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ÓDÝRT OG VISTVÆNTHjá Lundavespum er hægt að leigja sér vespur í skemmri eða lengri tíma.BÍLAR 2

Hafþór Theodórsson, sölumaður hjá Securitas, 
reynir að ferðast sem oftast bæði innanlands og 
erlendis.

Hafþór Th

varla er hægt að lýsa þessum stöðum í stuttu máli.

Strákurinn okkar var yfir sig hrifinn og ekki
fyrir að hann hitti þ

Frábært að vera á Flórída

Feðgarnir Hafþór og Viktor Blær sem er í körfuboltatreyju sem Hafþór keypti á soninn á NBA-leik í Flórída. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

EITTHVAÐ FYRIR ALLAJökulsárgljúfur býður upp á fjölbreytta möguleika til útivistar og náttúruskoð-unar.
FERÐIR 3

Lager Lager 
hreinsunhreinsun
allt að 60%Húsgagna lagersala

t.d sófasett, hornsófar, 
t.d sófasett, hornsófar, tungusófar o.fl 

tungusófar o.fl 

HAFÞÓR THEODÓRSSON

Fór í skemmtilega fjöl-
skylduferð til Flórída
ferðir bílar

          Í MIÐJU BLAÐSINS

VIÐSKIPTI Fyrirtækið IOD, sem 
rekur meðal annars Sjónvarps-
miðstöðina og Heimilistæki, tók 
yfir heildsölu Tölvulistans fyrir 
um ári og á nú félagið í heild sinni. 
Ásgeir Bjarnason, fyrrverandi 
eigandi Tölvulistans, staðfestir 
þetta. Samkvæmt heimildum 
Markaðarins hefur Tölvulistinn 
barist fyrir tilveru sinni undan-
farið. Lánardrottnar hafa haft 
áhyggjur af stöðunni og jafnvel 

haft hönd í bagga með 
niðurstöðunni. 

Breytingar hafa einnig orðið á 
eignarhaldi byggingarfyrirtækis-
ins Mest. Þá varð leikfangaversl-
unin Leikbær gjaldþrota fyrir 
skemmstu. Leikfangaverslunar-
keðjan Just4kids tók yfir rekstur 
þriggja verslana hennar. Eftir því 
sem Markaðurinn kemst næst 
keyptu heildsalar lager Leikbæjar. 

Nokkuð hefur verið um að 

lánardrottnar hafi reynt að sigla 
viðskiptavinum sínum í var í ólgu-
sjó markaðanna nú um stundir, 
enda eiga margir í lausafjárerfið-
leikum.

 Heimildir Markaðarins herma 
að fullvíst sé talið að frekari eigna-
tilfærsla á félögum verði á næst-
unni, þar sem sterkari aðilar taki 
yfir rekstur félaga sem búa ekki 
lengur yfir nægu eigin fé.  
 - ghh / sjá Markaðinn

Nýir eigendur koma að rekstri Tölvulistans og Mest, en Leikbær er gjaldþrota:

Eignatilfærslur í viðskiptalífinu

Ójafnt gefið
„Óheft þátttaka á samkeppnis-
markaði með þeim áherslubreyt-
ingum sem því fylgir er ósamrým-
anleg hugtakinu „ríkisútvarp“,“ 
skrifar Ari Edwald. 
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Fjölbreytt dagskrá
Sumartónleikaröðin Bláa 
kirkjan hefst á Seyðisfirði 

í dag en þetta er í 
tíunda sinn sem hún 
er haldin.

TÍMAMÓT 18

ANITA BRIEM

Komin með fjöl-
miðlafulltrúa
Öll fjölmiðlasamskipti um Bandaríkin
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Skjöldur 
hörkutól
Er tryggur fjölskyld-
unni og situr í stjórn 
vinnuvélafyrirtæk-
is föður síns.
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VIÐSKIPTI Forsvarsmenn Eignar-
haldsfélagsins Fasteignar hf. og 
Klasa hf. íhuga nú að sækja bætur 
vegna Tónlistar- og ráðstefnuhúss 
við höfnina í Reykjavík. Félögin 
tóku sameiginlega þátt í samn-
ingskaupaferli um húsið en Aust-
urhöfn ehf. samdi við Portus ehf., 
sem er í eigu Landsbankans og 
Nýsis.

Fasteign og Klasi fóru fram á 
að fá samning Austurhafnar og 
Portusar afhentan. Líkt og Frétta-
blaðið greindi frá, neituðu 
samningsaðilar að afhenda samn-
inginn. Það var kært til úrskurð-
arnefndar upplýsingamála sem 
úrskurðaði Fasteign og Klasa í 
vil.

Ríkiskaup kærðu þann úrskurð 

til héraðsdóms og þegar hann 
hafði staðfest að félögunum bæri 
samningurinn, var áfrýjað til 
Hæstaréttar. Í vor féll dómur og 
enn og aftur Fasteign og Klasa í 
vil.

Hanna Lára Helgadóttir, lög-
maður félaganna, segir að verið 
sé að skoða hvort rétt hafi verið 
staðið að málum við samnings-
gerðina að öllu leyti. Hún segir að 
búið sé að óska eftir frekari gögn-
um frá Austurhöfn, Reykjavíkur-
borg og Ríkiskaupum. „Þetta er 
töluvert flókið mál og enn flókn-
ara þar sem gögnin voru afhent 
svo seint sem raun ber vitni. 
Félögin hafa ýmsar spurningar 
um samningaferlið. Lagt var út í 
mikinn kostnað við verkefnið og 

menn vilja vera þess fullvissir að 
rétt hafi verið staðið að öllum 
málum,“ segir Hanna Lára.

Fréttablaðið óskaði eftir samn-
ingi Portusar og Austurhafnar í 
kjölfar dóms Hæstaréttar, en var í 
fyrstu hafnað. Eftir nokkra eftir-
gengni fékkst samningurinn 
afhentur, þó ekki fjárhagslegar 
upplýsingar.

Í tillögu Fasteignar og Klasa var 
gert ráð fyrir húsi sem kostaði 8,5 
milljarða, en tilboð Portusar, sem 
var tekið, gerði ráð fyrir stofn-
kostnaði upp á 12 milljarða króna.  
Engu að síður var gert ráð fyrir 
sama hámarksfjármagni ríkis og 
sveitarfélaga, 600 milljónum 
árlega á samningstímanum.

 - kóp

Íhuga málshöfðun 
vegna Tónlistarhúss
Félögin Fasteign og Klasi íhuga málshöfðun vegna samningagerðar um Tónlist-

ar- og ráðstefnuhús. Þau fengu samninga afhenta eftir úrskurð Hæstaréttar.

Má bjóða þér 
         léttan kaffisopa?
Má bjóða þér

léttan kaffisopa?

FRÁBÆR TILBOÐ!FRÁBÆR TILBOÐ!

SÉRBLAÐ FYLGIR

VÍÐAST BJARTVIÐRI   Í dag verða 
norðvestan 3-8 vestan til, annars 
hæg breytileg átt. Víðast bjartviðri 
til landsins en áfram má búast við 
þokulofti með ströndum, einkum 
norðan til og austan. Hiti 10-20 stig.
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VIÐSKIPTI „Það var einfaldlega 
kominn sá tími sem ég hafði 
ætlað mér að vera þarna,“ segir 
Ólafur Jóhann Ólafsson athafna-
maður um sölu á 16,7 prósenta 
hlut sínum í Árvakri, útgáfufélagi 
Morgunblaðsins. Það vakti 
töluverða athygli þegar Ólafur 
Jóhann eignaðist hlutinn, síðla árs 
2005, en öllu minni þegar hann 
seldi. Björgólfur Guðmundsson, 
athafnamaður og aðaleigandi 
Landsbankans, keypti hlutinn. 

Björgólfur ræður nú yfir 
þriðjungshlut í Árvakri eftir því 
sem næst verður komist, meðal 
annars í gegnum félögin Ólafsfell 
og Forsíðu.  - ikh / sjá Markaðinn 

Björgólfur stærstur í Árvakri:

Ólafsfell kaupir 
Ólaf Jóhann út

FLÓTTAMENN Biskup Íslands, séra 
Karl Sigurbjörnsson, segist hafa 
samúð með Fídel Smára, syni 
Rosemary og Pauls Ramses.

„Við erum skuldbundin því að 
sjá til þess að fjölskyldum sé ekki 
sundrað. Því miður var það ekki 
virt hér,“ segir biskup.

  Allsherjarnefnd fjallaði um 
málið í gær og segir Atli Gíslason 
þingmaður að fram hafi komið að 
vel hefði mátt finna aðra lausn á 
máli Keníamannsins, en að slíta 
hann frá konu og barni. 

„Þessi fjölskylda kann að vera 
sundruð í á annað ár,“ segir hann. 
„Þetta er kjarninn og rauði 
þráðurinn í þessu máli; það er 
brotið gegn réttindum barnsins.“ 
 - kóþ / sjá síður 4 og 16

Flóttamaðurinn frá Kenía:

Biskup telur illa 
farið með Fídel

BISKUP ÍSLANDS Séra Karl Sigurbjörns-
son segir að í Biblíunni séum við hvött 
til þess að taka vel á móti útlendingum.

BIFREIÐIN ALELDA Eldur kom upp í bifreið fjögurra pólskra ferðamanna, þriggja presta og biskups, eftir að þeir höfnuðu utan 
vegar við Vatnsdalshóla í Austur-Húnavatnssýslu laust eftir hádegi í gær. Mennirnir voru sjálfir komnir út úr bílnum þegar lögreglu 
bar að garði. Fljótlega eftir það varð bíllinn alelda að sögn lögreglu. Þrír mannanna voru fluttir á sjúkrahús á Akureyri vegna 
meiðsla, sem þó voru ekki mjög alvarleg. Tildrög slyssins og eldsupptök eru óljós. MYND/ÓMAR VILHELMSSON

Fyrsti þjálfarinn 
fokinn

Gunnar Guðmunds-
son var rekinn 

frá botnliði 
HK í gær. HK 
leitar að nýjum 
þjálfara.
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Sóley, sér ríkisstjórnin ekki 
ljósið?

„Ég vona að það sé að fæðast 
einhver glæta.“

Femínistinn Sóley Tómasdóttir hefur 
talað máli ljósmæðra sem krefjast bættra 
launakjara.

EFNAHAGSMÁL Fjármálaráðherrar 
Evrópusambandsins veltu síðustu 
hindruninni fyrir evruvæðingu 
Slóvakíu úr vegi í gær.  

Lúbomír Jahnátek, viðskipta-
ráðherra Slóvakíu, segir í samtali 
við Markaðinn að sátt sé um 
upptöku evrunnar í Slóvakíu enda 
hafi verið stefnt að henni allt frá 
því að landið gekk í ESB fyrir 
fjórum árum  Evra verður tekin 
upp í Slóvakíu um næstu áramót. 
Vegna aðstæðna í efnahagslífi 
annarra Evrópuþjóða stefnir allt í 
að Slóvakía verði síðasta landið til 
að evruvæðast á þessum áratug. 

 - jab / sjá Markaðinn

Slóvakar evruvæðast 2009:

Fengu grænt ljós 
hjá ESB í gær

TVEIR VIÐSKIPTARÁÐHERRAR Björgvin 
G. Sigurðsson viðskiptaráðherra ásamt 
kollega hans frá Slóvakíu. FRÉTTABLAÐIÐ/MAREL

SKIPULAGSMÁL Á Laugarvatni er nú 
ekki starfrækt gufubað líkt og 
verið hefur um áratugaskeið. 
Aðstaða við gamla gufubaðið var 
rifin í fyrra því ætlunin er að reisa 
nýja og glæsilega heilsulind á 
svæðinu. Þorsteinn Kragh, einn 
talsmanna verkefnisins, sagði við 
Fréttablaðið árið 2006 að jafnvel 
yrði hægt að opna nýju aðstöðuna í 
september árið 2007. Framkvæmd-
ir eru ekki hafnar.

Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri 
Bláskógabyggðar, segir gufubað 
vera eitt af sérkennum staðarins. 
„Við bíðum eftir að þetta rísi og 
heilsulindin verði að veruleika. Ég 
hef fulla trú á verkefninu,“ segir 
Valtýr.

Spurður hvort menn hafi verið 
of fljótir á sér að rífa gömlu aðstöð-
una segir hann að það hafi verið 
gert miðað við fyrirliggjandi plön 
þá. „Menn voru að vinna miðað við 
áætlanir þess tíma. Fyrirtækið 
verður að svara fyrir framkvæmd-
irnar, við höfum ekki fengið neina 
dagsetningu frá þeim. En þjónust-
una vantar.“

Fyrirtækið Gufa ehf. stendur að 
framkvæmdunum. Byggingarfélag 
námsmanna á stóran hlut í fyrir-

tækinu. Fyrrverandi framkvæmda-
stjóri þess, Benedikt Magnússon, 
sat í stjórn þess. Hann sætir nú 
rannsókn efnahagsbrotadeildar 
lögreglu.

Kristján Einarsson, fram-
kvæmdastjóri Gufu, segir að margt 
skýri þær tafir sem orðið hafi á 
framkvæmdunum. Nefna megi 
Gjábakkaveg, en framkvæmdir á 
Laugarvatni hafi átt að haldast í 
hendur við þá samgöngubót. „Við 
vonumst til þess að geta boðið 

verkefnið út í haust. Þetta er heil-
mikil framkvæmd og gangi allt vel 
ættum við að geta hafið starfsemi 
vorið 2010.“ Þá verða fjögur ár frá 
því gamla aðstaðan var rifin.

Hollvinasamtök Smíðahúss og 
gufubaðs á Laugarvatni beittu sér 
fyrir stofnun Gufu ehf. Samtökin 
hafa fengið níu milljónir króna frá 
Húsafriðunarnefnd vegna gufu-
baðs og smíðahúss á Laugarvatni, 
þar af fimm og hálfa milljón af 
fjárlögum.

Grímur Sæmundsen, fram-
kvæmdastjóri Bláa lónsins, segir 
tafirnar ekki skaða fyrirtækið. 
Hann segir að um fjárfestingu upp 
á 200 til 300 milljónir sé að ræða og 
rekstur upp á 100 til 150 milljónir 
króna á ári.

Nokkuð hefur borið á óánægju 
heimamana með tafir og frágang á 
verkefninu. Svæðið er girt af, en 
engar merkingar er að finna um 
hvað sé væntanlegt og hvenær.

 kolbeinn@frettabladid.is

Ekkert gufubað við 
Laugarvatn næstu ár
Heilsulind Gufu ehf. við Laugarvatn verður líklega tilbúin 2010. Aðstaða við 

gamla baðið rifin í fyrra. Deilur um Gjábakkaveg töfðu. Óánægja er meðal 

heimamanna með frágang á svæðinu. Byggingarfélag námsmanna er hluthafi.

ENGIN GUFA Engin aðstaða hefur verið við gufubaðið að Laugarvatni í tvö ár. Heima-
menn lauma sér þó stundum í gufu, því sjálft gufubaðshúsið stendur enn.  MYND/EGILL

STÓRHUGA ÁÆTLANIR
„Reksturinn hættir í núverandi mynd 15. ágúst næstkomandi. Í kjölfarið 
verður allt rifið svo hægt verði að reisa þarna japönsk böð og tyrknesk, eim-
böð og alls konar laugar. Hins vegar höldum við eftir gamla gufubaðinu og 
það verður reynt að halda því í sem upprunalegastri mynd, þannig að eimi 
enn eftir af gömlu nostalgíunni.“

Þorsteinn Kragh í samtali við Fréttablaðið 8. apríl 2006.

Þorsteinn situr nú í gæsluvarðhaldi vegna gruns um aðild að innflutningi á 
um 190 kílóum af kannabisefnum til landsins með Norrænu.

LGG+ er fyrirbyggjandi vörn!
Framandi matur, önnur flóra, óvenju-
legir matmálstímar, annað hitastig,   
vökvatap – allt þetta getur sett 

meltinguna úr skorðum, truflað 
ónæmiskerfið, valdið maga-    

kveisu og vanlíðan. Dragðu úr 
áhættunni og taktu LGG+ með 

þér í ferðalagið, það hefur 
mikið mótstöðuafl. 
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Ertu að fara
í ferðalag?

FÉLAGSMÁL „Ég veit ekkert hvað 
hann er að hugsa,“ segir Jóhanna 
Sigurðardóttir félagsmálaráð-
herra um ummæli Árna Matthie-
sen fjármálaráðherra sem birtust 
í Fréttablaðinu á laugardaginn.

Formaður sendinefndar 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sagði á 
föstudag að tímasetning Íbúða-
lánasjóðsaðgerðanna hefði verið 
óheppileg í ljósi aðgerða Seðla-
bankans gegn verðbólgu. Árni 
Matthiesen sagði að þessi ummæli 
væru ótímabær og breytingar á 
Íbúðalánasjóði væru „ekki nema 
brot af þeim aðgerðum sem eru 
fyrirhugaðar gagnvart Íbúðalána-
sjóði“.

Jóhanna segir engin önnur 
áform vera uppi en þau sem þegar 
hafa komið fram. „Ég veit ekki 
hvað hann hefur fyrir sér í þessu,“ 
segir Jóhanna.

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) 
hefur ályktað um að ríkisstyrkt 
starfsemi Íbúðalánasjóðs brjóti í 
bága við ríkisstyrkjareglur EES-
samningsins.

„Við erum væntanlega knúin til 
að skipta sjóðnum í almenn lán og 
svo félagsleg lán. Ég hefði gjarn-
an viljað sjá sjóðinn óbreyttan,“ 
segir Jóhanna.

Hún segir að byrjað sé að setja 
sig í þær stellingar að þurfa að 
breyta þessu í haust.  - vsp

Frekari breytingar á Íbúðalánasjóði ekki fyrirhugaðar, segir félagsmálaráðherra:

Veit ekki hvað Árni er að hugsa

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR Segist ekki 
vita hvað Árni Matthiesen hafi fyrir sér í 
ummælum um Íbúðalánasjóð.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

FJARSKIPTI Neyðarlínan fær á 
hverju ári um tíu þúsund 
hringingar úr símum í vösum 
fólks þar sem númerið 112 hefur 
fyrir slysni slegist inn. Þetta 
segir Kristján Hoffmann, 
yfirmaður varðstofu Neyðar-
línunnar.

„Þetta er í sjálfu sér algengur 
hlutur. Neyðarlínan er eins opin 
fyrir hringingum og hægt er,“ 
segir Kristján. Hægt er að slá inn 
númer Neyðarlínunnar þó að 
lyklaborð síma sé læst og það er 
ókeypis fyrir hringjandann.  - gh

Óvart hringt í Neyðarlínuna:

Tíu þúsund 
hringja óvart

SVEITARSTJÓRNARMÁL Samfylkingin 
í Grindavík hefur slitið meiri-
hlutasamstarfi sínu við Sjálfstæð-
isflokkinn. Oddviti Samfylkingar-
innar, Jóna Kristín Þorvaldsdóttir, 
staðfesti þetta við Fréttablaðið í 
gærkvöld. Þá var hún á leið á fund 
þar sem bæjarfulltrúar Samfylk-
ingar funduðu með framsóknar-
mönnum um myndun nýs meiri-
hluta í bænum. Hún sagðist eiga 
von á því að eftir fundinn yrði ein-
hverra tíðinda að vænta. Engin 
tíðindi höfðu enn borist af fundin-
um þegar Fréttablaðið fór í prent-
un. 

Að sögn Jónu Kristínar, sem er  
forseti bæjarstjórnar auk þess að 
vera oddviti Samfylkingarinnar, 
voru brestir í samstarfinu. „Í 
rauninni get ég bara sagt að það 
hefur verið skortur á trúnaði og 
meira samráði í málum sem hafa, 
finnst mér, skipt miklu máli.“ Hún 

vildi ekki telja upp nákvæmlega 
um hvaða mál væri að ræða, en 
sagði aðspurð að málefni Hita-
veitu Suðurnesja væru þeirra á 
meðal. „Hitaveitan er alltaf innan 
seilingar,“ sagði hún. Þar hefði 
verið skoðanaágreiningur, eða 
„meiningarmunur“ á milli flokk-
anna. 

Umdeild landakaup við Bláa 
lónið í upphafi kjörtímabils voru 
samkvæmt heimildum einnig 
ástæða meirihlutaslitanna. Jóna 
Kristín staðfesti að þessi umdeildu 
landakaup hefðu haft sitt að segja, 
en að þau væru aðeins eitt margra 
mála sem urðu til þess að ákveðið 
var að slíta samstarfinu.  - þeb

Samfylkingin ræðir við Framsókn um myndun nýs meirihluta í Grindavík: 

Meirihluti í Grindavík sprakk

JÓNA KRISTÍN Oddviti Samfylkingarinnar 
og forseti bæjarstjórnar fundaði ásamt 
samflokksmönnum sínum og bæjarfull-
trúum Framsóknarflokksins um myndun 
nýs meirihluta í Grindavík. 

KJARAMÁL „Já, ég er vongóð, það 
fer að styttast í yfirvinnubann og 
því meiri pressa á báða aðila því 
nær sem dregur,“ segir Elsa B. 
Friðfinnsdóttir, formaður Félags 
íslenskra hjúkrunarfræðinga. 

Fundi félagsins með samninga-
nefnd ríkisins var frestað í gær, 
en þráðurinn verður tekinn upp 
að nýju í dag.

Elsa segir ekkert eitt ágrein-
ingsatriði standa upp úr, verið sé 
að setja saman góðan heildar-
samning sem allir geti sætt sig 
við.  Yfirvinnubann hjúkrunar-
fræðinga skellur á klukkan 16 á 
fimmtudag, að öllu óbreyttu. 
 - kóþ

Viðræður hjúkrunarfræðinga:

Styttist óðum í 
yfirvinnubann

KÍNA Enn er of mikil loftmengun í 
Peking, höfuðborg Kína, aðeins 
mánuði áður en Ólympíuleikarnir 
verða haldnir þar, samkvæmt 
mælingum sem breska ríkisút-
varpið BBC framkvæmdi.

Mengunin mældist yfir 
viðmiðunarmörkum Alþjóðaheil-
brigðisstofnunarinnar sex daga af 
sjö. Einn daginn var hún sjöföld 
viðmiðunarmörkin. Yfirvöld í 
Kína segjast þó örugg um að 
loftgæðin verði komin í lag fyrir 
leikana.  - gh

Loft enn of mengað í Peking:

Menguð Peking

UMFERÐIN Lögregla stöðvaði konu 
með því að keyra á bíl hennar við 
hringtorg í íbúðarhverfi í Áslandi 
í Hafnarfirði.

Konan er ríflega tvítug og mun 
hafa verið mæld á ofsahraða á 
Hafnarfjarðarvegi og ekki 
stansað þegar lögregla gerði vart 
við sig. Hún er sögð hafa keyrt á 
flóttanum, langt yfir löglegum 
hraða, í gegnum íbúðahverfið.

Lögregla segir stúlkuna 
lítillega meidda og var hún færð 
til yfirheyrslu. Ekki var búið að 
færa til bókar í gærkvöld hvort 
hún var ölvuð eða ekki. - kóþ

Lögreglan elti ökuníðing:

Kona keyrði 
útaf í Áslandi

AÐ LOKNUM LEIK Konan er rúmlega 
tvítug og var færð til yfirheyrslu. Farþeg-
inn var einnig festur í járn að loknum 
eltingarleiknum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

SPURNING DAGSINS
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FLÓTTAMENN Íslensk yfirvöld nýta 
sér endursendingarréttinn í Dyfl-
innarsamningnum meira en allar 
aðrar norrænar þjóðir. Nærri 
tvisvar sinnum oftar en Finnar og 
ríflega fjórum sinnum oftar en 
Norðmenn, okkar næstu nágrann-
ar.

