð. 
Laust strax.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Prestbakki 109 Reykjavík
Glæsilegt raðhús með innbyggðum bílskúr, arni og 
gufubaði. Eignin skiptist í  forstofa, gestabað, eldhús 4 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, gufubað  og stofu 
með arni og svölum Trépallur er fyrir framan húsið, á bakvið 
húsið er lítill snyrtilegur garður með blómabeðum og 
sólbaðsaðstöðu. í rótgrónu barnvænu hverfi Bakkarnir eru 
sérstaklega fjölskylduvænt hverfi. Breiðholtsskóli er í 5 mín.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Ögurhvarf 203 Kópavogur
Til leigu Glæsilegt og vel hannað atvinnuhúsnæði á 
frábærum stað rétt við Breiðholtsbrautina Húsnæðið er 
samtals 772 fm á tveimur hæðum. Möguleiki er að leigja í 
minni einingum. í minni einingum Lofthæð neðri hæðar er 
4 metrar og efri hæðar 3.4 metrar. Góða aðstaða á lóóð og 
næg bílastæði.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
9. JÚNÍ KL. 17.00 - 18.30

Línakur - 4ra herbergja íbúðir

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

.isLágmúli 7, sími 535_1000
Verð frá 29.5 / 32.5 millj.

114.9 fm íbúð á annarri hæð í litlu fjölbýli. Eignin skiptist í eldhús, 
baðherbergi, 2 svefnherbergi, þvottahús og stofu. Bílskúr 21.4 fm 
fylgir. Sér geymsla og hjólageymsla á jarðhæð.
Verð 27,9 millj. Lækkað verð.
Sölumenn sýna.

Mjög falleg og vel skipulögð 58.5 fm íbúð á 2 hæð í fjölbýli á 
Seltjarnarnesi.  Stæði í lokuðu bílskýli fylgir.
Eignin skiptist í hol, eldhús, stofu, svefnh og bað. Möguleiki á 80% 
láni frá íls. 
Verð 21.5 millj.

Fróðengi - 3ja herb með bílskúr

OPIÐ HÚS MÁNUDAG KL. 17:00- 18:30

Tjarnarmýri - 2ja herb með bílskýli

...ég sá það á visir.issir.is

Nú fer 
hver

að verða 
síðastur

að ná sér í 
Blaðbera

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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B irna Valgarðsdóttir, 
framherji Keflavík-
urliðsins í körfu-

boltanum lét ekki bíða lengi 
eftir sér eftir að hún hafði 
eignast Viktor Magna Sig-
urðsson 19. nóvember 2007. 
Birna spilaði sinn fyrsta 
leik í janúarbyrjun og átti 
síðan stóran þátt í því að 
Keflavík endurheimti 
Íslandsbikarinn um vorið. 

„Ég byrjaði að æfa sex 
vikum eftir að ég átti og 
það var svolítið erfitt. 
Maður var í engu formi og 
það var erfitt að koma inn í 
þetta þegar restin af liðinu 
var í feiknagóðu formi. 
Maður var alltaf með þeim 
síðustu en það var samt 
mjög gott að koma til baka. 
Ég þurfti að þolinmóð á 
meðan ég var að ná þeim,“ 
segir Birna og bætir við. 
„Það voru margar hissa að 
sjá mig og það bjóst engin 
við mér svona snemma. Ég 
bjóst ekki við því heldur en 
það gekk allt svo vel, líkam-
inn var orðinn góður og það 
var því ekkert annað í stöð-
unni en að drífa sig á 
æfingu,“ segir Birna sem 
átti fyrir vikið einstakt 
tímabil. „Þegar ég var farin 
að geta hlaupið með þeim í 
meira en fimm mínútur þá 
fór þetta allt að smella hjá 
okkur. Ég get alveg lofað 
þér því að tímabilin verða 
ekki betri en að eignast sitt 
fyrsta barn og að verða 
Íslandsmeistari,“ segir 
Birna en aðstæðurnar er 
eins og gefur að skilja allt 
aðrar. „Það þarf oft að búa 
til þvílíkt plan til þess að 
komast á æfingu en það 
reddast alltaf því maður á 
góða fjölskyldu. Tengda-

manna og systir mín eru 
báðar duglegar að 
passa fyrir mig og 
svo þegar það er 
eitthvað vandamál 
þá tek ég hann bara 
með á æfingu eins 
og ég gerði fyrst. 
Þær sem voru 
meiddar voru 
voðalega glað-
ar að hafa 
hann og þær 
sáu bara um 
hann,“ segir 
Birna.

Birna 
hefur leik-
ið í efstu 
deild 
kvenna síðan 
1994 og er ekk-
ert á því að 
fara að leggja 
á skónna á hill-
una. „Það 
koma aldrei 
neitt annað til 
greina en að 
halda áfram. 
Maður heldur 
áfram meðan 
að skrokkurinn 
leyfir. 

Ég persónu-
lega myndi 
ekki tíma því 
að hætta. Ég hef 
enn þá svo svaka-
lega mikinn 
áhuga og finnst 
gaman að sprikla 
með stelpunum. 
Það er góður mór-
all og æðislegur 
þjálfari og því 
kom ekkert annað 
til greina en að 
halda 
áfram,“segir 
Birna. 

Birna var meidd á hné 
þegar tímabilinu lauk 

vorið 2007 en þurfti að 
bíða með aðgerðina í 
eitt ár meðan hún átti 
barnið. „Þetta voru 
meiðsli frá vetrinum á 

undan, ég ætlaði að 
fara að láta laga 

þetta þá komst 
ég að því að 
ég var ólétt 

þannig að 
ég þurfti 
að bíða á 
meðan 
ég átti 
barni og 
var með 

barnið á 
brjósti,“ segir 
Birna sem er 
búin að fara í 
speglun. Birna 
er mikil keppn-
ismanneskja 
en játar að 
hugarfarið 
hafi aðeins 

breyst með til-
komu sonsins. 
„Maður verður 
ekki fúll í marga 
klukkutíma 
eftir slæman 

leik eins og áður. 
Maður kemur heim 
og þá brosir hann 
framan í mig og þá 
hugsar maður bara 
að þessi leikur er 
bara búinn og það 
þýðir ekki að velta 
sér lengur upp úr 
honum. Það er nátt-
úrlega hundleiðin-
legt að tapa en það 
bíður manns alla-

vega bros þegar 
maður kemur heim,“ 

segir Birna að lokum.

ÞAÐ VORU MARGAR HISSA 
AÐ SJÁ MIG SVONA SNEMMA 

A tvinnukylfingurinn 
Ólöf María Jónsdótt-
ir hefur sett stefn-

una á að halda korti sínu á 
Evrópumótaröðinni eftir að 
hafa eignast soninn Gústaf 
Andra Aschenbeck 26. mars 
2007. Gústaf Andri hefur 
glímt við erfið veikindi og 
það hefur haft mikil áhrif á 
hversu lengi Ólöf María var 
frá keppni. Strákurinn 
þurfti því að fá næringu í 
æð og einnig sólarhrings-
umönnun móður sinnar en 
hann hefur nú dafnað ákaf-
lega vel miðað við aðstæður. 
„Ég tók náttúrlega frí af því 
að strákurinn var veikur en 
það hefur samt gengið 
vonum framar að vera með 
hann. Ég mátt samt ekkert 
ferðast með hann því hann 
var svo veikur. Strákur-
inn fær enn næringu í 
æð á nóttinni en það 
er alltaf að minnka og 
hann er farinn að 
borða meira. Þetta 
hefur allt gengið rosalega 
vel,“ segir Ólöf jákvæð en 
hún ætlaði sér alltaf út á 
golfvöllinn aftur. „Þetta er 
krefjandi en það er rosalega 
gaman að geta verið með 
hann með sér í þessu. Það 
eru fleiri sem eru með börn 
en það eru algjör forrrétt-
indi að geta gert þetta. Þetta 
er þvílík lífsreynsla og ég 
held að við höfum bæði gott 
af þessu,“ segir Ólöf María 
en hún þarf samt að vera 
mikið í burtu frá Gústafi. 
„Þegar ég er að keppa þá er 
ég yfirleitt frá í átta tíma. 

Svo borðum við saman í 
hádeginu og svo tek ég 
æfingu á eftir. Þetta getur 
alveg verið langur tími sem 
ég er í burtu,“ segir Ólöf 
María.

Ólöf María segir að koma 
barnsins í hennar líf hafi 
breytt hennar hugarfari 
sem kylfingi. „Það er erfitt 
að útskýra þetta. Keppnis-
skapið er enn til 
staðar. Maður 
lærir ýmislegt 
á því að eign-
ast svona 
veikan strák. 
Maður verð-
ur enn þá 
fúll á 

golf-
vellinum 

þegar maður 
slær lélegt högg 
eða ef maður spil-
ar ekki vel. Það 
stendur yfir í smá-
stund þegar hring-
urinn er búinn. 
Maður er kannski 
pirraður ef að það 
hefur ekki gengið 
vel en svo er allt 
annað og miklu 
skemmtilegra 
sem tekur við 
þegar það er 
búið. Ef maður er 
að svekkja sig í 
lengri tíma úti á 
velli þá hugsar 
maður bara um 
strákinn. Um 
leið og maður 
sér fyrir 

sér brosið hjá honum þá er 
maður kominn úr fúla skap-
inu,“ segir Ólöf María.

Kylfingar eru mikið á 
flakki og þegar hún keppir á 
Evrópumótaröðinni þá ferð-
ast Ólöf María út um allt. 
„Hann ferðast svo vel þessi 
elska og hann hefur aldrei 
grátið í flugi. Ég vona að 
hann fari ekki að byrja á því 

núna. Hann er yndislegt 
barn og ég segi alltaf að 

hann sé með skapið 
mitt eða þannig,“ 

segir Ólöf og 
skellir upp úr. 
„Hann er ein-
staklega ljúf-

ur og er ekki 
mikið að láta að 

hafa fyrir sér. Það er 
reyndar búið að dekra 
hann svolítið mikið 
þannig að hann fer 
aðeins að kvarta ef 
maður er ekki að horfa 
á hann alla 24 tíma 
sólarhringsins,“ segir 
Ólöf María.

Hún segir skrokk-
inn ekki vera mikið 
vandamál. „Líkam-

legi þátturinn háir mér 
ekkert. Það tekur bara 
tíma að komast aftur í 
keppnisform. Ég er að 
vonast til að vera 
komin í toppform í 

Óslóarmótinu í lok 
ágúst. Ég ætla bara að 
taka þetta með stæl og 
reyna að halda kortinu. 
Það er markmiðið,“ 
segir Ólöf María að 
lokum.

SÉ FYRIR MÉR BROSIÐ OG ER 
KOMIN ÚR FÚLA SKAPINU

Birna Valgarðsdóttir, körfubolta-

kona og íþróttamamma, ásamt 

syninum Viktori Magna Sigurðssyni.
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Ólöf María Jónsdóttir, golfkona og 

íþróttamamma, ásamt syninum 

Gústafi Andra Aschenbeck.
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L andsliðsþjálfarinn Sigurður Ragnar 
Eyjólfsson er vakandi fyrir framtíðar-
leikmönnum landsliðsins og hefur verið 

duglegur að kalla ungar stelpur inn í hópinn. 
Tveir leikmannanna, Sara Björk Gunnars-
dóttir og Rakel Hönnudóttir, eru orðnir fasta-
menn í hópnum og Sara Björk er orðin lykil-
maður þrátt fyrir ungan aldur. Sigurður 
Ragnar valdi líka tvo nýliða, Berglindi Björgu 
Þorvaldsdóttur og Gunnhildi Yrsu Jónsdótt-
ur, í síðasta verkefni og heldur því upptekn-
um hætti að gefa efnilegustu knattspyrnu-

konum landsliðsins nasaþefinn af því að það 
sé stutt í A-landsliðið séu þær tilbúnar að 
leggja mikið á sig á næstunni.

Vanda Sigurgeirsdóttir, þjálfari Breiða-
bliks, er að margra mati með efnilegasta liðið 
í deildinni og hún hefur gefið mörgum þeirra 
stór hlutverk í sumar. Þrjár þeirra komust á 
lista Fréttablaðsins að þessu sinni, miðjumað-
urinn Hlín Gunnlaugsdóttir og framherjarnir 
Berglind Björg Þorvaldsdóttir og Fanndís 
Friðriksdóttir. Hinir leikmennirnir eru Mist 
Edvardsdóttir, lykilmaður á  miðjunni hjá 

nýliðum og spútnikliði Aftureldingar, Arna 
Sif Ásgrímsdóttir, hinn sterki miðjumaður 
Þórs/KA, og svo Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, 
sókndjarfur miðjumaður Stjörnunnar, en 
Stjarnan hefur spilað vel í sumar og er mun 
ofar en búist var við.

Það er ljóst að þetta val er langt frá því að 
vera óumdeilanlegt en Fréttablaðið leitaði 
aðstoðar nokkurra aðila sem hafa fylgst vel 
með boltanum í sumar. Það komu upp mörg 
nöfn í þessum viðtölum en aðeins sex þeirra 
komust inn á endanlegan lista. Aðrar sem 

voru nefndar og voru nálægt því að komast í 
hóp þessara sex leikmanna eru Anna Birna 
Þorvarðardóttir (19 ára bakvörður úr Breiða-
bliki), Dagný Brynjarsdóttir (16 ára sóknar-
djarfur miðjumaður úr Val), Guðrún Ólöf 
Olsen (15 ára framherji úr Keflavík), Karen 
Sturludóttir (18 ára framherji úr HK/Vík-
ingi), Ólöf Gerður Ísberg (19 ára bakvörður 
úr KR), Sigríður Þóra Birgisdóttir (16 ára 
framherji úr Aftureldingu) og Silvía Rán Sig-
urðardóttir (16 ára miðvörður úr Þór/KA).

VONARSTJÖRNURNAR
Fréttablaðið hefur valið sex leikmenn í Landsbankadeild kvenna sem hafa skapað sér nafn í deildinni í sumar. Landsbankadeildin 
hefur sjaldan verið jafnari hjá stelpunum og ein af stóru ástæðunum er að ungir leikmenn eru að koma inn í liðin og auka um leið 
breiddina í kvennaboltanum.

HLÍN GUNNLAUGSDÓTTIR
18 ára (Fædd: 14. september 1989)

Miðjumaður í Breiðabliki

Tölurnar í sumar: 8 leikir, 2 mörk

Hvað segir þjálfari hennar, Vanda Sigurgeirsdótt-

ir? „Hlín er hrikalega efnileg og er miðjumaður 

framtíðarinnar. Hún er feikilega vinnusöm og 

dugleg og getur hlaupið endalaust. Hún er í frá-

bæru formi, hefur mikla hlaupagetu og ofsalega 

dugleg sem er mikill kostur. Fyrir utan það hefur 

hún síðan leikskilning og mjög góða tækni. Mér 

finnst hún líka vera ótrúlega grimm í tæklingum 

miðað við aldur og þyngd. Ég vil að hún skori 

meira og ég hef verið að ræða það við hana. Hún 

er oft komin á rétta staði þannig að ég vil að hún 

skori meira. Hún hefur allt til að bera og svo er 

hún líka frábær karakter.“

GUNNHILDUR YRSA JÓNSDÓTTIR
20 ára (Fædd: 28. september 1988)

Miðjumaður í Stjörnunni

Tölurnar í sumar: 7 leikir, 3 mörk

Hvað segir þjálfari hennar, Þorkell Máni 

Pétursson? „Gunnhildur er draumaleikmaður 

allra þjálfara. Hún gefur sig 100 % í alla leiki og 

myndi spila hauslaus ef hún væri beðin um það. 

Hún er andlega sterk sem sést best á því að hún 

er búin að rífa sig tvisvar upp eftir erfið meiðsli. 

Hún er með góða tækni, mikla sendinga- og 

skotgetu og er einhver öflugast skallamaður 

í deildinni þrátt fyrir að hafa ekki mikla hæð. 

Heldur bolta betur en flestallir leikmenn í deild-

inni. Hún er góður félagi í hóp með frábæran 

húmor og góðan tónlistarsmekk. Gunnhildur 

er ekki búin að spila mikið vegna meiðslavand-

ræða síðustu ára og á helling inni.“

BERGLIND 
BJÖRG ÞOR-
VALDSDÓTTIR
16 ára (Fædd: 18. 

janúar 1992)

Framherji í Breiðabliki

Tölurnar í sumar: 7 

leikir, 5 mörk

Hvað segir þjálfari 

hennar, Vanda Sigur-

geirsdóttir? „Hún er 

markaskorari af guðs 

náð og er markahæst 

í liðinu þrátt fyrir að 

vera að útskrifast 

úr 10. bekk. Hún er 

mjög fljót og örugg 

upp við markið. Það 

sem mun gera hana 

enn þá hættulegri í 

framtíðinni er það 

sem við erum að 

vinna með núna. Við 

erum að fá hana til 

að vera áræðnari og 

reyna meira sjálf. Hún 

hefur tæknina og 

hraðann til þess. Hún 

er hættuleg núna en 

hún verður enn þá 

hættulegri þegar hún 

bætir þessu við. Hún 

tekur mjög mikið af 

flottum hlaupum og er 

líka góð að taka á móti 

bolta en þarf helst að 

bæta skallatæknina. 

Hún er ótrúleg í að 

nýta færin sín og ég 

held að í framtíðinni 

muni hún halda hrað-

anum sínum og svo 

verða bara sterkari.“

FANNDÍS FRIÐRIKSDÓTTIR
18 ára (Fædd: 9. maí 1990)

Framherji í Breiðabliki

Tölurnar í sumar: 8 leikir, 2 mörk

Hvað segir þjálfari hennar, Vanda Sigurgeirs-

dóttir? „Fanndís er með mikinn sprengikraft og 

er rosalega fljót. Hún er áræðin og hún fer bara 

þangað sem hún ætlar sér. Hún er líka mjög 

sparkviss og er með mjög flottan fót. Hún er 

búin að vera óheppin með meiðsli í vetur en 

er alltaf ótrúlega fljót að jafna sig enda er hún 

með íþróttagen í sér. Hún hefur verið að brenna 

svolítið af í færum en núna held ég að það sé að 

koma. Hún skoraði tvö mörk í síðasta leik og ég 

hef líka verið að tala um það við hana að vera 

ekkert að svekkja sig því núna fari hún bara að 

skora.“

ARNA SIF ÁSGRÍMSDÓTTIR
15 ára (Fædd: 12. ágúst 1992)

Miðjumaður í Þór/KA

Tölurnar í sumar: 7 leikir, 2 mörk

Hvað segir þjálfari hennar, Dragan Stojanovic? 

„Arna er mjög sterkur leikmaður, hún er mjög 

góður skallamaður og hefur fínan skilning á 

leiknum. Arna hefur líka fyrst og fremst mjög 

góðar sendingar. Hún er í lykilhlutverki á miðj-

unni hjá okkur. Það sést líka á mikilvægi hennar 

að þó að hún sé enn í 3. flokki þá þurftum við að 

fresta leiknum á móti Stjörnunni þar sem hún 

var að spila með 16 ára landsliðinu. Hún hefur 

staðið sig mjög vel í sumar en auðvitað þarf hún 

að bæta sinn leik meira. Ég sé hana samt fyrir 

mér í A-landsliðinu í framtíðinni. Henni hefur 

verið líkt við Eddu Garðarsdóttur og í dag getur 

hún ekki unnið varnarvinnuna eins vel og Edda 

en að mínu mati getur hún aftur á móti gefið 

betri úrslitasendingu en Edda.“

MIST EDVARDS-
DÓTTIR 
17 ára (Fædd: 17. október 

1990)

Miðjumaður í Aftureldingu

Tölurnar í sumar: 7 leikir, 1 

mark

Hvað segir þjálfari hennar, 

Garreth O´Sullivan? „Mist 

hefur bætt sig mikið á 

síðustu tólf mánuðum, hefur 

verið að þroskast mikið inni 

á vellinum og er í dag orðin 

gríðarlega mikilvægur leik-

maður fyrir okkur. Mist hefur 

góða tækni og er mjög sterk í 

loftinu miðað við hvað hún er 

enn ung. Stundum lætur hún 

mig gleyma að hún sé bara 

17 ára enn þá. Menn mega 

ekki láta það blekkja sig að 

hún sé há og grönn því hún 

lætur finna fyrir sér og hún 

verður mjög góður leikmað-

ur í framtíðinni þó að það 

hafi tekið hana lengri tíma 

en hjá mörgum. Hún er búin 

að leggja mikið á sig í vetur 

og vor og það er að skila sér. 