Alls sendu íslensk yfirvöld 38 
prósent flóttamanna í annað land 
með tilvísan í ákvæðið. Norðmenn 
sendu 8,6 prósent og Finnar 
21,68. 

Hafa ber í huga að mikill munur 
er á fjölda þeirra sem sækja um 
hér og erlendis. Þannig sóttu 6.528 
um hæli í Noregi en 42 á Íslandi.

„Við hjá Flóttamannastofnun 
leggjum áherslu á að samkvæmt 
Dyflinnarsamningnum þurfa lönd 
alls ekki að senda fólk til ríkisins 
sem tók fyrst við því,“ segir 
Hanne Mathiesen, talsmaður 
Flóttamannastofnunar Sameinuðu 
þjóðanna í Svíþjóð.

„Ríkin þurfa ekki að beita samn-
ingnum, hvert ríki getur séð um 
umsóknirnar sjálft. Sérstaklega á 
þetta við, ef ástæða er til að ætla 
að hælisleitandinn fái ekki rétt-
láta málsmeðferð í landinu sem 
hann er sendur til. Einnig ef ein-
staklingurinn er veikburða og ef 
fjölskyldutengsl koma til,“ segir 
hún.

Mathiesen segir stofnunina 
hvetja til þess að meðferð mála sé 
samræmd milli Evrópulanda.

„Svo þetta verði ekki lotterí. 
Fólk ætti ekki að fá mismunandi 
meðferð, eftir því í hvaða landi 
það sækir um hæli. Það á ekki að 
skipta máli. Þetta á að snúast um 
hvort fólkið þurfi á því að halda 
að vera veitt staða flóttamanns 
eða ekki,“ segir hún.

Allsherjarnefnd alþingis fjall-
aði um mál Pauls Ramses í gær. 
Atli Gíslason, þingmaður VG, 
segir að þar hafi fulltrúar Útlend-
ingastofnunar viðurkennt að full 

harkalega hafi verið farið í mál 
Pauls Ramses frá Kenía, eftir á að 
hyggja. Að Útlendingatofnun 
hefði ekki kannað aðstæður á 
Ítalíu: „Það þarf að finna lausn á 
þessu strax. Þá er ég fyrst og síð-
ast að hugsa um velferð barns-
ins,“ segir Atli. 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 
formaður Samfylkingarinnar 
sagði fréttamönnum í gær að 
henni virtist „harðneskjulegt“ að 
tvístra kenísku fjölskyldunni.

                                klemens@frettabladid.is

GENGIÐ 08.07.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

BANDARÍKIN, AP Bandarísk 
þingnefnd mælir með því að 
þingið setji lög, sem geri forseta 
skylt að leita samþykkis þingsins 
áður en hann lýsir yfir stríði á 
hendur öðru ríki.

Formenn nefndarinnar eru 
repúblikaninn James Baker og 
demókratinn Warren Christopher, 
en þeir eru báðir fyrrverandi 
utanríkisráðherrar Bandaríkj-
anna.

Í skýrslu nefndarinnar, sem 
kynnt var í gær, segir að núgild-
andi lög um stríðsrekstur séu 
meingölluð vegna þess að þar er 
ekki gert ráð fyrir að forseti og 
þing fari saman með stríðsyfir-
lýsingavald í Bandaríkjunum, 
heldur sé það vald alfarið á hendi 
forseta. - gb

Bandarísk þingnefnd:

Samþykki þings 
þurfi fyrir stríði

Vísum mest til Dyflinnar
Af Norðurlöndunum sendir Ísland hlutfallslega flesta aftur til fyrsta móttökuríkis. „Þetta á að snúast um 

hvort fólk þurfi á hælinu að halda eða ekki,“ segir talsmaður Flóttamannastofnunar SÞ í Svíþjóð.

FRÁ FUNDI ALLSHERJARNEFNDAR „Já, að sjálfsögðu finnst mér sjálfsagt að málið sé skoðað,“ segir Ellert B. Schram þingmaður. 
Allsherjarnefnd fundaði um málið í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Umsækjendur: 
Svíþjóð: 36.207
Noregur: 6.528
Danmörk: 2.226
Finnland: 1.434
Ísland: 42

Sendir heim á grundvelli Dyflinnar:
Svíþjóð: 3.709
Noregur: 560
Danmörk: 358
Finnland: 311
Ísland: 16

Hlutfall:
Svíþjóð: 10,24%
Noregur: 8,57%
Danmörk: 16,08%
Finnland: 21,68%
Ísland: 38,09%

ÍSLAND Í SAMANBURÐI VIÐ NÁGRANNALÖNDIN:

VEÐURSPÁ
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Á MORGUN 
Hæg, vestlæg átt.

FÖSTUDAGUR
Hæg, breytileg átt.
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VÆTA UM 
HELGINA  
Um helgina má 
búast við nokkrum 
breytingum á veðr-
inu. Er að vænta 
að það verði víðast 
fremur skýjað og 
sumstaðar dálítil 
væta, einkum 
sunnan og vestan 
til og þá meiri 
úrkoma á sunnu-
dag en laugardag. 
Hitinn verður þá 
um 10-15 stig.
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Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

Forstjóri Útlendingastofnunar hefur 
ekki viljað svara spurningum um mál. 
stofnunarinnar. Hvorki sértækum 
spurningum um mál Pauls Ramses, 
né almennum um stefnu yfirvalda og 
starfsemi stofnunarinnar.

Nokkrar spurningar 
sem hann svarar ekki:
■ Er ekki venja hjá Útlendingastofnun 
að láta fólk vita hvenær því verður 

vísað úr landi? Að minnsta kosti í 
mánuðum talið?
■ Hvernig skýrir þú hátt hlutfall 
brottvísana frá Íslandi, á grundvelli 
Dyflinnarsamningsins, miðað við hin 
Norðurlöndin?
■ Sendir Útlendingastofnun ekki þau 
gögn, sem umsækjendum um hæli 
fylgja, til þess lands sem tekur við 
þeim?
■ Hafið þið kannað aðstæður flótta-
manna á Ítalíu?
Dómsmálaráðherra svaraði heldur ekki.

SVARA ALLS EKKI

STJÓRNSÝSLA „Óvissan er slæm en 
við treystum því að unnið sé fag-
lega að málinu,“ segir Halldór H. 
Backmann, lögmaður veitingastað-
arins Óðals sem í meira en hálft ár 
hefur beðið niðurstöðu lögreglu-
stjórans á höfuðborgarsvæðinu 
varðandi nektardansleyfi.

Borgarráð veitti í nóvember nei-
kvæða umsögn um umsókn veit-
ingastaðanna Óðals, Bóhems og 
Vegas um leyfi til nektardanssýn-
inga. Þá réði Tjarnarkvartettinn 
svokallaði ríkjum í borgarstjórn.

Í ágúst 2007, þegar meirihluti 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknar-
flokks var við völd, hafði borgarráð 
hins vegar veitt jákvæða umsögn 

vegna nektardansleyfanna. Lög-
reglustjóri sendi þá málið aftur til 
umsagnar hjá borginni og fékk þá 
hina neikvæðu umsögn Tjarnar-
kvartettsins sem var borgar-

fulltrúum Sjálfstæðisflokks ekki að 
skapi. Tóku þeir undir með lög-
mönnum veitingastaðanna að borg-
arráð færi út fyrir hlutverk sitt sem 
umsagnaraðili með því að bera við 
sjónarmiðum um mansal og mann-
réttindi.

„Þetta er alger geðþóttaákvörð-
un,“ sagði Gísli Marteinn Baldurs-
son í Fréttablaðinu 24. nóvember í 
fyrra og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
tók í svipaðan streng: „Við verðum 
að gæta okkar að fara að lögum.“ 
sagði hann. Þótt sjálfstæðismenn 
séu nú við stjórn telur Halldór það 
litlu breyta því ótrúlegt sé að lög-
reglustjóri óski í þriðja sinn eftir 
umsögn borgarinnar. - gar

Eigendur nektardansstaða bíða enn eftir niðurstöðu lögreglustjóra um leyfi:

Nektardansstaðir enn í óvissu

HALLDÓR H. BACKMAN Lögmaður Óðals 
er ósáttur við stöðuna. FRÉTTABLAÐIÐ/E. ÓL
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JAMES BAKER Formaður þingnefndar 
sem vill takmarka völd forseta til að lýsa 
yfir stríði. NORDICPHOTOS/AFP

Eldur í bíl á gatnamótum
Eldur kviknaði í bifreið á gatnamótum 
Miklubrautar og Háaleitisbrautar um 
klukkan hálfeitt í fyrrinótt. Vel gekk 
að slökkva eldinn og hafði hann verið 
slökktur um fimmtán mínútum eftir 
að slökkvilið kom á vettvang. 

Reykur og ólykt frá potti 
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 
var kallað út að húsi í Sundahverfi í 
Reykjavík seint í fyrrinótt vegna reyks 
og ólyktar sem stafaði frá potti á 
eldavél. Engin eldur var í íbúðinni en 
slökkvilið reykræsti íbúðina.

LÖGREGLUFRÉTTIR

PERSÓNUVERND Allir starfsmenn 
dvalarheimilisins Grundar munu 
undirrita sérstakan samning þess 
efnis að þeir samþykki að 
tilkynna fjarvistir sínar til 
Heilsuverndarstöðvarinnar. 

Þetta er gert í kjölfar úrskurð-
ar Persónuverndar í apríl. Þar 
komst Persónuvernd að þeirri 
niðurstöðu að með skráningu 
upplýsinga um veikindi sautján 
ára gamallar starfsstúlku á 
Grund, án samþykkis forráða-
manna, hefði Grund brotið 
fyrrgreind lög. 

Heilsuverndarstöðin hefur nú 
eytt öllum upplýsingum um 
stúlkuna úr gagnagrunni. - þeb

Heilsuverndarstöðin bregst við: 

Upplýsingum 
um veikindi eytt
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Björn Gunnarsson skrifar: Hekla 
lækkaði verð á nýjum bílum 
sínum með miklu húllumhæi í 
maí. Viðskiptaráðherra og fleiri 
mættu í gleðina. Forseti ASÍ lýsti 
ánægju sinni með framtakið og 
forstjóri Heklu gerði mikið úr 
málinu og sagði þetta framtak 
þeirra framlag gegn verð-
bólgunni. Þeir auglýstu reyndar 
„allt að 17% lækkun“ sem reynd-
ist svo bara vera á einhverjum 
Audi sem seldist í örfáum eintök-
um. Lækkunin á algengustu bíl-
unum var ca 10% sem er hið 
besta mál. Nú hafa þeir hinsveg-
ar hækkað aftur. Þannig að fram-
lagið gegn verðbólgunni er greini-
lega hætt. 

Þann 2. maí birtist auglýsing frá 
Heklu þar sem meðal annars 
stóð: „Varanleg verðlækkun um 
allt að 17% er okkar framlag til 
að ná verðbólgunni niður“. Sama 
dag birtist frétt um málið í Frétta-
blaðinu. Með fréttinni fylgdu 
fimm dæmi um verðlækkanir. Nú 
hafa allir bílarnir í dæminu 
hækkað, um 110 til 265 þúsund 
krónur, eða að jafnaði um tæp-

lega fimm prósent (sjá 
töflu). „Varanlegur“ þýðir 
samkvæmt Orðabók 
Menningarsjóðs „það sem 

endist, varir lengi, end-

ingarmikill“. Rúmlega tveir mán-
uðir eru liðnir síðan verðbólgu-
framlag Heklu var kynnt. 

Ásamt Heklu var það helst Ikea 
sem reyndi að berjast gegn verð-
bólgunni. Þann 29. mars síðastlið-
inn mátti lesa í Fréttablaðinu að 
óbreytt verð héldist á öllum 
vörum Ikea til 15. ágúst næst-
komandi. Tilkynning var send í 
tilefni af fréttaflutningi um 

verðhækkanir á innfluttum 
vörum eins og húsgögnum og 
raftækjum vegna veikingar 
íslensku krónunnar. „Ikea mun 
standa við uppgefið verð eins og 
það er auglýst í Ikea-bæklingn-
um“, sagði í fréttinni. Þetta hefur 
gengið eftir. Von er á nýjum 
Ikea-bæklingi í byrjun september 
og þá má búast við verðhækkun-
um á vörum fyrirtækisins.

Hvernig gengur „Framlagið gegn verðbólgunni“?

Hekla búin að hækka, ekki Ikea

VERÐLÆKKUN FAGNAÐ Í BYRJUN MAÍ Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra í 
„húllumhæi“ með Sverri og Knúti Haukssonum hjá Heklu. 

Sendið umboðsmanni neytenda ábendingar eða sparnaðarráð á neytendur@frettabladid.is

DR. GUNNI gunnarh@frettabladid.is

VARANLEGU VERÐLÆKKUNARBÍLAR HEKLU
Tegund Fyrir lækkun Eftir lækkun Verð nú
VW Golf Treadline 1.6 beinsk. 2.560.000 2.280.000 2.390.000
Skoda Octavia 1.9 TDI sjálfsk. 3.050.000 2.770.000 2.890.000
Audi A4 TFSI beinsk. 5.090.000 4.220.000 4.430.000
Mitsubishi Pajero DID sjálfsk. 5.970.000 5.350.000 5.615.000
KIA Sorento EX 2.5 4.420.000 3.995.000 4.190.000

HEILBRIGÐISMÁL Stóru heilbrigðis-
stofnanirnar úti á landi eiga við 
rekstrarvanda að stríða. Einkum 
er ástandið slæmt á Heilbrigðis-
stofnun Austurlands, HSA, en þar 
nemur hallinn eftir fyrstu fimm 
mánuði ársins rúmum 200 milljón-
um króna. „Við erum í úlfakreppu 
og sívaxandi rekstrarvanda,“ 
segir Stefán Þórarinsson, fram-
kvæmastjóri lækninga á HSA. 

Heilbrigðisstofnun Austurlands 
fékk tíu pró-
sentum minni 
fjárveitingu en 
gert var ráð 
fyrir að sam-
kvæmt rekstr-
aráætlun stjórn-
enda og veltir 
rúmum tveimur 
milljörðum 
króna á þessu 
ári. Heilbrigðis-
stofnunin er nú 

komin í vanskil við birgja og 
ástandið er erfitt. 

„Það verður erfiðara og erfið-
ara að reka stofnunina. Hún hefur 
verið að ganga í gegnum breyting-
ar, fólki hefur fjölgað mikið og 

álag verið vegna byggingafram-
kvæmda. Þessi vöxtur hefur að 
hluta til verið greiddur af sértekj-
um vegna álversins eða stíflunnar. 
Við höfum misst þessar tekjur 
með minnkandi framkvæmdum,“ 
segir Stefán. 

„Íbúum og starfsmönnum 
álversins þurfum við að sinna eftir 

sem áður. Við þurfum að reka sex 
vinnusvæði og tólf vinnustaði og 
veita aðallega grunnþjónustu. Við 
getum ekki látið þetta hverfa, 
lokað og vísað á LSH eða Reykja-
vík. Við erum í vanda og það er 
ekki gott,“ segir hann. 

Stefán segir að stjórnendur hafi 
strax í upphafi ársins gert heil-

brigðisráðuneytinu grein fyrir að 
þetta væri stærri vandi en svo að 
þeir gætu ráðið einir við hann. 
„Maður skilur að ráðuneytið hefur 
ekki mörg úrræði. Þegar fjárveit-
ingin er svona kröpp er það í 
klemmu með málið,“ segir Stefán. 

Fleiri stofnanir úti á landi eiga 
við fjárhagsvanda að stríða. Þor-
valdur Ingvarsson, framkvæmda-
stjóri á Fjórðungssjúkrahúsinu á 
Akureyri, FSA, segir hallann 60 
milljónir króna eftir fyrstu fimm 
mánuði ársins. Beðið er fjárauka-
laga. Á Ísafirði nemur hallinn 
tæpum 24 milljónum en Þröstur 
Óskarsson framkvæmdastjóri 
býst við að staðan skáni eftir því 
sem líður á árið. Útgjöld dreifist 
ójafnt yfir árið þess vegna batni 
staðan. Á Akranesi nemur hallinn 
tæpum 14 milljónum krónum, 
meðal annars vegna launaþróun-
ar. Sigríður Snæbjörnsdóttir, for-
stjóri Heilbrigðisstofnunar Suður-
nesja, HSS, sendi frá sér þau 
skilaboð nýverið að nauðsynlegt 
væri að draga úr þjónustu heilsu-
gæslunnar vegna fjárskorts. Hún 
er nú í viðræðum við ráðuneytið. 
 ghs@frettabladid.is

ÞORVALDUR 
INGVARSSON

Rekstur Heilbrigðisstofnunar 
Austurlands er í uppnámi
Heilbrigðisstofnanir úti á landi eiga við rekstrarvanda að stríða. Sérstaklega er ástandið slæmt á Austur-

landi þar sem stjórnendur ráða ekki einir við vandann. „Erum í úlfakreppu,“ segir framkvæmdastjóri.

STÖÐUGT ERFIÐARA Heilbrigðisstofnun Austurlands er í verulegum fjárhagsvanda 
og meðal annars komin í vanskil við birgja. „Það verður erfiðara og erfiðara að reka 
stofnunina,“ segir Stefán Þórarinsson lækningaforstjóri. 
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is

Servíettur NexxStyle 39x39cm 80stk, ýmsir litir

Satiné Clean, gólfsápa
Brial Clean, alhliða hreinsiefni
Kristalin Clean, baðherbergishreinsir
Into WC Clean

Lotus eldhúsrúllur Lotus WC pappír
Lotus Maraþon Plus Lotus WC Júmbó 
Lotur T-Þurrkur 
Lotus V-Þurrkur

Nánari upplýsingar 

veita sölumenn og 

ráðgjafar RV 

Umhverfisvottaðar vörur
- fyrir sumarbústaðinn, veiðihúsið og ...

HEILBRIGÐISMÁL Guðlaugur Þór 
Þórðarson heilbrigðisráðherra 
hefur kynnt fyrir ríkisstjórn 
samning um þjónustu heimilis-
lækna á læknastofum utan 
heilsugæslustöðva. Þetta er 
rammasamningur til fimm ára. 
Á grundvelli hans er stefnt að 
útboði á rekstri læknastofu 
þriggja til fimm heimilislækna á 
höfuðborgarsvæðinu síðar á 
árinu.  

Samningurinn miðast við að 
þrír eða fleiri heimilislæknar 
sameinist um faglegt samstarf 
og rekstur heilsugæslu- og 
læknastöðvar. Þjónustan skal að 
jafnaði unnin á læknastofunni 
en læknum verður einnig 
auðveldað að sinna vitjunum hjá 
sjúklingum sem ekki eiga 
heimangengt.

Unnið er að gerð sambærilegs 
samnings við sjálfstætt starf-
andi hjúkrunarfræðinga. - ghs

Nýr rammasamningur:

Útboð á rekstri 
læknastofu

LJÓSMÆÐUR „Líðan og öryggi 
kvenna er í húfi“, segir í áskorun 
sem var lesin fyrir utan stjórnar-
ráðið í gærmorgun áður en ríkis-
stjórnarfundur hófst. 

Stuðningsfólk ljósmæðra fjöl-
mennti á baráttufund fyrir utan 
stjórnarráðið í gærmorgun til að 
styðja við launabaráttu þeirra. 
Eydís Hentze sem var einn skipu-
leggjenda fundarins segir málið 
vera rammpólítískt.

„Þetta er kvennastétt sem þjón-
ustar einungis konur. Starf þeirra 
er táknrænt fyrir sjálfræði 
kvenna og yfirráða þeirra yfir 
eigin líkama. Þannig er þetta mál 
mjög pólitískt, því það snýst um 

grunnréttindi kvenna,“ segir 
Eydís.

Í áskoruninni voru tíunduð lof-
orð stefnuyfirlýsingar ríkisstjórn-
arinnar. „Ríkisstjórn sem stefnir 
að jafnrétti í reynd getur ekki virt 
þarfir og störf kvenna að vettugi, 
heldur verður hún að beita sér í 
þágu stéttarinnar [ljósmæðra] og 
fæðandi kvenna.“

Geir H. Haarde forsætisráð-
herra tók við áskorun stuðnings-
hópsins. „Mál sem þessi eru ekki 
leyst fyrir framan stjórnarráðið 
heldur er þetta gert við samninga-
borðið. Þið vinnið gríðarlega mik-
ilvæg störf og ég vona að það gangi 
vel að leysa þetta mál á réttum 

vettvangi,“ sagði Geir þegar 
honum var afhent áskorunin. - vsp

Stuðningsfólk ljósmæðra fjölmennti fyrir framan stjórnarráðið í gærmorgun:

Segja málið rammpólítískt

STUÐNINGSFÓLK LJÓSMÆÐRA Afhent 
var áskorun til ríkisstjórnarinnar um að 
leiðrétta laun ljósmæðra.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

DANMÖRK Ásatrúarmenn í 
Danmörku, sem trúa á norrænu 
guðina Þór, Óðin og Loka, fá nú í 
fyrsta sinn sinn eigin grafreit. 

Sveitarfélagið Óðinsvé hafa 
gefið grænt ljós á að koma upp 
grafreit að heiðnum sið í Assis-
tens-kirkjugarðinum í miðbæ 
Óðinsvéa síðar á þessu ári. Áður 
hafa ásatrúarmenn geta valið 
milli þess að láta dreifa ösku 
sinni úti á hafi eða að hljóta 
legstað í kirkjugarði. 

Fjöldi félaga í stærsta ásatrúar-
félaginu í Danmörku, Forn siðr, 
hefur þrefaldast frá því að félagið 
fékk formlega stöðu sem trúfélag 
í Danmörku árið 2003. - ghs

Danskir ásatrúarmenn:

Fá eigin grafreit 
í Óðinsvéum

Vilt þú nýja ríkisstjórn?
Já 68,4%
Nei 31,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ertu ánægð/ur með nýjar tillög-
ur um skipulag á Kársnesi?

Segðu skoðun þína á visir.is

Dæmdur smyglari ók á lyfjum
Tæplega fertugur maður hefur verið 
dæmdur til að greiða 100 þúsund 
króna sekt í ríkissjóð fyrir akstur undir 
áhrifum amfetamíns og ofvirknilyfja. 
Hann var einnig sviptur ökurétti í 
átta mánuði. Maðurinn hlaut nýverið 
dóm fyrir aðild að innflutningi á 700 
grömmum af kókaíni. 

DÓMSMÁL

KJÖRKASSINN



Munið eftir hjálmunum
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1 Hvar rís metanstöð sem taka 
á í notkun í ágúst?

2 Hvað heitir sonur Keníu-
mannsins Pauls Ramses sem 
vísað var úr landi fyrir helgi?

3 Hvaða fræga leikskáld og 
leikara hefur Baltasar Kor-
mák ur ráðið til að leika stórt 
hlutverk í nýrri Hollywood-
mynd?  

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

JAPAN, AP Gagnrýnisraddir segja 
markmið G8-hópsins um að draga 
verulega úr losun gróðurhúsaloft-
tegunda, sem samþykkt voru á 
leiðtogafundi hópsins í Japan í 
gær, vera innantóm orð sem hafi 
lítil áhrif í raun.

Leiðtogafundurinn samþykkti í 
gær að stefnt skuli að því að draga 
úr losun gróðurhúsalofttegunda 
um 50 prósent fyrir árið 2050. Á 
síðasta ári höfðu leiðtogar sömu 
ríkja samþykkt, á fundi sínum í 
Heiligendamm í Þýskalandi, að 
íhuga alvarlega hvort ekki skuli 
stefna að þessu markmiði.

„Að staðfesta niðurstöður síð-
asta fundar telst varla stórkost-
legur árangur,“ segir Kim 
Carstensen hjá Alþjóðanáttúru-
verndarsjóðnum WWF. „Þetta litl-
ar framfarir eftir heilt ár af 
ráðherrafundum og samninga-
viðræðum eru ekki aðeins glatað 
tækifæri, heldur vantar hættulega 
mikið upp á það sem þarf til að 
bjarga fólki og náttúru frá lofts-
lagsbreytingum.“

Á fundinum, sem í ár er haldinn 
í Toyako í Japan, sitja æðstu ráða-
menn Bandaríkjanna, Bretlands, 
Frakklands, Ítalíu, Japans, Kan-
ada, Rússlands og Þýskalands.

Mikið hefur verið þrýst á leið-
toga þessara helstu efnahagsvelda 
heims um að ná samkomulagi í 
loftslagsmálum, ekki síst þar sem 
lítið hefur miðað í viðræðum á 
vegum Sameinuðu þjóðanna um 
framhald Kyoto-bókunarinnar.

Jose Manuel Barroso, forseti 
framkvæmdastjórnar Evrópu-
sambandsins, segir þó að þessi 
loftslagsmarkmið G8-ríkjanna 
muni auðvelda samningaviðræður 
á vettvangi Sameinuðu þjóðanna.

Leiðtogar G8-ríkjanna lýstu 
jafnframt í gær yfir miklum 
áhyggjum sínum af hækkandi 
olíuverði og matvöruverðshækk-
unum, sem stofni efnahag heims-
ins í voða. Þeir sögðust þó bjart-
sýnir á horfurnar til lengri tíma 
litið.

Nicolas Sarkozy Frakklandsfor-
seti hefur lagt mikla áherslu á að 
upprennandi efnahagsveldi á borð 
við Kína og Indland fái aukið vægi 
á hinum árlegu fundum G8-hóps-
ins. Á næsta ári verður leiðtogum 
Kína, Indlands, Brasilíu, Suður-
Afríku og Mexíkó boðið að sitja 
vinnufundi með G8-hópnum í einn 
dag á leiðtogafundinum, sem þá 
verður haldinn á Ítalíu. 

 gudsteinn@frettabladid.is

Árangurinn 
sagður lítill
Leiðtogafundur G8-ríkjanna hefur samþykkt al-

menna stefnu í loftslagsmálum, en án skuldbind-

inga. Gagnrýnendur segja markmiðin of hógvær. 

Fundinum í Japan lýkur í dag.

LEIÐTOGAR RÆÐAST VIÐ Nicolas Sarkozy Frakklandsforseti, George W. Bush Banda-
ríkjaforseti, Dmitri Medvedev Rússlandsforseti og Gordon Brown forsætisráðherra 
Bretlands. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SJÁVARÚTVEGUR Hægt væri að 
byggja upp samkeppnishæfa 
kræklingarækt á Íslandi líkt og 
gert hefur verið í Kanada.

Þetta er mat nefndar sem sjáv-
arútvegsráðherra skipaði seint á 
síðasta ári til að kanna stöðu og 
möguleika kræklingaræktar á 
Íslandi.

Eftirspurn eftir kræklingi vex 
auk þess sem nefndin telur lík-
legt að verðið haldist hátt vegna 
skorts á hefðbundnum ræktunar-
svæðum kræklings í Evrópu. Þá 
falli uppskerutími á Íslandi vel að 
sveiflum í ræktuninni annars 
staðar.

Nefndin vill að skipaður verði 
samráðshópur um ræktunina sem 

komi með hugmyndir til ráðherra 
um ræktunarsvæði. Til þess þarf 
að kanna heilnæmi svæðanna og 
leggja mat á tíðni eitraðra svif-
þörunga.

Einnig er lagt til að mælingar á 
þörungaeitri og kadmíum í upp-
skeru verði í upphafi fjármagn-
aðar úr ríkissjóði. 

Nefndin telur mikilvægt að 
hægt verði að sækja um styrki í 
opinbera sjóði til þess að aðlaga 
ræktunartækni að hverju svæði 
fyrir sig. 

Einnig er lagt til að sjávar-
útvegs- og landbúnaðarráðuneyt-
ið láti kanna bestu leiðir fyrir 
ferskan krækling á Evrópu-
markað.  - ht

Nýtt mat nefndar sjávarútvegsráðherra:

Kræklingarækt 
möguleg á Íslandi

IÐNAÐUR Sveitarfélögin Garður og 
Reykjanesbær hafa afturkallað 
byggingarleyfi fyrir álveri í 
Helguvík og gefið út ný í staðinn.

Ástæðan er sú að eldri útgáfa 
leyfisins hefði mátt vera staðfest 
af ráðherra sveitarstjórnarmála, 
samgönguráðherra, en hans 
samþykkis var víst ekki leitað.

Nú hefur nýtt leyfi verið gefið 
út og á þann hátt að ekki er þörf 
fyrir ráðherrasamþykki.

Náttúruverndarsamtök Íslands 
ætla að kæra nýju leyfin, enda 
hafi í þeim ekki verið tekin 
afstaða til álits Skipulagsstofnun-
ar um álverið. 

Samtökin rifja upp í tilkynn-
ingu að í því áliti hafi sagt að 
ganga þyrfti frá losunarheimild-
um fyrir iðnaðinn í Helguvík, sem 
og orkuöflun og öðru, áður en 
hafist væri handa við að byggja 
álverið.     - kóþ

Leyfi fyrir álveri afturkallað:

Spyrðu ekki 
ráðherrann

LÖGREGLUFRÉTTIR Tveimur 
ferða mönnum var bjargað úr 
sjálfheldu í þoku í Eyrarfjalli við 
Ísafjörð í fyrrinótt. 

Ferðamennirnir, sænsk kona og 
franskur maður, höfðu lagt í 
göngu á fjallið undir kvöld. Um 
miðnætti skall á svartaþoka, 
ferðamennirnir komust því ekki 
niður aftur og höfðu samband við 
lögreglu.

Björgunarsveitarmenn ásamt 
lögreglu fóru og sóttu fólkið sem 
fannst um klukkan tvö í fyrrinótt. 
Fólkið var komið niður af fjallinu 
ríflega klukkustund síðar, þreytt 
en að öðru leyti vel á sig komið. 
 - ht

Ferðamenn í kvöldgöngu:

Bjargað úr sjálf-
heldu í þoku

HÚSNÆÐISMÁL Húsaleiga og hús-
sjóður í íbúðum Byggingafélags 
námsmanna (BN) munu hækka um 
15 prósent um næstu mánaðamót. 
Þetta kemur fram í tilkynningu á 
heimasíðu félagsins. 

Einnig kemur fram að félagið 
horfist um þessar mundir í augu 
við óvæntan rekstrarvanda sem 
bregðast þurfi við. Sigurður Grétar 
Ólafsson, formaður stjórnar BN, 
vildi ekki greina Fréttablaðinu frá 
því í hverju rekstrarvandinn felst. 
Í síðustu viku var greint frá því að 
leiga á Stúdentagörðum fyrir 
Háskóla Íslands, sem Félagsstofn-
un stúdenta rekur, muni hækka um 
5,25 prósent vegna hækkunar á 

fasteignagjöldum. Sigurður segir 
þessa hækkun á fasteignagjöldum 
aðeins vera eina af mörgum ástæð-
um fyrir hækkunum BN.

Efnahagsbrotadeild ríkislög-
reglustjóra hefur málefni bygg-
ingafélagsins til rannsóknar. For-
ráðamenn þess lögðu fram kæru 
eftir ítarlega úttekt KPMG á rekstri 

félagsins í kjölfar skyndilegs brott-
hvarfs fyrrum stjórnarformanns. 
Grunur leikur á að fyrrum forráða-
menn félagsins hafi hagnast veru-
lega á því, meðal annars með því að 
semja við framkvæmdaaðila án 
útboðs og nota eigin fyrirtæki til að 
flytja inn búnað í stúdentaíbúðirnar 
og selja á of háu verði. - þeb

Óvæntur rekstrarvandi veldur hækkunum hjá Byggingafélagi námsmanna:

Leiga hækkar um 15 prósent
Byggingafélag námsmanna á og 
rekur um 530 íbúðir. 26 þeirra eru 
á Laugarvatni og mun leiga á þeim 
ekki hækka. 
Dæmi um verðmun: 
■ Einstaklingsíbúð við Kapellustíg 

kostar nú í heild 67.137 krónur en 
mun við 15 prósenta hækkun fara í 
77.013 krónur. 
■ Paraíbúð við Kapellustíg kostar nú 
85.583 krónur en mun með 15 pró-
senta hækkun fara í 98.033 krónur. 

MEÐALÍBÚÐ HÆKKAR UM 10 ÞÚSUND

VEISTU SVARIÐ?
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REYKJAVÍK „Um leið og ég vil þakka 
fyrir umsókn þína um starf mann-
réttindastjóra, vil ég tilkynna þér 
að búið er að ráða í starfið.“ Þetta 
segir í tölvupósti sem umsækjend-
ur um stöðu mannréttindastjóra 
Reykjavíkur fengu tilkynningu 
um síðastliðinn föstudag. Enn er 
ekki búið að skipa í stöðuna.

Á föstudaginn var tilkynnt að 
ráðgjafarnefnd hafi mælt með því 
að Anna Kristinsdóttir fyrrver-
andi borgarfulltrúi Framsóknar-
flokksins yrði skipuð mannrétt-
indastjóri Reykjavíkurborgar. 
Anna er með BA-próf í stjórn-
málafræði. Ekki er enn búið að 
samþykkja tillöguna í borgarráði 
en umsækjendum var sagt að búið 
væri að skipa í stöðuna. 

„Ég gerði mistök og mér þykir 
það mjög leiðinlegt. Mig langaði 
bara að láta umsækjendurna vita 
áður en fjölmiðlar fengju upplýs-
ingar um þetta. Í öllum flýtinum 
urðu mér á mistök,“ segir Anna 
Gunnhildur Ólafsdóttir, sérfræð-
ingur á skrifstofu borgarstjóra. 
Hún er ein af þeim sem störfuðu í 
ráðgjafarnefndinni og sú sem 
sendi tölvupóstinn.

Í Fréttablaðinu í síðustu viku 
var sagt frá því að reynt fólk í 
mannréttindamálum hefði ekki 
verið boðað í viðtal. Þar af er einn 
með embættispróf í lögfræði og 
einn er fyrrverandi formaður 
Öryrkjabandalagsins. 

Stefán Einar Stefánsson, sið- og 
guðfræðingur og einn umsækj-

enda um starfið, segir auðvitað 
ekkert óeðlilegt við það að einn sé 
ráðinn á endanum en tölvupóstur-
inn hafi komið sér á óvart.  

„Þetta er til vitnis um slæm 
vinnubrögð. Mér finnst þetta 
móðgun við kjörna fulltrúa sem 
enn eiga eftir að taka ákvörðun 
um hvort hún verði skipuð,“ segir 
Stefán.

Umsóknarfrestur til að sækja 
um stöðu mannréttindastjóra 
Reykjavíkur rann út 26. maí. 
Umsækjendur um starfið voru 23 
en sex voru boðaðir í viðtöl hjá 
þriggja manna ráðgjafarnefnd.

Tillagan um skipun Önnu í stöðu 
mannréttindastjóra verður lögð 
fram á fundi borgarráðs næst-
komandi fimmtudag til samþykkt-
ar eða synjunar. 

 vidirp@frettabladid.is

Umsækjendum 
sagt að búið 
væri að ráða
Umsækjendum um starf mannréttindastjóra 

Reykjavíkur var sagt í tölvupósti að búið væri að 

ráða í stöðuna án þess að enn sé búið að því. Send-

andi tölvupóstsins segir þetta hafa verið mistök. 

REYKJAVÍK Tilkynnt var um ráðningu í stöðu mannréttindastjóra Reykjavíkur áður en 
til hennar kom.   FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

STEFÁN EINAR STEFÁNSSON Hann segir 
tölvupóstinn vera til vitnis um slæm 
vinnubrögð.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

GAY PRIDE Þátttakendur í skrúðgöngu 
samkynhneigðra í Madríd á Spáni 5. 
júlí stilla sér upp fyrir ljósmyndara.
 NORDICPHOTOS/AFP

LANDBÚNAÐUR Bændasamtök 
Íslands (BÍ) hafa ákveðið að bjóða 
bændum í fjárhagserfiðleikum 
ókeypis fjármálaráðgjöf í kjölfar 
skoðanakönnunar sem benti til 
mikillar eftirspurnar eftir slíkri 
ráðgjöf meðal bænda.

„Hækkandi aðfangaverð og 
vaxtakostnaður er [bændum] erf-
iður og við reynum að bregðast 
við því,“ segir Eiríkur Blöndal, 
framkvæmdastjóri BÍ. „Það eru 
ábyggilega sóknarfæri í því að 
fara yfir stöðu á lánum, möguleika 
á hagræðingaraðgerðum og áætl-
anir um hvernig hægt sé að komast 
í gegnum þetta.“

Farið verður að bjóða upp á ráð-
gjöfina í lok þessa mánaðar, að 
sögn Gunnars Guðmundssonar, 
forstöðumanns ráðgjafasviðs BÍ. 
„Tilgangur okkar er að aðstoða 
bændur við að leita leiða ásamt 

lánastofnunum út út þeim vanda 
sem þeir eru í,“ segir hann.

Gunnar segir bændasamtökin 
hafa í nokkur ár veitt almenna 
fjármálaráðgjöf til bænda, en 
þetta sé viðbót fyrir þá sem séu í 
sérstökum erfiðleikum.  - gh

Bændasamtök Íslands bjóða fjármálaráðgjöf:

Bændur í kröggum

SAUÐFÉ Hækkandi aðfangaverð og 
vaxtakostnaður hefur komið illa við 
marga bændur. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

AFGANISTAN, AP Leyniþjónusta Pak-
istans aðstoðaði við sprengjutil-
ræðið í Kabúl í Afganistan í fyrra-
dag. Þetta segir í skýrslu 
varnarmálaráðuneytis Afganist-
ans.

Minnst 41 lést og um hundrað og 
fimmtíu særðust þegar bíl-
sprengja sprakk utan við sendiráð 
Indlands í Kabúl, höfuðborg 
Afganistans. Árásin var sú blóð-
ugasta frá falli talibana árið 2001.

Pakistanar neita aðild og segj-
ast engan hag hafa af því að grafa 
undan stöðugleika í Afganistan. 
Pakistan var þó eitt fárra ríkja 
sem viðurkenndi stjórn talíbana 
árin 1996 til 2001. Margir leið-

togar talíbana voru menntaðir í 
Pakistan og nokkur söguleg tengsl 
eru milli talíbana og leyniþjónustu 
Pakistans. Auk þess hafa Pakist-
anar lengi deilt við Indverja og 
vantreysta hjálparstarfi þeirra í 
Afganistan.

Sumir sérfræðingar kenna Pasj-
túnum, stærsta afganska þjóðern-
ishópnum, um árásina. Pasjtúnar 
séu kjölfestan í andspyrnu talí-
bana við ríkisstjórn Afganistans 
og heri Atlantshafsbandalagsins 
og álíti Indverja óvini.

Ráðamenn í Afganistan  og Ind-
landi hafa sagt að árásin muni 
ekki hafa áhrif á samband þjóð-
anna. - gh

Afganar saka Pakistana um aðild að sprengjutilræði sem kostaði tugi mannslífa:

Pakistanar sakaðir um aðild

SPRENGJUVETTVANGURINN Ofbeldi 
hefur færst í aukana í Afganistan undan-
farna mánuði. NORDICPHOTOS/AFP

ESB „Greinin kemur mér ekki á 
óvart því Einar Ben hefur verið 
talsmaður þess í mörg ár að 
ganga í ESB,“ sagði Geir H. 
Haarde forsætisráðherra eftir 
ríkisstjórnarfund í gærmorgun.

Jónas H. Haraldz, fyrrverandi 
bankastjóri, og Einar Benedikts-
son, fyrrverandi sendiherra, birtu 
sameiginlega grein í Morgunblað-
inu á laugardaginn þar sem þeir 
hvöttu íslensk stjórnvöld 
eindregið til þess að sækja um 
aðild að Evrópusambandinu. 
Greinin vakti töluverða umræðu 
vegna þess að bæði Jónas og 
Einar eru sjálfstæðismenn og 
stefna flokksins hefur ekki 
hneigst í átt til ESB.

„Ég þekki þessa menn vel og 
met þá mikils en er ósammála 
þeim í þessu máli,“ sagði Geir. 
 - vsp

Geir ósammála ESB-grein:

Greinin kemur 
ekki á óvart

DÓMSMÁL Tvítugur Ísfirðingur 
hefur verið ákærður fyrir brot 
gegn valdstjórninni, en hann 
hótaði tveimur lögreglumönnum 
ítrekað lífláti og ofbeldi eftir að 
þeir handtóku hann í febrúar 
síðastliðnum.

Maðurinn lét meðal annars þau 
orð falla að þetta væri þeirra 
síðasta vakt, þeir væru búnir að 
vera, þeir væru báðir dauðir en 
yrðu jafnframt báðir drepnir, og 
að hann skyldi fá tiltekinn mann 
til að valda þeim líkamstjóni og 
drepa þá.

Maðurinn játaði sök við 
þing         festingu og var málið þegar 
dóm  tekið. Dæmt verður 17. júlí. - sh

Hótaði lögregluþjónum lífláti:

Þetta er ykkar 
síðasta vakt



Vnr. 54930025

Slöngutengi
DAYE slöngutengi og úðari.  

1.690
Fullt verð:  2.605

Vnr. 85551083/183

Útimálning
BYKO úti- og innimálning, gljástig 6, ljósir litir, 10 l.

34.900
Fullt verð:  44.900

Vnr.  50630104

Gasgrill
Outback gasgrill, tvískiptur járnbrennari, 3 

pottbrennarar, Grillflötur 63x48cm, Grillgrind er úr 

postulínshúðuðu pottjárni, Neistakveikjari, Hitamælir, 

Efri grind, þrýstijafnari og grillsteinar fylgja, Svart 

postulínshúðað lok, 11,8 KW.

14.900
Fullt verð:  26.900

Vnr. 88015963

Hundakofi
Hundakofi, 99x87x80 cm.

Vnr. 87951160

Kælibox
Kælibox á hjólum. 55L 12V.

14.900
Fullt verð:  19.900

Vnr. 88012341

Vindsæng
Vindsæng, 76x190x20 cm.

990
Fullt verð:  1.990

9.900
Fullt verð:  13.900

Vnr. 53323165

Sláttuorf
WARRIOR sláttuorf, 25cc  tvígengis bensín-

mótor, 0,7 hestöfl, sláttubreidd 38-43 cm, 

þyngd 3 kg.

5.900
Fullt verð:  9.900

29.900
Fullt verð:  59.900

Vnr. 41616010

Garðstóll
MILAN garðstóll,

 Iron Wood viður.

Sessa fylgir ekki með.

2.990

Vnr. 79290094

Hjólbörur
Hjólbörur, 80 l.

Vnr. 54930605

Slönguvagn
DAYE slöngukefli. 1/2” slanga 15m með úðara.

2.190
Fullt verð: 3.890

Vnr. 41616052

Garðborð
Átthyrnt garðborð með 

innfelldum snúningsdisk, 

1770x30 mm, Iron Wood viður.

29.900
Fullt verð:  34.900

Vnr. 53323076

Sláttuvél
PARTNER sláttuvél með BRIGGS & STRATTON mótor, 

sláttubreidd 53 cm, stillanleg sláttuhæð.

3.990
Fullt verð:  4.990

Vnr.  50632105

Ferðagasgrill
MR GRILL ferðagasgrill, 

grillflötur 38x37 cm, hita-dreifiplata, 2,6kW.  

Þrýstijafnari og slanga fylgja ekki. Hægt  að nota 

við flestar gerðir gaskúta.

5.390

Vnr.  89410150-2650

Viðarvörn 
PINOTEX CLASSIC viðarvörn, svört, tekk og pine, 6 l.

0

3.990
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FRÉTTASKÝRING: Surtsey

Surtsey hefur verið færð 

á heimsminjaskrá UN-

ESCO. Þetta er fyrst og 

fremst viðurkenning en 

mun einnig hafa áhrif á 

ferðamannaiðnað.

Surtsey varð í gær annað svæðið 
hér á landi, á eftir Þingvöllum, til 
að komast á heimsminjaskrá 
UNESCO. Þetta var ákveðið á 
fundi heimsminjaráðsins í 
Québec í Kanada í fyrrakvöld.

Surtsey myndaðist í eldgosi 
sem hófst árið 1963 og er mesta 
neðansjávareldgos sem orðið 
hefur á sögulegum tíma. Hún er 
nú tæplega helmingi minni en 
þegar hún reis úr sæ, eða tæplega 
1,5 ferkílómetri. Þrátt fyrir að 
hún sé berskjölduð gegn ágangi 
sjávar hefur hún verið vernduð 
sérstaklega vel gegn ágangi 
manna en hún var friðuð nokkru 
áður en gosinu sjálfu lauk.

Að þessu leyti er eyjan einstök 
í heiminum. Hvergi annars stað-
ar hefur verið hægt að fylgjast 
með landtöku og þróun lífs á eyju 
nánast frá fyrsta degi. Þetta er í 
raun lykilatriðið í rökstuðningi 
heimsminjaráðsins þar sem 
kemur fram að vegna þess að 
eyjan hefur verið vernduð frá 
upphafi veiti hún heiminum 
„ósnortna náttúrulega rannsóknar-
stofu“. 

„Lífríki eyjarinnar verður 
sífellt fjölbreyttara og ekkert 
hefur dregið úr landnámi líf-
vera,“ segir Borgþór Magnússon 
plöntuvistfræðingur. Alls hafa 89 
fuglategundir greinst í eyjunni, 
þar af átta varpfuglar. Þar hafa 
og fundist hrúðurkarlar, kross-

fiskar, selir og fjöldamörg sjáv-
ardýr til viðbótar. Auk þess hafa 
ýmsar tegundir fléttna, mosa og 
háplantna numið land á eyjunni 
auk skordýra, svo lítið brot af 
fjölbreyttu lífríkinu sé upp talið.

„Þetta er mikil viðurkenning 
fyrir Surtseyjarfélagið en fyrst 
og fremst þá vísindamenn sem 
hafa starfað í eyjunni en þeir hafa 
að mínu mati unnið einstakt 
afrek,“ segir Steingrímur Her-
mannsson sem hefur verið for-
maður Surtseyjarfélagsins frá 
upphafi. Hann bætir því við að 
rannsóknirnar hefðu verið útilok-
aðar án hjálpar Landhelgisgæsl-
unnar sem hefur flutt vísinda-
menn að kostnaðarlausu út í eyna. 
„Við erum afar þakklátir gæslunni 
fyrir það.“

„Fyrst og fremst mun þetta 
geta haft mikil áhrif á ferða-
mennsku í Vestmannaeyjum. 
Margir ferðamenn leggja sig sér-
staklega eftir því að heimsækja 
heimsminjastaði hvar sem er í 
heiminum,“ segir Ragnheiður 
Þórarinsdóttir, tengiliður Íslands 
við heimsminjaskrifstofu UNES-
CO, sem situr fundinn í Québec. 
Hún segir Íslendinga þurfa að 
bera aukna ábyrgð í kjölfar 
ákvörðunarinnar. „Ísland hefur 
tekið á sig þá ábyrgð að gæta 
Surtseyjar í framtíðinni fyrir alla 
heimsbyggðina því hún er ekki 
lengur bara merkileg fyrir okkur 
og okkar náttúrusögu heldur 
allan heiminn.“

 gudmundure@frettabladid.is

Surtsey á 
lista UNESCO 

Tilgangur heimsminjaskráarinnar 
er að flokka og varðveita staði sem 
teljast sérstaklega merkilegir frá 
menningar- eða náttúrufræðilegu 
sjónarmiði og teljast tilheyra sameig-
inlegri arfleifð mannkynsins. 
Svokallað Heimsminjaráð ákveður 

hvaða staðir komast á skrána á 
fundum sínum sem haldnir hafa 
verið árlega frá árinu 1972. Síðan þá 
hafa 855 staðir verið settir á listann, 
auk þeirra sem hljóta samþykki á 
fundinum núna.  
Þingvellir komust á skrána árið 2004.