Hún hefur kannski ekki átt 

eintóma stórleiki í sumar en 

hefur þó sýnt stöðugleika og 

er með öruggt sæti meðal 

þeirra ellefu fyrstu sem er 

flott hjá sautján ára stelpu.“ 
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Blaðberinn minn 
hjálpar mér að taka til

Núna er ekkert mál að endurvinna!
Blaðberi Fréttablaðsins er handhæg taska undir dagblöð og ýmsan 
annan pappír sem fellur til á heimilinu. Blaðberinn kostar ekki neitt 
og kemur þér á lagið með að endurvinna dagblaðapappír.

Nældu þér í Blaðbera og geymdu hann á góðum stað. ...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ....

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24, alla 

virka daga, frá kl. 8-17, á meðan birgðir endast.
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U ngir og upprennnandi dóm-
arar á Íslandi eru með 
lærifeður sér við hlið þessa 

dagana. Fjórir dómarar eru undir 
handleiðslu einna reyndustu dóm-
ara sögunnar og njóta góðs af. 
„Þetta hafði blundað lengi í okkur,“ 
segir Egill Már Markússon sem 
lagði flautuna á hilluna á síðasta 
ári. Hann er í dómaranefnd KSÍ 
sem setti verkefnið á laggirnar.

Gylfi Þór Orrason og Eyjólfur 
Ólafsson eru með tvo dómara 
hvor. Gylfi þá Þórodd Hjaltalín Jr. 
og Þorvald Árnason. Eyjólfur fylg-
ist með Örvari Sæ Gíslasyni og 
Vilhjálmi Alvari Þórarinssyni. Þá 
er hinn skeleggi aðstoðardómari 
Pjetur Sigurðsson með  tvo aðstoð-
ardómara undir sínum væng, 
Jóhann Gunnar Guðmundsson og 
Gylfa Má Sigurðsson.

DÓMARASKORTUR
„Það fór af stað ákveðin umræða 
eftir að menn eins og Eyjólfur, 
Gylfi og svo ég sjálfur hættum að 
dæma. Það væri skortur á dómur-
um og vandræði væru framundan. 
Þá var byrjað að líta í kringum sig 
hverjir væru menn í að taka við 
enda er af nægum verkefnum að 
taka. Það var verið að stækka 
Landsbankadeildina og við þurfum 
að manna alþjóðastörf líka,“ segir 
Egill.

„Við erum heppnir að hafa Gylfa 
og Eyjólf í þessu. Þeir eru með 
margra ára reynslu og ég held að 
þetta skili góðum framförum. Það 
þarf að endurnýja menn í þessu 
eins og öðru og það er hollt fyrir 
dómarana að fá samkeppni. Við 
erum að breikka hópinn til þess,“ 
segir Egill.

Markmiðið með verkefninu er að 
hlúa að ungum dómurum og hjálpa 
þeim að takast á við fyrstu verk-
efnin. Miðað er við að hver dómari 
verði í eitt til tvö ár undir hand-
leiðslunni. „Við vonumst til að 
koma mönnum hratt upp og gefa 
þeim reynslu til að þeir verði til-
búnir í slaginn. Ef við teljum að 
menn séu nógu góðir, þá er bara að 
henda þeim í djúpu laugina. Í þetta 
fer ákveðin vinna, til dæmis leit að 
mönnum og síðan er að sjá hvort 
þeir eru tilbúnir í þetta, það er ekki 
sjálfgefið. Við erum búnir að koma 
auga á ákveðna menn sem við erum 
byrjaðir að vinna í. Þeir hafa staðið 
sig mjög vel og við erum ánægðir. 
Ég tel að við eigum nokkra í viðbót 
sem eru að koma upp sem eru til-
búnir í þetta,“ segir Egill.

DÓMARAR LOKS KOMNIR 
MEÐ ÞJÁLFARA
Gylfi Þór segir að verkefnið gangi 
afar vel, þeir strákar sem hann er 

með hafi sýnt miklar framfarir. 
„Dómararnir eru loksins komnir 
með þjálfara,“ segir Gylfi. „Við 
reynum að horfa á sem flesta leiki 
sem þeir dæma og við tökum 
niður það sem okkur finnst. Svo 
ræðum við saman eftir leiki  um 
frammistöðuna og þeir geta hringt 
í mig ef þeir vilja. Þetta gengur 
líka mikið út á að peppa þá upp og 
leiðbeina þeim hvernig þeir lúkka 
á vellinum, það er mikilvægt í 
þessu líka,“ sagði Gylfi glaðbeitt-
ur.

„Mér hefur þótt gaman að taka 
þátt í þessu, sérstaklega þar sem 
maður hefur séð framfarir. Strák-
arnir taka gagnrýninni á réttan 
hátt og þeir eru að laga það sem ég 
hef bent þeim á að laga,“ segir 
Gylfi. Hann er sannfærður um að 
þetta skili sér í betri dómurum.

„Það er klárt og þeir eru 
þegar farnir að sanna það. 
Við reynum að hafa verk-
efnið ekki of stórt eða flók-

ið í sniðum eins og er. Ef þetta 
gengur vel má skoða að bæta við 
en það verður bara skoðað í haust,“ 
segir dómarinn fyrrverandi.

VERÐUM ALDREI FULLKOMNIR
Egill sjálfur starfar sem eftirlits-
dómari hjá KSÍ, þó ekki í efstu 
deild. „Ég reyni frekar að horfa á 
yngri mennina í neðri deildun-
um,“ segir Egill sem fylgist þar 
með næstu mönnum sem gætu 
komist inn í verkefnið. Hann 
segir að dómarar á Íslandi 
séu á pari við knatt-

spyrnuna í 
gæðum.

„Fótbolt-
inn hér líður 
ekkert 
fyrir 
gæði 

dómaranna, alls ekki. Auðvitað 
verða mönnum á mistök, það ger-
ist hjá dómurum en auðvitað 
erum við að reyna að fækka þeim 
og útrýma. Það er eilíf barátta og 
við verðum aldrei fullkomnir. Þá 
væri heldur ekkert fyrir ykkur 
íþróttafréttamenn að gera,“ segir 
Egill kíminn og heldur áfram.

„Við eigum marga góða dómara 
hér á landi og Kristinn Jakobs-

son hefur sýnt að það er hægt 
að ná langt. Hann er meðal 
30 bestu dómara 
Evrópu og það eru 
ansi margir sem 
öfunda hann af 
því. Ég held að 
dómarar á Íslandi 

séu alveg í 
sama 

klassa og fótboltinn hér á landi,“ 
segir Egill.

Eftirlitskerfi reyndari dómara 
með þeim yngri þekkist víða, til 
dæmis í Englandi og hefur  raun-
ar gert lengi. „Það er engin spurn-
ing að þetta kerfi er eitthvað sem 
hefur vantað á Íslandi. KSÍ er að 
stíga stór skref með þessu. Annað 
var að ráða Magnús Jónsson sem 
sér nú alfarið um að vera dómara-
stjóri,“ segir hann.

KSÍ stefnir nú að því að komast 
inn í sérstakt gæðavottunar-

kerfi frá UEFA hvað varðar 
dómaramál. „Ísland er langt 
komið og við erum að klára 
að uppfylla það sem þarf,“ 
segir Egill. „Það er listi af 

hlutum sem þurfa að vera í 
lagi, til að mynda þarf að 

vera sér starfsmaður í 
kringum dómara-

málin. KSÍ er að 
vinna að þessu til 
að geta verið part-
ur af þessu, þá 
fást peningar inn í 
dómaramál. Þetta 
tekur tíma en 
þessi vinna er í 
gangi og vonandi 
klárast þetta á 
þessu ári. Þetta 

kostar allt en með 
meiri peningum ættu 

að fást meiri gæði á 
dómurum,“ segir Egill.

VÖKUL AUGU 
LÆRIFEÐRANNA

DÓMARAR Á ÍSLANDI eru komnir með þjálfara. Einna reynslumestu dómarar landsins fylgja yngri 

kynslóðinni nú eftir með það fyrir augum að styrkja dómarastéttina. Eftir Hjalta Þór Hreinsson
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Aldur: 26

Dæmir fyrir: Fylki

Landsdómari síðan: 

Júní, 2008

Hvenær byrjaðirðu að 

dæma? 

Tók dómaraprófið 16 ára 

til að fá frítt á völlinn. 

Varstu góður í fótbolta? 

Ég var þokkalegur, ég var 

fyrirliði hjá þriðja flokki 

og Íslandmeistari í fjórða 

flokki. Ég var allavega ekki 

með tvo vinstri fætur.

Af hverju gerðistu 

dómari?

Ég er bara miklu betri 

dómari en leikmaður. Ég 

hef bara svo hrikalega 

gaman af leiknum. Þegar 

ég sá fram á að spila 

ekkert með meistaraflokki 

þá var þetta góð leið til að 

halda sér í leiknum. Svo er 

þetta bara fjandi gaman.

Erfiðasta við starfið: 

Pressan sem er komin á 

dómara. Allt frá prent- og 

ljósvakamiðlum upp 

í reiða pabba í sjötta 

flokki. Væntingarnar eru 

gríðarlegar, það er erfitt að 

standa undir þeim.

Draumaverkefni: 

Ætli það sé ekki bara 

Meistaradeildin eða loka-

keppni EM eða HM. 

ÞORVALDUR ÁRNASON
Aldur:  34

Dæmir fyrir: Fram

Landsdómari síðan: 

Síðan 2004

Fyrsti leikur í efstu 

deild: 1. júní 2008, Þrótt-

ur-Keflavík.

Hvenær byrjaðirðu að 

dæma? Ég tók dómara-

próf úti í Danmörku árið 

2000. 

Varstu góður í fótbolta? 

Ég var stjarna, rísandi 

stjarna. Neinei, ég var 

svona miðlungs. Varð 

Íslands- og bikarmeistari 

með Fram í yngri flokk-

unum.

Af hverju gerðistu dóm-

ari? Það var einfaldlega 

af því ég gat ekki spilað 

lengur vegna meiðsla en 

mig langaði til að vera 

viðloðinn boltann áfram.

Erfiðasta við starfið: 

Þetta er erfið spurning. 

Afar erfið. Ég get eiginlega 

ekki svarað þessu, mér 

finnst ekkert erfitt við það. 

Maður fer inn á völlinn 

og stendur og fellur með 

sínum ákvörðunum þar. 

Draumaverkefni: Ég er 

raunsær. Ég er ekki að fara 

til útlanda á þessum aldri 

þannig að það er bara 

bikarúrslitaleikurinn hér 

heima.

ÖRVAR SÆR GÍSLASON

Aldur: 31 

Dæmir fyrir: Þór

Landsdómari síðan: 2002

Fyrsti leikur í efstu deild: 10. maí 

2008, HK-FH

Hvenær byrjaðirðu að dæma? Á 

fullu árið 2000. Pabbi ýtti mér út í að 

taka dómaraprófið árið 1995 reyndar 

en ég var ekki alveg að fíla þetta. Ég 

hef nú samt grætt heilan helling á 

því að hafa pabba mér við hlið.

Varstu góður í fótbolta? Knatt-

spyrnuleg geta var ekkert sérstök, 

ég átti í það minnsta ekki séns í 

meistaraflokkinn.

Af hverju gerðistu dómari: Þegar 

ég var hættur að spila á fullu nennti 

ég ekki í neitt þriðjudeildarlið. Þetta 

gekk vel að dæma eftir að ég komst 

upp á lagið með það.

Erfiðasta við starfið: Pressan úr 

öllum áttum, liðunum fjölmiðlum og 

öðrum. Maður finnur fyrir því mest í 

Landsbankadeildinni.

Draumaverkefni: Að komast á FIFA-

listann, það er markmiðið. 

ÞÓRODDUR HJALTALÍN JR.

Egill Már, Gylfi og 

Pjetur hafa allir 

mikla reynslu sem 

nýtist „kjúklingun-

um“ vel.

Aldur: 23

Dæmir fyrir: KV

Landsdómari síðan: Lok árs 2006

Hvenær byrjaðirðu að dæma?  

Það var þegar ég var sextán ára, um 

leið og ég mátti það.

Varstu góður í fótbolta? Ég var nú 

ekki nein hetja. Ég var ekki sá fljótasti 

en bætti það upp með góðum 

leikskilningi. 

Af hverju gerðistu dómari? Það 

var gulrót að fá frítt á völlinn en svo 

var þetta bara svo gaman að ég 

festist í þessu. Svo meiddist ég líka 

þegar ég var að sprikla í 3. deildinni 

og gat því ekki spilað lengur.

Erfiðasta við starfið: Það er líklega 

mótlætið sem fylgir starfinu.

Draumaverkefni: Að dæma í Meist-

aradeildinni. Og úrslitaleikur HM. 

Við sjáum til með það og tökum eitt 

skref í einu.

VILHJÁLMUR ALVAR ÞÓRARINSSON
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lögum sem bannaði það að menn 
væru leiðinlegir. Mér fannst þetta 
gott inn legg í umræðuna. Fleiri 
lýstu yfir stuðningi við okkur, þó 
húmörinn væri kannski ekki 
þeirra.

En svo voru aðrir sem glöddust 
yfir óförunum og fannst þetta í 
fínu lagi. Allir þeir sem náðu ein-
hverju máli fannst þetta fyrir 
neðan allar hellur. En nokkrar 
nöðrur og önnur lægri dýr, sem 
hækka meðaltal heimskunnar, 
fannst þetta sjálfsagt mál. Svona 
ættu menn ekki að tala og því væri 
fínt að kæra okkur. En það var þá 
fínt að fá að vita hverjir þeir 
voru.“

Missti húsið
Úlfar varð fyrir töluverðum fjár-
útlátum vegna málsins. Ætlunin 
var að innheimta söluhagnað af 
fyrsta tölublaði um leið og öðru 
var dreift. „Þegar lögreglan stöðv-
aði dreifinguna og hóf rannsókn 
sína neituðu margir smásalar að 
greiða þessu helvítis glæpafyrir-

tæki nokkuð. Þegar við síðan 
dreifðum þriðja tölublaði höfðu 
fjölmargar sjoppur skipt um eig-
endur og við fengum því ekkert 
frá þeim aðilum.“

Úlfar var í Hæstarétti dæmdur 
til að greiða sekt að upphæð 16.000 
krónur eða sitja 20 daga í varð-
haldi ella. Þá skyldi hann greiða 
allan sakarkostnað.

„Ég tók þá ákvörðun að selja 
frekar ofan af mér húsið og greiða 
sektina en að láta gera mig gjald-
þrota, en það hefði líka verið hægt. 
Þannig slapp þetta og ég þurfti 
ekki að sitja inni. Ég ætlaðist 
aldrei til þess að aðrir væru með 
mér í uppgjörinu, en auðvitað er 
það dálítið að missa ofan af sér 
húsið. En það var nú líka dálítið 
gaman eftir á að hyggja.“

Brautin rudd
Ákveðnir þættir í blaðinu voru 
dæmdir ólöglegir en gefa mætti 
blaðið út að þeim fjarlægðum. 
Úlfar segir það hafa verið fráleitt. 
„Ég fór með lögmanni mínum til 
Alberts Guðmundssonar fjármála-
ráðherra og sýndi honum fram á 
að ekki væri hægt að fjarlægja 
þetta úr blaðinu án þess að eyði-
leggja það. Að auki hefði upplagið 
rýrnað í haldi lögreglunnar.

Albert var alveg sammála þessu 
og keypti allt upplagið sem eftir 
var. Það var náttúrlega mjög við 
hæfi, að ráðherra keypti einu blöð-
in sem seldust því auðvitað var 
þetta málgagn ríkisstjórnarinn-
ar.“

Úlfar segist efast um að mál af 
þessum toga gæti komið upp í dag. 
Hann telur málið hafa opnað 
umræðuna. „Vísitala heimskunnar 
hefur kannski ekki lækkað, en 
mönnum leyfist í það minnsta 
meira nú heldur en þá og tilkoma 
blaðsins og tilvera á náttúrlega 
þátt í því. Ég er viss um að Spaug-
stofan hefði ekki komist upp með 
sína svæsnustu þætti ef Spegillinn 
hefði ekki verið búinn að troða 
slóðina aðeins. Þetta hefur því haft 
áhrif og eftir á að hyggja hefði ég 
nú ekki viljað sleppa þessum kap-
ítula.“

Á baksíðu Spegilsins var að finna 
mynd sem var tilefni kæru. Á henni 
mátti sjá mann í hlýrabol með 
derhúfu. Hann stóð með lim sinn 
liggjandi á eldhúsborði, brá hníf á 
hann og horfði spyrjandi á konu 
sína. Hún stendur og telur peninga 
í buddu og segir: „Hvað vilja þeir nú 
aftur fyrir tommuna?“ Sonur þeirra 
situr við borðið og gramsar í tösku 
móðurinnar.

Undir myndinni stendur „Ragnar 
Arnalds með allt niður um sig. Íslensk 
leið eða hvað?“ Var þarna verið að 
gera grín að nýrri efnahagsstefnu sem 
Ragnar hafði kynnt í kosningabar-
áttunni, en hún gekk undir nafninu 
styttingarleiðin.

Í dómnum sagði að „tenging 
kynfæris og stórhættulegs vopns á 
myndinni á þann hátt, að maður sé 

þess albúinn að misþyrma sjálfum 
sér með grimmdarlegum hætti 

[væri] til þess fall[in] að hvetja til 
misþyrmingar á kynlífssviðinu. Mynd 
þessi höfðar því til óeðlilegs, sjúklegs 
hugarfars og er ekki með nokkru móti 
innlegg í neina jákvæða og eðlilega 
umræðu og gæti haft hættulegar 
afleiðingar úti í þjóðfélaginu.“

Úlfar var í sakadómi einnig sak-
felldur fyrir að birta brot úr uppdikt-
aðri dagbók Ragnhildar Helgadóttur 
menntamálaráðherra. Hún var talin 
lágkúruleg og illkvittin í dómnum 
og eingöngu sett fram í því skyni að 
svívirða Ragnhildi og Þór Vilhjálms-
son hæstaréttardómara, eiginmann 
hennar.

Hæstiréttur sýknaði Úlfar fyrir 
dagbókina og birting hennar var ekki 
talin saknæm. Úlfar segir að með 
dagbókinni hafi grín verið gert að 
dagbókum Hitlers sem hafi verið 
daglega í fréttum þessa dagana en 
verið fals eitt.

EKKI INNLEGG Í JÁKVÆÐA UMRÆÐU

Þegar Úlfar var sakfelldur fyrir guðlast 
hafði einungis einn Íslendingur annar 
hlotið þau örlög á síðustu öld. Það var 
Brynjólfur Bjarnason sem dæmdur var 
árið 1925. Sá sem dæmdur var síðast á 
undan Brynjólfi fyrir þennan glæp var 
Gissur Brandsson sem dæmdist árið 
1692 til húðláts fyrir guðlast.

Ummæli Brynjólfs sem dæmt var 
fyrir féllu í ritdómi um Bréf til Láru 
eftir Þórberg Þórðarson. Dómurinn 
birtist í Alþýðublaðinu og segir hann 
þar: „Íslendingar hafa löngum verið 
nokkuð treggáfaðir og einfaldir gagnvart 
kúgurum sínum; Þeir eru orðnir þeim svo vanir, eins og 
hægt er að venja menn á frá blautu barnsbeini að elska 
og virða guð almáttugan, þó að allir eiginleikar hans séu 
útskýrðir ýtarlega og menn gangi þess ekki gruflandi, að 

hann sé ekki annað en hégómagjarn 
og öfundsjúkur harðstjóri og óþokki.“

Brynjólfur gaf út vörn sína í 
bæklingnum Vörn í guðlastsmálinu. 
Þar sagðist hann ekki hafa verið að 
ráðast gegn trúarlærdóm eða dogma 
kristinnar trúar, heldur því hvernig það 
er útskýrt.

Í formála ritsins segir hann: „Óneit-
anlega er mál þetta skrípaleikur, enda 
er ekki laust við, að bæði ég og aðrir 
haf hent dálítið gaman að. Réttvís-
in fyrir hönd guðs almáttugs gegn 
Brynjólfi Bjarnasyni! En það hefir verið 

mér dýrt spaug. Íslenska íhaldið kann sér ekkert hóf í 
ofsóknum sínum; mál þetta hefir verið notað sem átylla 
til þess að bægja mér frá kennslu í náttúrufræði við 
Menntaskólann.“

Á SKRIFSTOFUNNI Úlfar og Hjörleifur Sveinbjörnsson, starfsmenn Spegilsins, á ritstjórnarskrifstofunni. Hið bannaða tölublað er 
komið út, því það má sjá á vegg í bakgrunninum.

DÓMUR KVEÐINN UPP Úlfar Þormóðsson dæmdur fyrir klám. Annar frá vinstri er 
Eysteinn Sigurðsson.

SÖLUMENN HANDTEKNIR Sigurður 
Hjartarson leiddur í lögreglubíl  eftir 
að hann var handtekinn fyrir að selja 
Samvisku þjóðarinnar.

TVEIR Á SÍÐUSTU ÖLD

Helgi Hjörvar alþingismaður var einn þeirra sem 
seldu endurprentun af hinu bannaða blaði.

„Við vorum dálítill hópur að hjálpa Úlfari við 
að selja endurprentun af Samvisku þjóðarinnar 
sem hafði verið gerð upptæk og hefði farið 
fjárhagslega illa með útgefandann. Ég man eftir 
laumulegum útbreiðslufundi í húsi sem Úlfar 
bjó í og stóð í Grjótagötu, ofarlega.

Svo heppilega vildi til að þetta kvöld var 
landsleikur í fótbolta og fullt af fólki á vellinum, 
en lögreglan náttúrlega líka. Við urðum að fara 
varlega svo að við og blöðin yrðum ekki gerð 
upptæk.

Við komumst hins vegar að því að einmitt 
það að fara laumulega um áhorfendasvæð-
in jók mjög söluna, því að mönnum fannst 
mörgum spennandi að geta keypt hið bannaða 
blað í laumi.

Maður var með eintökin innan á sér og 
reyndi að koma þeim laumulega til kaupand-
ans og hann að afhenda manni greiðsluna svo 
lítið bar á. Í sumum tilfellum er ég ekki frá því 
að kaupendum hafi þótt mikilvægt að ekki 
sæist að jafn löghlýðnir og virðulegir borgarar 
og þeir væru að kaupa þennan landsfræga 
ósóma með typpamyndum og allt hvaðeina.

Best man ég eftir virðulegri eldri konu sem 
opnaði veskið sitt svo lítið bar á, horfði í allt 
aðra átt en sagði út um munnvikið „láttu það 
bara hérna“.

Við höfðum stórgaman af þessu og ég vona 
að þetta hafi gagnast útgefandanum eitthvað,“ 
segir Helgi að lokum.

SETTU ÞAÐ BARA HÉRNA

SELDI GÓÐBORGURUM 
SORANN Helgi segir 
að mörgum hafi þótt 
spennandi að geta 
keypt hið bannaða 
blað í laumi.

FYRIR …

… OG EFTIR.

GUÐLASTARI 
Á ÞING Þrátt 
fyrir dóm um 
guðlast settist 
Brynjólfur 
Bjarnason á 
þing. Þar ritaði 
hann eiðskap 
sinn, í hverj-
um nokkuð er 
minnst á guð, 
líkt og aðrir 
þingmenn.

Í hinu umtalaða tölublaði Spegilsins 
var að finna umfjöllun um ferm-
ingar. Þar mátti meðal annars sjá 
frásögn örvilnaðar konu sem sagði 
frá því að síðan bróðir hennar hefði 
fyrst bragðað vín við altarisgöngu, 
hefði leiðin legið niður á við og 
hann orðið Bakkusi að bráð.

Tvær myndir fylgdu umfjöllun-
inni. Önnur sýndi drenginn, Ólaf, 
strokinn og fínan með biblíu í hendi 
á fermingardaginn. Sú síðari sýndi 
svartan mann með hendur undir 
kinn og átti hún að sýna hve lífið 
hefði farið illa með Ólaf.

Með þessari myndbirtingu og 
umfjöllun um skaðsemi altarisgöng-
unnar var Úlfar talinn hafa framið 
guðlast. Í dómnum segir:

„Við úrlausn sakarefnis, ber að 
hafa í huga, að altarissakramentið, 
öðru nafni heilög kvöldmáltíð, er 
helgasta athöfn kristinnar guðsdýrk-
unar og annað tveggja sakramenta 
evangelískrar lúterskrar kirkju. 
Kristur efndi sjálfur til þessarar 
helgiathafnar kvöldið áður en hann 
var krossfestur, á skírdagskvöld, og 
fylgjendur hans hafa óslitið haft 
það um hönd allar götur síðan. 
Altarissakramentið hefur fjölþætta 
merkingu. Það er víða nefnt í Nýja 

testamentinu, og er ljóst, að fyrstu 
kristnu söfnuðirnir hafa safnast 
saman og sameinast um þessa 
táknrænu athöfn og hafa leitað 
í henni samfélags við Krist með 
sérstökum hætti. Þeir hafa í sakram-
entinu minnst fórnar hans með 
þakkargjörð, leitað fyrirgefningar og 
tengst í kærleika innbyrðis. Kristnir 
menn sækja því umfram allt trúarlífi 
sínu næringu í heilaga kvöldmál-
tíð. Viðhorf kristinna manna til 
altarissakramentisins er enn óbreytt 
frá því í árdaga. Táknin eru enn hin 
sömu, brotning brauðs og neysla 
brauðs og víns. […]

Þar sem alkunna er, að altaris-
sakramentið og þátttaka í því er 
kjarnaatriði evangelísk-lúterskrar 
trúarkenningar og trúariðkunar, telur 
dómurinn, að birting ofangreinds 
les- og myndefnis sem heild varði 
við lagagreinina, enda verður birting 
þessa efnis hvorki talið framlag til 
málefnalegrar umræðu um trúmál 
né hún talin hafa listrænt gildi.“

Úlfar var því dæmdur sekur fyrir 
guðlast. Óvíst er hvort dómstólar 
hafi fjallað um hvort viðhorf krist-
inna manna til annars en altaris-
sakramentisins sé enn óbreytt frá 
því í árdaga.

EKKERT LISTRÆNT GILDI
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timamot@frettabladid.is

Í dag fer í fyrsta skipti fram svoköll-
uð Eiríksreið en það er hjólreiðaferð 
milli kirkna á Suðurnesjum. Eiríksreið 
er kennd við séra Eirík Brynjólfsson 
en hann þjónaði í Útskálum í Garði og 
í Keflavíkurkirkju á fyrrihluta síðustu 
aldar og ferðaðist milli sóknarbarna 
sinna á reiðhjóli. Áætlað er að gera Ei-
ríksreið að árlegum viðburði. Skipu-
leggjendur ferðarinnar eru Skúli Ól-
afsson og Sigfús Baldursson, prestar í 
Keflavíkurkirkju.

„Forsagan er sú að við vildum gjarn-
an gera eitthvað fyrir þann breiða hóp 
sem vill vera utandyra á sumrin og vill 
ekki láta loka sig inni í kirkjum um há-
bjartan dag,“ útskýrir Skúli. „Það er 
ákveðin vakning í að verða fyrir hug-
hrifum úti í náttúrunni en við fórum 
af stað með útivistarþema í fyrra sem 
hét því skáldlega nafni Döggin blikar, 
grundin grær. Þar fórum við í göngu-

ferðir og náðum hálfgerðri pílagríms-
stemmingu í ferðunum, að okkur 
fannst. Þarna úti höfðum við hugleið-
ingar um lífið og tilveruna í leiðinni 
og þá kom upp sú hugmynd að hjóla á 
milli kirkna.“

Lagt verður af stað frá Keflavíkur-
kirkju klukkan 10 í dag og hjólað í Út-
skála og áætlað að verða þar um klukk-
an 11. Kirkjan í Útskálum hefur nýlega 
verið endurbætt en hún var byggð árið 
1861. Í hverri kirkju verður farið yfir 
sögu kirkjunnar og heimavanir flytja 
fróðleik um staðinn og nánasta um-
hverfi. Klukkan 13 verður hópurinn í 
Hvalneskirkju þar sem fjallað verð-
ur um sálmaskáldið Hallgrím Péturs-
son sem þjónaði við kirkjuna. Áætl-
að er að vera í Kirkjuvogskirkju um 
klukkan 15. Þar verður helgistund og 
tóm gefst til að snæða nesti. Klukkan 
16:30 verður aftur komið í Keflavíkur-

kirkju og svo haldið áfram að Útskál-
um þar sem ferðinni lýkur um klukk-
an 17:30. Fólk getur hjólað alla leið eða 
hitt hópinn á hverjum stað og slegist í 
för. Einnig verður bíll með kerru sem 
getur tekið þá upp í sem þreytast og 
hjólin geta farið á kerruna.

Ferðin er í tengslum við annað sum-
arstarf Keflavíkurkirkju. „Við erum 
með mjög lifandi dagskrá hérna yfir 
sumarið þegar margar kirkjur, því 
miður, draga saman seglin,“ segir 
Skúli. „Ég held að við séum bara nokk-
uð hugmyndarík, en svo er þetta líka 
tíðarandinn núna. Þeir sem ætla ein-
göngu að byggja á einberri hefð eiga 
undir högg að sækja í kirkjunni eins og 
í öðru. Því þarf að hugsa út fyrir ramm-
ann til að ná augum og eyrum fólks og 
þetta er liður í því. Okkur finnst þetta 
sjálfum líka mjög gaman.“

heida@frettabladid.is

EIRÍKSREIÐ MILLI KIRKNA:  FER FRAM Í FYRSTA SKIPTI Í DAG

Hugsað út fyrir rammann

ÆTLUM AÐ GERA ÞETTA AÐ ÁRVISSUM ATBURÐI Sigfús Baldursson og Skúli Ólafsson, prestar í Keflavíkurkirkju, skipuleggja hjólreiðaferð milli 
kirkna. MYND/INGIGERÐUR SÆMUNDSDÓTTIR

GEORGE W. BUSH BANDARÍKJAFORSETI 
ER 62 ÁRA Í DAG

„Einræði væri fjáranum auðveld-
ara, það er engin spurning.“

George W. Bush tók við embætti for-
seta Bandaríkjanna árið 2001 og hóf 

stríð gegn hryðjuverkum eftir árás-
irnar á Tvíburaturnana 11. september 
2001. Margar ákvarðanir á stjórnun-

arferli hans hafa verið umdeildar.

MERKISATBURÐIR
1699 Sjóræninginn William 

Kidd tekinn höndum í 
Boston.

1946 Íslendingar fá Reykjavíkur-
flugvöll afhentan frá Bret-
um.

1950 Fyrsta Landsmót hesta-
manna sett á Þingvöllum.

1957 John Lennon og Paul 
McCartney hittast fyrst.

1958 Eyjólfur Jónsson syndir frá 
Reykjavík til Akraness.

1965 Rokkhljómsveitin Jeffer-
son Airplane stofnuð.

1980 Frakkar sprengja kjarn-
orkusprengjur í tilrauna-
skyni.

1987 Rokkhljómsveitin Eur-
ope heldur tónleika hér á 
landi.

2005 Tilkynnt að London hýsi 
sumarólympíuleikana árið 
2012.

Anna Frank var ung gyð-
ingastúlka og þennan 
dag árið 1942 fór hún 
í felur með fjölskyldu 
sinni undan sveitum 
nasista. Hún fædd-
ist í Frankfurt árið 1929 
en fjölskyldan flutti til 
Hollands þegar Nas-
istaflokkur Hitlers náði 
völdum. Árið 1940 her-
tóku Þjóðverjar Holland 
og fjölskyldan komst 
ekki úr landi. Anna 
Frank var aðeins þrett-
án ára þegar fjölskyld-
an fór í felur í sérútbún-
um herbergjum á vinnustað föður hennar. Þar 
höfðust þau við allt til ársins 1944 þegar ljóstr-

að var upp um felustað 
þeirra. Anna Frank dó sjö 
mánuðum síðar í Bergen-
Belsen-útrýmingarbúð-
unum, nokkrum dögum 
á eftir systur sinni Mar-
got. Faðirinn lifði einn 
fjölskyldumeðlima af 
og flutti aftur til Amster-
dam eftir stríðið. Hann 
fann dagbók dóttur sinn-
ar Önnu sem var gefin 
út árið 1947. Í dagbók-
ina skrifaði Anna allt um 
líf sitt frá því fjölskyld-
an fór í felur og fram til 1. 
ágúst 1944. Bókin hefur 

verið þýdd á mörg tungumál og hefur orðið upp-
spretta margra leikrita og kvikmynda.

ÞETTA GERÐIST:  6. JÚLÍ 1942

Anna Frank fer í felur

DALAI LAMA 
er 73 ára í dag

ÁSDÍS HALLA 
BRAGADÓTTIR 
nemi er 40 
ára í dag

AFMÆLI

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi,

Jóhannes Halldór 

Benjamínsson
frá Hallkelsstöðum, Melabraut 34,
Seltjarnarnesi,

lést á  hjartadeild Landspítalans þriðjudaginn 1. júlí. 
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju föstudaginn 11. júlí 
kl. 15.

Ása Jóhanna Sanko

Elín Helga Jóhannesdóttir Hallbjörn Ágústsson

Axel Hallkell Jóhannesson Sigrún Edda Björnsdóttir

Þórhildur Guðný Jóhannesdóttir Guðmundur Pétursson

Halldóra Jóhannesdóttir Pétur Pétursson

barnabörn og barnabarnabarn.              

Útför elskulegrar móður okkar og tengda-
móður, 

Hönnu Andreu 

Þórðardóttur
sem lést 30. júní sl., verður gerð frá Dómkirkjunni í 
Reykjavík mánudaginn 7. júlí og hefst athöfnin kl. 13.  
Þeim sem vildu minnast hennar er bent á líknarstofn-
anir.  

Þórður G. Sigurjónsson

Berglind Oddgeirsdóttir Guðlaugur R. Jóhannsson

Rut Rebekka Sigurjónsdóttir Hörður Kristinsson

Hanna G. Sigurðardóttir

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

Páls Pálssonar 

(Páls  á  Borg)
Hraunbæ 103, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til alls starfsfólks Hjartadeildar 
Landspítala 14 G og Líknardeildar Landakotsspítala 
fyrir frábæra umönnun. Guð blessi ykkur öll. 

Inga Ásgrímsdóttir 

Páll Pálsson Hafdís Halldórsdóttir

Ásgrímur Gunnar Pálsson Helga Tryggvadóttir

Arndís Pálsdóttir Rafn Árnason

Auðunn Pálsson Anna Baldvina Jóhannsdóttir

Björgvin Rúnar Pálsson Fríður Reynisdóttir

barnabörn og barnabarnabarn.

Okkar hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát 
og útför ástkærs eiginmanns, föður, tengda-
föður, afa og langafa,

Baldurs S. Kristensen 
Lækjasmára 2, Kópavogi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks deildar L-4 Landakots-
spítala.

Helga Kristinsdóttir 

Kristinn Baldursson Hulda Guðný Ásmundsdóttir 

Ingibjörg Baldursdóttir Finnur Magni Finnsson 

afabörn og langafabörn.

Innilegar þakkir  fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát og útför elskulegrar 
móður okkar, tengdamóður, ömmu og 
langömmu,

Ingibjargar Einarsdóttur 
Hagamel 23.

Einar Júlíusson Valfríður Gísladóttir

Sigríður Júlíusdóttir Rögnvaldur Ólafsson

Jón Júlíusson Jónína Zophoníasdóttir

Áslaug Júlíusdóttir

Björn Júlíusson Rannveig Einarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.
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Hallþór Jökull er þrettán ára Vesturbæingur og sá eini á land-
inu sem heitir þessu nafni. Nafnið er upprunaleg mynd af 
nafninu Halldóri, en í fjölskyldunni hans Hallþórs eru þeir 
margir.
„Nafnið mitt tengist líka goðafræðinni, en pabbi hefur alltaf 
haft áhuga á henni og honum fannst nafnið svo flott,“ útskýr-
ir Hallþór. Hann er þó ekki skírður í höfuðið á neinum og að 
sögn hans hefur enginn heitið þessu nafni í mjög langan tíma. 
Foreldrar hans þurftu að fá leyfi fyrir nafninu frá mannanafna-
nefnd.
„Fólk ruglast oft á nafninu mínu og heldur að ég heiti Hafþór 
eða Halldór, en annars hef ég ekki fengið mikla athygli út á 
nafnið mitt. Sumir hafa viljað kalla mig Halla, en ég leyfi það 
ekki. Mér finnst nafnið mitt fínt eins og það er og vil ekki láta 
stytta það,“ segir Hallþór.

Þegar Hallþór var yngri bjó hann lengi í Svíþjóð. Svíarnir áttu 
erfitt með að bera þ-ið í nafninu hans fram þannig að hann 
var kallaður Halldór í mörg ár utan heimilisins.

NAFNIÐ MITT:  HALLÞÓR JÖKULL HÁKONARSON

Oft kallaður Halldór

Íslenskar lækningajurtir verða kynnt-
ar í dag, sunnudaginn 6. júlí kl. 11.00, í 
Grasagarði Reykjavíkur.  Garðyrkju-
fræðingurinn og hómópatinn Jóhanna 
Þormar mun fjalla um jurtirnar og 
notkun þeirra.

Gegnum aldirnar hafa jurtir verið 
notaðar til lækninga og margar ís-
lenskar jurtir búa yfir lækninga-
mætti. Enn í dag eru jurtir notað-
ar í lyfjaiðnaði og fyrr á tímum voru 
grasagarðar oft tengdir læknaskól-
um og sjúkrahúsum. Grasagarðurinn 
í Reykjavík tileinkar lækningajurtum 
ákveðið svæði í garðinum.

Mæting er við Laugatungu en 
fræðslan er ókeypis og öllum opin. 
Eftir kynninguna verður boðið upp á 
jurtate.

- rat

Lækningajurtir í Grasagarðinum

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

Ólafs Bergssonar 
Laugalæk 46, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Heimahlynningar KÍ.

Þóra Stefánsdóttir

Þóra Andrea Ólafsdóttir Haraldur Haraldsson

Stefán Ólafsson Ingunn Magnúsdóttir

Kolbrún Ólafsdóttir Magnús Sigurðsson

Sigrún Ólafsdóttir Fjalar Kristjánsson

Sólrún Ólafsdóttir Gunnar Sigmundsson

afabörn og langafabörn.

LEGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR 
Í MIKLU ÚRVALI

Steinsmiðja
• Viðarhöfða 1 
• 110 Reykjavík 
•  566 7878 
• Netfang: rein@rein.is

• Vönduð vinna

REIN

Legsteinar 
í miklu úrvali

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

Otta Sæmundssonar  
Kleppsvegi 62 .

Guðríður Ottadóttir Lúðvík Eiðsson

Anna Ottadóttir Hilmar Smith

Auður Ottadóttir Ágúst Bjarnason

Eyrún Ottadóttir Erik Jonsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Hilmar Þór Björnsson 
fv. útgerðarmaður, Árskógum 8, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi, 
laugardaginn 28. júní.  Útför hans fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju 8. júlí kl. 15.00.

Magnús Þór Hilmarsson 

Björn Ingþór Hilmarsson Birna Katrín Ragnarsdóttir

Hilmar Þór Hilmarsson Þórunn Arinbjarnardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn,

Guðmundur L. Þ. 

Guðmundsson
húsgagnasmíðameistari, Miðleiti 7, 
Reykjavík,

lést á hjartadeild Landspítala þriðjudaginn 24. júní. 
Útför hans verður frá Bústaðakirkju miðvikudaginn 
9. júlí kl. 13. Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakk-
aðir. Þeir sem vilja minnast hans er bent á líknarstofn-
anir.