HEIMSMINJASKRÁ UNESCO

FRÉTTASKÝRING
GUÐMUNDUR E. S. LÁRUSON
bjorn@frettabladid.is

SURTSEY Nafn eyjarinnar er tekið úr norrænni goðafræði. Í Völuspá er fjallað um 
Surt hinn svarta sem „ferr sunnan; með sviga lævi“.  MYND/ERLING ÓLAFSSON

SIGUR Bandarískir samherjar fagna 
sigri í tennisleik á Wimbledon-mótinu 
á Englandi. NORDICPHOTOS/AFP

 

 

    

NÝJUNG Á ÍSLANDI
Húð- og hárlína úr Dauðahafinu sem var 
valin besta lífræna línan fyrir 
árið 2008 í Bretlandi 

 

KYNNING Í SKIPHOLTS APÓTEKI
Skipholt 50b 
fimmtudaginn 10 júlí kl. 14-17
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Bergfell ehf heildsala

HEILBRIGÐISMÁL Kostnaður Trygg-
ingastofnunar vegna lyfja jókst 
um 308 milljónir króna á fyrsta 
þriðjungi ársins, eða um fjórtán 
prósent miðað við sama tíma í 
fyrra. Ástæðan er annars vegar 
aukin lyfjanotkun og hins vegar 
lágt gengi krónunnar. 

Lyfjanotkunin sjálf jókst um 
átta prósent. Guðrún Gylfadóttir, 
hjá Tryggingastofnun, segir eðli-
legt að lyfjanotkun aukist eitthvað 
á milli ára þegar þjóðin eldist og 
fitnar. Aukningin er þó hlutfalls-
lega meiri nú en áður. 

Kostnaður stofnunarinnar jókst 
mest vegna flogaveikilyfja, geð-
rofslyfja, þunglyndislyfja og lyfja 
við ofvirkni. Aldur og þyngd þjóð-
arinnar virðast ekki útskýra aukn-

inguna í þessum flokkum. „Menn 
hafa í raun engar skýringar á auk-
inni notkun þunglyndis- og 
ofvirknilyfja hér á landi,“ segir 
Kristján Oddsson hjá Landlæknis-
embættinu. „Þetta gæti tengst 
þjóðfélagsstrúktúrnum, mikilli 
greiningu eða góðu aðgengi að 
heilbrigðisþjónustu.“

„Það leikur enginn vafi á að 
þetta hefði verið hærra ef ég hefði 
ekki farið út í þær aðgerðir að 
lækka lyfjakostnað,“ segir Guð-
laugur Þór Þórðarson, heilbrigðis-
ráðherra um málið.

Í rannsókninni voru nýttar upp-
lýsingar um lyfseðilsskyld lyf úr 
apótekum, en hvorki  lausasölulyf 
sem seld eru án lyfseðils né lyf 
sem notuð eru á stofnunum. - ges

Lyfjakostnaður Tryggingastofnunar eykst:

Borga ríflega 300 
milljónum meira í lyfSVEITARSTJÓRNIR Trausti Aðal-

steinsson, áheyrnarfulltrúi 
Vinstri grænna í byggðaráði 
Norðurþings, undirstrikaði á 
síðasta fundi ráðsins að flokkur 
hans væri ekki fylgjandi álveri á 
Bakka við Húsavík. 

„Þeir aðilar sem voru á 
Húsavíkurlistanum fyrir vinstri 
græn lýstu aldrei yfir stuðningi 
við álversuppbyggingu á 
svæðinu hvað þá að beita sér 
fyrir því,“ bókaði Trausti og 
ítrekaði að vinstri græn teldu 
þetta ekki fýsilegan kost fyrir 
sveitarfélagið.

„Það er undarlegt þegar vinstri 
græn reyna á þennan hátt að 
hlaupast undan verkum Húsavík-
urlistans sem þeir bera fulla 
ábyrgð á,“ bókaði núverandi 
meirihluti í byggðaráðinu. 
 - gar

Vinstri grænir á Húsavík:

Afneita ábyrgð 
á Bakkaálveri

DÓMSMÁL Rúmlega tvítugur 
maður hefur verið dæmdur fyrir 
að aka bíl undir áhrifum fjölda 
vímugjafa. Maðurinn lauk 
akstrinum á bensínstöð í Reykj-
a vík, þar sem lögregla kannaði 
ástand hans. Hann reyndist vera 
ölvaður og að auki undir áhrifum 
kókaíns, amfetamíns og kanna-
bis efna. Í þokkabót var hann 
öku skírteinis laus og á ótryggðum 
bíl.

Maðurinn á nokkurn sakaferil 
að baki en hann hefur ekki áhrif á 
refsingu hans. Maðurinn er dæmd-
ur til að greiða 250 þúsund króna 
sekt í ríkissjóð og er sviptur 
ökurétti í átján mánuði.  - sh

Ungur ökumaður dæmdur:

Ólöglegur á 
flesta vegu

SERBÍA, AP Mirko Cvetkovic tók við 
forsætisráðherraembætti Serbíu í 
gær af hinum þjóðernissinnaða 
Vojislav Kostunica. Nýlega kjörið 
þing landsins samþykkti stjórnina 
á mánudag með 127 atkvæðum 
gegn 27, en aðrir þingmenn á 250 
manna þinginu sátu hjá.

Öfugt við Kostunica hyggst 
Cvetkovic efla tengsl Serbíu við 
Vesturlönd og sækja um aðild að 
Evrópusambandinu. Hann lagði 
þó áherslu á að stjórn sín muni 
aldrei viðurkenna sjálfstæði Kos-
ovo.

Að stjórninni standa Lýðræðis-
flokkurinn, en leiðtogi hans er 
Boric Tadic forseti landsins, og 

Sósíalistaflokkurinn, sem stofnað-
ur var af Slobodan Milosevic árið 
1990.  Þessir tveir flokkar voru 
lengi svarnir andstæðingar, en 
sósíalistar hafa verið að breyta 
um áherslur frá því Milosevic réð 
ríkjum og Júgóslavíustríðin stóðu 
sem hæst.

Fráfarandi forsætisráðherra, 
Vojislav Kostunica, hafði reynt að 
fá Sósíalistaflokkinn til stjórnar-
samstarfs með þjóðernisflokki 
sínum, sem er andvígur nánari 
tengslum við Evrópusambandið 
en vildi þess í stað styrkja tengsl-
in við Rússland. Stjórnarmyndun-
arviðræður hafa gengið hægt 
síðan þing var kosið 11. maí. - gb

CVETKOVIC OG SAMRÁÐHERRAR HANS
Nýju ráðherrarnir sóru embættiseiða í 
gær. NORDICPHOTOS/AFP

Ný stjórn tekin við völdum í Serbíu eftir erfiðar stjórnarmyndunarviðræður:

Evrópusinnar stjórna Serbíu





Sparaðu með
og Citroën sp

Sparaðu með Brimborg

Hringdu núna í síma 515-7000 Hringdu núna í síma 515-7000

Sjálfskipt í sparneytinn Citroën með bensín

Skiptu yfir í sjálfskiptan og spar
Komdu í Brimborg í dag

* Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi. Bílasamningur er lán með 30% útborgun og mán. greiðslum í 84 mán. sem eru háðar breytingum á vöxtum og gengi erlendra mynta, 50% JPY/ 50% CHF. Aukabúnaður á mynd
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Sjálfskiptur
Citroën C3 SX
          með bensínverðvernd

   Sjálfskiptur
Citroën C4 Picasso Comfort

með bensínverðvernd

1,6i 110 hö 147 Nm sjálfskiptur 5 dyra
CO2 losun 172 g/km
Eyðsla í blönduðum akstri 7,2 l/100 km
Tilboðsverð: 2.390.000 kr.*

Útborgun 30% eða 717.000 kr.
Bílasamningur 27.339 kr. á mán í 84 mán.
Innifalinn í mánaðarlegum greiðslum eru 
vaxta- og lántökukostnaður 629.046 kr.

2 bílar á þessu tilboði.

2,0i 143 hö 200 Nm sjálfskiptur 5 dyra
CO2 losun 190 g/km
Eyðsla í blönduðum akstri 8,0 l/100 km
Tilboðsverð: 3.190.000 kr.*
Útborgun 30% eða 642.000 kr.

Bílasamningur 36.260 kr. á mán í 84 mán.
Innifalinn í mánaðarlegum greiðslum 

eru vaxta- og lántökukostnaður 
835.960 kr.

2 bílar á þessu tilboði.

Spariverð. Bílasamningur 27.339 kr. á mánuði. Spariverð. Bílasamningur 36.260 kr. á mánuði.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7000 |   Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 |   www.citroen.is 



Citroën
arar með þér

Hringdu núna í síma 515-7000 Hringdu núna í síma 515-7000

 verðvernd

neytinn Citroën. Sjáðu Citroën.

d af C3 eru þokuljós og af C4 Picasso, C4 Grand Picasso og C5 álfelgur. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar Brimborgar. 

99kr.99kr.Bensínverðvernd
Brimborgar

Bensínverðvernd
Brimborgar

Nýtt. Bensínverðvernd

 Brimborgar. Fáðu

 1.500 lítraaf bensíni á 

       aðeins 99 kr/ltr.  

Skiptu þeim gamla út fyrir nýjan, sjálfskiptan 
Citroën í dag. Vertu á völdum Citroën með 
bensínverðvernd og á sérstöku spariverði. Með 
því að kaupa Citroën á spariverði, tryggir þú þér 
nýjan, sjálfskiptan bíl á sérlega hagstæðu verði. 

Citroën er nú fáanlegur með bensínverðvernd 
Brimborgar: Aðeins 99 krónur bensínlítrinn. 
Brimborg tryggir þér bensínlítrann á 99 krónur 
næstu 12 mánuði eða 1.500 ltr. og gildir í 12 mán.

Þannig nýtur þú ekki aðeins góðs af Citroën á 
hagstæðu spariverði, heldur mun Citroën með 
bensínverðvernd einnig spara þér veruleg útgjöld. 
Á nýjum, sjálfskiptum Citroën getur þú dregið úr 
bensínnotkun og að auki lækkað bensínreikning-
inn til muna næstu 12 mánuðina.

Sparaðu með Citroën. Komdu og reynsluaktu 
nýjum, sjálfskiptum Citroën. 

Nýtt. Sjálfskiptur Citroën með bensínverðvernd.

2,0i 143 hö 200 Nm sjálfskiptur \ 7 manna
CO2 losun 190 g/km
Eyðsla í blönduðum akstri 8,1 l/100 km
Tilboðsverð: 3.390.000 kr.*
Útborgun 30% eða 1.017.000 kr.
Bílasamningur 38.533 kr. á mán í 84 mán.
Innifalinn í mánaðarlegum 
greiðslum eru vaxta- og 
lántökukostnaður
886.937 kr.
2 bílar á þessu 
tilboði.

          Sjálfskiptur
Citroën C4 Grand Picasso Comfort

með bensínverðvernd

Spariverð. Bílasamningur 38.533 kr. á mánuði.

2,0i 143 hö 200 Nm sjálfskiptur 5 dyra
CO2 losun 206 g/km
Eyðsla í blönduðum akstri 8,6 l/100 km
Tilboðsverð: 3.090.000 kr.*
Útborgun 30% eða 927.000 kr.
Bílasamningur 35.313 kr. á mán í 84 mán.
Innifalinn í mánaðarl. greiðslum eru vaxta- 
og lántökukostnaður 808.841 kr.
1 bílar á þessu tilboði.

Spariverð. Bílasamningur 35.313 kr. á mánuði.

Sjálfskiptur
Citroën C5 Exclusive II
      með bensínverðvernd
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Um langt skeið hefur frétta-
þulurinn Patrick Poivre 

d´Arvor verið einn af vinsælustu 
sjónvarpsmönnum Frakklands. Ef 
einhverjum Íslendingum finnst 
þetta nafn fulllangt og óþjált í 
munni má það vera þeim nokkur 
huggun að það finnst Fransmönn-
um líka, og því er það gjarnan 
háttur þeirra, ekki síst í blöðum, 
að kalla hann einungis „PPDA“; 
fer þá ekkert á milli mála. En sem 
sé, í eina tvo áratugi hefur þessi 
fréttaþulur og fréttamaður, því 
hann er hvort tveggja í senn, séð 
um kvöldfréttir í þeirri sjón-
varpsstöð sem mest mun vera 
horft á. Þar hefur látlaus rödd 
hans og framkoma heillað 
sjónvarps áhorfendur svo mjög að 
honum hefur verið jafnað við 
Walter Cronkite hinn bandaríska, 
sem nú er nánast orðinn að 
goðsagnaveru, og verður naumast 
lengra gengið.

En fyrir skömmu þegar PPDA 
var einu sinni sem oftar staddur á 
íþróttavelli, að horfa á tennis-
keppni að sögn, fór hann í rælni 
að skoða nýjustu tíðindi á netinu í 
gemsa og rakst þá á frétt sem 
kom honum í nokkurt uppnám, 
enda var honum málið skylt: hann 
las þar að búið væri að reka hann 
frá sjónvarpsstöðinni, og fylgdi 
með um leið nafn eftirmannsins. 
Honum þótti þetta lítil kurteisi, 
og því rauk hann af stað til að fá 
staðfestingu og skýringu á þessu 
öllu. En svörin voru vandræðaleg 
og loðin: honum var sagt að tími 
væri kominn til að endurnýja 
ásjónu sjónvarpsstöðvarinnar, 
hann væri búinn að vera sinn 
tíma, auk þess væri hann að 
verða full gamall í starfið (hann 
mun nú standa á sextugu), og svo 
væri áhorfendum fréttanna farið 
að fækka (það var rétt en 
áhorfendum hafði fækkað enn 
meira annars staðar). Það var líka 
ljóst að eftirmaðurinn var allt það 
sem PPDA var ekki, ung og 
glæsileg sjónvarpskona sem 
þegar var búin að skapa sér 

vinsældir annars staðar og hét 
Laurence Ferrari. Það varð til 
þess að blaðið Libération setti 
þessa fyrirsögn á forsíðu: „Slys í 
sjónvarpinu. PPDA lendir undir 
Ferrari“. 

Nú varð mikill hvellur, sam-
kvæmt skoðanakönnunum 
harmaði meirihluti Frakka 
brottrekstur PPDA, eða 55 af 
hundraði. En ýmsir gerðu sig ekki  
ánægða með skýringar yfirmanna 
sjónvarpsstöðvarinnar, þeir fóru 
að leita að annarri skýringu og 
fundu hana fljótlega. Einhvern 
tíma þegar Sarkozy fór á fund í 
þeim heldri manna klúbbi sem 
kenndur er við „G8“ og sat þar 
við hlið vinarins Pútíns, hafði það 
nefnilega skroppið upp úr PPDA í 
beinni útsendingu að Nikulás 
væri eins og lítill drengur sem 
kominn væri til að leika sér í 
skólaporti stóru strákanna. Þetta 
átti víst að vera vingjarnleg 
athugasemd í munni sjónvarps-
mannsins, og vék kannske að því 
að Frakklandsforseti er fremur 
lítill vexti.

En þetta gat Sarkozy aldrei 
fyrirgefið, það var orðið „lítill“ 
sem fór fyrir brjóstið á honum. 
Og eins og hjá einvaldskonungum 
fyrri alda var þá hefndin vís, þótt 
síðar yrði. Nánir stuðningsmenn 
forsetans hafa að vísu mótmælt 
því hástöfum að hann hafi 
heimtað að PPDA yrði rekinn, 
hann hafi einungis látið þau orð 
falla, sem margir heyrðu, að hann 
vildi gjarnan sjá Laurence 
Ferrari lesa þessar kvöldfréttir. 
En stundum var nóg fyrir Ríkarð 

3. að láta fáein orð falla og þá 
fuku hausarnir.

Stuðningsmennirnir segja einnig 
að þetta sé varla nema smámál og 
löngu kominn tími til að PPDA 
færi á sinn reit í fílakirkjugarði 
ljósvakans. Það er kannske að 
nokkru leyti rétt, en nú hafa 
rannsóknarblaðamenn bent á að 
þetta smámál sé einnig hluti af 
öðru máli mun stærra og alvar-
legra: hvernig Sarkozy sé hröðum 
skrefum að leggja undir sig 
franskan fjölmiðlaheim. Því hann 
hefur sínar ákveðnu hugmyndir 
um það hvernig fréttaflutningur 
eigi að vera og hverjir eigi að 
annast hann, og þeim hugmyndum 
vill hann hrinda í framkvæmd. 
Þegar hann tók nýlega á móti 
fréttamönnum vikuritsins 
„Marianne“ sagði hann, eins og 
þeir hafa sjálfir greint frá: „Það 
þarf að binda enda á baknags-
blaðamennsku og efla fræðandi 
blaðamennsku sem útskýrir starf 
stjórnarinnar.“ Í slíku samhengi 
segir hann gjarnan við hvern sem 
vill heyra: „Allt breytist, heimur-
inn breytist, Frakkland breytist, og 
því verða sjónvarpsfréttirnar líka 
að breytast.“  Og stuðningsmenn 
hans taka undir í kór: „Sarkózism-
inn er stöðug ynging.“

Sarkozy lætur ekki sitja við 
orðin tóm, hann hefur komið ár 
sinni þannig fyrir borð að allir 
helstu eigendur í fjölmiðlaheimin-
um eru vinir hans og kunningjar 
sem hann er í stöðugu sambandi 
við, og í lykilstöður eru nú settir 
traustir stuðningsmenn hans. Eitt 
lítið dæmi: þegar ákveðið var að 
setja allar sjónvarps- og útvarps-
sendingar Frakka til útlanda undir 
einn hatt, var Christine Ockrent 
snarlega sett yfir það bákn. Hún 
var vissulega þekkt sjónvarpskona 
– en jafnframt eiginkona 
Kouchners utanríkisráðherra.

Um þetta ástand, í enn víðara 
samhengi, var nýlega búið til 
stjórnmálahugtak sem kannske á 
nokkra framtíð fyrir sér: það er 
„sarkóberlúskónismi“.

PPDA í vondum málum

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Fjölmiðlar

UMRÆÐAN 
Karl Sigurbjörnsson skrifar um mál 
Pauls Ramses 

Í Biblíunni erum við enn og aftur hvött til 
þess að taka vel á móti útlendingnum. Við 

Íslendingar höfum ekki staðið okkur vel að 
því leyti, sérstaklega skerum við okkur úr 
hvað varðar hælisleitendur. Þeim er nær án 
undantekninga umsvifalaust snúið til baka. 

Í fyrra var 24 hælisleitendum snúið við. 
Aldrei hafa fleiri hælisleitendur leitað á okkar náðir 
en nú og þeim mun áreiðanlega fjölga. Mér finnst 
Rauði krossinn vinna aðdáunarlegt starf að málefn-
um þeirra. En við gætum gert miklu betur í að sinna 
þessu fólki og létta því biðina, umfram allt þar sem 
um börn er að ræða.  

Erlendis heyrir  maður enn og aftur gagnrýni á 
það hve harða stefnu Íslendingar hafa í þessum 
málum. Vafalaust erum við í viðkvæmri aðstöðu 
vegna fámennis okkar, og sem útverðir þess sem 
kallað hefur verið „evrópska virkið” sem verður 
fyrir æ þyngri straumi flóttamanna og hælisleitenda. 
Og þar virðist sem skýrum ákvæðum Mannréttinda-

sáttmála Sameinuðu þjóðanna um rétt 
manna til griðlands erlendis gegn ofsóknum, 
og eins flóttamannasamningi SÞ sé þröngt 
stakkur skorinn. 

Þær stofnanir og embættismenn sem falið 
er að bera ábyrgð á þessum málum hér eru 
sett í mikinn vanda. Ég tel þó að við hljótum 
að verða að skoða einstök mál og leyfa mann-
úðarsjónarmiðum að komast að. 

Í þessu tilviki er um að ræða fjölskyldu 
með ungt barn. Samúð mín í þessu máli er 
umfram allt með barninu. Það, eins og börn 

hælisleitenda yfirleitt, ber þyngstu byrðarnar. Við 
erum skuldbundin því að sjá til þess að fjölskyldum 
sé ekki sundrað. Því miður var það ekki virt hér.  

 Höfundur er biskup Íslands.

Fjölskyldum skal ekki sundrað

Þær stofnanir og embættismenn sem falið er 

að bera ábyrgð á þessum málum hér eru sett 

í mikinn vanda. Ég tel þó að við hljótum að 

verða að skoða einstök mál og leyfa mannúð-

arsjónarmiðum að komast að.

KARL 
SIGURBJÖRNSSON

Traustvekjandi
Í hádegisfréttum RÚV í gær var Geir 
H. Haarde forsætisráðherra spurður 
út í lán til að auka gjaldeyrisforða 
ríkisins, sem margir væru orðnir 
langeygir eftir. Geir byrjaði á að taka 
fram að sjálfur hefði hann unnið við 
það að taka lán fyrir ríkið í fimm ár 
og þekkti þetta mun betur en margir 
sem hefðu tjáð sig um þetta 
mál á undanförnum vikum. 
Þetta hlýtur að vera hug-
hreystandi fyrir formann 
Samtaka atvinnulífsins, 
forstöðumann greiningar-
deildar Lands-
bankans og 
aðra forkólfa í 
viðskipta- og 
atvinnulífi 

landsins, sem hafa verið uggandi að 
ástæðulausu yfir gjaldeyrisskortinum. 
Hvílíkt lán að Geir veit betur.  

Leiðin til siðblindu 
Dáleiðslufræðingur nokkur auglýsir 
í smáauglýsingum dagblaðanna 
„frelsi frá sektarkennd og skömm 
– hugarfarsbreytingu til betra lífs 
með EFT og sjálfsdáleiðslu“. Og 
er víst ekki vanþörf á í kreppunni.  
Þegar harðnar á dalnum þarf oft að 
gera meira en gott þykir til að verða 
sér úti um skotsilfur; verra að 
samviskan sé eitthvað að 
væflast fyrir þegar amma 

gamla skrifar upp á 
víxil sem stendur 
ekki til að greiða af.
  

Pottþétt orðaval 
Í viðtali við Vísi sem birtist í gær-
morgun sagði Pétur Bergþór Arason, 
formaður meistaraflokksráðs HK í 
fótbolta, að ekki stæði til að reka 
þjálfara liðsins, Gunnar Guðmunds-
son. „Eins og staðan er núna þá er 
ekkert í spilunum að láta Gunnar 
fara,” sagði Pétur við Vísi kl. 11.47 og 

bætti við að það væri „pott-
þétt“ að Gunnar myndi stýra 
næsta leik. Kl. 14.20 sama 
dag birtust fréttir þess efnis 
að meistaraflokksráð HK 
hefði sagt Gunnari upp. 
Ekki verður annað séð en 
orðið „pottþétt“ hafi öðlast 
nýja og opnari merkingu í 
Kópavogi. 

bergsteinn@frettabladid.is

Tilvalið í ferðalagið
Án viðbætts salts!Án viðbætts sykurs!

Kjarngóð næring í þægilegum umbúðum barnamatur.is

Í
slenska ríkið tekur ekki á móti hælisleitendum. Þetta er ekki 
ný stefna núverandi ríkisstjórnar, heldur hefur þetta verið 
grundvöllur stefnu íslenska ríkisins í málefnum flóttamanna.  
Í því skyni er vísað til ýtrasta skilnings Flóttamannasamnings 
Sameinuðu þjóðanna annars vegar og Dyflinnarsamningsins 

hins vegar um fyrsta griðland. Það er að umsókn um hæli skuli 
vera tekin fyrir í fyrsta landinu sem flóttamaður telst öruggur í. 