Guðrún Þórðardóttir

Gunnar Helgi Guðmundsson Ragnheiður Narfadóttir

Björn Guðmundsson Margrét Héðinsdóttir

Guðmundur Þórður Guðmundsson Fjóla Ó. Hermannsd.

barnabörn og barnabarnabörn

Kæru vinir, innilegar þakkir til allra 
þeirra sem sýndu okkur samúð og hlýhug 
við andlát og útför elskulegs eiginmanns 
míns, pabba okkar, afa, sonar og tengda-
sonar,

Tómasar Jónssonar 
Þrastarhólum 6, Reykjavík.

Sérstakar þakkir flytjum við starfsfólkinu á 
Grensásdeild R3 fyrir frábæra umönnun og hlýju.
Guð blessi ykkur öll.

Guðrún Þórdís Axelsdóttir

Jón Axel Tómasson Anna  María Garðarsdóttir 

Tómas Örn Tómasson Anna Lísa Jónsdóttir

Gunnar Þór Tómasson Hildur Sigfúsdóttir

afabörn 

Guðrún Júlíusdóttir

Guðrún E. Jónsdóttir 

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

Helga Guðmunda 

Haraldsdóttir
sem lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 25. júní sl., verður 
jarðsungin 8. júlí  kl. 13.00 frá Hafnarfjarðarkirkju

Lúther Þorgeirsson Bryndís Svavarsdóttir

Ragnhildur Jóna Þorgeirsdóttir

Ragnar Rúnar Þorgeirsson Penkhae Phiubaikam

Haraldur Þorgeirsson Helga Haraldsdóttir

Hafsteinn Þorgeirsson Áslaug Jakobsdóttir

Sverrir Þorgeirsson Birna Rut Þorbjörnsdóttir

Grétar Þorgeirsson Díana Von Anken

                    barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og stjúpfaðir,

Hilmar Jóhannesson 
rafeindavirkjameistari,
Brekkugötu 19, Ólafsfirði, 

sem lést þriðjudaginn 24. júní síðastliðinn á 
Sjúkrahúsinu á Akureyri, verður jarðsunginn frá 
Ólafsfjarðarkirkju þriðjudaginn 8. júlí klukkan 14.00.

                              Hrafnhildur Grímsdóttir

Jóhann G. Hilmarsson Anne Irmeli Turunen

Haukur Hilmarsson

                                         og fjölskyldur.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför eigin-
manns, föður okkur, tengdaföður og afa,

Jóns Ólafssonar
Fjallalind 59, Kópavogi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki gjörgæsludeild-
ar Sjúkrahússins á Akureyri fyrir einstaka umhyggju 
og hlýhug í veikindum hans. Einnig þökkum við golf-
klúbbum sem hafa heiðrað minningu hans.

Ingigerður Eggertsdóttir

Lára Guðrún Jónsdóttir Guðmundur Ingi Skúlason

Ásta Sigríður Jónsdóttir

Pétur Marinó Jónsson

Helga María Guðmundsdóttir

Jón Skúli Guðmundsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
og langamma,

Salla Sigmarsdóttir
Víðivangi 1, Hafnarfirði,

lést 17. júní 2008. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að 
ósk hinnar látnu.

Sævar Þór Carlsson Dagmar Jóhanna Heiðdal

Greta Carlsson

Jóhanna Carlsson Þórhallur Kristinsson

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug vegna andláts 
ástkærrar móður okkar, tengdamóður 
og ömmu,

Ingibjargar Þ. 

Guðbjörnsdóttur
Norðurbrún 1, Reykjavík,

sem lést 12. júní sl. og var jarðsungin 23. júní sl.     

Guðbjörn Sigvaldason Jónína M. Árnadóttir

Kristján Jóhann Sigvaldason

Silja Hlín Guðbjörnsdóttir

Gísli Freyr Guðbjörnsson.
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Þar sem bensín-
verð fer hækk-
andi og Iceland 
Express ákvað 
að lenda í Kefla-
vík einmitt á 

miðjum vinnu-
degi ákvað ég að 
taka flugrútuna 
frá Keflavíkurflug-

velli í vikunni. Það 
var greinilegt strax að það voru 
ekki margir Íslendingar á leiðinni 
til höfuðborgarinnar í þessari til-
teknu rútu. 

Fyrsta vísbendingin um það 
kom þegar út var komið. Ég ætlaði 
auðvitað að labba beint að farang-
ursgeymslunni og skutla töskunni 
minni þangað inn, en komst ekki 

að fyrir fólki. Það var ekki fyrr en 
ég leit í kringum mig að ég fattaði 
að ástæða þess var einföld: fólkið 
stóð í einfaldri röð og beið þess 
rólegt í hávaðarokinu að komast 
að geymslunni og setja töskurnar 
inn. Svo var önnur einföld röð til 
að komast upp í rútuna. Ekki beint 
íslenska leiðin. 

Þegar ég settist upp í rútuna 
fann ég mér fínt gluggasæti og 
horfði út um gluggann, eins og ég 
hafði gert í annarri rútu á leiðinni 
á flugvöll í Þýskalandi nokkrum 
klukkutímum fyrr. Munurinn var 
bara sá að þar var blankalogn, 25 
stiga hiti og sól, en í Keflavík var 
rok og rigning. Ég ákvað að það 
tæki því ekki að reyna að sofna, en 
horfði þess í stað bara út um 

gluggann á landið mitt og hlustaði 
í leiðinni á túristana í sætunum í 
kringum mig. 

Á leiðinni í bæinn bar margt 
merkilegt fyrir augu túristanna. 
Þeim þótti merkilegt að sjá bragga 
og landslagið var auðvitað umtals-
efni. Álverið í Straumsvík, sem 
mögulega stingur ekki eins í augu 
í sólskini og blíðu var hrikalegt í 
rigningunni. En túristunum brá 
langmest þegar þeir voru rétt að 
komast á leiðarenda. „Bíddu nú 
við, hér er annar flugvöllur, en 
skrýtið,“ sagði einn og annars 
staðar í rútunni heyrðist „hvers 
vegna í ósköpunum er eiginlega 
flugvöllur hér?“ Ég vildi að ég 
hefði getað svarað því, en ég skil 
bara ekkert í því sjálf.

STUÐ MILLI STRÍÐA Hvers vegna er eiginlega flugvöllur hérna?
ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR FERÐAÐIST MEÐ FLUGRÚTUNNI Í BÆINN 

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Rúna!

Halló Ragna, er 
allt í lagi hér?

Ragga og ég höfðum 
það huggulegt áður 

en þú mættir hingað. 
Af hverju ertu búinn 
að hlamma feitum 

afturendanum á þér í 
stólinn?

Af því að 
við erum 
trúlofuð?

Það skiptir engu máli. Þú 
ættir bara að snáfa burt! 

Snáfaðu!

Haraldur, 
ekki ...

Ég hélt kannski 
að hann myndi 
ekki vilja slást 
við mann með 

gleraugu ...

Flestir vilja nú 
helst slást við 
menn með 
gleraugu. 

Langflestir!

Það er 
verið að 

sækja mig. 
Sjáumst.

Haldið matn-
um heitum. 

Ég verð seint á 
ferðinni.

Ég þarf 
að hitta 

ráðgjafann 
minn.

Það mikilvægasta er 
að þú haldir kúlinu. 

Sara er nálægt því að 
verða skotin í þér, en 
þá máttu ekki vera 

of venjulegur. Mínar 
heimildir herma 

að það sem henni 
finnist best við þig 
sé hárið, brosið og 
tónlistin þín. En við 
þurfum aðeins að 

ræða klæðaburðinn 
á þér ...

Hvernig á 

að lækna 

svefn sýki?

Bú!
Hver bað hann að 
segja sína skoðun?

Því miður, litli, þú ert 
ekki nógu stór fyrir 

þetta tæki.
Rólegur, Hannes, 
ég er með hug-

mynd.

Þegar ég var barn settum 
við pappír í skóna til að vera 

nógu stórir fyrir 
tækin.

Ertu þetta 
öruggt 

Meinarðu tækið, 
eða hvað?

Gestir verða 
að vera svona 

háir fyrir tækið

Allra síðustu sætin!
Heimsferðir bjóða frábært tilboð á síðustu sætunum til Montreal 6. og 13. júní. Þetta 

er einstakt tækifæri til að njóta lífsins í þessari stórkostlega spennandi borg sem 
er önnur stærsta borg Kanada. Í borginni mætast gamli og nýi timinn, rík sagan og 

iðandi nýbreytnin á einstaklega skemmtilegan hátt. Það er frábært að skoða sig 
um, versla og njóta lífsins í Montreal; fallegar byggingar, endalaust úrval verslana 

og veitingastaða og mjög hagstætt verðlag. Gríptu tækifærið og smelltu þér til 
Montreal og njóttu þess besta sem þessi spennandi heimsborg hefur að bjóða. 

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

krónum lagið

Frá

Fyll'ann takk!   

Á Tónlist.is getur þú nálgast yfir 50.000 lög og fyllt 

spilarann þinn af topptónlist. Allt efni á Tónlist.is er 

ólæst (DRM laust) og kostar frá 79 krónum lagið. 

Þannig getur þú fært tónlistina hindrunarlaust á milli 

tölvunnar, spilarans og farsímans.

   Vertu tilbúinn í sumarfríið!

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Framleiðslufyrirtækið WhiteRiver Product-
ions, í eigu Elfars Aðalsteinssonar og Önnu 
Maríu Pitt, hefur keypt kvikmyndaréttinn 
að skáldsögunni Afleggjaranum eftir Auði 
A. Ólafsdóttur sem á dögunum fékk bæði 
Menningarverðlaun DV í bókmenntum 2008 
og Fjöruverðlaunin, bókmenntaverðlaun 
kvenna, fyrir bókina.
Höfundurinn gerði einnig samning um að 
koma að handritsgerð kvikmyndarinnar og er 
sú vinna þegar hafin. Ráðgert er að handrits-
vinnu ljúki í haust.
Verkefnið er viðamikið og munu bæði 
íslenskir og erlendir aðilar koma að gerð 
myndarinnar. Leikarahópurinn mun einnig 
verða alþjóðleg blanda, en höfuðpersóna 
bókarinnar er kornungur faðir sem eignast 
„guðdómlegt“ stúlkubarn með vinkonu vinar 
síns. Þegar barnið er nokkurra mánaða legg-
ur hann upp í ævintýralega ferð til að rækta 

rósir í fjarlægum klausturgarði. Á hinum 
framandi stað stendur söguhetjan andspæn-
is áleitnum spurningum um tilvist mannsins, 
líkama og dauða. Aðrar helstu persónur 
bókarinnar eru kaþólskur prestur sem talar 
34 tungumál, stúlkubarnið guðdómlega sem 
á sér tvífara í gamalli altaristöflu í þorpinu og 
móðir barnsins sem er að læra mannerfða-
fræði en langar að gera ýmislegt áður en 
hún tekst á við móðurhlutverkið.
Áætlað er að tökur á Afleggjaranum muni 
hefjast í lok næsta árs og fara fram bæði 
á Íslandi og í Suður-Evrópu þar sem bókin 
gerist að stórum hluta til í litlu þorpi á fjar-
lægum stað.

 - vþ

Afleggjarinn kvikmyndaður

AUÐUR ÓLAFSDÓTTIR Hefur hlotið mikið lof 
fyrir skáldsögu sína Afleggjarann.

Hin margfræga og tímalausa saga 
Á vegum úti (On the Road) eftir 

frumkvöðulinn og bítskáldið Jack 
Kerouac er komin út í kilju. Ólafur 
Gunnarsson þýddi söguna árið 1988 

og nú tíu árum 
síðar gefur 
Forlagið hana út 
á ný. Á vegum 
úti kom fyrst út í 
Bandaríkjunum 
árið 1957 og 
hefur engin bók 
þótt lýsa betur 
rótleysi kynslóð-
arinnar sem ólst 
upp eftir seinna 
stríð. And-

rúmsloftið í sögunni er forboði þess 
æsilega glundroða sem áratug síðar 
setti mark sitt á öll Vesturlönd. Nú er 
þessi einstaka saga talin meðal helstu 
verka amerískra nútímabókmennta 
og Jack Kerouac skipað á bekk með 
fremstu rithöfundum þjóðar sinnar 
enda er hún gefin út undir merkjum 
raðarinnar Erlend klassík sem Forlagið 
setti á stofn í vor.

Veröld hefur gefið út í kilju skáld-
söguna Mýs og menn eftir nób-

elsskáldið John Steinbeck í þýðingu 
Ólafs Jóhanns Sigurðssonar. Sögunni 

fylgir formáli 
eftir Einar 
Kárason. Mýs 
og menn er ein-
hver kunnasta 
skáldsaga 20. 
aldar og hefur 
hún fengið 
einróma lof um 
víða veröld. Hún 
hefur ekki áður 
komið út í kilju 
á íslensku. Mýs 
og menn fjallar 

um farandverkamennina Georg og 
Lenna og draum þeirra um að eignast 
jarðarskika með svolitlu húsi. Lenni 
er risastór og einfaldur rumur; Georg 

gætir Lenna eins og bróður síns og 
bjargar þeim iðulega úr vandræð-
um. Þeir ráða sig á stóran búgarð 
og draumurinn virðist loksins ætla 
að rætast en þá breytist allt. Mýs og 
menn kom upphaflega út árið 1937 
og sex árum síðar hafði Ólafur Jóhann 
Sigurðsson, þá aðeins 25 ára að aldri, 
snúið henni á íslensku. Hann endur-
skoðaði þýðinguna fyrir aðra útgáfu 
árið 1984 og er sú gerð sögunnar 
gefin út nú. Mýs og menn hefur marg-
sinnis verið kvikmynduð og sett á svið 
nokkrum sinnum hér á landi.

Út er komin hjá bókaforlaginu 
Bjarti ljóðabókin Í fjarveru trjáa 

- vegaljóð eftir Ingunni Snædal. Bók 
hennar Guðlausir menn, hugleiðingar 
um jökulvatn og ást kom út hjá Bjarti 

árið 2006, hlaut 
bókmenntaverð-
laun Tómasar 
Guðmundsson-
ar, var tilnefnd 
til Íslensku 
bókmennta-
verðlaunanna 
og heillaði bæði 
ljóðelska og þá 
sem ókunnari 
eru ljóðum. 
Hún hefur verið 
prentuð fimm 

sinnum. Í ljóðabókinni Í fjarveru trjáa 
ferðast skáldið um landið vítt og 
breitt, segir frá nýjum Flóabardaga, 
topptíu sólsetrum og bæjarnöfnum, 
hamingjublettum og vestfirskum 
ævintýrum. Ingunn Snædal er fædd 
á Egilsstöðum, uppalin á Jökuldal og 
hefur búið á Spáni, Írlandi, í Kostaríku, 
Danmörku, veturlangt á Aran-eyjum 
út af vesturströnd Írlands og til 
skamms tíma í Mexíkó. Ingunn leggur 
nú stund á  meistaranám í íslensku 
við Háskóla Íslands. Ingunn hefur 
áður sent frá sér ljóðabækurnar Á 
heitu malbiki árið 1995 og Guðlausir 
menn - hugleiðingar um jökulvatn og 
ást, 2006. 

NÝJAR BÆKUR

Vilhelm Anton Jónsson opnaði sýninguna Samfélag í svörtu bleki á 
Café Karólínu á Akureyri í gær. Á sýningunni má sjá teikningar sem 
eru hlaðnar svörtum húmor og fjalla um atburði og aðstæður sem 
snerta fólk misjafnlega. Lítil saga eða aðstöðulýsing er skrifuð inn á 
hverja mynd, áhorfendum til glöggvunar. Í myndunum lýsir Vilhelm 
gráum raunveruleikanum, en flestar myndanna sýna atburði sem 
gerast í kringum aldamótin 1800 þó að efnið nái í sjálfu sér yfir tíma og 
rúm og eigi ekki síður við í dag. Með því að tímasetja myndirnar í 
fortíðinni færir Vilhelm áhorfendur þeirra frá samtímanum og veitir 
þannig færi á að skoða hann úr fjarlægð, meta hann og gagnrýna 
samferðamenn okkar, gildi þeirra og okkar sjálfra.

Vilhelm er starfandi tónlistar- og myndlistarmaður og þetta er 
fimmta einkasýning hans. Vilhelm hefur gefið út fimm plötur í allt, 
bæði með hljómsveit sinni 200.000 naglbítum og einnig undir eigin 
nafni. Hann vinnur nú að stóru verkefni með 200.000 naglbítum og 
Lúðrasveit verkalýðsins sem kemur út í haust. Hann er menntaður 
heimspekingur og sjálfmenntaður listamaður. - vþ

Myndir úr fortíðinni

HVERSDAGSLEGAR AÐSTÆÐ-
UR Teikning eftir Vilhelm 
Anton Jónsson.

Sumartónleikaröð Lista-
safns Sigurjóns er fyrir 
lögnu orðinn fastur liður í 
menningarlífi borgarinnar. 
Fyrstu tónleikar sumarsins 
fara fram á þriðjudagskvöld 
kl. 20.30, en þar stíga á svið 
þær Freyja Gunnlaugs-
dóttir klarinettuleikari og 
Siiri Schütz píanóleikari og 
flytja viðstöddum ung-
verska dansa og rómantíska 
tónlist.

Auk spennandi tónlistarflutnings 
verður boðið upp á myndbandsverk 
eftir Þorbjörgu Jónsdóttur sem 
fléttast listilega inn í flutning 
þeirra Freyju og Siiri.

Á efnisskrá tónleikanna eru són-
ötur eftir Brahms og svo verk eftir 
tónskáldin Leó Weiner og Reszo 
Kökai. Freyja segir tónleikana 

verða skemmtilega og fjöruga. „Við 
Siiri höfum flutt þessa efnisskrá 
áður og hefur henni verið afar vel 
tekið. Við stefnum svo að því að 
flytja hana í Sviss seinna í sumar 
og í New York í haust, þannig að 
það mætti segja að tónleikarnir á 
þriðjudag séu upphafið á litlu tón-
leikaferðalagi.“

Þær Siiri og Freyja hafa leikið 
saman tónlist í eitt ár og stefna að 
því að fara í hljóðver og taka upp 
efnisskrána. „Okkur langaði lengi 
til þess að spila saman, en þurftum 
að finna réttu tónlistina,“ útskýrir 
Freyja. „Það hefur náttúrlega verið 
samið heilmikið af fallegri tónlist 
fyrir píanó og ýmis hljóðfæri, en 
það er því miður ekki til mikið af 
tónlist fyrir píanó og klarinett. En 
við erum ánægðar með þessa efnis-
skrá og stefnum að því að taka hana 
upp nú í vetur.“

Freyja hefur talsvert starfað 
með myndlistarmönnum og skapað 
þannig brú á milli þessara list-
greina. „Mér líst afar vel á það að 
spila í safninu; þar er vinalegt and-
rúmsloft og gott að vera. Það verð-
ur gaman að spila meðfram mynd-
bandsverkum Þorbjargar. Þau hafa 
á sér ævintýrabrag og tengjast 
þannig tónlistinni sem við flytjum, 
en hún er líka ævintýraleg á sinn 
hátt,“ segir Freyja.

 vigdis@frettabladid.is

Klarinett og píanó í 
Listasafni Sigurjóns

FREYJA GUNNLAUGSDÓTTIR Kemur 
fram í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar á 
þriðjudagskvöld ásamt píanóleikaranum 
Siiri Schütz.

Kl. 20
Bine Katrine Bryndorf, prófessor í 
orgelleik við Konunglega konservat-
oríið í Kaupmannahöfn og organisti 
við Vatov-kirkju, kemur fram á 
tónleikum í Hallgrímskirkju í kvöld 
kl. 20. Þar mun hún leika verk eftir 
tónskáldin Johann Sebastian Bach, 
Oliver Messiaen og Carl Nielsen. 
Tónleikarnir eru hluti af dagskrá 
Norrænnar orgelhátíðar 2008.