Ísland er nánast aldrei fyrsti griðastaður. Undantekning frá því 
er þegar flóttafólki er að fyrra bragði boðin landvist hér. Ísland 
getur því ávallt skýlt sér á bak við samgöngur til landsins sem 
liggja í gegnum örugg ríki og hafnað beiðnum um hæli. En það að 
Íslendingar geti og það að Íslendingar vilji vísa hælisleitendum 
nánast sjálfkrafa úr landi á þennan hátt er tvennt ólíkt. Þeir eru 
margir þegnarnir sem telja Ísland ekki standa sig nægjanlega vel 
í því að taka á móti flóttamönnum og að stefnu ríkisins í þessum 
málum eigi að breyta. Tilvísun í fyrsta griðland eigi ekki að vera 
algild.

Það geta verið margar ástæður fyrir því að flóttamenn vilji 
fremur leita hælis í öðru landi en fyrsta griðlandi. Ein slík ástæða 
er ef líkur eru á að hælisumsóknin fái ekki réttláta meðferð í því 
landi. Önnur ástæða getur verið að flóttamenn vilji komast til lands 
þar sem þeir þekkja einhvern fyrir. Aðstoð vina og kunningja við 
slíkar aðstæður sem hælisleit er, er ómetanleg. 

Það er skylda ríkisins að fylgja jafnræðisreglunni. Þegnar, sem 
og aðrir sem leita til ríkisvaldsins, eiga rétt á að vera ekki mismun-
að, sama á hvaða grundvelli það er. Jafnræðisreglan er ein helsta 
forsenda réttarríkisins. Það er hins vegar einnig skylda ríkisvalds-
ins, og aukin krafa almennings, að taka tillit til sérstakra aðstæðna. 
Margar slíkar ástæður geta legið því að baki að sami úrskurður 
gildi ekki um alla og tekur ríkisvaldið reglulega tillit til þessara sér-
stöku aðstæðna. Það á til dæmis við þegar veitt eru landvistarleyfi 
af mannúðarástæðum, sem eru mun oftar veitt en hæli. Í fyrra var 
þremur veitt dvalarleyfi af mannúðarástæðum, þrettán hælisum-
sóknum var hafnað og 24 voru endursendir á grundvelli Dyflinnar-
samkomulagsins. Enginn fékk stöðu flóttamanns.

Þau tíðindi urðu hins vegar í upphafi mánaðar að Reykjavíkur-
borg samþykkti að taka á móti tveimur pólitískum flóttamönnum 
frá Srí Lanka. Staða pólitísks flóttamanns hafði fyrr á árinu verið 
veitt á grundvelli þess að annar flóttamaðurinn hafði áður starfað 
sem túlkur fyrir norrænu friðargæsluna, þar á meðal þá íslensku, 
áður en friðargæslan var dregin til baka þegar vopnahlé var rofið. 
Var því hægt að vísa til sérstakra tengsla við Ísland, þó svo að 
flóttamennirnir ættu hér enga fjölskyldu. 

Það hlýtur því að vera athugunarefni hvort sú hælisveiting sé 
fordæmisgefandi fyrir aðra flóttamenn sem starfað hafa með 
íslenskum aðilum í heimalandi sínu og sækja í framhaldinu um 
hæli hér á landi vegna sérstakra tengsla við landið. Ekki nema mál 
Srí Lankabúanna sé einungis fordæmisgefandi fyrir flóttamenn 
sem starfað hafa sem túlkar friðargæsluliða í ríkjum þar sem 
friðargæslan dregur sig úr verkefnum. Helst frá Srí Lanka.

Stefna ríkisins í málefnum hælisleitenda:

Umsókn um hæli 
sjálfkrafa hafnað

SVANBORG SIGMARSDÓTTIR SKRIFAR
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ÓDÝRT OG VISTVÆNT
Hjá Lundavespum er hægt 
að leigja sér vespur í 
skemmri eða lengri tíma.
BÍLAR 2

Hafþór Theodórsson, sölumaður hjá Securitas, 

reynir að ferðast sem oftast bæði innanlands og 

erlendis.

Hafþór Theodórsson hefur víða komið og stefnir á að 
fjölga viðkomustöðunum. Ein ferð stendur þó sérstak-
lega upp úr að hans mati en það er þriggja vikna frí sem 
hann fór í ásamt fjölskyldunni til Kissimee í Flórída.

„Við fjölskyldan, það er að segja ég og frúin og sonur 
okkar, fórum í heimsókn til systur hennar og eigin-
manns á Flórída. Þar var mikið stuð og afþreyingar-
möguleikarnir nánast endalausir. Það er eiginlega ekki 
hægt að láta sér leiðast þarna,“ útskýrir Hafþór, sem 
fór meðal annars með fjölskyldunni í Busch Gardens, 
Disneyworld og Seaworld, þar sem margt fróðlegt og 
skemmtilegt var að sjá. „Ég verð að viðurkenna að 

varla er hægt að lýsa þessum stöðum í stuttu máli. 
Strákurinn okkar var yfir sig hrifinn og ekki skemmdi 
fyrir að hann hitti þarna margar þekktar Disney-
persónur.“

Fjölskyldan gerði sér margt annað til dægrastytting-
ar meðan á dvölinni stóð. Flatmagaði á ströndinni, 
snæddi á ýmsum góðum veitingastöðum, meðal annars 
á Outback Steakhouse og Olive Gardens, og verslaði þó 
nokkuð enda dollarinn hagstæður að sögn Hafþórs, 
sem lét jafnframt gamlan draum rætast með því að 
skella sér á NBA-leik. Fjölskyldan upplifði síðan 
heljarmikið ævintýri þegar hún fór í fjögurra daga 
siglingu til Bahama-eyja og væri alveg til í að fara 
þangað aftur. 

„Ég mun einn daginn fara aftur með fjölskylduna til 
Flórída, enda frábær staður fyrir fjölskyldufólk,“ segir 
Hafþór.  mikael@frettabladid.is

Frábært að vera á Flórída
Feðgarnir Hafþór og Viktor Blær sem er í körfuboltatreyju sem Hafþór keypti á soninn á NBA-leik í Flórída. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

EITTHVAÐ FYRIR ALLA
Jökulsárgljúfur býður upp á 
fjölbreytta möguleika til 
útivistar og náttúruskoð-
unar.
FERÐIR 3

Dugguvogi 2 /Simi 557 9510 / patti.is

Lager Lager 
hreinsunhreinsun
allt að -60%

Húsgagna lagersalaHúsgagna lagersala

t.d sófasett, hornsófar, t.d sófasett, hornsófar, 
tungusófar o.fl tungusófar o.fl 

Sölustaðir:  Járn og gler · Garðheimar · Húsasmiðjan · Egg · Búsáhöld Kringlunni
Útilegumaðurinn · Motor Max · Everest · Seglagerðin Ægir · www.weber.is
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– gasgrill í úti-leguna!
ðheimar · Húsasmiðjan · Egg · Búsáhöld Kringlunni
Everest Seglagerðin Ægir www weber is

– gasgrill í úti-leguna!

Bjóddu henni
út að borða)



[ ]Fornbílar eru vísir með að vekja athygli. Sérstakur fornbíla-
klúbbur er starfræktur á Íslandi og halda félagsmenn úti öflugri 
starfsemi. Nánar á www.fornbill.is.

Hjá Lundavespum er hægt að 

leigja sér vespu í styttri eða 

lengri tíma.

„Hugmyndin var að gefa fólki 
færi á að kynnast vespum án þess 
að þurfa að kaupa sér græju upp á 
300 til 400 þúsund krónur,“ segir 
Ásgeir Þórðarson sem stofnaði 
nýverið vespuleigu ásamt kær-
ustu sinni, Soffíu Jóhannesdóttur. 
Leigan kallast Lundavespur og er 
staðsett fyrir neðan Hamborgara-
búlluna við Reykjavíkurhöfn.

Ásgeir kveðst vera búinn að fá 
sig fullsaddan af fólki á fjallajepp-
um innanbæjar. „Reykjavík er 
ekki nema fimmtán mínútur yfir-
ferðar á reiðhjóli. Það „meikar 
ekki sens“ að keyra á átta tonna 
jeppa til að fara úr Þingholtunum 
niður í Glitni í Lækjargötu og eyða 
svo hálfum deginum í að leita að 
bílastæði.“

Ásgeir hefur búið í London síð-
astliðin tíu ár og segir fólk erlend-
is mun meðvitaðra um náttúruna 
heldur en hérlendis. „Þú getur 
ímyndað þér ef allir Rómarbúar 
væru á jeppum. Þar keyra allir um 
á vespum, meira að segja níræðar 
konur. Það er fínt veður hérna sex 
mánuði á ári; þetta ætti að sjálf-
sögðu að vera málið hér líka.“

Ásgeir telur vespur umhverfis-

vænni og hagkvæmari kost heldur 
en bíla. „Maður er að horfa á fólk 
grenjandi yfir bensíndælunum á 
meðan ég fer flissandi út eftir að 
hafa fyllt á tankinn fyrir 500 kall. 
Á því kemst ég 80 kílómetra og er 
helmingi fljótari að komast um, 
því ég get lagt hvar sem er.“

Lundavespur eru bæði ætlaðar 
erlendum ferðamönnum og Íslend-
ingum. „Það eru allir blankir og 
krónan ömurleg. Af hverju fer 
fólk ekki bara í ferðalag innan-
bæjar og uppgötvar Reykjavík 
upp á nýtt í stað þess að fljúga til 

London? Fólk getur komið hingað 
og leigt sér hjól í klukkutíma, 
tekið einn rúnt og þóst vera í 
útlöndum á Íslandi.“

Í Lundavespum er mestmegnis 
að finna 50 cc kínverskar vespur 
en ekki þarf annað en bílpróf til að 
keyra þær. „Síðan erum við að 
bíða eftir hjólum frá Piaggio sem 
Gunnar Hansson er að flytja inn.“ 
Hægt er að leigja vespurnar frá 
klukkustund upp í heila viku og 
kostar ódýrasta hjólið 1.900 krón-
ur í klukkutíma. Sjá www.lunda-
vespur.com. mariathora@frettabladid.is

Flissandi á bensíndælunni
Ásgeir Þórðarson og 
Soffía Jóhannesdótt-
ir eiga vespuleiguna 
Lundavespur. 
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Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

FFJAÐRIR OG GORMAR
Í FLESTAR GERÐIR

JEPPA
Japan/U.S.A.

HPI Savage X 4,6
öfl ugur fjarstýrður bensín 

torfærutrukkur
Eigum til bíla á gamla verðinu



][ ]Farsími er nauðsynlegur í ferðalagið ef ske kynni að eitthvað 
kæmi upp á. Það á ekki síst við ef menn eru einir á ferð.

Vatnajökulsþjóðgarður heillar 

marga enda rómaður fyrir 

náttúrufegurð og skemmtilegar 

gönguleiðir. 

Ýmsir möguleikar eru til útivistar 
og náttúruskoðunar í Vatnajökuls-
þjóðgarði, en þar eru helstu áning-
arstaðir Ásbyrgi, Hljóðaklettar, 
Hólmatungur og Dettifoss. Þar á 
milli eru síðan margir áhugaverðir 
og fallegir staðir sem vert er að 
heimsækja.

„Á þessum árstíma er mikið af 
fólki sem kemur hingað. Það fer að 
vísu eftir veðri. Íslendingar koma 
þegar veðrið er gott á meðan útlend-
ingar koma í hvernig veðri sem er,“ 
segir Einar Rafn Guðbrands son, 
landvörður í Vatnajökuls þjóðgarði, 
þar sem bæði er vinsælt að fara í 
tjaldútilegur og göngur, en göngu-
leiðir liggja um þjóðgarðinn þveran 
og endilangan. 

„Mikið er um að fólk gangi á 
eigin vegum, til dæmis úr Ásbyrgi 
yfir í Hljóðakletta. Gönguleiðin 
tekur um fjóra klukkutíma og er 
þægileg,“ segir Einar Rafn. „Við 
erum svo með stuttar, skipulagðar 
göngur um þjóðgarðinn frá 21. júní 
til 17. ágúst, svokölluð rölt þar sem 
meðal annars er gengið um botn 
Ásbyrgis og Hljóðakletta. Göng-
urnar taka um eina til þrjár klukku-
stundir.“

Að sögn Einars Rafns geta 
göngugarpar síðan farið alla leið 
frá Ásbyrgi að Dettifossi, sem 
tekur yfirleitt um tvo daga. 
„Gönguleiðirnar eru yfirleitt ekki 

mjög erfiðar. Gangi menn frá 
Hljóðaklettum inn að Dettifossi þá 
er möguleiki að fara ofan í Hafra-
gilsundirland eða sleppa því. Ef 
farið er fyrir ofan Hafragilsundir-
lendi er erfið leið fyrir höndum. Þá 
þarf að fara yfir aurskriður, en þar 
eru reipi svo fólk komist betur um. 
Að því undanskildu er ekki hægt 
að segja að gönguleiðirnar séu 
erfiðar.“

Eins og fyrr sagði eru tjaldsvæði 
innan þjóðgarðsins og svo fjöl-
breyttir gistimöguleikar í nágrenni 
hans.

Þess má enn fremur geta að 
Ásbyrgishátíð verður endurvakin 
þann 20. júlí. Þemað er fimmti ára-
tugurinn og verður klæðnaður gesta 
og veitingar í samræmi við það. - stp

Útivist í einstakri náttúru 

Stallá rennur í Vatnajökulsþjóðgarði. MYND/ÚR SAFNI VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐS

Einar Rafn Guðbrandsson landvörður 
segir að töluvert sé um að fólk gangi á 
eigin vegum um Vatnajökulsþjóðgarð.

MYND/GUÐRÚN JÓNSDÓTTIR

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

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

Auglýsingasími

– Mest lesið



BÍLAR &
FARARTÆKI

Jeep Grand Cherokee 
SRT8 6.1 L 420 Hestöfl

Ekinn aðeins 3.900km , nýskráður 11. 
2007 . Magnað tryllitæki á frábæru verði 
! ABS hemlar - Aksturstölva - Armpúði 
- Fjarlægðarskynjarar - Fjarstýrðar 
samlæsingar - Geisladiskamagasín - 
Geislaspilari - Glertopplúga - Hiti í 
sætum - Hraðastillir - Höfuðpúðar aftan 
- Innspýting - Kastarar - Leðuráklæði 
- Litað gler - Líknarbelgir - Loftkæling 
- Minni í sætum - Rafdrifin sæti - 
Rafdrifnar rúður - Rafdrifnir speglar 
- Spólvörn - Stöðugleikakerfi - Útvarp 
- Veltistýri - Vökvastýri - Þjófavörn - 20“ 
álfelgur . Fleiri myndir á www.sparibill.
is Verð aðeins kr : 5.490þ

Sparneytinn dísel jeppi
VW Touareg R5 disel 3/2006. Ekinn 57 
þús. km. Sem nýr. VW brettakantar og 
sílsar. Key less Go. Loftpúðafjöðrun. 
Xenon. Premium Krikket leður. Ofl. 
Verð: 5.990 þús.

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

YAMAHA XVS 1100 árg 2007, ek 800 
mílur, 5 Gíra, Eins og nýtt, Verð 1.100.
þ TILBOÐ 950 þ. Nánari uppl á www.
arnarbilar.is rn: 111229 S. 567 2700

Tilboð 4.990 þ. stgr.
Chrysler 300C SRT8 árg. 2006, ek. 29þ. 
km, 6.1L Hemi vél, 450 hestöfl, 4,6 sek. 
0-100 km. Sjálfskiptur, Navigation skjár, 
6 diska magasín, topplúga, allt rafdrifið, 
leður, tölvukubbur, aksturstalva, filmur, 
kraftpúst. Verð 5.990 þ. Áhv. 4.900 þ.

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

MAZDA CX9 LUXURY AWD. Árg. 2007, 
ek. 12þús.km, BENSÍN, Ssk. Verð. 
5.500þús. Rnr.100879.www.x4.is

MAZDA 6 LUXURY DÍSEL. Árg. 2005, ek. 
41þús.km, DÍSEL, bsk. Verð 2.490þús.- 
Rnr.100665.www.x4.is

Tilboð 750þús.-
MAZDA 323 F. Árg. 2002, ek. 84þús.
km, BENSÍN, bsk. Tilboð 750þús.- 
Rnr.100007.www.x4.is.

Tilboð 4.990þús.-
MAZDA CX7 LUXURY AWD. Árg. 2007, ek. 
0 þ.km, BENSÍN, Ssk. Tilboð 4.990þús.- 
Rnr.100028.www.x4.is

Tilboð 2.290þús.-
MAZDA 3. Árg. 2005, ek. 26 þ.km, 
BENSÍN, bsk. Tilboð 2.290þús.- 
Rnr.100907.www.x4.is.

M.BENZ R R320CDI. Árg. 2007, ek. 
20þús.km, DÍSEL, Ssk. Verð 6.990.- 
Rnr.100596.www.x4.is

Tilboð 650þús.-
KTM 450 EXC. Árg. 2006, ek. 1þús.
km.Tilboð 650þús.- Rnr.100420.www.
x4.is.

HYUNDAI TUCSON LUXURY DISEL. 
Árg. 2007, ekinn 0 km, DÍSEL, bsk. 
Verð 3.850þús.-Vill skifta á sendibíl. 
Rnr.100220.www.x4.is

HYUNDAI TUCSON 4X4 DISEL. Árg. 
2005, ek. 44þús.km, DÍSEL, Ssk. Verð 
2.890þús.- Rnr.100278.www.x4.is.

Tilboð 10.900þús.-
BMW M5. Árg. 2007, ek. 10þús.km, 
BENSÍN, Ssk. Tilboð 10.900þús.- 
Rnr.100044.www.x4.is

Tilboð 2.490þús.-
HYUNDAI STAREX DISEL. Árg. 2005, ek. 
49þús.km, DÍSEL, bsk. Tilboð 2.490þús.- 
Rnr.100274.www.x4.is.

Tilboð 1.690þús
HYUNDAI SANTA FE 4X4. Árg. 2005, 
ek. 47þús.km, BENSÍN, Ssk. Tilboð 
1.690þús.- Rnr.100013.www.x4.is

HYOSUNG AQUILA GV-650 SE. Nýtt 
hjól. Verð 1.125þús.- Rnr.100412.www.
x4.is

DODGE STRATUS. Árgerð 1998, ek. 
96þús.km, BENSÍN, Ssk. Verð 390þús.- 
Rnr.100865.www.x4.is.

CHEVROLET EQUINOX LT 4WD. Árg. 
2005, ek. 59þús.km, BENSÍN, Ssk. 
Tilboð 2.300þús.- Rnr.100583.www.
x4.is.

Tilboð 2.250þús
VW GOLF GTI. Árg. 2005, ek. 54þús.
km, BENSÍN, bsk. Tilboð 2.250þús.- 
Rnr.100187.www.x4.is

Tilboð 390þús.-
VW GOLF COMFORTLINE 8V. Árg. 1999, 
ek. 155þús.km, BENSÍN, bsk. Tilboð 
390þús.- Rnr.100310.www.x4.is

TOYOTA TUNDRA DOUBLE CAB LIMITED. 
Árgerð 2007, ek. 1þús.km, BENSÍN, Ssk. 
Verð 4.990þús.- Rnr.100036.www.x4.is

TOYOTA RAV4 LANGUR . Árg. 2003, ek. 
83þús.km, BENSÍN, bsk. Verð 1.240þús.- 
Rnr.100894.www.x4.is

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX DISEL. 
Árg. 2004, ek. 116þús.km, DÍSEL, Ssk. 
Verð 4.180þús.- Rnr.100788.www.x4.is.

SUBARU FORESTER. Árg. 2004, ek. 
76þús.km, BENSÍN, Ssk. Verð 1.690þús.- 
Rnr.100283 www.x4.is

Tilboð 1.890þús.-
SAAB 9-2X AWD. Árg. 2005, ek. 19þús.
km, BENSÍN, bsk. Tilboð 1.890þús.- 
Rnr.100339.www.x4.is

Tilbooð 1.190þús.-
SAAB 9-5. Árg. 2002, ek. 136þús.
km, BENSÍN, Ssk. Tilbooð 1.190þús.- 
Rnr.100573.www.x4.is

PORSCHE CAYENNE TURBO S 
EVRÓPUBÍLL. Árg. 2008, ek. 1þús.km, 
Ssk. Verð 16.900þús. Rnr.100462.www.
x4.is.

OPEL ASTRA WAGON Árg. 2002, 
ek. 118þús.km, bsk. Verð 390þús.- 
Rnr.100387.www.x4.is.

NISSAN TERRANO II DÍSEL. Árg. 1998, 
ek. 180þús.km, DÍSEL, bsk. Verð 
590þús.- Rnr.100390.www.x4.is

NISSAN PATROL GR DISEL. Árg. 2003, ek. 
110þús.km, DÍSEL, Ssk. Verð 3.450þús.-
Vill skifti á sendibíl. Rnr.100227.www.
x4.is

MAZDA TRIBUTE PREMIUM 4WD 31“. 
Árg. 2005, ek. 41þús.km, BENSÍN, Ssk. 
Verð 2.490þús.- Rnr.100576.www.x4.is

MAZDA TRIBUTE I LUXURY 4WD 31“. 
Árg. 2008, ek. 0 þ.km, BENSÍN, Ssk. 
Verð 4.090þús.- Rnr.100037.www.x4.is.

MAZDA MX5 MIATA LUXURY. Árg. 2006, 
ek. 13þús.km, BENSÍN, bsk. Fæst á láni. 
Lán 3.200þús. Rnr.100493.www.x4.is

Chrysler Grand Voyager. Árg. 2008, 
leður. Ssk. Verð 5.590 þús.- Rnr.100970.
www.x4.is

X4 ehf
Nethylur 1, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500
Opið virka daga 10-18 Vantar 
bíla á söluskrá og á staðinn.

www.x4.is

LMC 500 MDK MUNSTERLAND 2005m, 
kojuhús, Markísa, Mp3 spilari, 19“Lcd 
skjár með DVD. Glæsilegt hús. Uppl í 
661 8000.

Chevrolet Camaro LS 1 2002 ek 11þús 
km Sjálfskiptur skoðaður 2009 ath öll 
skipti ekkert áhvílandi uppl. í s 661 
8000.

Bílalind
Vagnhöfði 9, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
www.bilalind.is

MMC Pajero GLS árg. 2004, ek. 78 
þús.km, ssk., diesel, dráttarkúla, topp-
lúga, leður ofl. Stgr. tilboð 3890þús.kr, 
Listaverð 4290þús.kr!!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

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

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17

Auglýsingasími

– Mest lesið



SMÁAUGLÝSINGAR

BMW 118i Árgerð 2007, ekinn 20 
þkm. Ásett verð kr. 3.900.000,- Nú kr. 
3.190.000,- 70% fjármögnun möguleg.

Mercedes Benz 200 W123 árgerð 
1984, ekinn 149 þkm. Nýinnfluttur frá 
Þýskalandi Verð kr. 650.000,-

Bílaport / Interport ehf
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 569 3300 / 897 1928
www.interport.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

Ferguson
Til sölu Ferguson TEA 20 1949, í góðu 
standi, ný dekk. Verð 390 þús og Nalli 
árg ‘64, ámoksturstæki, tætari, vökva-
stýri. Verð 260 þús. S. 697 3217

Gott Eintak !!!
Toyota LAND CRUISER 90 GX ljósbrúnn, 
skráður 25.05.2000 Sjálfskiptur, ekinn 
142 þ.Km. 7 manna. Ný tímareim, 
nýjar bremsur, ný dekk, dráttarbeisli 
Vél Diesel 3000. Vel með farinn bíll, 
í topp standi. Listaverð 2000þ Fæst á 
1800þ, engin skipti. Upplýsingar í síma 
860 5990.

150 þús. út og yfirtaka
Chevrolet Captiva ‘07 diesel ssk. Ekinn 
aðeins 21 þ.km. Yfirtaka á mjög góðu 
láni. Vetrar og sumard. á álf. dráttar-
beisli. Uppl. í s. 898 8228.

Landsmótsvélin
Til sölu nýr Tafe 35di Classic 2 ára 
ábyrgð, 3cyl, diesel 37 hp. til afgreiðslu 
strax. Verð 2,1 m. m/vsk. Uppl. í s. 
697 3217.

TYM Fjölnota tæki
Grefur, slær, mokar, plægir, tætir, borar 
og margt fl. 3ja ára ábyrgð. Hagstæð 
lán. Til afgreiðslu strax. tym.is s. 697 
3217.

Ferguson
Til sölu Ferguson TEA 20 1949, í góðu 
standi, ný dekk. Verð 390 þús. og Nalli 
árg. ‘64, ámoksturstæki, tætari, vökva-
stýri. Verð 260 þús. Tætari verð 50 þús. 
Herfi 30 þús. S. 697 3217.

Útsala
BMW 318i ‘94. Bsk. Ek. 236 þ. Fallegur 
bíll. Góðar græjur. Tilboð óskast. S. 
840 3054.

BMW 320d ‘03 ek. 84 þ. 18“ felgur og 
low profile dekk. Vetrardekk á bmw 
felgum fylgja. verð 2390þ áhv. 1480þ. 
Ath skipti á ódýrari. S. 896 0717.

Ford 150 Lightning Suprcharger 385 hö. 
árg. ‘01. 22“ felgur og dekk, ek. 36 þ.m. 
Verð 2780 þ. Uppl. í s. 899 5424. Sjá á 
www.bilverkba.is

Pontiac Firebird Formula 1995 vél lt.1. 
5,7 ltr. 6gíra, beinskiptur, leður klæðn-
ing, krómfelgur 17“ og 18“. Gott eintak. 
Uppl. í s. 899 5424. sjá á bilverkba.is

Palomino Bronco árg. ‘06 m/ stóru for-
tjaldi og sólarsellur. Lítið notað. Einnig 
Ford 150 árg. ‘02 ek. 80 þ. Tilb. óskast. 
S. 893 7871, Kristín.

VW Golf árg.’98. Ek. 155 þ. Bsk. Álfelgur. 
3 dyra. Sk.’09. Toppbíll. Svartur. Uppl. í 
s. 868 2352.

Til sölu Ford Ecoline. Árg ‘93 Langur og 
ljótur. Í góðu lagi. Og Ford Bronco Árg. 
‘72 6 cyl. 31“ dekk. S. 897 1439.

Toyota Corolla ‘95 ssk., sedan silfur 
litaður. V. 70 þ. tilb. S. 868 0660.

Suzuki Swift, árg ‘05. Ssk. Ek. 36 þ.km. 5 
dyra. Álfelgur. Fæst með yfirtöku á láni. 
Uppl. s. 662 2046

Til sölu Skoda Octavia ‘00 ek. 92 þ. 
skoðaður ‘09. Athuga skipti. Uppl. í s. 
894 1748.

Til Sölu Daewoo Nubira árg.’99 skoð-
aður ‘09 í góðu standi. Skoða skipti á 
biluðum eða óskoðuðum bíl. Uppl. í 
s. 894 1748.

Til sölu Subaro Forester, árg. ‘00. Tilboð 
240 þús. Uppl. í s. 615 4414.

2 bílar! Suzuki ‘97 sk. ‘09. Verð 130 p. 
bíl. Uppl. í s. 693 0130.

Til sölu Toyota Carina árg. ‘95 ek. 252 
þ.km, sk. ‘09. Góður bíll með krók. Verð 
170 þ. S. 847 1350.

Subaru Forester ‘05 ek. 47.000, topp-
eintak, ssk., ný dekk. Áhv. 1.690 þús. 
Ásett 2.190 þús. Ath öll skipti. Uppl. í 
s. 860 6666.

BMW 316 til sölu árg. ‘98 ek. 140 þ. 
Þarf smá viðhald. Tilboð óskast. S. 663 
8948.

Nissan Primera árg. ‘99. SSK 2000 vél, 
ek. 105 þ. Engin skipti. V. 350 þ. S 
698 8923.

 0-250 þús.

Opel Zafira árg. ‘01 ekinn 150 þ. ssk. 
Þjónustubók. Tilboð 600 þús. S. 894-
5070.

VW Golf GL 1,6 ‘97 til söu, ssk, ekin 142þ 
km, ný skoðaður 09 án athugasemda, 
verð 150þ stgr. uppls 8605761

Nissan Patrol „95, 2.8 disel,turbo, 
ek.277.þús. sk.09. V.250 þús. Uppl.í 
síma 8455141

Til sölu tveir Toyota Landcruiser 70 dies-
el, árg.’86, frekar ryðgaðir til uppgerðar 
eða niðurrifs. Upplýsingar í síma 861 
4455 eftir kl. 18.00.

Til sölu Toyota Corolla si ‘93 ekinn 
129.000 ný skoðaður verð 190.000 s. 
8983901

Willy’s Jeepster - standsetja / varahlutir. 
Verð: 50þ. Sími: 897-5231

Stórútsala!! Golf ‘98 3d., 5g., álf. ek. 79þ. 
nýsk. v. 120þ. Kia Shuma ‘99 4d., ssk., v. 
70þ. S. 844 6600.

 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 Hybrod 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

Audi A3 árg. ‘03, skoðaður ‘09, ek. 63 
þús., ssk., hraðastillir, sumar/vetrardekk. 
Verð 1.300 þús. Áhvílandi 940 þús. 
Skoða öll skipti, tilboð óskast. Uppl. í 
s. 867 6325.

 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

Hummer á 10000 kall? Hummer H3. 
Fæst á yfirtöku 4,9 sem er um 80 á 
mánuði. Frábær bíll árgerð 2007 ekinn 
13 þúsund. S. 896 2547.

 Bílar óskast

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar 
tegundir bíla á skrá og á staðinn. Erum 
með kaupendur af bílum á verðbilinu 
frá 250þús.-2milljónir, einnig allar teg-
undir fólksbíla beinsk. og sjálfsk. X4 ehf. 
S: 565-2500.

 Jeppar

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

Toyota LC 90 vx árg. 02 33“ breyting 
góður bíll. ekinn 112.xxx uppl. s: 892-
5363

Ford 250 árg ‘04, ek. 72 þús.km. Verð 
3,3 m. Uppl. í s. 659 2452

Til sölu Izuzu Trooper ‘04 3,1 diesel. 
Fallegur & góður bíll. V. 350 þ. S. 660 
4479.

MMC Pajero 2,5 Turbo Intercooler ek. 
225 þús., sk. 09. Verð 790 þús. Uppl. í 
s. 699 7643.

Tengdamömmu Box,1.árs ca.300L. selst 
á 20þ. 8431081

 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.islandus.com

 Vörubílar

VW T80 árg.’97. með bilaða vél. Ek.130 
þ. Tilboð óskast. Uppl. í s. 659 3459.

 Húsbílar

Fis pallhýsi með öllu og Nissan Navara 
Dobulcab og pallhús til sölu sími 899 
6312

 Mótorhjól

Yamaha YZF R1 árg.2003 ek.17þús Flott 
hjól. Góður staðgr.afsl. 693-6439

Til sölu er Honda Goldwing árg.’02. 
Glæsilegt hjól hlaðið aukahlutum. 
Upplýsingar gefur Ingi í síma 895 7922.
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 Við erum í sumarskapi

Líklega stærsta 
bílaskráin á netinu
1677 bíll og ferðatæki 

og ört stækkandi

Það  er  gott  að    

kaupa bíl í
   KÓPAVOGI......

Raðnr:

142803

Porsche 911 Turbo
Porsche 911 Turbo ´01
ek. 28þkm. Gott lán fylgir

Gott lán fylgir

Raðnr:

100062

VW Tourage V8 ´03
ek 94þkm. Gott eintak.

Raðnr:

100062

Cadilac Excalade Lux 07
ek 36þkm.  7 manna.

7 manna

Toyota Hilux DC 35” 07
Mögul. á háu láni. Tilboð

Tilboð 3.350 þkr

Raðnr:

132498

Raðnr:

143397

Nissan Micra Visia 2005
ek 43þkm Verð 1.180þkr

Sparneytinn

            1,2lítra

Raðnr:

210284

Hobby Siesta 

nýr húsbíll
Hobby Siesta FCL 650

Nýr húsbíll-skipti möguleg

Fleetwood Yuma 2006
fortjald-sólarsella og�.

Raðnr:

100096

   Yuma 

         fellihýsi 9.3fet

Strákarnir
      á Bílamarkaðnum  

Opið 10-18:30          

TIL SÖLU
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Til sölu Yamaha TTR125A árg. ‘07 lítur 
vel út. S. 893 5090/892 9796/564 
2196.

Honda cbr 929 árgerð 2000 ekið 10000 
km. Tölvukubbur, flækjur, lítur út sem 
nýtt. Verð 790 þús. Uppl. í síma 693 
9910. Sjá á bilverkba.is 

Nýr Alpinestars búnaður 
til sölu

Gallin er 2 pcs (buxur og jakki ) Nr.50, 
hanskar,skór og hjálmur. Selst saman 
á 135.000.-kr. Kostar yfir 200.000. S. 
892 2485.

 Fjórhjól

Til sölu Can am 800 LMT. Árg ‘07. 2. 
manna, og hiti í handföngum. V. 1880 
þ. Áhv. 1767 þ. Til sölu Renegade 500. 
Árg. ‘08. Hiti í handföngum. V. 1400 þ. 
Áhv. 1250 þ. S. 848 3700.

 Vélsleðar

Ski doo 600 mod, árg ‘07. Fer á yfirtöku, 
980 þús. 1 greiðsla FRÍ. Uppl í síma 
893-5667

 Hjólhýsi

Fleetwood Prowler árg ‘04, fifthweeler. 
Mjög gott hús. Verð 3,5 m. Ath skipti á 
minna hýsi. Uppl. í s. 659 2452.

Kojuhús hobby 500kmfe 2006 lítið 
notað gott stgr. verð. S. 822 1974.

Eldra pólskt hjólhýsi með öllu til sölu. 
Uppl. í s. 897 4229.

 Fellihýsi

Starcraft 10“ árg 00. Upphækkað á 
nýjum 13“ burðardekkjum. ísskápur, 2 
gaskútar, fortjald. Vel umgengið. Geymt 
inni á veturnar. Verð 790 þús. skipti 
möguleg á camp-let tjaldvagni. Uppl. í 
síma 8970697

Til sölu fellihýsi. Fleetwood Cedona 10 
feta árg. ‘04. Sólskyggni, sólarrafhlaða, 
ný svefntjöld, loftnet f. útvarp & TV, 
220v. & 12v. tenginu. Grjótgrind, 2 gas-
kútar, nýr rafgeymir 115 ap. Upphækkað. 
Uppl. í s. 482 1724 & 860 0076.

Óska eftir fellih. í skipti f. Toyota Yaris 
‘99 árg. Ásett v. 450 þ.kr. Uppl. í s. 
696 9638.

Til sölu Coleman Columbia árg. ‘88. 
Verð 130 þ. Uppl. í s. 695 6429

Glænýtt/ ónotað Fleetwood Cheyenne 
árg. ‘08 með ýmsum aukahl. S. 893 
1826.

Fleetwood Bayside 2007 12 fet. Fortjald, 
sólarsella, klósett ofl. geggjað hús. Uppl. 
í síma 866 3880.

Til sölu Fleedwood Bayside 2007. Sem 
nýtt 12“ hús með hliðarútdragi. Ýmsir 
aukahlutir s.s. Skyggni, sólarsella, 220V, 
kalt/heitt vatn, utanáliggjandi grill, álf-
elgur o.m.fl. Verð 1950 þús. Bergur 696 
3360 - bergurhelga@gmail.com

 Tjaldvagnar

Combi camp Venezia 05. Einn með 
öllu, eldhúskassi m/eldavé, gas-kæli-
box, farangurskassi, fortjald. Eins og 
nýr. Verð 650 þús. Engin skipti uppl í 
síma 8970697

Camp-Let Concorde árg 2000 Tjaldvagn, 
nýleg dekk, fortjald, svefnpláss fyrir 5 
manns 2 eigendur. verð 290.000 S 
8630149

 Vinnuvélar

Tiltskófla til sölu, passar á 14-18 tonna 
gröfu. 2 m breið. uppl í s: 8626087

 Bátar

Til sölu Sómi 600, Volvo Penta 165 
hö, GPS, dýptarmælir. Nýr gúmmíbátur. 
Uppl. í s. 868 8565.

Jet Ski. Bombardier 1000cc með kerru. 
Gott verð. Einnig tvö sett af göllum og 
vestum. Uppl. í s. 899 8222.

Bátur til sölu. 1600cc, árg. ‘98, Nýskr. 
‘98. Tilboð óskast. Uppl. í s. 821 7444.

Tilboð !!
Bayliner 30 fet. Topstandi. Vagn fylgir. 
V. 5,5 m. Tilb. 3,8 m. S. 892 1123 & 
698 6401.

 Flug

Flugvél til sölu TF-SNF
Kitfox 3 - rótax 912 experimental. Eyðsla 
10 l. per. klst. S. 868 0201.

 Hjólbarðar

4 stk. 155R13 á felgum á 10þ. 2 stk. 
155/70 13“ á 3 þ. 235/65 17“ á 8 þ. ofl. 
S. 896 8568.

 Varahlutir

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar 
í VW og Skoda. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 
1610 & 892 7852.

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 
- 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is 

Japanskar Vélar/Bílstart, 
Bílapartasala

Erum að rífa flestar gerðir japanskra og 
kóreskra bíla, Fiat, Opel, VW ofl, sérstök 
áhersla á Nissan og MNC. Opið 08-18. 
S. 565 3400 & 893 2284, partasolur.is

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

Varahlutir í Imprezu ‘97. Uppl. í s. 896 
8568.

ÞJÓNUSTA

 Barnagæsla

Hi there i mo¿e babysit dla Ciebie 
codziennie od 8,00-16,45. ja jestem 
matk¹ mojej w³asnej. zaczynam od 
15 i sierpnia, proszê o kontakt w sal@
internet.is

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

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

Tek að mér heimili, fyrirtæki, skóla og 
iðnaðarmannaþrif. Einnig flutningsþrif. 
Er traust, vön og vandvirk. Ásta s. 848 
7367.

 Garðyrkja

Nú er rétti tíminn til að gera garðinn 
klárann fyrir sumarið. Tökum að okkur 
allt sem þarf að gera fyrir garðinn þinn. 
Traust og falleg þjónusta. Sláttumenn 
garðaþjónusta. S. 846 0864.

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.

 Fjármál

Stofnun fyrirtækja, greiðsluerfiðleikar, 
bókhaldsþjónusta, samningar við lán-
ardrottna, viðskiptaáætlanir, samninga-
gerð atoz@atoz.is s: 771 45 45

 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

Sandspörslun - 
Málningarvinna

Getum bætt við okkur verkum í 
sandsparsli og málningarvinnu 

innanhúss. Gerum verðtilboð að 
kostnaðarlausu. Einng háþrýsti 

þvottur og málingar vinna 
utanhúss.

Vönduð og ábyrg vinnubrögð. 
AlltMálun ehf S. 699 6667 & 

555 6668

Málaranemi getur tekid ad sér verk-
efni. Fagmennska og gott verd. Simi 
6979867

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

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

Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
& aukamenn ef óskað er. Hvert á land 
sem er. Stórir bílar s. 899 7188 & 692 
7078. Millibílar s. 659 1047.

 Húsaviðhald

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

Magnhús ehf
Alhliða viðhald fasteigna, innan og utan. 
S. 847 6391 & 891 9890.

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

Húsasmiður auglýsir. Þarf að skipta um 
rennur eða glerja? Tilboð/tímavinna. S. 
553 2171.

Flísalagnir
Tek að mér flísalagnir. Uppl. í s. 860 
0286

 Stífluþjónusta

 Tölvur

WWW.VORTEX.IS

Gagnaendurheimt. Tölvuviðgerðir íhlutir 
Cisco og Microsoft vottun. S. 821 6839, 
Stefán.

Vantar þig hjálp með tölvur. Tek að 
mér val og uppsetningu á tölvum fyrir 
lítinn pening. Set upp helsta nauðsynjar 
hugbúnaðinn og geri tölvuna tilbúna, 
þægilega og sniðna þér. Gunnlaugur í 
síma 698-8886

Tölvunarfræðingar geta bætt við sig 
verkefnum. Einnig ráðgjöf í tölvumál-
um til smærri fyrirtækja. tolvudeildin@
gmail.com

 Nudd

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

Heilnudd í síma 862 0283. 
(Norðurland).

 Spádómar

Stína Lóa Spámiðill
Tarrot & draumráðningar. 

Leiðsögn um ástir, viðskipti og 
fjármál.

Sími 908 2008 & 462 2811 
- Visa/MasterCard Opið til 02 
alla daga. Geymið þessa aug-

lýsingu.

ÞJÓNUSTA
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Englaljós til þín S. 908 
5050 & 863 1987. Lára 

spámiðill
Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

Andleg leiðsögn, fyrirbænir, 
trúnaður. Er við alla virka daga 

frá kl. 09-01 & helgar frá kl. 
12-03.

Visa/Euro.

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

- Símaspá -Spái í Tarot, ræð drauma og 
fleira. Elísabet 663 0813.

Símaspáin.
Ný tækifæri, vinnan, fjármálin, ástarmál-
in, heilsan - fjarheilun/fyrirb. Spák. Yrsa. 
908 6414 (199 mín.) 553 5395 (173 
mín.Visa/MC). Símat. 10-24. Hringdu 
núna!

 Rafvirkjun

 Viðgerðir

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

 Önnur þjónusta

KEYPT
& SELT

 Garðurinn

5 stórar Aspir fást gefins gegn því að 
vera fjarlægar. Fyrstur kemur fyrstu fær. 
S. 892 6113.

 Til sölu

Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 10þ. 
Bakaraofn á 5 þ. Þurrkari á 10þ. 28“ TV 
á 10þ. Þvottavél á 10þ. Uppþvottavél á 
10þ. Bílahátalarar á 5 þ. Barnarimlarúm 
á 3þ. Skrifborð á 3 þ. Sófi á 5þ. 
Fristiskápur á 10þ. Ný rafmagnshjól á 22 
þ. & 35 þ. stelpuhjól á 10 þ. barnavagn 
á 5 þ. S. 896 8568.

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

Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3 
stærðir á vegg og standur. Pöntunars. 
555 6200. stubbahus.is

Síðustu sófarnir - Frábært 
verð

Eigum til 1 sett af hverjum sófa eins 
og myndirnar sýna. Fallegir sófar á 
frábæru verði. Hágæða ítalskt leður 
sem þolir mikið álag. Seljum síðustu 
settin á aðeins 199þús. Seljum einnig 
sýningarsettin hlægilegu verði. Hringdu 
og kannaðu málið, það kostar ekkert !!! 
Hringdu og bókaðu skoðun áður en allt 
selst upp. Allar frekari upplýsingar veitir 
Sigurður í síma 868 5001

Veitingamenn - 
Kjötframleiðendur

Af sérstökum ástæðum er þessi topp 
grillvang til sölu (Off road) eingöngu úr 
áli & ryðfríu stáli. Uppl. á www.carmax.
is / 660 7750.

Electrolux ískápur 235l & 54l, örbylgju-
ofn og rúm 180X90 allt saman glænýtt. 
Selst ód. S 868 0660.

 Óskast keypt

Óska eftir að kaupa geymslugám 12, 20 
eða 40 f. Uppl. í s. 898 2069.

Vantar belti við upphlut. Helst stokka-
belti. Uppl. í síma. 820 6740.

Óska eftir notuðu gasgrillu í góðu 
ástandi á góðu verði. S. 846 4477.

 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

Harmonikka alveg ný til sölu. Tegund 
Welt Meister 72 bassa. Verð kr. 150 þ. 
Sími 567 7642.

 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 2x4 205 kr/m, allt 
verð m/vsk. Kíktu á ulfurinn.is eða s: 
840 7273, Halldór

 Verslun

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.

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

Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469. 

 Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru verði. 
Einnig höfum við aðgang að öllum 
mögulegum vöruflokkum. Það sem við 
eigum ekki reynum við að útvega. K-
Matt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30 
alla virka daga.
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krónum lagið

Frá

Fylltu á iPodinn · Farsímann · Tölvuna

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.

Nýtt á Tónlist.is - lögin beint inn í iTunes á tölvunni!

Nú getur þú tengt Tónlist.is beint við iTunes eða Windows Media Player.

Öll lög sem þú kaupir fara sjálfvirkt yfir í spilarann þinn. 

Vertu tilbúinn í sumarfríið!
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SMÁAUGLÝSINGAR

HEIMILIÐ

 Heimilistæki

Selst ódýrt. Vestfrost íssk., Smek bakara-
ofn, Elecrolux uppþv. (br. 50 cm) og 4 
eldhúst. S. 866 2215.

 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

Cavalier King Charles Spaniel hvolpar 
með ættbók frá Íshundum til sölu upl. 
í s. 8244810

Hvolpar fást gefins !
9 gullfallegir hvolpar óska eftir 

nýjum eigendum. Þeir verða 
tilbúnir til afhendingar á góð 

heimili eftir ca mánuð. 

Allar upplýsingar um hvolpana 
er að finna á http://perlaog-

hvolparnir.blog.is
Nánari upplýsingar gefur 

Haukur í s. 662 4595 eða á 
haukur@live.com

3. mán. Boxer hvolpur til sölu. Ættbókarf. 
hjá Íshundum. Heilsufar skoðaður, bólu-
settur og tilb. til afhendingar. Uppl. í s. 
847 0606 / 869 7612 / 456 1510.

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.

 Fyrir veiðimenn

Silunganet
Heimavík. Sími 892 8655.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Rooms for long term rent in Reykjavik 
and Hafnafjordur. Free use of kitchen, 
bathroom, washer, dryer, staterlight TV 
and internet. Call 824 4530.

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

Good room for rent in a nice house in 
104 Rvk. All included. Rent 66 þ. Info. 
s. 697 8720.

Til leigu 2. herberg. íbúð í 105. með 
húsg. og fl. Í 1 vika - 3 mán+. Uppl. í 
S. 662 1118.

90 fm 4 herb. íbúð til leigu í Grafarvogi. 
Langtímaleiga, v. 140 þ. S. 662 1868.

104 R Herbergi.Room for a rent. 
Húsg,ísskáp, örbylgjuofn tv. Furnished 
8998694

Til leigu 2. herberg. íbúð í 105. með 
húsg. og fl. Í 1 vika - 3 mán+. Uppl. í 
s. 662 1118.

4ja herb. íbúð í litlu fjölb.ásamt bílskúr 
í Lindarhv. Kóp. til leigu. Laus. Uppl. í 
s. 660 7067.

2 manna herb. í Álftamýri til leigu m. 
eldhúsaðst., baði og þvottah. S. 899 
6876.

90 fm. 3. herb. íbúð með bílakjallara í 
Þrastarás Hfj. Eingöngu langt. leiga. V. 
140 þ. á mán. Uppl. í s. 696 3867.

Glæsileg 3 herb. íbúð og stæði í bíla-
kjallara til leigu í 101 frá ágúst til des. 
Húsgögn fylgja, hiti, rafm og internet 
innifalið. Verð 150 þ. Uppl veitir Finnur 
í s. 824 0302.

2 herbergja íbúð til leigu í Garðabæ laus 
frá og með 15 júlí. Uppl. sendist á mal: 
finnbogi@stjornublikk.is

Til leigu 3 herb. góð nýstandsett íbúð í 
Sörlaskjóli. Uppl. í s. 897 0900.