  

Bæjarlistamaður Mosfellsbæjar 2008
Menningarmálanefnd Mosfellsbæjar auglýsir eftir ábendingu um bæjarlistamann Mosfellsbæjar 
2008.  Bæjarlistamanni er jafnframt veittur menningarstyrkur og verður útnefning tilkynnt í tengslum 
við bæjarhátíðina ,,Í túninu heima” í ár.

Nefndin óskar hér með eftir tilnefningum eða ábendingum frá Mosfellingum um einstakling eða 
samtök listamanna í Mosfellsbæ, sem til greina koma að bera sæmdarheitið ,,Bæjarlistamaður ársins 
2008”.

Einungis einstaklingar, sem búsettir eru í Mosfellsbæ og hópar og samtök, sem starfa í bæjar-
félaginu koma til greina.  Þá setur Menningarmálanefnd það einnig sem skilyrði að tilnefndir 
einstaklingar eða hópar hafi  verið virkir í listgrein sinni.  

Eftirtaldir aðilar hafa hlotið sæmdarheitið Bæjarlistamenn Mosfellsbæjar: Skólahljómsveit 
Mosfellsbæjar (1995), Leikfélag Mosfellssveitar (1996), Inga Elín, myndlistarmaður (1997), 
Sigrún Hjálmtýsdóttir, söngkona (1998), Sigurður Þórólfsson, silfursmiður (1999), Karlakórinn 
Stefnir (2000), hljómsveitin Sigur Rós (2001), Anna Guðný Guðmundsdóttir, píanóleikari 
(2002), Steinunn Marteinsdóttir, myndlistarmaður (2003), Guðrún Tómasdóttir, söngkona og 
Frank Ponzi, bóka- og myndlistarmaður (2004), Símon H. Ívarsson, gítarleikari (2005), Jóhann 
Hjálmarsson, rithöfundur (2006). Núverandi bæjarlistamaður er Ólöf Oddgeirsdóttir, mynd-
listarmaður.

Ábendingar þurfa að hafa borist Menningarmálanefnd Mosfellsbæjar í síðasta lagi 24. júlí 2008 og 
skulu sendast á:

  Mennningarsvið
  Bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar, Kjarna 
  Þverholti 2
  270 Mosfellsbær
  eða  með tölvupósti á bth@mos.is

Menningarmálanefnd Mofsellsbæjar
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Lindsay Lohan harðneitar 
að staðfesta samband sitt og 
Samönthu Ronson. Hún vill 
fá frið frá slúðurblöðunum.

Góðvinkona okkar Lindsay Lohan 
var nýverið gestur í útvarpsþætti 
Ryan Seacrest, sem Íslendingar 
kannast líklega best við úr Amer-
ican Idol. Í þættinum spurði Seac-
rest Lohan hvers hún óskaði sér í 
afmælisgjöf þetta árið og svaraði 
Lohan að hún óskaði þess að slúð-
urblöðin létu hana í friði. 

Í þættinum uppljóstraði Lohan 
einnig að það væri vissulega ein-
hver sérstakur í lífi hennar núna 
en gaf ekki upp hver þessi ein-
hver væri. Mörgum flýgur þó 
eflaust í hug plötusnúðurinn Sam-
antha Ronson sem Lohan hefur 
sést mikið með undanfarna mán-
uði. 

Fyrir stuttu sást til þeirra þar 
sem þær skoðuðu hringa í skart-
gripaverslun einni í Beverly Hills 
og vilja sumir halda því fram að 
þær hafi verið að skoða trúlofun-
arhringa. Þær stöllur hafa verið 
óaðskiljanlegar síðan þær kynnt-
ust og hefur einnig sést nokkrum 
sinnum til þeirra kyssast inni-
lega. 

Fyrir ekki svo löngu var haft 
eftir móður Lohan að hún styðji 

dóttur sína í öllu og það skipti 
hana ekki máli hvort hún sé með 
karlmanni eða konu svo lengi 
sem hún sé hamingjusöm. En eitt 
er víst, Lohan hefur ekki sést 

með karlmanni eftir að hún ving-
aðist við fyrrnefnda Samönthu 
og hún hefur hingað til heldur 
ekki farið jafn leynt með sam-
bönd sín og nú.

„Ég mun skrifa í blaðið sem 
íþróttaálfurinn og byrja á því í 
júlí,“ segir Magnús Scheving, 
stofnandi Latabæjar, um skrif sín 
í breska dagblaðið The Sun. Lati-
bær nýtur gífurlegra vinsælda á 
heimsvísu og nýverið sóttist 
breska dagblaðið eftir að fá Magn-
ús til liðs við sig. 

„Vegna anna á ég erfitt með að 
skrifa dálka reglulega í blaðið svo 
þetta verður gert með því móti að 
á þriggja vikna fresti verð ég sér-
fræðingur þeirra í einhverju til-
teknu máli sem tengist heilsu og 
er í umræðunni í Bretlandi hverju 
sinni,“ útskýrir Magnús en The 

Sun er eitt víðlesnasta dagblað í 
heimi með tæplega átta milljónir 
lesenda daglega. Með skrifum 
Magnúsar munu því enn fleiri fá 
að njóta jákvæðs boðskapar Lata-
bæjar úti um allan heim.  - ag

The Sun vill Magnús Scheving

SKRIFAR SEM ÍÞRÓTTAÁLFURINN
Magnús Scheving mun verða sérfræð-
ingur í málefnum tengdum heilsu fyrir 
breska dagblaðið The Sun og byrjar að 
skrifa í júlí.

 SAMANTHA OG LINDSAY Mikið hefur verið skrifað um meint samband plötusnúðsins 
Samönthu Ronson, til vinstri, og leikkonunnar Lindsay Lohan. Lindsay harðneitar að 
staðfesta að þær séu par. NORDICPHOTOS/GETTY

Lindsay Lohan þögul sem 
gröfin um ástarmál sín

FÓR BEINT Á 

TOPPINN Í USA.

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS

DIGITAL

DIGITAL

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 2D - 4D - 6D L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 VIP
KUNG FU PANDA m/ensk. tali kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 L

HANCOCK kl. 2 - 4 - 6 - 8D - 10:10D 12

HANCOCK kl. 8 - 10:10 VIP
WANTED kl. 5:30 - 8 - 10:20 - 10:40 16

NARNIA 2 kl. 2 - 5 - 8 7

INDIANA JONES 4 kl. 2 - 8 - 10:20 12

WANTED kl. 8:30D - 10:50D 16

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 2:30D - 4:30D - 6:30D L

NARNIA 2 kl. 3D - 6D 7

SEX AND THE CITY kl. 6 - 9 14

THE BANK JOB kl. 9 - 11:10 16

SPEED RACER kl. 3 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

WANTED kl.  8 - 10 16

NARNIA 2 kl. 2 - 5 - 8 7

THE BANK JOB kl.  10:30 16

KUNG FU PANDA m/ísl. tali      kl. 2 - 4 - 6  - 8 L

HANCOCK kl. 8  - 10 12 

NARNIA 2 kl. 2 - 5 7

INCREDIBLE HULK kl. 10 12 

HANCOCK kl. 8 - 10:10 12 

KUNG FU PANDA m/ísl. tali      kl. 2 - 4 - 6 - 8 L

NARNIA 2 kl. 2 - 5 7

WANTED  kl. 10:10 16

ÞAÐ ER KOMINN NÝR HROTTI  ÞAÐ ER KOMINN NÝR HROTTI ÍÍ
FANGELSIÐ...AF MINNI GERÐINNI!FANGELSIÐ...AF MINNI GERÐINNI!

ÞAÐ ER KOMINN NÝR HROTTI  Í 
FANGELSIÐ...AF MINNI GERÐINNI!

HEIMSFRUMSÝNING NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

12

12
12
10

HANCOCK      kl.4 - 6 - 8 - 10 *
BIG STAN   kl. 8 - 10
THE INCREDIBLE HULK     kl.3.40 - 5.50 
* kraftsýning

12
7
12

HANCOCK D HJÓÐ & MYND  kl.1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.10
HANCOCK LÚXUS  D HJÓÐ & MYND kl. 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.10
KUNG FU PANDA D HJÓÐ & MYND kl.1 - 3.20 - 5.40 ÍSL. TAL

BIG STAN   kl.1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
THE INCREDIBLE HULK kl. 3 - 5.30  - 8  - 10.30 
ZOHAN kl. 8 - 10.30
HORTON ÍSL. TAL kl.1

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

12

12
14

HANCOCK kl.4 - 6 - 8.30 - 10.30
KUNG FU PANDA kl.4 - 6 - 8 -10 ENSKT TAL

BIG STAN  kl.3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
SEX AND THE CITY kl. 6 - 9
KJÖTBORG kl. 4 - 5

5%

5%

SÍMI 551 9000

12
16
7
14
10
12

THE INCREDIBLE HULK kl. 3 - 5.30  - 8  - 10.30 
HAPPENING kl. 8 -10.10
MEET BILL kl. 5.50 - 8 
SEX AND THE CITY kl. 4 - 7 - 10
ZOHAN kl. 3 - 5.30
INDIANA JONES 4 kl. 3 - 10.20

SÍMI 530 1919

Jack Black sannar Jack Black sannar
að hann er einn af að hann er einn af

fyndnustu grínleikurunum fyndnustu grínleikurunum
í heiminum í dag.í heiminum í dag.

Jack Black sannar 
að hann er einn af 

fyndnustu grínleikurunum 
í heiminum í dag.

- bara lúxus
Sími: 553 2075

HANCOCK kl.2, 4, 6, 8(D) og 10(D) 12

KUNG FU PANDA kl. 2(D), 4(D) og 6 (D) L

WANTED kl. 8 og 10.10 16

NARNIA: PRINCE CASPIAN kl. 1, 4 og 7 7

SEX AND THE CITY kl. 10 14

M Y N D O G H L J Ó Ð M Y N D O G H L J Ó Ð

500 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

TILBOÐSVERÐ

KL.1 SMÁRABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓKL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3.20 HÁSKÓLABÍÓ KL.4 HÁSKÓLABÍÓ

KL.4 HÁSKÓLABÍÓ
KL.3.40 BORGARBÍÓ

KL.4 BORGARBÍÓ

SparBíó 550krSparBíó 550kr
laugardag og sunnudag

Indiana Jones 4
kl. 2 í Álfabakka

SPEED RACER
kl. 3 í kringlunni

NARNIA 2
kl. 2 í Álf., á Self., og í kefl., 
og á Akureyri kl. 3 í Kringl.

HANCOCK
kl. 2 í Álfabakka

KUNG FU PANDA
kl. 2 í Álfabakka með íslensku og ensku tali
kl. 2:30 í Kringlunni með íslensku tali
kl. 2 á Selfossi, Akureyri og í Keflavík með íslensku tali
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sport@frettabladid.is

Það verður allt lagt í sölurnar þegar toppliðin tvö, Keflavík og FH, 
mætast á Sparisjóðsvellinum í Keflavík kl. 20 í kvöld. Liðin áttust sem 
kunnugt er við í 16 liða úrslitum VISA-bikarsins í Keflavík á fimmtu-
daginn og þá höfðu heimamenn betur, 3-1, í bráðskemmtilegum 

leik. Heimir Guðjónsson, þjálfari FH, 
vonast því til þess að hans menn 

komi tvíefldir í leikinn í kvöld.
„Við erum náttúrlega staðráðn-

ir í að gera betur en á fimmtu-
daginn og það er einfaldlega í 
eðli íþróttamanna að ætla að 
bæta fyrir tap strax í næsta leik og 
við ætlum að sjálfsögðu að gera 

það,“ sagði Heimir sem telur að 
samstaða innan FH-liðsins sé lykillinn 
að ná settu marki.

„Ef við sýnum samstöðu og leik-
um sem ein liðsheild þá verðum við 

í góðum málum. Með sigri í leiknum 

getum við komið okkur í mjög góða stöðu og það hlýtur að vera vilji 
manna að svo verði,“ sagði Heimir. 

Kristján Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, er óviss hvort að sigur 
Keflavíkur á fimmtudag eigi eftir að hjálpa liðinu í leiknum í kvöld.

„Það verður bara að koma í ljós hvern-
ig sá sigur fer í menn og það verður 
spennandi að sjá. Annars verðum við 
bara að halda áfram að útfæra okkar 
leik vel og fyrst og fremst sýna vilja 
til þess að vinna leikinn. Á fimmtu-
daginn voru allir leikmenn Keflavík-
urliðsins að toga vagninn í sömu átt 
og þannig næst árangur, svo einfalt 
er það,“ sagði Kristján sem á von á því 
fólk fjölmenni á völlinn.

„Það var góð stemning á bikar-
leiknum en ég held að það verði 
enn þá fleira fólk á þessum leik,“ 
sagði Kristján að lokum.   

ÞJÁLFARAR FH OG KEFLAVÍKUR Í LANDSBANKADEILD KARLA: EIGA VON Á HÖRKULEIK ÞEGAR LIÐIN MÆTAST Í KVÖLD

Kemur í ljós hvort bikarleikurinn hafi áhrif

- lífið er leikur

www.motormax.is

Mótormax Reykjavík - Kletthálsi 13 - Sími 563-4400
Mótormax Egilsstöðum - Sími 470-5080 / 470-5070 
Mótormax Akureyri - Sími 460-6060

Mótormax 
hefur úrvalið af bátum 

og mótorum

Steady harðplastbátar
Skemmtilegu norsku bátarnir með eiginleika

slöngubáta og styrkinn úr harðplastinu.
Verð 114.000

Ending og traust er aðall Yamaha. 
Vandaðir mótorar á góðu verði.

Verð frá 135.000

Nýkomnir glæsilegir Yamarin bátar
Verð 3.150.000

Yamaha utanborðsmótorar 

GOLF Karlalandslið Íslands í golfi bar sigurorð af 
Sviss á Evrópumóti landsliða áhugamanna á Ítalíu í 
gær og vann þar með alla þrjá leiki sína í mótinu.

Íslenska liðið í mótinu var skipað þeim Kristjáni 
Þór Einarssyni úr GKj, Ólafi Birni Loftssyni úr NK, 
Stefáni Má Stefánssyni úr GR, Sigmundi Einari 
Mássyni úr GKG og Hlyn Geir Hjartarsyni og 
Sigurþóri Jónssyni úr GK. Íslendingar kepptu í 
C-riðli og byrjuðu á því að vinna Eista og Pól-
verja örugglega 5-0 en fyrirfram var vitað að 
Svisslendingar yrðu talsvert erfiðari and-
stæðingar, eins og kom á daginn.

Ísland vann Sviss á dramatískan hátt, 3-2, 
þar sem Kristján Þór setti niður 15 metra 
pútt á lokaholunni.

„Þetta var mjög spennandi og það var frá-
bært að sjá boltann detta ofan í og við fögn-
uðum dátt og dönsuðum um á grín-
inu að keppni lokinni,“ sagði 
Staffan Johannsson, landsliðs-
þjálfari Íslands, í samtali við 
Fréttablaðið í gær og var 
afar sáttur með fram-
göngu liðsins.

„Ég taldi fyrirfram 
okkur vera með sterk-
asta liðið í C-riðlinum 

og vonaðist því eftir því að við myndum ná að vinna 
okkar andstæðinga þar og það gekk sem betur fer 
eftir. Sigur okkar í þessum riðli gerir það að verk-
um að við komumst beint inn á EM á næsta ári án 
þess að þurfa að taka þátt í forkeppni og það munar 
um minna. Það gladdi mig að sjá Ólaf Björn taka 

mikið framfaraskref í mótinu, Hlynur Geir og 
Sigþór spiluðu einnig vel. Kristján Þór hefur 

þann eiginleika að töfra fram einhverja 
snilld allt í einu eins og hann gerði á loka-
holunni og ég hef miklar mætur á Stef-
áni Má og Sigmundi Einari og set miklar 
kröfur og hefði viljað sjá þá gera aðeins 
betur. En það var frábær stemning í 
hópnum og þeir náðu vel saman og það er 

mikilvægt,“ sagði Staffan að lokum.   

Ísland vann Sviss 3-2 á Evrópumóti landsliða áhugamanna í golfi á Ítalíu í gær:

Við dönsuðum um á gríninu

ÁNÆGÐUR Staffan Johannsson, 
landsliðsþjálfari í golfi, var 
tiltölulega sáttur við frammi-
stöðu íslenska landsliðsins á 
Evrópumóti áhugamanna.

FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

FÓTBOLTI Toppliðin ÍBV og 
Selfoss styrktu stöðu sína 
með góðum sigrum þegar 
leikið var í 1. deild karla í 
gær.

ÍBV hélt uppteknum hætti 
með því að leggja KS/Leiftur 
að velli, 2-1, en það mátti þó 
varla tæpara standa því sigur-
markið kom á lokamínútum leiks-
ins og þar var framherjinn knái 
Atli Heimisson að verki.

Selfoss viðhélt pressunni á ÍBV 
með því að vinna Fjarðabyggð 4-1 
á Selfossi og Selfyssingar hafa 
enn ekki tapað leik í deildinni. 
Haukar gerðu góða ferð til Akur-
eyrar og unnu Þórsara og skutust 
þar með upp í þriðja sæti deildar-

innar. Víkingar frá Reykjavík 
unnu svo Víkinga frá Ólafsvík 3-2 
en Gunnar Kristjánsson skoraði 
sigurmarkið beint úr aukaspyrnu 
þegar skammt var eftir.  - óþ   

ÍBV hélt sigurgöngu sinni áfram í 1. deild karla í gær:

ÍBV illviðráðanlegt

ÖFLUGUR Heimir Hallgrímsson, þjálfari 
ÍBV, hefur gert frábæra hluti með Eyja-
menn í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

> Rosalegir Reykjavíkurslagir

Nýliðar Þróttar frá Reykjavík fá það verðuga verkefni að 
stoppa KR-inga þegar liðin mætast á Valbjarnarvelli kl. 
19.15 í kvöld. KR hefur verið á mikilli siglingu undanfarið 
og hefur unnið þrjá leiki í röð í Lands-
bankadeildinni og er komið í 8 liða úrslit 
í VISA-bikarnum. Framherjinn Björgólfur 
Takefusa hjá KR, fyrrum leikmaður 
Þróttar, hefur farið mikinn og skorað 
í sjö leikjum í röð í deild og bikar. 
Þá mætast Íslandsmeistarar Vals 
og Fram á Vodafone-vellinum og 
hefst sá leikur einnig kl. 19.15 en 
Valsarar geta með sigri komist 
upp fyrir Framara í fyrsta skiptið 
í sumar.

SUND Bikarmeistaramót Sundsam-
bands Íslands lauk í gær með sigri 
ÍRB í bæði karla- og kvenna-
flokki.

Alls voru um 200 sundmenn sem 
tóku þátt í bikarmeistaramótinu 
að þessu sinni en mótið var haldið 
í sundlauginni Vatnaveröld í 
Reykjanesbæ.

ÍRB fór með sigur af hólmi í 
bæði karla- og kvennaflokki og 

leiddi stigakeppnina frá upp-
hafi mótsins. Sundkonan 
frækna Erla Dögg Haralds-
dóttir úr ÍRB var að vonum 

sátt við gengi Suðurnesjaliðs-
ins að keppni lokinni í gær.
„Þetta var góður sigur og við 

erum bara mjög sátt við þetta. Það 
var fyrst og fremst rosalega góð 
liðsheild sem skóp þennan sigur 
hjá okkur og við ætluðum bara að 
leggja upp með að vera jákvæð og 
taka eitt sund í einu og standa 
saman og það gekk eftir,“ sagði 
Erla Dögg sem var að sama skapi 
sátt með persónulegan árangur 
sinn í mótinu.

„Ég er frekar sátt og þá sérstak-
lega með 400 metra fjórsundið hjá 
mér þar sem ég synti rétt um einni 

sekúndu frá Íslandsmetinu og átti 
alls ekki von á því að komast svo 
nærri,“ sagði Erla Dögg sem er 
eins og aðrir fremstu sundmenn 
landsins í þungum æfingum fyrir 
Ólympíuleikana í Peking.

„Það er erfitt að gíra sig upp í 
mót eins og þetta þegar maður er 
á kafi í æfingum og ólíklegt að ein-
hver met muni falla en ég var nú 
eiginlega bara svekkt þegar ég 
kom að bakkanum í 400 metra 
fjórsundinu og sá hversu nálægt 
Íslandsmetinu ég var. Ég verð 
bara að taka það met seinna,“ 
sagði Erla Dögg á léttum nótum.

Sex aldursflokkamet féllu á 
mótinu. Stúlknasveit SH bætti 
metin í 100 metra skriðsundi og 
4x100 metra fjórsundi og Kristinn 
Þórarinsson, 12 ára sundmaður úr 
Fjölni, gerði sér lítið fyrir og sló 
fjögur sveinamet í tveimur grein-
um. Hann setti met í 100 metra og 
um leið 50 metra skriðsundi og 
100 metra og um leið 50 metra 
baksundi, sannarlega glæsilegur 
árangur það. Þá náði Davíð Hildi-
berg Aðalsteinsson úr ÍRB lág-
marki fyrir Evrópumeistaramót 
unglinga í 100 metra baksundi.  
 omar@frettabladid.is

ÍRB bikarmeistari í sundi
Karla -og kvennasundsveitir ÍRB urðu í gær bikarmeistarar í sundi en mótið fór 

fram í Reykjanesbæ. Vegna þungra æfinga undanfarið voru sterkustu sund-

menn talsvert frá sínu besta en sex aldursflokkamet féllu hins vegar á mótinu.

ÁNÆGÐ Erla Dögg Haraldsdóttir, ÍRB, var 
vitanlega sátt við sigur liðs síns í gær. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BIKARMEISTARAR KARLA OG KVENNA 2008 ÍRB sigraði í bæði karla- og kvennaflokki 
á Bikarmeistaramóti Sundsambands Íslands sem lauk í Reykjanesbæ í gær.

VÍKURFRÉTTIR/INGA



Fáðu ferskar 
íþróttafréttir á 
hverjum morgni

Fréttablaðið stendur vaktina á hverju kvöldi – líka á laugardögum.

Þannig færum við þér nýjustu úrslitin og staðgóða umfjöllun á 

morgunverðarborðið hvern einasta morgun.*

*Sunnudagsútgáfa Morgunblaðsins er prentuð á laugardegi áður en íþróttaúrslit 

dagsins liggja fyrir og 24 stundir koma hvorki út á sunnudögum né mánudögum. Auk 

þess fara 24 stundir í prentun aðra daga áður en íþróttaleikjum kvöldsins er lokið.

Fréttablaðið er eina dagblaðið sem færir þér ferskar íþróttafréttir alla morgna 

vikunnar, líka á sunnudögum.

Allt sem þú þarft – alla daga
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FÓTBOLTI Kvennalandslið Íslands 
skipað leikmönnum 16 ára og 
yngri lauk keppni á Opna Norður-
landamótinu í gær en mótið fór 
fram hér á landi. Ísland sigraði 
Svíþjóð 2-0 í leik um sjöunda 
sætið.

Berglind Björg Þorvaldsdóttir 
og Ásta Eir Árnadóttir skoruðu 
mörk íslenska liðsins í gær og 
Kristrún Lilja Daðadóttir lands-
liðsþjálfari var ánægð með sigur-
inn og spilamennsku liðsins.

„Við réðum ferðinni frá upphafi 
til enda og hefðum bara kannski 
mátt skora fleiri mörk. Það var 
gott að enda mótið á sigri og mér 
fannst við eiga það svo sannarlega 
skilið. Ég hefði vilja vinna Danina 
í fyrsta leik og við náðum að 
standa vel í Þjóðverjunum sem 
unnu mótið örugglega. Seinni hálf-
leikurinn gegn Noregi fór hins 
vegar illa en ég held að stelpurnar 
hafi lært af því,“ sagði Kristrún 
Lilja sem telur að stelpurnar séu 
stöðugt að bæta sig.

„Mér fannst stelpurnar vera að 

taka eitthvað frá hverjum einasta 
leik og mér fannst gaman að sjá 
hvað við erum að nálgast önnur lið 
hvað styrkleika og tækni varðar. 
Það vantar hins vegar upp á 
úthaldið og það er mikilvægt 
þegar verið er að spila í leikjum 
sem þessum sem eru með hraðara 
tempó en stelpurnar eru ef til vill 
vanar. Við þurfum því að vinna í 
því upp á framhaldið og svona mót 
eru náttúrlega nauðsynleg til þess 
að leikmennirnir geti tekið fram-
förum og það mættu alveg vera 
fleiri verkefni sem þessi,“ sagði 
Kristrún Lilja sem telur jafnframt 
mikilvægt fyrir stelpurnar að hafa 
góðar fyrirmyndir í A-landsliði 
kvenna eins og raun ber vitni um.

„Það er frábært fyrir þessar 
stelpur hversu vel gengur hjá A-
landsliðinu og hjálplegt fyrir þær 
að sjá að stelpur eins og Sara 
Björk Gunnarsdóttir eru að taka 
stökkið upp og standa sig vel. 
Þannig að þær geta sett sér mark-
mið og haft eitthvað að stefna á,“ 
sagði Kristrún að lokum.  - óþ 

U-16 ára landslið Íslands vann Svíþjóð 2-0 á Opna Norðurlandamótinu í fótbolta á ÍR-vellinum í gær:

Áttum sigurinn svo sannarlega skilið

MARKHEPPIN Berglind Björg Þorvaldsdóttir er gríðarlega efnilegur leikmaður og 
skorar jafnan grimmt. Hún skoraði glæsilegt mark gegn Svíþjóð í gærdag.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FRJÁLSÍÞRÓTTIR FH-ingar sigruðu 
43. Bikarkeppni Frjálsíþrótta-
sambands Íslands sem lauk á 
Kópavogsvelli í gærdag. Þetta 
var 15. árið í röð sem Hafnar-
fjarðarliðið fór með sigur úr 
býtum og fátt sem bendir til þess 
að einokunartímabil FH-liðsins 
sé að líða undir lok.

Björgvin Víkingsson og Silja 
Úlfarsdóttir, fyrirliðar FH í mót-
inu, voru eðlilega í skýjunum 
með árangurinn.

„Þetta var alveg hrikalega góð 
helgi þar sem bæði karlarnir og 
konurnar í FH voru að standa sig 
mjög vel. Við bjuggumst við því 
að vera sterkir í karlaflokknum 
en konurnar voru ekki síðri og 
stóðu sig hreint út sagt frábær-
lega,“ sagði Björgvin sem kvað 
framtíðina vera bjarta hjá FH.

„Þetta er ungt og gott lið hjá 
FH þótt það séu vissulega gamlir 
refir inn á milli en það eru líka 
alltaf að koma inn öflugri krakk-
ar í gegnum unglingastarfið og 
ég held að við verðum bara enn 
sterkari á næstu árum,“ sagði 
Björgvin og Silja tók í sama 
streng.

„Við erum með mjög fínt ungl-
ingastarf og það eru alltaf að 
koma upp efnilegir krakkar og 
það á bara eftir að færast í auk-
ana þegar við fáum nýju frjáls-
íþróttahöllina. Það má bara búast 
við meiru af okkur á næstu 
árum,“ sagði Silja sem var sátt 
með persónulegan árangur sinn 
en kvað hann skipta minna máli í 
móti sem þessu.

„Þetta snýst um að vera í fyrsta 
sæti og tímarnir skipta minna 
máli í þessu, aðalmálið er að taka 

sex stig í hverri keppnisgrein og 
það gekk bara ljómandi vel,“ 
sagði Silja sigurreif en  það er 
nóg framundan hjá henni.

„Ég fer út í næstu viku til Hol-
lands og ætla að taka þátt í móti 
þar og er enn með Ólympíulág-
markið bak við eyrað. Við sjáum 
til hvernig það gengur, það er ef 
til vill ekki búið að ganga alveg 
eins og ég vildi en ég gefst ekkert 
upp og stefni á að ná lágmark-
inu,“ sagði Silja að lokum. 

Ólympíufararnir sáttir með sitt
Bergur Ingi Pétursson, sleggju-
kastari úr FH, stóð fyrir sínu í 
mótinu og var sáttur með sitt.

„Ég get ekki verið annað en 
sáttur. Lengsta kastið mitt var 
70,80 metrar sem er bara mjög 
gott miðað við æfingarálagið sem 
búið er að vera á mér. Ég er búinn 
að vera að kasta þungum sleggj-
um og er því frekar hægur núna,“ 
sagði Bergur Ingi sem vonast til 
þess að vera kominn í sitt besta 
form á Ólympíuleikunum.

„Það er mikilvægt að toppa á 
réttum tíma og ég þarf bara að 
æfa eins og vitleysingur á næst-
unni og verð svo að koma mér í 
keppnisformið. Svo er bara að 

kasta eins langt og ég get, það 
þarf ekkert að vera að flækja það 
neitt,“ sagði Bergur Ingi á léttum 
nótum. 

Stangarstökkvarinn Þórey 
Edda Elísdóttir úr FH vann 
keppnisgrein sína örugglega eins 
og fyrir var spáð og náði enn 
fremur sínum besta árangri í ár 
þegar hún stökk 4,30 metra.

„Ég ætlaði að stökkva 4,40 
metra, það var markmiðið, en 
svona er þetta. Ég náði þó að 
brjóta 4,20 metra múrinn og get 
verið mjög sátt með það. Þetta er 
allt að koma hjá mér og ég fílaði 
mig mjög vel í atrennunni og náði 
góðum tökum á stönginni,“ sagði 
Þórey Edda sem var ánægð með 
aðstæður á Kópavogsvelli.

„Það er mjög gott að stökkva á 
Kópavogsvelli, mun betra en á 
Laugardalsvelli í það minnsta. 
Það er mun betra skýli fyrir vind 
hérna og það skiptir sköpum í 
stangarstökkinu,“ sagði Þórey 
Edda sem ætlar sér stóra hluti á 
Ólympíuleikunum í lok sumars.

„Ég stefni á að komast í úrslit í 
Peking og það yrði stór sigur 
fyrir mig ef það myndi takast,“ 
sagði Þórey Edda vongóð. 

 omar@frettabladid.is 

FH bikarmeistari 15. árið í röð
FH varð Bikarmeistari í frjálsíþróttum í gærdag en mótið fór fram á Kópavogsvelli að þessu sinni. Hafnar-

fjarðarliðið hafði talsverða yfirburði á mótinu og var að vinna hvorki meira né minna en 15. árið í röð. 

LOKASPRETTURINN Silja Úlfarsdóttir 
innsigldi sigur FH-inga í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

MEÐ SIGURLAUNIN FH-ingar unnu Bikarmeistaramót FRÍ 15. árið í röð á Kópavogsvelli í gær og höfðu því ríka ástæðu til þess að 
fagna. Fyrirliðarnir Björgvin Víkingsson og Silja Úlfarsdóttir halda hér á bikarnum á milli sín. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÉL

FRJÁLSÍÞRÓTTIR Kári Steinn 
Karlsson, langhlaupari úr 
Breiðabliki, var sáttur við helgina 
þegar Fréttablaðið náði tali af 
honum en hann fór með sigur í 
bæði 1.500 metra hlaupi og 5000 
metra hlaupi.

„Ég er bara mjög ánægður með 
mitt gengi í þessu móti og ég náði 
alveg að skila mínu. Ég átti 
ekkert endilega von á því að 
vinna 1.500 metra hlaupið þannig 
að ég get verið mjög sáttur,“ 
sagði Kári Steinn sem fékk ekki 
mikla samkeppni í 5.000 metra 
hlaupinu og hringaði alla keppi-
nauta sína.

„Ef samkeppnin er ekki hörð þá 
finnur maður sér bara ný 
markmið eins og að hringa hina 
hlauparana eða eitthvað annað. 
Bara til að halda tempóinu 
gangandi. Síðan horfir maður 
auðvitað til mótsmetanna en það 
var einhver leti í mér í 5.000 
metra hlaupinu og það verður 
bara að bíða betri tíma. Það 
kemur bara næst,“ sagði Kári 
Steinn kátur.  - óþ

Kári Steinn Karlsson, B.blik:

Tek bara móts-
metið næst

STAKK AF Kári Steinn fékk ekki mikla 
samkeppni í 5.000 metra hlaupinu og 
hringaði alla keppinauta sína þar.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FRJÁLSÍÞRÓTTIR Sveinn Elías 
Elíasson úr Fjölni lét sig ekki 
vanta á Bikarmeistaramótið þrátt 
fyrir að vera á förum á Heims-
meistaramót U-19 ára sem fer 
fram í Póllandi á næstu dögum.

„Mér gekk bara ágætlega en 
gat auðvitað ekki gefið eins mikið 
í þetta og ég vildi. Ég vann 100 
metra hlaupið á föstudaginn, varð 
í öðru sæti í stangarstökki, við 
unnum svo 4x100 metra boð-
hlaupið og það var fínt. Ég keppti 
líka í grindarhlaupi og það er ekki 
mín sterkasta keppnisgrein en 
mér gekk ágætlega þar,“ sagði 
Sveinn Elías sem telur sig vera í 
fínu formi fyrir Heimsmeistara-
mót U-19 ára. 

„Þetta var annars bara fín 
æfing fyrir Heimsmeistaramótið 
í U-19 og miðað við hvernig mér 
hefur gengið í þessu móti er ég 
bara bjartsýnn á framhaldið,“ 
sagði Sveinn Elías.  - óþ

Sveinn Elías Elíasson, Fjölni:

Fín æfing fyrir 
HM U-19 ára

TIL PÓLLANDS Sveinn Elías keppir á HM 
U-19 ára á næstu dögum.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

GÓÐUR ÁRANGUR Þórey Edda náði 
sínum besta árangri í ár þegar hún stökk 
4,30 metra í stangarstökkinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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FÓTBOLTI Mike Riley hætti að æfa 
mark og byrjaði að dæma eftir að 
hafa fengið á sig átján mörk í 
einum leik. Hann sá að hæfileikar 
sínir sem leikmaður væru afar 
takmarkaðir. „Ég byrjaði að dæma 
af því ég gat einfaldlega ekkert í 
fótbolta,“ sagði Riley og benti á að 
það eigi við um marga dómara. 
Dómaraferill hans spannar 30 ár 
og dæmir hann nú í ensku úrvals-
deildinni. 

„Ég meiddist reyndar þegar ég 
var fjórtán ára og í staðinn fyrir 
að gera ekki neitt fór ég að horfa á 
liðið mitt. Einn daginn var ég svo 
settur á línuna og ég komst ekkert 
aftur í liðið eftir það. Ég fór því 
bara að dæma,“ sagði Riley um 
aðdraganda þess að hann gerðist 
dómari. „Ég elska fótbolta,“ sagði 
hinn 43 ára gamli Riley og dæsti.

Dómarar á Englandi eru 
atvinnumenn í sínu fagi. Ekki er 
langt síðan Riley vann sem endur-
skoðandi meðfram dómarastarf-
inu. „Það er stutt síðan við urðum 
atvinnumenn og það er líklega 
mesta breytingin á mínum ferli 
sem dómari,“ sagði Riley sem 
hefur dæmt í ensku úrvalsdeild-
inni frá árinu 1996. „Það er frá-
bært að geta helgað líf sitt dóm-
arastarfinu.“

Undirbúningstímabilið er langt 
og strangt, líkt og hjá leikmönn-
um. Það er ekki skrýtið þar sem 
kröfurnar eru gríðarlegar. „Við 
fáum stutt frí. Stuttu eftir tímabil-
ið fengum við bréf þar sem okkur 
er sagt hvað er æskilegt að við 
leggjum áherslu á í sumar. Við 
förum eftir því og svo hittast dóm-
arar reglulega, bæði dómarar í 
öllum deildum og svo bara úrvals-
deildadómararnir tuttugu.

Þar erum við að fara 
yfir ýmis mál í pallborð-
sumræðum. Ég hélt til 
að mynda fyrirlestur um 
staðsetningar, annan um 
úthald, einn um sam-
skipti við leikmenn 
og svo framvegis.“ 
Dómarar hittast svo 
á tveggja vikna 
fresti í tvo daga í 
senn meðan á tíma-
bilinu stendur til 
að skerpa á áherslu-
atriðum.

Riley segir að 
samkeppnin um dóm-
arastöður sé ótrúlega 
mikil. Enska knatt-

spyrnusambandið hefur um 30 
þúsund dómara á sínum snærum 
og er raunar að leita að fimm þús-
und til viðbótar. „Þetta er gríðar-
legur fjöldi af leikjum sem þarf að 
dæma, það eru ekki margir sem 
komast á toppinn. Samkeppnin er 
af hinu góða, hún hefur aukist með 
hverju árinu,“ sagði Riley.

Að hans mati hefur fótbolt-
inn breyst nokkuð á und-

anförnum árum, þá 
sér í lagi hvað varð-

ar tækni og yfir-
ferð leikmanna. 
Því fylgja líka 
meiri kröfur á 
dómarana en 

Riley æfir sjálfur 
tvisvar á dag. „Bolt-

inn er orðinn hraðari, 
tölfræðin sýnir að það 

er 20 prósent meira um 
hröð hlaup en fyrir fimm 
árum. Það þýðir fleiri 
sprettir og meiri yfir-
ferð. Leikmenn eru orðn-
ir leiknari og við þurft-
um að bregðast við því 
með því að taka harðar á 

tæklingum aftan frá,“ sagði Riley.
Mikil virðing er borin fyrir 

þjálfarastéttinni á Englandi þrátt 
fyrir að þeir fái eðlilega stundum 
að heyra það frá fjölmiðlum. „Ég 
hlusta aldrei á gagnrýni í fjölmiðl-
um, það þýðir ekkert. Við skoðum 
sjálfir hvern einasta leik sem við 
dæmum, það er mun betra en að 
lesa blöðin. Dómarar eru sínir 
bestu gagnrýnendur sjálfir,“ sagði 
Riley sem hefur gaman af því að 
heyra stjórana kvarta.

„Það er gaman að tala við þjálf-
ara og knattspyrnustjóra sem 
þurfa stundum að dæma sjálfir 
æfingaleiki og spyrja mig síðan, 
hvernig ferðu að þessu í fullu 
starfi? Ég held að við séum mikils 
metnir,“ sagði Riley og brosir.

Dómarastarfið getur verið erf-
itt, en hvað er erfiðast? „Að vita 
þegar þú hefur gert mistök,“ segir 
Riley án þess að hika. „Mistökin 
gerast alltaf en við erum allir í 
leiknum af því við elskum fótbolta 
og við viljum ekki gera neitt til að 
skemma hann,“ sagði Mike Riley 
úrvalsdeildardómari að lokum.

 hjalti@frettabladid.is

Dómgæsla er stöðugt lærdómsferli 
Mike Riley er flestum knattspyrnuunnnendum að góðu kunnur. Hann er að hefja sitt tólfta ár sem dómari í 

ensku úrvalsdeildinni og hann settist niður með blaðamanni Fréttablaðsins til að ræða um fótbolta og dómgæslu.

ERFITT Dómarastarfið 
getur verið erfitt, en Riley 
segir erfiðast að vita til 
þess að maður hafi gert 
mistök. NORDIC PHOTOS/AFP

EKKI VÆLA Riley hefur dæmt margan 
stórleikinn, hér gefur hann Eiði Smára 
Guðjohnsen gult spjald árið 2005. 

NORDIC PHOTOS/AFP

REYNDUR  Mike Riley hefur dæmt í ensku úrvalsdeildinni frá árinu 1996. Hann hefur enn fremur dæmt á vegum FIFA frá 1999 og 
gjörþekkir leikinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

FÓTBOLTI Sara Björk Gunnarsdóttir 
hefur slegið í gegn með kvenna-
landsliðinu í fótbolta í ár. Þessi 
sautján ára stelpa úr Hafnarfirði, 
sem á enn eftir að leika sinn fyrsta 
leik í Landsbankadeild kvenna, 
hefur skorað 3 mörk í fyrstu 10 
landsleikjum sínum og er búin að 
vinna sér fast sæti í liðinu sem 
hefur sett stefnuna á það að kom-
ast fyrst A-landsliða á stórmót. 