 Húsnæði óskast

Rúmlega 60 ára róleg og reglusöm 
kona óskar eftir stúdíó eða 2 herb. íbúð 
sem fyrst. Einhver fyrirframgr. Uppl. í s. 
561 5853 & 898 1091.

 Sumarbústaðir

Sumarbústaður í Grímsnesi til sölu,rúml. 
1 h. eignal. Uppl. í s. 847 3098 & 669 
7185.

 Atvinnuhúsnæði

Iðnaðar og lagerhúsnæði til leigu. 90, 
180, 270, 360 ferm. 4 og 7 m loft-
hæð. Hagstæð leiga. Uppl. 6601060 
8224200

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

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2, 
og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, fyrir-
tæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vakt-
að. S. 564 6500. www.geymslaeitt.is

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

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

Málarar Athugið!
Óskum eftir málurum eða 

vönum mönnum í fullt starf 
eða sumarstarf. Mikil vinna í 

boði og íslenskukunnátta nauð-
synleg.

Upplýsingar í síma 898 4782.

Bakari óskast til starfa
Í bakarí í Breiðholti.

Upplýsingar í síma 893 7370.

Vantar nokkra 11-18 ára unglinga til 
að grúska í tónlistarmyndböndum á 
netinu. Ágæt laun. Nánari upplýsingar: 
www.woodyallen.com/auglysing

Verktakafyrirtæki óskar eftir vönum 
smiðum í innivinnu. Eingöngu launa-
menn koma til greina. Uppl. í s.865 
5795.

Vanur gröfumaður óskast í vaktavinnu á 
beltagröfu í sumar. Góð laun í boði fyrir 
réttan aðila. Uppl. í s. 891 7770.

HENDUR.IS
Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

Thorvaldsen Bar er að leita eftir starfs-
fólki í auka vinnu. Uppl. veitir Kristín í 
s: 616 3001 eða Rósa Amelía í s: 844 
7978 eða sendið email á thorvaldsen@
thorvaldsen.is

Veitingahús óskar eftir starfsfólki í sal. 
Hlutastörf. Upplýsingar á staðnum. Kína 
Húsið - Lækjargötu 8 - Sími 551 1014.

Gröfumaður
Óska eftir gröfumanni á vel útbúna 
hjólavél á höfuðborgarsvæðinu. Uppl. 
í s. 869 4787.

 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.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, suðumenn, 
fiskvinnslufolk o.fl. S.8457158

HENDUR.IS
Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu 
okkar.

 Viðskiptatækifæri

Vefsíðugerð
Til sölu viðskiptasérleifi í vefsíðugerð. 
Frábært tækifæri fyrir réttan aðila. Uppl. 
í síma 825 0090.

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Hvít læða tapaðis þann 1 júlí sl. úr pöss-
un í Rauðagerði Rvk. Er eyrnamerk og 
ekki með ól. Þeir sem hafa séð hana er 
beðnir um að hafa samband í síma 698 
8710 & 553 0134. Fundarlaun.

 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.

Ný upptaka, heit og góð: kona sem 
tvöfaldar ánægju sína... Þú heyrir upp-
tökuna hjá Sögum Rauða Torgsins í 
síma 905-2002 (símatorg) og 535-9930 
(kreditkort), uppt.nr. 8606. www.rau-
datorgid.is

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

SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
Krafta� ehf S: 840-1616

MÚRARAR
Erum með vana múrara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
Krafta� ehf S: 840-1616

FASTEIGNIRATVINNA

TILKYNNINGAR

faste
ignir10. SEPTEMBER 2007

Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilb
úin til in

n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar.

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29

fm bílskúr sem er innangengt í. Á
 efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt m
eð fataherbergi,

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkur
HRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas

Sölufulltrúi

699 6165

boas@remax.is

Gunnar

Sölufulltrúi

899 0800

go@remax.is

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

með vexti ...
að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

NBURÐUR Á LÁNUM

NDAÐ LÁN ** 
ÍBÚÐARLÁN

20.00
0.000

5%
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Mikki refur kvartar
UMRÆÐAN
Ari Edwald skrifar um 
samkeppni á fjöl-
miðlamarkaði

Þorsteinn Þorsteins-
son, markaðsstjóri 

RÚV, skrifar skrýtna 
grein í Mbl. síðastliðinn 
sunnudag, þar sem 
flestu er snúið á haus 
varðandi samkeppni á auglýs-
ingamarkaðnum. Gengur mark-
aðsstjórinn svo langt í öfugmæl-
um sínum að það minnir á það 
þegar Mikki refur reyndi að telja 
bangsapabba trú um að Lilli klif-
urmús hefði ætlað að éta hann!

Grundvallaratriðið sem RÚV-
mönnum virðist fyrirmunað að 
skilja, er að það leggur þeim 
skyldur á herðar að þiggja 3 
milljarða styrk árlega frá skatt-
greiðendum, sem þeir megi ekki 
bara eyða í að bera keppinauta 
sína á auglýsingamarkaðnum 
ofurliði. Það blasir við, að ef 
RÚV hefur ekki önnur markmið 
í rekstri sínum en einkarekið 
vinsældasjónvarp, og býr ekki 
við takmarkanir á auglýsinga-
markaði umfram einkafyrirtæki, 
þá getur RÚV í raun notað allan 
ríkisstyrkinn til niðurgreiðslu á 
sókn sinni á auglýsingamarkað-
inn. Við það mun ekkert einka-
fyrirtæki geta keppt til lengdar.

Núverandi hlutdeild einstakra 
fyrirtækja á auglýsingamark-
aðnum skiptir í raun engu máli í 
þessu sambandi, þetta snýst um 
leikreglur. Það ætti engu að 
skipta fyrir rökræðuna hvort til 
dæmis 365 samstæðan er eitt 
fyrirtæki með marga ólíka miðla 
innanborðs, eða væri skipt í 
mörg fyrirtæki. Þegar RÚV er 
farið að miða dagskrá sína fyrst 
og fremst við sókn eftir auglýs-
ingafé, og ríkisstyrkurinn sem 
hægt er að nota í samkeppnis-
starfsemi er 3 milljarðar, á 
meðan auglýsingamarkaðurinn í 
heild er aðeins um 10 milljarðar, 
þá er augljóst að skekkjan er svo 
mikil að úrslitin í taflinu liggja 
fyrir. Þetta er aðeins spurning 
um tíma. Það á ekki bara við um 
svokallaða ljósvakamiðla, enda 
beinist sókn RÚV ekkert síður að 
auglýsendum í dagblöðum um 
þessar mundir. Má minna á að 
þegar lög um RÚV ohf. voru 
samþykkt lýstu málsvarar RÚV 
því yfir að sókn RÚV á auglýs-
ingamarkað myndi í engu breyt-
ast frá því sem verið hefði. Allir 
sjá nú að þessar yfirlýsingar 
voru helber ósannindi.

Enginn vinur betri en Guðni
Markaðsstjóri RÚV heldur því 
reyndar fram, að núverandi aug-
lýsingatekjur RÚV séu lágar, þar 
sem þær séu minni partur af aug-
lýsingakökunni, heldur en nemur 
hlutdeild RÚV í heildar áhorfi. 
Þessi kenning er út í hött af tveim-
ur ástæðum. Í fyrsta lagi yrði 
RÚV að sætta sig við að þessi 
mælikvarði gilti í báðar áttir. Ef 
eðlilegt er að RÚV hafi sömu hlut-
deild og einkastöðvar í auglýs-
ingafé, miðað við áhorf, yrði að 
skipta ríkisstyrknum í sömu hlut-

föllum, ef jafnræði á að 
ríkja. 

Í öðru lagi er heildar-
áhorf ótækur mæli-
kvarði. Auglýsendur 
eiga sér markhópa, sem 
eru miklu þrengri en 
skilgreiningin: „allir á 
aldrinum 12-80 ára, 
landið allt“. Einkamiðl-
ar leggja einmitt sér-
staka áherslu á að ná 
útbreiðslu hjá mikilvæg-

um markhópum til að gera sig til 
við auglýsendur og geta verið 
stærri en RÚV í „markhópnum“ 
þótt þeir séu minni í heild. Þar er 
eftir atvikum hægt að gefa eftir 
gagnvart landshlutum og hópum. 
Þessu á einmitt að vera öfugt 
farið með Ríkisútvarp, en því 
virðast núverandi stjórnendur 
RÚV hafa gleymt. Þeir hafa alltof 
mikla peninga til ráðstöfunar og 
geta yfirboðið starfsfólk og vin-
sældaefni þegar þeim sýnist svo, 
samanber nýafstaðna Evrópu-
keppni í fótbolta, þar sem bara 
sýningarrétturinn kostaði þá hátt 
í 100 m.kr. En þeir skera niður 
„hallærislegt“ landshlutasjón-
varp með fréttum af landsbyggð-
inni. 

Þetta er í raun kjarninn í þeim 
breytingum sem hafa orðið á 
RÚV. Óheft þátttaka á samkeppn-
ismarkaði með þeim áherslu-
breytingum sem því fylgir er 
ósamrýmanleg hugtakinu „ríkis-
útvarp“. Það er ekki tilviljun að 
það fyrirkomulag sem hér gildir 
um RÚV er hvergi að finna um 
ríkisútvörp í nálægum löndum. 
Svo spyr Guðni Ágústsson eins og 
álfur út úr hól, hvort Ríkis útvarpið 
eigi öngvan vin, þótt hann beri 
fulla ábyrgð á því að breyta RÚV 
úr hefðbundnu ríkisútvarpi, í 
samkeppnisfyrirtæki sem hefur 
engan áhuga á skyldum ríkisút-
varps. Sá sem á Guðna að vini 
þarf greinilega enga óvini.

Gagnrýni Samkeppniseftirlitsins
Litlu skiptir þótt RÚV-toppar 
telji fjarstæðu að samkeppni við 
þá sé ójöfn. Samkeppniseftirlitið 
hefur talað skýrt um þessi efni 
eftir mikla yfirlegu. Eins og 
fram kemur í úrskurði SKE frá 
16. júní síðastliðinn (sem finna 
má á 365midlar.is) telur eftirlitið 
að núverandi fyrirkomulag feli í 
sér samkeppnislega mismunun 
og sé frávik frá markmiðum 
samkeppnislaga, þótt eftirlitið 
telji sig ekki geta tekið á málinu, 
að svo stöddu að minnsta kosti, 
af tæknilegum ástæðum. 

Það kæmi mjög á óvart ef 
Alþingi teldi sæmandi að hafa 
það fyrirkomulag til frambúðar 
sem er þessum annmörkum 
búið. Það færi þá lítið fyrir 
hástemmdum yfirlýsingum um 
mikilvægi samkeppni og heil-
brigðra leikreglna í atvinnulíf-
inu. Við setningu laganna um 
RÚV ohf. benti Samkeppnis-
eftirlitið í umsögn sinni á leiðir 
til að lagfæra þá galla sem aug-
ljóslega voru á lagasetningunni, 
en á það var því miður ekki 
hlustað. Leið SKE var að hafa 
skýr skil á milli þess sem nyti 
skattfjár og þess sem kostað 
væri með auglýsingum. Fleiri 
leiðir eru færar til að hamla 
gegn ólögmætum samkeppnis-
háttum RÚV, án þess að RÚV 
þurfi að hverfa af auglýsinga-
markaði. Þótt það hefði best 
áhrif á fjölbreytni og samkeppni 
til lengdar. 

Höfundur er forstjóri 365 miðla.

ARI EDWALD

Samkeppniseftirlitið telur að 

núverandi fyrirkomulag RÚV 

feli í sér samkeppnislega mis-

munun og sé frávik frá mark-

miðum samkeppnislaga...
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timamot@frettabladid.is

MERKISATBURÐIR
1816 Argentína öðlast sjálf-

stæði.
1940 Skýfall er og hagl fellur 

í Hrunamannahreppi. 
Lækir spillast af aurburði.

1946 Tívolí, nýtt skemmtivæði 
sem inniheldur meðal 
annars bílabraut og hring-
ekju, er opnað í Reykjavík.

1976 Mesti hiti í Reykjavík 
mælist 24,3°C.

1992 Kim Basinger fær 1.959. 
stjörnuna á Hollywood’s 
Walk of Fame. 

1972 Paul McCartney og Wings 
leggja upp í sitt fyrsta tón-
leikaferðalag.

1997 Mike Tyson er bannað að 
boxa eftir að hafa bitið 
stykki úr eyra boxarans 
Evanders Holyfield.

Margaret Thatcher (f. 13. október 
1925) hóf annað kjörtímabil 
sitt sem forsætisráðherra Breta 
á þessum degi árið 1982. Hún 
hafði þá leitt breska Íhalds-
flokkinn frá árinu 1975 og gegnt 
stöðu forsætisráðherra frá 1979. 

Thatcher myndaði ríkisstjórn 
eftir sigur Íhaldsflokksins árið 
1979 eins og áður sagði og var 
forsætisráðherra Breta í sam-
fellt þrjú kjörtímabil. Meðan á 
tímabilinu stóð var hún í senn 
einn dáðasti og hataðasti stjórn-
málamaður Bretlands, en eftir 
því sem á leið dvínuðu vinsældir 
hennar meðal almennings.

Staða Thatcher innan Íhalds-
flokksins veiktist samfara því þar 
sem flokkssystkini hennar óttuð-
ust að óvinsældirnar kynnu að 
leiða til ósigurs flokksins í kom-
andi þingkosningum.

Thatcher neyddist svo til að 
segja af sér sem leiðtogi breska 
Íhaldsflokksins og forsætisráð-
herra Bretlands vegna lítils fylg-
is í leiðtogakjöri flokksins árið 
1990.

Thatcher er fyrsta og eina 
konan til að gegna þessum 
stöðum í Bretlandi ásamt því að 
hafa starfað lengst sem forsætis-
ráðherra Breta.

ÞETTA GERÐIST:  9. JÚLÍ 1982

Annað kjörtímabil Thatcher
O.J. SIMPSON ÍÞRÓTTAMAÐUR ER 

61 ÁRA.

„Ég gæti ekki sagt ykkur 
hvenær móðir mín lést né 

faðir minn. Þessir dagar eru 
mér ekki mikilvægir.“

Ruðningskappinn fyrrverandi 
og leikarinn O.J. Simpson vakti 
heimsathygli vegna gruns um 

morð á fyrrum eiginkonu sinni 
Nicole Brown Simpson. Hann 

var sýknaður af ákærunni.

Sumartónleikaröðin Bláa kirkjan hefst 
í dag á Seyðisfirði. „Hátíðin er tíu ára 
í ár en hún varð til árið 1998 að frum-
kvæði Muff Worden. Muff kom frá 
Bandaríkjunm og var tónlistarkennari 
hér við Tónlistarskólann á Seyðisfirði,“ 
segir Aðalheiður Borgþórsdóttir, fram-
kvæmdastjóri hátíðarinnar. 

„Muff var algjör hamhleypa, hún 
dreif þetta í gang og vann allt í sjálf-
boðavinnu. Muff Worden lést í ágúst 
árið 2006 en hennar hinsta ósk var að 
þessari hátíð yrði haldið gangandi. Í 
dag eru sjö manns að sjá um það sem 
hún gerði ein,“ segir Aðalheiður. 

Eins og áður sagði hefst tónleikaröðin 
í dag og verða tónleikar haldnir á hverj-
um miðvikudegi út ágúst í kirkjunni á 
Seyðisfirði sem er einmitt blá og þaðan 
kemur nafnið Bláa kirkjan. Þegar Að-
alheiður er innt eftir því hvort það séu 
aðallega Seyðfirðingar sem sækja tón-
leikana segir hún svo ekki vera. „Há-
tíðin hefur þróast þannig að það kemur 

mikið af fólki annars staðar frá og eru 
Seyðfirðingar oft í minnihluta. Mjög 
góð mæting hefur verið á tónleikana að 
okkar mati. Í fyrra voru til dæmis um 
70 manns á hverjum tónleikum.“

Dagskráin á sumartónleikaröðinni er 
mjög fjölbreytt og ættu allir að finna 
eitthvað við sitt hæfi.„Það hefur alltaf 
verið, og verður áfram, fjölbreytt dag-
skrá og flytjendur allir fagmenn á sínu 
sviði. Á hátíðinni verður meðal annars 
boðið upp á klassíska tónlist, djasstón-
list, þjóðlagatónlist og síðan læðist inn 
á milli popptónlist.“

Páll Óskar og Monika munu opna 
sumartónleikaröðina í kvöld í Seyðis-
fjarðarkirkju. Meðal annarra tónleika 
má nefna þá sem haldnir verða 23. júlí. 
Þar munu feðgarnir Bergþór Pálsson og 
Bragi Bergþórsson, ásamt Þóru Fríðu 
Sæmundsdóttur píanóleikara, flytja 
tónlist eftir Inga T. Lárusson tónskáld, 
sem fæddist og ólst upp á Seyðisfirði.

Aðalheiður segir að þau vilji einn-

ig koma ungu tónlistarfólki á framfæri. 
„Það hefur verið lykilatriði hjá okkur að 
gefa ungum og upprennandi tónlistar-
mönnum tækifæri. Þann 6. ágúst verða 
tónleikar með austfirsku söngvurunum 
Aldísi Fjólu frá Borgarfirði eystri, Hall-
dóru Malin frá Egilsstöðum og Björt 
Sigfinnsdóttur frá Seyðisfirði. Þær eiga 
það sameiginlegt að hafa stundað nám 
í söngskólanum Compleate Vocal Ins-
titute í Kaupmannahöfn auk annars list-
náms. Hver þeirra mun flytja nokkur lög 
við undirleik bræðranna Barkar Hrafns 
Birgissonar gítarleikara og Daða Birgis-
sonar píanóleikara.“ 

Allir tónleikarnir hefjast klukkan 
20.30 og er aðgangseyrir á bilinu 1.500-
2.000 krónur en frítt er fyrir 16 ára og 
yngri. Aðgangur kostar 1.000-1.500 
krónur fyrir 67 ára og eldri, öryrkja og 
námsmenn. Nánari upplýsingar um tón-
leikaröðina er hægt að nálgast á slóðinni 
www.blaakirkjan.is. 
 sigridurp@frettabladid.is

SUMARTÓNLEIKARÖÐIN BLÁA KIRKJAN:  HALDIN Í TÍUNDA SKIPTI

Fjölbreytt dagskrá fyrir alla

SUMARTÓNLEIKARÖÐ Alla miðvikudaga í sumar verða haldnir tónleikar í Seyðisfjarðarkirkju. Hátíðin ber heitið Bláa kirkjan og vísar það til 
kirkjunnar sem er blá á litinn.  MYND/ GUÐRÍÐUR ÁGÚSTSDÓTTIR

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og lang-
amma,

Halldóra Ágústa 
Þorsteinsdóttir
Vestri-Reyni, til heimilis að Tindaflöt 5, 

Akranesi,

er lést 4. júlí sl. verður jarðsungin frá Akraneskirkju 
föstudaginn 11. júlí kl. 14.00. Jarðsett verður í Innra 
-Hólmskirkjugarði.

Þórunn Valdís Eggertsdóttir
Elísabet Unnur Benediktsdóttir Benóný K. Halldórsson
Fríða Benediktsdóttir Eymar Einarsson  
Valný Benediktsdóttir Ingibergur H. Jónsson
Haraldur Benediktsson Lilja Guðrún Eyþórsdóttir
Steinunn Fjóla Benediktsdóttir Jón E. Einarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Rósa Pétursdóttir,
varð bráðkvödd að heimili sínu, Grænumörk 5 Selfossi, 
sunnudaginn 6. júlí. Jarðarförin auglýst síðar.

Börn, tengdabörn, barnabörn og langömmubörn.

Við þökkum ykkur öllum hlýhug, samúð 
og vináttu við andlát elskulegs eiginmanns 
míns, föður okkar, tengdaföður, afa og 
sonar,

Jóns Ólafssonar
frá Kirkjulæk. 

Sérstakar þakkir til starfsfólksins á deild 13D á 
Landspítalanum við Hringbraut og á líknardeildinni 
í Kópavogi fyrir frábæra umönnun. Stuðningur ykkar 
er okkur ómetanlegur. Þeim sem vilja beina áheitum 
sínum á meyjarhofið Móður jörð geta lagt inn á 
reikning hofsins  182 05 62648, kt. 311266-4469.

Ingibjörg Elfa Sigurðardóttir
Sveinbjörg Jónsdóttir
Signý Rós Jónsdóttir Samúel Ingi Guðmundsson
Ómar Smári Jónsson   
Andri Geir Jónsson Agnes Helga Steingrímsdóttir
Patrik Þór Leifsson
María Jónsdóttir

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

Jóhannes Þorberg 
Kristinsson
Víðihvammi 15, Kópavogi,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
aðfaranótt þriðjudagsins 1. júlí. 
Honum verður sungin sálumessa í Kristskirkju í 
Landakoti fimmtudaginn 10. júlí nk. kl. 13.00.

Anna Jóhannsdóttir
Jóhann Þ. Jóhannesson
Svanhildur I. Jóhannesdóttir Guðmundur G. Kristinsson,
Kristinn Jóhannesson Guðrún F. Guðmundsdóttir,
Ólafur Jóhannesson Ingibjörg G. Magnúsdóttir,
                    barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýju við andlát og útför elskulegs 
eiginmanns míns, föður okkar, tengda-
föður, afa og langafa,

Jóns Þ. Björnssonar 
Böðvarsgötu 19, Borgarnesi.

Ída Sigurðardóttir
Ólöf Hildur Jónsdóttir
Björn Jónsson
Anna Guðrún Jónsdóttir Birgir Skúlason
Sesselja Þórunn Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Guðmundar Guðveigssonar 
Kirkjusandi 3,  Reykjavík. 

Sérstakar þakkir til hjúkrunarfræðinga hjá Karitas og 
starfsfólks deildar 11E á Landspítala við Hringbraut 
fyrir frábæra umönnun.  Guð blessi ykkur öll. 

Kolbrún Dóra Indriðadóttir 
Ólöf Guðmundsdóttir Salmon Peter Salmon 
Eggert Snorri Guðmundsson Jóhanna Guðbjörnsdóttir 
Indriði Halldór Guðmundsson Nína Edvardsdóttir 
Sævar Guðmundsson         Edda Sigurbergsdóttir 
Halldóra Katla Guðmundsdóttir 
                        barnabörn og barnabarnabörn. 



„Ég sá það fyrst á visir.is“
 Öll mörkin í Landsbankadeildinni

Visir.is var langfyrstur með mörkin í Landsbankadeildinni. Boltavakt visir.is og Fréttablaðsins er á öllum 

leikjum sumarsins í Landsbankadeild karla. Öll mörk, spjöld og helstu atriði leikjanna eru í beinni 

textalýsingu. Visir.is er öflug frétta- og upplýsingaveita í stöðugri sókn sem leggur metnað sinn í að 

flytja fréttir líðandi stundar fljótt og örugglega. Fréttir, dægurmál, umræða, blogg, sjónvarpsfréttir 

Stöðvar 2 og fréttatengdir þættir – allt er þetta aðgengilegt á einum stað í einfaldri umgjörð með 

skýrri framsetningu. Notendur vita að hverju þeir ganga þegar þeir heimsækja visir.is.

...ég sá það á visir.issir.is
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■ 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

Það styttist í bikiní-
tímabilið. Tímabært 

að skoða fataskápinn!

Ég ætti að 
passa í þetta í 

sumar!

GVUÐ 
MINN 

GÓÐUR!
Ég gæti 

notað þetta 
sem tjald!

Bíddu! Það er 
einhver vafinn 

inn í þetta!

Það besta við að vera í 
burtu er að snúa aftur.

Saknaðirðu 
mín?

Mjási, Mjási! 
Hvað er 
klukkan? Hádegi.

Ó, þá held ég að ég 
sé orðinn of seinn til 
að ná flughópnum 

mínum.

Getum 
við farið í 
speglasal-

inn?

Ég veit ekki, hann 
lítur ekkert sér-
staklega vel út.