Sara Björk kom inn á sem vara-
maður fimm mínútum fyrir leiks-
lok í sínum fyrsta landsleik sem 
tapaðist óvænt í Slóveníu. Síðan 
hún fékk alvöru tækifæri hefur 
saga hennar í landsliðinu verið ein 
sigurganga. Hún kom inn á í hálf-
leik í stöðunni 0-0 gegn Póllandi í 
fyrsta leik í Algarve-bikarnum og 
átti mikinn þátt í því að kveikja í 
íslenska liðinu sem vann seinni 
hálfleikinn 2-0. 

Sara Björk nýtti síðan vel fyrsta 
tækifærið í byrjunarliðinu og 
skoraði eitt markanna í 4-1 sigri á 
Írlandi. Sara hefur nú byrjað átta 
leiki í röð, enginn þeirra hefur 
tapast og íslenska liðið hefur unnið 
sex þeirra, þar af alla þrjá í und-
ankeppninni. 

Sara Björk hefur alls leikið í 656 
mínútur í íslenska A-landsliðsbún-
ingnum og þær mínútur hafa þær 
unnið 27-1. Sara Björk er algjör 
lykilmaður í hápressu íslenska 
liðsins og hún hefur gengið vel 

síðan stelpan fékk tækifærið hjá 
Sigurði Ragnari þjálfara. 

Í raun eru Sara Björk og lands-
liðið búin að ná ótrúlegri tölfræði 
því það eru núna komnar 583 mín-
útur síðan skorað var á liðið þegar 

Sara Björk var inni á vellinum. 
Eina markið sem íslenska kvenna-
landsliðið hefur fengið á sig í síð-
ustu sjö leikjum kom þegar Sig-
urður Ragnar þjálfari var búinn 
að taka hana útaf. Það var í vin-
áttulandsleik gegn Finnum í maí 
þegar Söru Björk var skipt útaf á 
82. mínútu í stöðunni 1-0 fyrir 
Ísland en finnsku stelpunum tókst 
að tryggja sér jafntefli með marki 
í uppbótartíma.  - óój

Íslenska kvennalandsliðið hefur ekki tapað með Haukakonuna Söru Björk Gunnarsdóttur í byrjunarliðinu:

Sara eins og stormsveipur inn í landsliðið

583 MÍNÚTUR Það er ansi langur tími síðan íslenska kvennalandsliðið fékk á sig 
mark með Söru Björk inni á vellinum. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

SARA BJÖRK OG A-LIÐIÐ:
Landsleikirnir hennar Söru Björk:
Leikir  10
Sigar  7
Jafntefli  2
Tapleikir  1
Sara Björk í byrjunarliðinu:
Leikir  8
Sigar  6
Jafntefli  2
Tapleikir 0
Sara Björk inn á vellinum
Mínútur spilaðar 656
Mörk hjá Söru Björk 3
Mörk hjá Íslandi 27
Mörk fengin á sig hjá Íslandi 1

SPORTBLAÐIÐ Fjórir ungir og 
upprennnandi dómarar á Íslandi 
eru komnir undir handleiðslu 
einna reyndustu dómara sögunn-
ar. 

Þeir Gylfi Þór Orrason, 
Eyjólfur Ólafsson og Egill Már 
Markússon komust allir í fremstu 
röð dómara hér á landi en hafa 
lagt flautuna á hilluna. Þeir hafa 
hins vegar tekið að sér að hjálpa 
þessum ungu dómurum að bæta 
sig. Egill Már er í dómaranefnd 
KSÍ sem setti verkefnið á 
laggirnar og þeir Gylfi og 
Eyjólfur eru með tvo dómara 
hvor. 

Þá er Pjetur Sigurðsson með 
tvo aðstoðardómara undir sínum 
væng. Markmiðið með verkefn-
inu er að hlúa að ungum dómur-
um og hjálpa þeim að takast á við 
fyrstu verkefnin. Miðað er við að 
hver dómari verði í eitt til tvö ár 
undir handleiðslunni.

Viðtal við þá félaga má finna í 
Sportblaðinu sem er í miðju 
Fréttablaðsins í dag. Þar eru 
einnig viðtöl við fljótasta húsvörð 
landsins og fjórar íþróttakonur 
sem hafa nýverið eignast barn en 
haldið áfram að keppa. Svo má 
finna hvaða sex stelpur eru 
vonarstjörnurnar í Landsbanka-
deild kvenna sem og viðtal við 
þjálfara spútnikliðs Stjörnunnar. 

 - óój

Fjórir ungir fótboltadómarar:

Í læri hjá reynd-
um dómurum

LÆRIFEÐUR Egill Már Markússon, Gylfi 
Þór Orrason og Pjetur Sigurðsson.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FORMÚLA 1 Finnski ökuþórinn 
Heikki Kovalainen hjá McLaren 
kom mörgum á óvart þegar hann 
náði besta tíma í tímatökum á 
Silverstone-brautinni í gær en 
þetta er í fyrsta skiptið sem 
Kovalainen nær ráspól.

„Það var frábært að ná loksins 
að verða fyrstur á ráspól. Við 
erum búnir að ná góðum hraða í 
vikunni og ég er sannfærður um 
að þetta eigi eftir að ganga vel 
hjá okkur í framhaldinu. Aðstæð-
urnar voru frekar erfiðar og 
keppnin verður löng og ströng og 
allt getur gerst,“ sagði Kovalain-
en vongóður.

Mark Webber hjá Red Bull kom 
næstur en stórlaxarnir Kimi 
Raikkonen hjá Ferrari og Lewis 
Hamilton hjá McLaren komu þar 
á eftir. Fróðlegt verður að 
fylgjast með þeim Felipe Massa 
hjá Ferrari og Robert Kubica hjá 
BMW, sem eru eftir í stigakeppn-
inni, þegar í keppnina er komið 
en þeir voru ekki meðal fremstu 
manna í tímatökunni í gær og eru 
með rásnúmer níu og tíu.  - óþ

Tímatökur á Silverstone:

Kovalainen 
óvænt fyrstur

FÖGNUÐUR Heikki Kovalainen gat leyft 
sér að fagna dátt í gær og verður fyrstur 
á ráspól í dag. NORDIC PHOTOS/GETTY



 6. júlí 2008  SUNNUDAGUR28

Því var spáð að þessa sólarhelgi færu 
væntanlega um 60 þúsund bílar 
um helstu leiðir austur og norður úr 
höfuðborginni. Mælingin telur bæði 
umferð að og frá borginni og má því 
helminga strauminn. Teljum við þrjá í bíl 
að meðaltali eru undir hundrað þúsund, 
þriðjungur þjóðarinnar, úti að aka. Að 
minnsta kosti.

Ekki er ótrúlegt að kirkjunnar þjónn 
sem í morgun var með andakt á Rás 1 
hafi beðið fyrir ferðalöngum á þess-
ari fyrstu stóru ferðahelgi sumarsins. 
Framundan eru þrjár helgar. Andaktin 
á morgnana er fastur liður hjá Rás 1. Rétt eins og sunnudags-
messan sem skrúfað verður frá kl. 11. Hún er sjaldnast í beinni og 
dreifist um landið eftir einhverju kerfi sem þeir hjá þjóðkirkjunni 
skipuleggja. Eins og flestar athafnir þjóðkirkjunnar lútersku er hún 

stirðleg í forminu og ekki vænleg til 
hlustunar, kórar misjafnir og sjaldnast 
hafa prestarnir nokkuð bitastætt fram að 
færa. Sætir undrun að þjóðkirkja skuli 
ekki fyrir löngu hafa misst þennan póst 
úr dagskránni fyrst svona er staðið að 
framleiðslunni. Vitaskuld ættu kirkjunnar 
menn að geta sett saman snotra þjón-
ustu sem sérsniðin væri fyrir hljóðvarp. 
En íhaldssemi er kirkjunnar mönnum í 
blóð borin.

Ætli margir á ferð um landið smelli 
á messuna kl. 11 í dag? Vera má að 
einhverjir heitir trúmenn telji það skyldu 

sína að hlusta á þá guðsþjónustu sem þar verður í boði, en standa 
kirkjurnar þeim ekki opnar? Hverjir eru þá eftir til að hlusta? Gam-
almenni, bólfastir. Trúað gæti ég að þeirra þorsta væri betur svalað 
með því að glugga í helga bók - svona til tilbreytingar.

EKKI MISSA AF

▼

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

18.15 Fréttir og Að norðan  Endurtekið á 
klst. fresti til kl. 12.15 daginn eftir. 

18.45 Gönguleiðir  Fyrsti þáttur í 12 þátta 
seríu „Lónsöræfi“ Endurtekið á klst. fresti til 
kl. 12.45 daginn eftir.

> Morgan Freeman
„Ég reyni að komast hjá því að 
sjá myndirnar sem ég geri. Mér 
finnst leiðinlegt að horfa á sjálfan 
mig leika enda hef ég alla tíð 
þurft að búa með sjálfum mér.“  
Freeman leikur í myndinni 
Lucky Number Slevin 
sem sýnd er á Stöð 2 
bíó í kvöld.

08.00 Morgunstundin okkar  Í nætur-
garði, Pósturinn Páll, Friðþjófur forvitni, Nýi 
skólinn keisarans, og Sígildar teiknimyndir.

09.37 Fínni kostur  (2:12)

09.59 Fræknir ferðalangar     
10.23 Pabbi lögga  (1:3)(e)

10.55 Landsmót hestamanna  (5:7)(e)

11.05 Hlé
15.35 Jane Eyre  Lokaþáttur endursýndur. 

16.30 Karþagó  (Carthage)(1:2) (e)

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Stúlka með trompet  (e)

17.45 Skoppa og Skrítla út um hvipp-
inn og hvappinn  (4:12) (e)

18.00 Stundin okkar  
18.30 Á flakki um Norðurlönd  (1:8) (e)

19.00 Fréttir
19.35 Veður
19.40 Út og suður  Gísli Einarsson spjall-
ar við Herbert Ólafsson, öðru nafni Kóka, í 
Hrafnsholti í Neðra Saxlandi í Þýskalandi.  

20.10 Julie  (Julie) (1:2) Þýsk/frönsk 
sjónvarpsmynd í tveimur hlutum. Julie de 
Maupin er ungri bjargað frá því að verða 
fórnað við svarta messu. Er hún vex úr grasi 
verður hún forvitin um fortíð sína. 

21.50 Landsmót hestamanna  Saman-
tektarþáttur frá Landsmóti hestamanna á 
Gaddstaðaflötum við Hellu.

22.05 Leyfið börnunum...   (Lad de små 
børn) Dönsk verðlaunamynd frá 2004 
um tilfinningarót ungra hjóna eftir að dótt-
ir þeirra deyr. 

23.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Steel Magnolias 
10.00 The Holiday 
12.15 The Pink Panther 
14.00 Snow Wonder 
16.00 Steel Magnolias 
18.00 The Holiday 
20.15 The Pink Panther  
22.00 Lucky Number Slevin  Hörku-
spennandi grínspennumynd með stórleikur-
unum Josh Harnett, Bruce Willis og Lucy Liu 
og Morgan Freeman.

00.00 Movern Callar 
02.00 From Dusk Till Dawn 3 
04.00 Lucky Number Slevin 
06.00 The Perez Family 

10.30 Gillette World Sport  
11.00 Formula 3  Sýnt frá Formúlu 3 
kappakstrinum í Snetterton en þar eigum 
við Íslendingar tvo fulltrúa.

11.30 Formúla 1 2008 - Bretland  Bein 
útsending frá Formúlu 1 kappakstrinum. 
sem fram fer á Silverstone brautinni í Bret-
landi.

14.15 Sumarmótin 2008  Fjallað verður 
um Shellmótið í Vestmannaeyjum. 

15.00 Kraftasport 2008  Sýnt frá keppn-
inni um Sterkasta mann Íslands. 

15.35 Tiger in the Park  Tiger Woods 
leyfir áhorfendum að fylgjast með sér við 
æfingar. 

16.25 Inside the PGA   
16.55 Formúla 1 2008 - Bretland  
18.45 Landsbankamörkin 2008  Allir 
leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í um-
ferðinni skoðuð. 

19.45 Landsbankadeildin 2008  Kefla-
vík - FH Bein útsending frá leik í Lands-
bankadeild karla í knattspyrnu.

22.00 F1. Við endamarkið  Fjallað verð-
ur um atburði helgarinnar og gestir í mynd-
veri ræða málin. 

01.00 Landsbankadeildin 2008  Kefla-
vík - FH. 

17.25 PL Classic Matches  Liverpool - 
Man. United, 93/94. Hápunktarnir úr bestu 
og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildar-
innar.

17.55 Bestu leikirnir  Birmingham - 
Wigan 

19.35 PL Classic Matches  Man City - 
Man United, 03/04. Hápunktarnir úr bestu 
og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildar-
innar.

20.05 Premier League World  Nýr þátt-
ur þar sem enska úrvalsdeildin er skoð-
uð frá ýmsum hliðum. Leikmenn heimsótt-
ir, gömlu stjörnurnar leitaðar uppi og svip-
myndir af æðinu fyrir enska boltanum um 
heim allan.

20.35 Football Rivalries  Þættir þar sem 
rígur helstu stórvelda Evrópu er skoðað-
ur innan vallar sem utan. Í þessum þætti 
verður fjallað um ríg Arsenal og Tottenham 
ásamt því að kíkt verður til Króatíu og Zag-
reb skoðuð.

21.30 10 Bestu - Ríkharður Jónsson  
Sjötti þátturinn í þáttaröð um tíu bestu 
knattspyrnumenn Íslandssögunnar. 

22.20 Bestu leikirnir  Everton - Fulham

10.25 Vörutorg
11.25 MotoGP - Hápunktar  Sýndar svip-
myndir frá síðustu keppni í MotoGP.

12.25 Dr. Phil  (e)

16.10 The Biggest Loser  (e)

17.00 The Real Housewives of Orange 
County  (e)

17.50 Age of Love  (e)

18.40 How to Look Good Naked  (e)

19.10 The IT Crowd  Bresk gamansería 
um tölvunörda sem eru best geymdir í kjall-
aranum. (e)

19.40 Top Gear - Best of  Vinsælasti 
bílaþáttur Bretlands, enda með vandaða 
og óháða gagnrýni um allt tengt bílum og 
öðrum ökutækjum, skemmtilega dagskrár-
liði og áhugaverðar umfjallanir.

20.40 Are You Smarter than a 5th Gra-
der?  Bráðskemmtilegur spurningaþátt-
ur fyrir alla fjölskylduna. Þetta er fyrirmynd-
in að íslensku þáttunum Ertu skarpari en 
skólakrakki? sem SkjárEinn sýndi sl. vetur. 
Spurningarnar eru teknar eru úr skólabók-
um grunnskólabarna en þær geta vafist fyrir 
fullorðnum.

21.30 The House Next Door  Spenn-
andi mynd frá 2006 með Lara Flynn Boyle, 
Colin Ferguson (Eureka) og Mark-Paul 
Gosselaar í aðalhlutverkum. Ung hjón búa 
í friðsælu hverfi og eru himinlifandi þegar 
ungur arkitekt byggir nýtt og glæsilegt hús 
við hliðina á þeim. Þau fara þó fljótt að 
efast um að allt sé með felldu þegar und-
arlegir hlutir fara að gerast. Sagan er byggð 
á samnefndri skáldsögu eftir Anne Rivers 
Siddons.

23.00 Anna’s Dream  Dramatísk sjón-
varpsmynd frá árinu 2002 um unga fim-
leikastúlku sem lamast eftir slys og þarf að 
læra á lífið upp á nýtt. Aðalhlutverkin leika 
Lindsay Felton, Richard Thomas og Conn-
ie Selleca.

00.30 Secret Diary of a Call Girl  (e)

01.00 Vörutorg
02.00 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Barney og 
vinir, Ofurhundurinn Krypto og Þorlákur.

08.00 Algjör Sveppi  Sveppi vaknar klukk-
an átta og sýnir börnunum teiknimyndir 
með íslensku tali. 

09.30 Kalli og Lóa 
09.40 Tommi og Jenni 
10.05 Kalli litli kanína og vinir 
10.25 Draugasögur Scooby-Doo  (12:13)

10.50 Justice League Unlimited 
11.15 Ginger segir frá 
11.35 Bratz 
12.00 Hádegisfréttir 
12.30 Neighbours 
12.50 Neighbours 
13.10 Neighbours 
13.30 Neighbours 
13.50 Neighbours 
14.15 America’s Got Talent  (10:12)

15.20 Primeval  (5:6) 

16.10 Monk  (3:16)

16.55 60 minutes 
17.45 Oprah 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.49 Íþróttir 
18.55 Veður 
19.10 Derren Brown: Hugarbrellur
19.35 Life Begins  (2:6) Þriðja þáttaröð-
in um Mee-hjónin sem hafa tekið saman 
aftur og virðist sem allt sé fallið í ljúfa löð. 
Maggie er þó ekki sama kona og hún var 
og margt hefur breyst. 

20.25 Monk  (12:16) Monk heldur 
áfram að aðstoða lögregluna við lausn á 
sérkennilegum sakamálum sem flest hver 
eru æði kómísk þótt glæpir séu auðvitað 
alltaf dauðans alvara.

21.10 Killer Wave  Spennumynd í tveim-
ur hlutum. 

22.35 Wire  (3:13) Fjórða syrpan í mynda-
flokki sem gerist á strætum Baltimore í 
Bandaríkjunum þar sem eiturlyf eru mikið 
vandamál og glæpaklíkur vaða uppi. 

23.35 Cashmere Mafia  (3:7) 

00.20 Bones  (14:15)

01.05 The United States of Leland 
02.50 Melinda and Melinda 
04.25 Monk  (12:16)

05.10 Derren Brown: Hugarbrellur 
05.35 Fréttir 

19.45 Keflavík-FH beint 
 STÖÐ 2 SPORT

20.00 Pussycal Dolls 
Present. Girlicious   STÖÐ 2 EXTRA

20.10 Julie  SJÓNVARPIÐ

20.25 Monk  STÖÐ 2

21.30 The House Next Door 
 SKJÁREINN

Allt sem þú þarft... ...alla daga

Fasteignablað Fréttablaðsins er með 70% meiri lestur en 

Fasteignablað Morgunblaðsins.

Fasteignablað Fréttablaðsins
– mest lesna fasteignablað landsins

26
,3%

 
Fa

st
ei

g
na

bl
að

 M
o

rg
un

bl
.

Fa
st

ei
g

na
bl

að
 F

ré
tt

ab
la

ð
si

ns
44

,7%
 

M
eð

al
le

st
ur

 á
 tö

lu
bl

að
 m

.v
. a

llt
 la

nd
ið

, 1
8–
49

 á
ra

. K
ön

nu
n 

Ca
pa

ce
nt

 í 
fe

br
úa

r–
ap

ríl
 2
00
8.

VIÐ TÆKIÐ PÁLL BALDVIN BALDVINSSON HLUSTAR Á MESSUR

Stirðar messur fastir liðir á sunnudögum



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

SUNNUDAGUR  6. júlí 2008 29

SVT 1

15.00 Hollyoaks  
15.25 Hollyoaks
15.50 Hollyoaks
16.15 Hollyoaks
16.40 Hollyoaks
18.00 Seinfeld  (17:22) Stöð 2 Extra sýnir 
nú þessa sígildu gamanþáttaröð eins og 
hún leggur sig, fjóra daga vikunnar og svo 
aftur um helgar. 

18.30 Seinfeld  (18:22)

19.00 Seinfeld  (17:22)

19.30 Seinfeld  (18:22)

20.00 Pussycat Dolls Present. Girlic-
ious  (5:10) Nú á að stofna systrahljómsveit 
Pussycat Dolls. Hún á að heita Girlicious 
og mun samanstanda af þremur hæfileika-
ríkum og að sjálfsögðu gullfallegum stúlk-
um. Fimmtán stúlkur keppa um þessi þrjú 
eftirsóttu pláss og án efa verður mikið um 
harða keppni, slúður og prímadonnustæla. 

20.45 American Dad  (16:19) Teikni-
myndir frá höfundum Family Guy þar sem 
aðalsöguhetjan er Stan Smith og fjölskylda 
hans. Stan er útsendari CIA og er því alltaf til 
taks í baráttunni gegn ógnum heimsins. 

21.10 Twenty Four 3  (6:24) 

21.55 Entourage  (13:20) 

22.20 Seinfeld  (17:22)

22.45 Seinfeld  (18:22)

23.10 Seinfeld  (17:22)

23.35 Seinfeld  (18:22)

00.00 Sjáðu 
00.25 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV 

10.00 The Weakest Link
11.00 Ballykissangel
12.00 Ballykissangel
13.00 Animal Hospital - The Big Story
13.30 Animal Hospital - The Big Story
14.00 Animal Hospital - The Big Story
14.30 Animal Hospital - The Big Story
15.00 Wild Indonesia
16.00 Wild Indonesia
17.00 Wild Indonesia
18.00 Smart Sharks - Swimming With Roboshark
19.00 Dive To Shark Volcano
20.00 White Shark Red Triangle
21.00 Wild Indonesia
22.00 Wild Indonesia
23.00 Wild Indonesia
0.00 Smart Sharks - Swimming With Roboshark

8.00 Naruto 8.20 That’s So Raven 8.45 Hestepigen 
9.00 Hammerslag 9.30 Hestebr ødrene 10.00 
Historier fra Danmark 10.10 Boxen 10.25 Fra 
Regnormenes Liv 11.55 Det lille hus på prærien 
12.40 Karate Kid 14.45 Landsbyhospitalet 15.30 
Bamses Billedbog 16.00 Et dejligt hundeliv 16.30 
TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Kl øvedal i 
Kina 18.00 Rejseholdet 19.00 TV Avisen 19.15 
Aftentour 2008 19.40 Beck - Drengen i glaskug-
len 21.10 Den sidste dans 22.45 Jagten på en 
morder

8.00 H2O 8.25 Dyreklinikken 8.55 Vitenskap 
jukeboks 10.05 Ekstremvær jukeboks 11.05 Maria 
Callas - den siste operadiva 12.45 Wimbledon 
direkte 16.00 Lillefot og vennene hans 16.25 Herr 
Hikke 16.30 Tett på dyrene 17.00 Dagsrevyen 
17.30 Sportsrevyen 17.50 Med lisens til å sende: 
Barnas  øyeblikk 18.20 Millionær i forkledning 
19.10 Kavanagh 20.25 Lydverket presenterer: 
Bruce Springsteen 21.00 Kveldsnytt 21.20 Autofil 
21.50 Tilbake til Tibet 22.40 Uka med Jon Stewart 
23.05 Norsk på norsk jukeboks

9.15 Sommartorpet 9.45 I trädgården med 
Camilla Plum 12.05 Talarna i 24 Direkt 13.00 
Hollywoodredaktionen 13.25 Crazy love 15.00 
Anaconda 15.30 VeteranTV 16.00 Anki och 
Pytte 16.30 Sagoberättaren 17.00 Hundkoll 
17.30 Rapport 18.00 Håll tyst, världen! 18.30 
Sportspegeln 19.00 Baronessan 19.25 Jojkjänta 
19.30 Mia och Klara 20.00 Muslim i Europa 20.30 
En svensk berättelse 21.00 Rapport 21.10 I sinnets 
våld 22.10 På luffen i Norden

Spennumynd í tveimur hlutum 
sem fjallar um risaöldu sem skellur 
yfir austurströnd Bandaríkjanna. Í 
fyrstu er talið að um sé að ræða 
sambærilegar náttúruhamfarir og 
skóku Austur-Asíu árið 2004 en við 
frekari grennslan kemur í ljós að 
hugsanlega séu þær af mannavöld-
um. Seinni hluti myndarinnar verður 
sýndur annað kvöld.

STÖÐ 2 KL. 21.10

Killer Wave - fyrri hluti 
Gísli Einarsson heimsækir Herbert 
Ólafsson í Hrafnsholti í Neðra-
Sax landi í Þýskalandi. Hann hefur 
búið þar síðustu tuttugu árin, þar sem 
hann rekur hestabúgarð og framleiðir 
reiðtygi í stórum stíl. Í þættinum 
ræðir hann m.a. um hestamennsku, 
tískubransann og hvernig það er fyrir 
þroskaðan mann að eiga unga og 
fallega konu.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Út og suður
Sjónvarpið kl. 19.40 06.30 Árla dags

06.40 Veðurfregnir
07.05 Morgunandakt
08.00 Morgunfréttir
08.05 Tónlistargrúsk
09.03 Framtíð lýðræðis
10.05 Veðurfregnir
10.15 Þættir úr sögu tvífarans
11.00 Guðsþjónusta í Húsavíkurkirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Listin og landafræðin
14.00 Loftbelgur
14.30 Lostafulli listræninginn
15.00 Flækingur
16.00 Síðdegisfréttir

16.08 Veðurfregnir
16.10 Sumartónleikar evrópskra útvarps-
stöðva
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Saga til næsta bæjar
18.52 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Óskastundin
19.40 Af minnisstæðu fólki
20.00 Leynifélagið
20.25 Tónleikur
21.10 Undur Andesfjalla
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Umhverfis jörðina
23.10 Andrarímur
00.07 Næturtónar

▼

▼
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„Við höfum gert dálítið af því að 
fara þangað í gegnum tíðina,“ 
segir Guðmundur Steingrímsson, 
hljómborðsleikari Ske. Hann fór 
ásamt meðlimum Ske á ættarsetur 
fjölskyldu sinnar að Kletti í 
Borgarfirði þar sem upp-
tökur fóru fram á nýrri 
plötu Ske. Afi Guðmund-
ar, Hermann Jónasson 
heitinn, byggði sumar-
húsið að Kletti í kringum 
1950. „Við tökum alltaf 
nokkurra daga tarnir 
þar sem við förum út 
í náttúruna og búum 
til tónlist. Nú vorum 
við að taka upp.“ 

Guðmundur 
segir umhverf-
ið á Kletti gott 

til sköpunar. Það er þó ekki ein-
ungis kyrrðin og náttúran að Kletti 
sem spilar inn í upptökuferli Ske. 
Hefð hefur skapast fyrir því að 
hljómsveitarmeðlimir fái sér 
„seventís“ máltíð. „Það er lamba-
hryggur með brúnni sósu, brúnað-
ar kartöflur, ora-grænmeti og 
rauðkál,“ segir Guðmundur en í 
forrétt er rækjukokkteill. „Með 
kokkteilsósu sem við búum auð-

vitað til sjálfir. Enda mikil sköp-
un í því að búa til góða 

kokkteilsósu. Tommi á 
Búllunni líkti einhvern 
tímann sinni sósu við sin-

fóníu. Okkar er aðeins einfaldari 
enda við með einfaldari lagasmíð-
ar,“ segir Guðmundur. Áætlað er 
að platan verði tilbúin í haust 
og geta þeir 
Ske-menn því 
tekið þátt í 
jólaplötu-
flóðinu. 
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

Hvað er að frétta? Nú er ég búinn að vera á Landsmóti hesta-
manna að skemmta, annars er Atómstöðin að gefa út plötuna 
sína Exile Republic. Svo er ég að leggja lokahönd á útgáfu 
barnaplötunnar Sagan af Eyfa, bönnuð börnum og var að klára 
að leikstýra Dauða trúðsins í útvarpsleikhúsinu.
Augnlitur: Blágrár
Starf: Leikari, leikstjóri og tónlistarmaður.
Fjölskylduhagir: Barnlaus og á föstu með Heiðu Aðalsteindótt-
ur
Hvaðan ertu? Úr Reykholtsdal í Borgarfirði.
Ertu hjátrúarfullur? Nei, ég er búinn að venja mig af því, en er 
trúaður á minn hátt.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Ég horfi aldrei á sjónvarp og þá 
meina ég aldrei, það er helst að ég horfi á stóra fótboltaleiki.
Uppáhaldsmatur: Núna langar mig mest í hakkbollurnar henn-
ar mömmu.
Fallegasti staðurinn: Rjómabúið í Geirsá í Borgarfirði.

iPod eða geislaspilari: iPod.
Hvað er skemmtilegast? Hestaferðir og að vinna í 
mínum eigin hugverkum.
Hvað er leiðinlegast? Bókhald og leiðinlegt fólk.
Helsti veikleiki: Fíkn.
Helsti kostur: Dugnaður.
Helsta afrek: Að hafa lifað af hingað til.
Mestu vonbrigðin: Þau eru ekki prenthæf.
Hver er draumurinn? Að vera alltaf hamingju-
samur í núinu, alla ævi.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Afi Guðmundur.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? Vanræksla á 
börnum, meðvirkni og ríkt fólk sem lætur bera á 
auðæfum sínum.
Hvað er mikilvægast? Að vera hamingjusamur í 
núinu alla ævi og gera bara það sem er skemmti-
legt.

HIN HLIÐIN GUÐMUNDUR INGI ÞORVALDSSON LEIKARI

Horfir aldrei á sjónvarp

25.06.
1973

Í Hlíðunum tók fjölskylda Páls Einarssonar, 
heimavinnandi uppfinningamanns og hönnuð-
ar, skógarþrastarunga í fóstur fyrir rúmlega 
viku. „Konan og dóttirin fundu hann úti á 
bílastæði. Hann var lítill og umkomulaus og 
það heyrðist ekki múkk í honum,“ segir Páll 
sem dreif ungann inn í hús. „Nú er hann feitur 
og sískrækjandi. Ég fór á netið til að gá hvað 
svona ungar eiga að éta mikið, en fann ekki 
neitt. Við höfum bara giskað okkur fram úr 
þessu.“

Páll og börnin hafa haft mikla ánægju af 
unganum. „Ég tíni ánamaðka og skordýr og 
gef honum með flísatöng. Þegar ég hafði 
matað hann fyrsta daginn á möðkum voru 
einmitt núðlur í kvöldmat. Ég get nú ekki sagt 
að ég hafi borðað þær með áfergju. Hann er 
líka hrifinn af Cheerios og vínberjum. Hann 
er ófleygur svo ég fer með hann út í garð í 
flugæfingar einu sinni á dag. Þetta er allt að 
koma hjá honum.“

Páll segir skógarþröstinn mun skemmti-
legra gæludýr en ýmsar tegundir nagdýra 
sem fyrir voru á heimilinu. „Ég efast samt um 
að skógarþrestir verði vinsæl gæludýr. Það 
væri ómannúðlegt að hafa hann í búri og hann 
skítur mikið og út um allt. Konan er orðin 
dálítið þreytt á þessu. En hann er gæfur og 
kelinn, stingur hausnum undir hökuna á 
manni og sofnar ef maður leggur lófann yfir 
hann. Krakkarnir eru voða ánægðir með 
hann.“

Skógarþrösturinn hefur gengið undir 
ýmsum nöfnum síðan hann kom í mannheima. 
„Hann var kallaður Kasper fyrst en svo bara 
Þröstur. Núna, þegar hann er orðinn meira 
töff, er hann kallaður Haukur. Þröstur er 

náttúrlega bara hugarástand.“
En hvernig blasir framtíðin við Hauki 

skógarþresti í Hlíðunum? „Honum verður 
sleppt þegar hann er orðinn fleygur og ég sé 
að hann getur fundið sér fæðu sjálfur,“ segir 
fóstri hans og bætir við: „Elsti skógarþröstur 

sem vitað er um varð víst tólf ára svo Haukur 
á lífið fyrir sér. Hann á eflaust eftir að fara 
margar ferðir til Skotlands og aftur til baka. 
Vonandi kemur hann aftur í garðinn til okkar. 
Ég mun allavega horfa öðruvísi á skógarþresti 
héðan í frá.“ gunnarh@frettabladid.is

PÁLL EINARSSON: SKÓGARÞRÖSTURINN HAUKUR VINSÆLL HJÁ KRÖKKUNUM

Kelinn gæluþröstur í Hlíðunum

HAUKUR LÆRIR AÐ FLJÚGA Einbeitingin skín úr svip flugkennarans. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Ég er náttúrlega rosalega stolt 
af þeim. Ég hef alltaf verið á 
hliðarlínunni að fylgjast með 
þeim og gleðst mjög yfir því 
hvað gengur vel.“

Harpa S. Höskuldsdóttir um börnin sín 
Lilju Kristínu, Ragnar og Hall Jónsbörn úr 
hljómsveitinni Bloodgroup. Sveitin vakti 
athygli fyrir tónleika sína á Hróarskeldu 
í vikunni.

KYRRÐAR-
STUND FYRIR 
SVEFNINN Páll, 
dóttir hans 
Matthildur 
María og 
Haukur skógar-
þröstur.
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KVÖLDMATUR 
Einhæft matar-
æði, en virkar.

Í FRÍ Á ÍSLANDI Friðrik Weisshappel 
mætir með fjölskylduna til Íslands í 
næstu viku, unnustuna Tinu og dóttur-
ina Irmu. Tengdaforeldrar hafa sömu-
leiðis ákveðið að slást með í för.

„Þetta verður alveg yndislegt. Það 
er alltaf svo gott að komast heim 
og vera úti í náttúrunni,“ segir 
Friðrik Weisshappel, athafnamaður 
í Kaupmannahöfn. Friðrik rekur 
sem kunnugt er tvö kaffihús í nafni 
Laundromat Café í Kaupmanna-
höfn þar sem hann býr. Hann fær 
langþráð sumarfrí í næstu viku og 
ver því að sjálfsögðu á Íslandi. „Við 
fljúgum beint til Akureyrar og 
hittum pabba minn. Við verðum 
hér í ellefu daga og ætlum að njóta 
náttúrunnar,“ segir Friðrik. 

Með í för verður unnusta 
Friðriks, hin danska Tine Holmboe, 
en þau trúlofuðu sig fyrir 
skemmstu, og dóttirin Irma sem 
fæddist í janúar. Auk þess bauð 
Friðrik tengdaforeldrum sínum að 
slást með í för.

Friðrik hyggst nota ferðina til að 
bjóða nánustu ættingjum sínum á 
Íslandi í skírn dóttur sinnar. 
Dóttirin var skírð í Danmörku en 
Friðrik hyggst endurtaka leikinn 
hér á landi. Og tímasetning 
skírnarinnar hefur líka sérstaka 
merkingu fyrir Friðrik: „Hún 
verður daginn eftir að afi minn 
hefði orðið hundrað ára gamall.“

 - hdm

Býður tengdó 
til Íslands

Upptökur á ættarsetri Steingríms

GUÐMUNDUR 
STEINGRÍMS-
SON Fór með 
Ske á ættarsetr-
ið til að taka upp 
næstu plötu.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVASTEINGRÍMUR HERMANNS-
SON Faðir hans, Hermann 
Jónasson, byggði sumarbú-
staðinn að Kletti í kringum 
1950. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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titla í boði

Nóg afóg af
bílastæðumbílastæðumNóg af
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Leikir á allar leikjarvélar
PC - Playstation 2 - PSP - Xbox - Nintendo

Takmarkað
magn
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klassík - jazz - DVD tónlistÍslensk tónlist - erlend tónlist 

KR.
99

VERÐ FRÁ



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans
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BAKÞANKAR
Davíðs Þórs 
Jónssonar

Íslendingar skipa sér ekki í 
flokka eða fylkingar eftir 

afstöðu sinni til einstakra mála, 
eins og tíðkast hjá siðuðum þjóð-
um, heldur skipa þeir sér í skot-
grafir í eitt skipti fyrir öll og taka 
þaðan afstöðu til alls mögulegs og 
ómögulegs. Og vei þeim sem er 
með manni í skotgröf en rýfur 
samstöðuna með því að hafa sjálf-
stæða skoðun á einhverju. Nú 
verða menn til dæmis annaðhvort 
að vera með áli og á móti túristum 
eða öfugt. Þriðji kosturinn er ekki 
í boði. Að vera á móti báðu kemur 
ekki til greina og að vera hlynntur 
skynsamlegri blöndu af hvoru 
tveggja er aðeins til þess fallið að 
hlegið sé að manni. 

UM DAGINN var frétt í sjón-
varpi þar sem tekjur af áli voru 
bornar saman við tekjur af túr-
istum og var sá samanburður túr-
istunum vægast sagt í óhag. Gott 
ef ekki þurfti einn og hálfan túr-
ista til að dekka eitt tonn af áli. 
Síðan var því bætt við, rétt eins og 
um væri að ræða stærðfræði sem 
ekki væri á valdi sex ára barna, að 
samkvæmt útreikningum frétta-
stofunnar þyrfti fjöldi túrista að 
margfaldast til að halda í horfinu 
ef tekjur okkar af áli margfölduð-
ust. Fréttin var að á áli væri miklu 
meira að græða en túrisma.

AF EINHVERJUM ástæðum var 
álið ekki borið saman við sjávaraf-
urðir, svona til að benda á að sjó-
menn ættu nú bara að leggja döll-
unum, loka loðnubræðslunni og 
skella sér í álbræðsluna. Ekki var 
heldur minnst á það hve margar 
lopapeysur þyrfti að selja útlend-
ingum til að vega upp á móti álinu, 
til að íslenskar prjónakerlingar 
sæju nú villu síns vegar, legðu 
prjónana á hilluna og sæktu um 
hjá Alcoa. Nei, túrisminn einn var 
algjör óþarfi í efnahagslífinu.

Í LOK fréttarinnar var reyndar 
tekið fram að ekki væri miðað við 
eyðslu túrista hér á Íslandi. Það 
var m.o.ö. miðað við að hver ein-
asti túristi kæmi með allan sinn 
mat með sér, færi allra sinna ferða 
fótgangandi og svæfi á víðavangi 
allar nætur. Hins vegar var ekki 
tekið fram hvort hvort álgróðinn 
sem rennur í vasa erlendra auð-
hringa væri inni í tölum frétta-
stofunnar eða hvort þær tækju 
aðeins til tekna þjóðarinnar af áli.

EKKI kom fram hvað átti að vera 
fréttnæmt við þetta. Það sem vakti 
athygli mína var hins vegar að 
Íslendingum skyldi vera boðið upp 
á þvætting sem þennan undir yfir-
varpi fréttamennsku.

Álvitar 

Í dag er sunnudagurinn 6. júlí, 
189. dagur ársins.

3.17 13.32 23.46
2.20 13.17 0.11
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Börn, 11 ára og yngri í fylgd með fullorðnum, fá helmingsafslátt 

af flugverði hjá Iceland Express fyrir skatta og aðrar greiðslur.

Vertu með þeim sem þér þykir vænt um
Hvernig væri að fara með alla fjölskylduna í draumaferð til Evrópu í 

kringum verslunarmannahelgina? Iceland Express býður flug til 14

fjölskylduvænna áfangastaða vítt og breitt um Evrópu.

Bókaðu flugsæti á betra verði á www.icelandexpress.is!

BÖRN FÁ

AFSLÁTT*

50%

London
Chessington
Royal Air Force Museum
British Museum
The London Eye

Kaupmannahöfn
Tívolí
Dyrehavsbakken

Billund
Lególand
Løveparken

Gautaborg
Liseberg

Stokkhólmur
Skansen

París
Disneyland Park

Basel
Dýragarðurinn

Friedrichshafen
Ravensburger Spieleland

Berlín
Dýragarðurinn

Alicante
Terra Mitica

Barcelona
Sólarstrendur
PortAventura

Frankfurt Hahn
Wild- und Freizeitpark Klotten 
Phantasialand

Varsjá
Ostrogski-höllin
Fantasy-garðurinn

Eindhoven
De Efteling-skemmtigarðurinn
Dierenrijk-dýragarðurinn

Eitthvað fyrir alla fjölskylduna!

*

Útihátíð 
í Evrópu!

Verslunarmannahelgin í London 
með Express ferðum 
Söfn, tónleikar, leikhús, sýningar og skoðunarferðir

fyrir alla fjölskylduna. 31. júlí–4. ágúst

Verð á mann í tvíbýli

65.900 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, gisting á 4* hóteli með 
morgunverði, akstur til og frá flugvelli og íslensk fararstjórn. 

Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100.

með ánægju