Heyrðu Lárus, hvað er svona 
óhugnanlegt við speglasalinn?

Spegla-
salur

Aðgang-
ur 500 kr. 

á gest

Spegla-
salur

Og þið kallið þetta 
himnaríki?! 

Það er ekki eitt tré sjáanlegt!

Það er padda að 
skríða yfir andlitið á 
mér þegar ég vakna 
í eimbaðinu sem ég 
kalla tjaldið mitt. 
Morgunn á Hróars-

keldu. Ég stíg út í ryk-
mettaðan þvagfnyk-
inn og tek í skyndi 

ákvörðun um hvort 
að kamar eða girðing 

verði fyrir valinu. Í spreng, hárið í 
einni flækju, sviti á svita ofan. 
Engin sturta sem bíður, engin 
mjólk í ísskápnum, enginn sófi að 
halla sér í. Bara ég og aðrar hundr-
að þúsund manneskjur í útilegu. 

Hróarskelda hefur verið fastur 
liður á hverju sumri síðan 2003 
hjá mér. Ekki aðeins vegna þess 

að þar má finna bestu tónlistar-
menn hvers tíma fyrir sig heldur 
vegna þess að ég er háð því að lifa 
ógeðslega í nokkra daga. Ég meina, 
tónleikarnir eru aðalmálið en 
kelda úr hótelherbergi eða felli-
hýsi væri engin kelda. Mér hefur 
alltént liðið hálfkjánalega þá daga 
hátíðarinnar sem ég er hrein. 
Jebb, þú skildir þetta rétt. Það er 
betra að vera skítugur. Að leyfa 
sér að líta ekki í spegil í viku, 
drekka bjór og lykta verr. Skola 
mesta rykið úr augunum í almenn-
ingsvaski og pissa á hækjum sér 
við veginn í allra augsýn. Að vaka 
og sofa við tónlistarval þess sem 
tjaldar við hlið þér og reyna að 
greina hversu mörg lög þú heyrir 
í einu hverju sinni. Að skjálfa á 

nóttunni og lamast úr hita á dag-
inn. Allt þetta er undarlega seið-
andi og kósí. 

Ég er ekki frá því að þegar 
maður sleppir pjattinu í sjálfum 
sér öskri sjálfið af hamingju. Það 
losnar um allt, tilfinningar gossa 
fram í sinni hreinustu mynd (enda 
er ég alltaf grenjandi yfir fegurð 
tónlistarinnar á tónleikum) og lík-
aminn, boginn og skældur eftir 
harða jörðina glóir aðeins. Eina 
sem þarf að hafa áhyggjur af er 
hvað á að sjá eða borða næst. 

Niðurtúrinn af þeirri vímu er 
aftur ofurviðkvæmni fyrir öllu 
rusli sem verður á vegi manns 
næstu daga á eftir. Það er annað-
hvort eða. Siðmenning eða tjald-
lífið. 

STUÐ MILLI STRÍÐA Af kömrum og öðru fornaldarlíferni
KOLBRÚNU BJÖRT SIGFÚSDÓTTUR LÍÐUR LÚMSKT VEL ÞEGAR HÚN ER ÓGEÐSLEG

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Klarínettuleikarinn Einar Jóhann-
esson, einn af þekktustu einleikur-
um landsins, kemur fram á hádeg-
istónleikum í Dómkirkjunni í 
Reykjavík á morgun kl. 12.15 
ásamt Douglas A. Brotchie, organ-
ista Háteigskirkju. Tónleikarnir 
eru liður í hádegistónleikaröð tón-
listarhátíðarinnar Alþjóðlegs 
orgel sumars. Þá koma þeir Einar 
og Douglas einnig fram á hádegis-
tónleikum í Hallgrímskirkju á 
laugar dag kl. 12. 

Í Dómkirkjunni leika þeir félag-
ar fyrst fjórar Kirkjusónötur eftir 
Mozart sem eru útsettar fyrir 
klarínett og orgel af Yonu 
Ettlinger. Síðan leika þeir Exul-

tavit Maria sem Jónas Tómasson 
skrifaði fyrir þá og að lokum leik-
ur Douglas tvo kafla úr orgelverk-
inu Dýrð Krists sem einnig er eftir 
Jónas. 

Á tónleikunum í Hallgríms-
kirkju leika Einar og Douglas 
fyrst Concertino eftir ítalska 
barroktónskáldið Giuseppe Tart-
ini í útsetningu Gordons Jacobs. 
Þá leika þeir Music when soft 
voices die eftir John Speight sem 
hann skrifaði sérstaklega fyrir þá 
og tónleikunum á laugardaginn 
lýkur með Hugleiðingu um 
ummyndum Krists á fjallinu eftir 
Hafliða Hallgrímsson sem Douglas 
leikur á Klais-orgelið. - vþ

Klarínetta og 
orgel í hádeginu

EINAR JÓHANNESSON OG DOUGLAS A. BROTCHIE Koma fram á hádegistónleikum á 
morgun og á laugardag.

Nýverið bárust fréttir af 
því frá Frakklandi að þar 
hefði verið tekin til sýninga 
ópera sem byggir á hryll-
ings myndinni Flugunni. Þó 
svo að mörgum þyki eflaust 
merkilegt að umbreyta 
óumdeilanlegri lágmenn-
ingarafurð í hámenningu á 
þennan hátt eru fjöldamörg 
dæmi um slíkar breytingar.

Kvikmyndin Flugan (The Fly) er 
vafalaust ein vinsælasta mynd 
kanadíska kvikmyndaleikstjórans 
Davids Cronenberg. Þrátt fyrir 
vinsældir myndarinnar kom það 
þó flestum nokkuð á óvart að hún 
yrði efniviður nýrrar óperu, enda 
myndin líkamshryllingur af bestu 
gerð. Færa má rök fyrir því að lík-
amlegar hryllingsmyndir séu 
algjör lágmenning á meðan að 
óperur séu algjör hámenning. Út 
frá þessum hugsunarhætti má vel 
álykta að það kæmi ekki jafnmikið 
á óvart ef Flugan hefði alið af sér 
söngleik fremur en óperu þar sem 
að söngleikir búa í lægra menn-
ingarhólfinu ásamt teiknimynd-
um, þungarokki og öðru grodda-
legu efni. Þó verða þær raddir 
ávallt háværari, nú á tímum staf-
ræns bræðings á öllum menning-
arsviðum, sem segja að mörkin á 
milli þess háa og lága séu orðin 
með öllu gagnslaus, en hér skal 
ekki fjallað nánar um það.

Flugan er aðeins ein af nokkrum 
vinsælum kvikmyndum síðustu 
tveggja áratuga sem hljóta óperu-
meðferðina. Kvikmyndin Myrkra-

dansarinn eftir Danann skap-
stygga Lars Von Trier skartaði 
Björk okkar í aðalhlutverki og 
reiddi sig talsvert á tónlist og 
dans til þess að koma tilfinninga-
hrifum til skila. Konunglega leik-
húsið í Kaupmannahöfn ku vera 
um þessar mundir að breyta 
myndinni í óperu sem frumsýnd 
verður þar í borg eftir tvö til þrjú 
ár. Leikstjórinn David Lynch er 
rómaður fyrir óskiljanlegar og 
undarlegar kvikmyndir sínar; ein 
af hans undarlegustu myndum er 
hiklaust Lost Highway frá árinu 
1997. Færri vita að austurríska 
tónskáldið Olga Neuwirth lagaði 
handrit myndarinnar að óperu-
forminu árið 2003. Óperan var 
sýnd við mikinn fögnuð Lynch-
aðdáenda bæði í Evrópu og í 
Bandaríkjunum.

Að lokum ber að minnast á kvik-
myndina Sophie‘s Choice sem kom 
út árið 1982 og skartaði Meryl 
Streep í aðalhlutverki, en myndin 
var gerð eftir skáldsögu Williams 
Styron. Árið 2002 samdi tónskáldið 
Nicholas Maw óperu út frá handriti 
kvikmyndarinnar, en hlaut litlar 
þakkir gagnrýnenda og áhorfenda 
fyrir. Meryl Streep lætur aftur á 
móti engan bilbug á sér finna og fer 
mikinn um þessar mundir í kvik-
myndinni Mama Mia!, sem unnin er 
upp úr samnefndum söngleik sem 
sjálfur er unninn upp úr tónlist 
sænsku poppmeistaranna í Abba. 

Sóunarglaðir neytendur hins 
vestræna heims mættu klárlega 
taka sér kvikmynda-, leikhús- og 
óperuiðnaðinn til fyrirmyndar hvað 
viðkemur endurvinnslumálum.

 vigdis@frettabladid.is

Kvikmynd verður ópera í 
endurvinnsluiðnaðinum

HRYGGBRJÓTUR Kvikmynd leikstjórans Ang Lee um samkynhneigða kúreka verður 
sviðsett sem ópera í New York árið 2013.

*

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/I

C
E

 4
29

64
 7

/0
8

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

+ Bókaðu flug á www.icelandair.isÍ Shaftesbury Theatre er sæti 

fyrir þig. Ítalskur meistara-

kokkur við Duke Street hefur 

lagt á borð fyrir þig. Það er 

beðið eftir þér í Notting Hill.

*Flug aðra leiðina með sköttum.

Safnaðu 
Vildarpunktum Punktarnir upp í Ferðaávísun gildir

Komdu til London, í helgarferð eða í sumarleyfi. 
Lífvörður drottningar hefur æft vaktaskipti síðan á 
19. öld og menn skilja ekkert í hvers vegna þú skulir 
ekki hafa látið sjá þig ennþá. 
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Söngkonan Amy Winehouse er nú 
undir stanslausu eftirliti bæði 
fjölskyldu sinnar og öryggisvarða 
á vegum útgefanda hennar og 
getur því ekki lengur skemmt sér 
eins og henni er einni lagið. 
Söngkonan hefur því fundið sér 
nýtt áhugamál og nú eyðir hún 
frítíma sínum í ljósum. „Amy 
þarf alltaf að fara með allt út í 
öfgar. Hún keypti ljósabekkinn til 
þess að losna við útbrot sem hún 
var með en núna er hún farin að 
eyða nokkrum klukkutímum á 
dag í bekknum,“ sagði vinur 
söngkonunnar. „Í gegnum árin 

hefur Amy verið háð 
áfengi, eiturlyfjum, 
karlmönnum og 

jafnvel 
prjóna-

skap, 
þetta er 
nýjasta 

fíknin,“ 
sagði 
vinurinn 
um 
ljósabekkj-
anotkun 
Amy.

Nýjar öfgar 
hjá Amy

Leikkonan Drew Barrymore 
virðist ekki ætla að finna hina 
einu sönnu ást. Drew hefur nú 
tilkynnt að hún og kærasti hennar 
Justin Long séu skilin að skiptum 
eftir næstum árs samband. Vinur 
leikkonunnar segir þó að Drew og 
Justin séu enn góðir vinir. Í 
viðtali við tískutímaritið Vogue í 
mars sagði Drew að hún væri svo 
hamingjusöm með Justin að hana 
verkjaði í kinnarnar. Justin þessi 
er hvað þekktastur fyrir leik sinn 
í grínmyndinni Dodgeball, sem 
skartaði einnig Ben Stiller og 
Vince Vaughn. 

Drew á lausu

HÆTT SAMAN Drew Barrymore og Justin 
Long eru skilin að skiptum eftir árs 
samband.

Hótelerfinginn Paris Hilton og 
kærasti hennar Benji Madden 
virðast enn vera yfir sig ástfang-
in. Parið hefur ekki farið sparlega 
með það að dásama hvort annað í 
viðtölum og nú hefur Benji einnig 
fengið sér demantshring með 
upphafsstöfum Parisar. Paris 
virðist því vera komin í hóp 
fyrrverandi skemmtanafíkla á 
borð við Lindsay Lohan og Nicole 
Ritchie sem hafa sagt skilið við 
skemmtanalífið eftir að þær 
fundu ástina.

Ástfanginn 
hótelerfingi

Lily Allen sýndi á sér nýja og 
óöruggari hlið á dögunum þegar 
hún ræddi um væntanlega plötu 
sína. Söngkonan sagði í viðtali við 
Rolling Stone tímaritið að henni 
fyndist hún ekki vera mjög 
hæfileikaríkur tónlistarmaður. 
„Ég hætti í skóla þegar ég var 
fimmtán ára. Ég er ekki snjall 
lagahöfundur. Mér finnst ég í 
raun ekki vera mjög góð í neinu.“ 
Allen segir að nýja platan verði 
ólík því sem hún hefur gert 
hingað til og því óttist hún 
viðbrögð aðdáenda sinna. 
„Sumum á eflaust eftir að líka 
platan vel, öðrum ekki. Ef fólk 
hatar hana, þá reyni ég bara 
eitthvað annað næst.“

Lily Allen ekki 
góð í neinu

LILY ALLEN Söngkonan hefur efasemdir 
um eigið ágæti sem lagahöfundur.

Hin brjóstagóða Pamela Ander-
son kallaði söngkonuna Jessicu 
Simpson tík og gleðikonu í 
útvarpsþætti fyrir skömmu. 
Ástæðan að baki ummæla Pamelu 
er sú að Jessica sást klæðast bol 
með áletruninni „Alvöru stúlkur 
borða kjöt“ og Pamela er yfirlýst-
ur dýraverndunarsinni og 
grænmetisæta. „Jessica var mjög 
sár vegna ummæla Pamelu. Að 
segja að hún sé reið er of vægt til 
orða tekið,“ sagði náin vinkona 
Jessicu um málið. 
„Jessica ætlaði að 
hefna sín á Pamelu 
en fjölskylda 
hennar talaði um 
fyrir henni og 
ráðlagði henni 
að gera ekki 
stórmál úr 
þessu því þá 
fengi 
Pamela 
fjölmiðla-
umfjöll-
unina sem 
hún þráir. 
Jessica 
ætlar því að 
halda aftur af 
sér þar sem 
ferill hennar er 
á uppleið en 
Pamela 
Anderson er á 
niðurleið.“ 
Ætli orðtakið 
„sá vægir sem 
vitið hefur 
meira“ eigi 
ekki við hérna.

Ljóskurnar 
sýna klærnar

Ein líflegasta hárgreiðslustofa 
höfuðborgarinnar, Gel, ætlar að 
leggja upp laupana í lok sumars. 
Anna Sigríður Pálsdóttir, hár-
greiðslukona og eigandi stofunn-
ar, segir ástæðuna einfaldlega 
vera þá að tími sé kominn til að 
hætta. „Við sem vinnum hér erum 
öll búin að vera í þessum bransa 
svo rosalega lengi og viljum nú 
snúa okkur að öðru. Við teljum að 
það sé betra að hætta á meðan allt 
er í blóma og við höfum enn gaman 
af því sem við erum að gera.“ 

Stofan hefur verið starfrækt í 
sjö ár og ætla þau á Geli að halda 
stærðarinnar kveðjupartí fyrir 
viðskiptavini stofunnar þann 13. 
september. 

„Partíið verður haldið á Organ 
og við ætlum að reyna að fá nokkra 
af bestu plötusnúðum landsins til 
að halda uppi fjörinu. Þetta verður 
alvöru kveðjupartí,“ segir Anna 
um kveðjuhófið og hvetur um leið 
viðskiptavini stofunnar til að nýta 
sér þessa síðustu mánuði til að 
næla sér í skemmtilega sumar-
klippingu. 

Hárgreiðslumaðurinn lands-
þekkti, Jón Atli Helgason segist 
ætla að vinna að viðburðarfyrir-

tækinu Jóni Jónssyni ásamt því að 
sinna tónlistinni betur. „Við hjá 
Jóni Jónssyni stefnum á að víkka 
það konsept og taka að okkur öðru-
vísi verkefni en við höfum áður 
gert. Þessa dagana erum við að 

vinna hörðum höndum að Trent-
emöllertónleikunum sem verða á 
Tunglinu þann 18. júlí,“ segir Jón 
Atli sem mun augljóslega ekki 
sitja auðum höndum eftir lokun 
hárgreiðslustofunnar.  - sm

Gel hættir í lok sumars

KVEÐJUSTUND Anna Sigga hefur rekið 
Gel í sjö ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

AFTUR Í TÓNLJSTINA Jón Atli Helgason 
ætlar að sinna tónlistinni betur í fram-
tíðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Flestir eru sammála um að tími sveitaballanna sé liðinn, og 
þar af leiðandi hinna hefðbundnu sveitaballabanda. Tvær 
gáfumannasveitir úr 101 ætla að snobba niður á við um 
næstu helgi og halda sveitaböll eins og það sé 1993 og landi í 
brúsa sé málið. Þetta eru hljómsveitirnar Sprengjuhöllin og 
XXX Rottweiler sem spila á 800 Bar á Selfossi á föstudags-
kvöldið og í Sjallanum á Akureyri kvöldið eftir.

Hljómsveitarmeðlimir segjast hafa orðið fyrir óþægindum 
vegna uppátækisins. Erpur Eyvindarson Rottweiler-hundur 
segist hafa fengið morðhótanir inn um bréfalúguna skrifaðar 
á Re-Max bréfsefni og Georg Kári í Sprengjuhöllinni var að 
sögn stunginn í rassinn með heykvísl þar sem hann lá í 
sólbaði í síðustu viku. Hljómsveitirnar hvetja fyrrverandi 
sveitaballakónga til að láta af ofbeldinu. Ef ekki, mega þeir 
vita að eldi verður svarað með eldi og hafa hljómsveitirnar 
þegar leitað til Grímseyjarhrottans til að sjá um gæslu á 
tónleikunum á Akureyri.

Gáfumenn á sveitaböll

SVEITABALL UM NÆSTU HELGI XXX 
Rottweiler spila með Sprengjuhöllinni á 

Selfossi og Akureyri um næstu helgi.

Bloggarinn Jens Guð nafn-
greindi meintan kynferðis-
brotamann á bloggi sínu 
í gær. Hann tók út færslu 
sína að beiðni stjórnenda 
Moggabloggsins.

„Árni Matt hringdi og bað mig í 
guðanna bænum að fjarlægja 
þetta í hvelli. Nei, hann 
gaf ekki upp neina 
ástæðu en ég 
geng út frá því 
sem vísu að 
þarna sé 
verið að 
hugsa um 
fórnar-
lömbin, 
börn 
þessa 
manns,“ 
segir 
ofur-
bloggar-
inn Jens 
Guð. 

Í gær-
morgun tók 
Jens, sem 
er með 
vin-

sælli bloggurum á hinu svo-
kallaða Mogga-bloggi, sig 
til og nafngreindi mann 

þann sem verið hefur í 
fréttum ónafngreind-
ur að undanförnu 
grunaður um kyn-
ferðislega misnotkun 
á börnum sínum. 

Komið hefur fram í 
fréttum að maðurinn, 
sem nú er í gæsluvarð-
haldi, hefur starfað 
sem kennari við 
Háskólann í Reykja-
víkur. Bloggfærsla 
Jens er undir fyrir-
sögninni „Barnanauðg-
arinn“ þannig að Jens 
velkist ekki í vafa um 

sekt eða sakleysi.

Árni Matthíasson, vefstjóri 
Morgunblaðsins, segir sannarlega 
annan veruleika blasa við fjöl-
miðlum með tilkomu netsins en 
áður var. Og hvetur Blaðamanna-
félagið til að setjast yfir hann og 
siðareglur sínar sem hann telur 
brandara. „Mat lögmanns Árvak-
urs er að ábyrgðin liggi hjá þeim 
sem heldur síðunni úti. Allir sem 
skrá sig hjá okkur gera það með 
kennitölu þannig að við vitum 
hver viðkomandi er,“ segir Árni.

Ef ábyrgðin er bloggarans hlýt-
ur sú spurning að vakna af hverju 
Moggamenn eru að skipta sér af 
efninu en Árni segir að allir gang-
ist undir ákveðna skilmála þegar 
þeir skrá sig og vísar til þess. 
„Við höfum gripið inn í ef okkur 
finnst menn ganga of langt til 
dæmis með því að birta klám-
fengið efni, meiðandi efni eða 
kynþáttaníð.“ Svo eru það nafn-
birtingarnar sem eru umdeilan-
legar. Árni segir þá á Mogganum 
líta svo á að þar eigi fórnarlambið 
alltaf að njóta vafans. „Þarna tog-
ast á réttur fólks til að vita hverj-
ir eru að brjóta af sér til að geta 
varist þeim og svo réttur fórnar-
lambsins til að njóta verndar. En 
það er rétt, þetta er forvitnilegt 
mál ekki bara fyrir Blaðamanna-
félagið heldur almennt.“

 jakob@frettabladid.is

Jens Guð skammaður

JENS GUÐ
Árni Matt á 

Mogganum 
hringdi og 
bað hann 
í guðanna 
bænum 
að kippa 
færslunni 
út í 
hvelli.

SÍÐA JENS Víst er að fjölmiðlaveruleikinn hefur gerbreyst með tilkomu Netsins.

> KÆRASTAN ÓSÁTT

Kærastu Harrys, Chelsy Davy, 
þykir prinsinn drekka einum 
of mikið og hefur nú sett 
honum úrslitakosti; annað 
hvort minnki hann drykkjuna 
eða hún hættir með honum. 
Prinsinn hefur verið áberandi 
í skemmtanalífi Lundúnaborg-
ar síðustu ár og hefur einn-
ig verið staðinn að neyslu 
fíkniefna.

folk@frettabladid.is
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Fylltu á iPodinn · Farsímann · Tölvuna

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.

Nýtt á Tónlist.is - lögin beint inn í iTunes á tölvunni!

Nú getur þú tengt Tónlist.is beint við iTunes eða Windows Media Player.

Öll lög sem þú kaupir fara sjálfvirkt yfir í spilarann þinn. 
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Murta St. Calunga er þriðja plata 
Benna Hemm Hemm í fullri lengd, 
en auk þess sendi hann frá sér EP-
plötuna Ein í leyni seint á síðasta 
ári. Hún stóð reyndar undir nafni 
og týndist alveg. Tónlist Benna er 
lúðrasveitarskotið indí popp. Hún 
þótti fersk og óvenjuleg þegar 
fyrsta platan kom út sem var 
Benna og plötunni til framdráttar. 
Önnur platan Kajak var framhald 
af þeirri fyrstu, en aðeins 
þunglamalegri. Nú er þriðja plat-
an komin og enn er sótt á sömu 
mið tónlistarlega.

Murta St. Calunga er að mín 
mati skemmtilegasta Benna 
Hemm Hemm platan til þessa. Það 
er léttara yfir henni heldur en 
Kajak og hún er mjög vel unnin. 
Það eru mörg fín lög á henni og 
smáatriði í vinnslu og útsetning-
um lyfta henni upp. Fyrsta lagið, 
Beethoven í Kaupmannahöfn, er 
til dæmis mikil snilld. Það byrjar 
á rúmlega mínútu löngu sáraein-
földu intrói áður en að lagið sjálft 
hefst. Plötunni er svo lokað með 
gjörbreyttri útgáfu af sama lagi. 

Veiðiljóð er annað frábært lag, - 
sérstaklega vel útsett. Það sama 
má segja um fleiri lög, til dæmis 
Avían í Afganistan og Allt sem það 
fer.

Textarnir eru skemmtilega ein-
faldir og kæruleysislegir. Avían í 
Afganistan og Whaling In The 
North Atlantic eru til dæmis 
athyglisverð innlegg í alþjóðamál-
in. Ég verð líka að hrósa plötuum-
slaginu. Eins og áður hjá Benna er 
það mjög flott og gerir gripinn 
eigulegri.

Yfir það heila er meiri kraftur í 
Murta St. Calunga heldur en fyrri 
plötunum. Veikleiki plötunnar er 
hins vegar sá að þrátt fyrir nýjar 
útfærslur að hluta og vel útfærð 
smáatriði þá hefur tónlistin sjálf 
þróast of lítið. Benni verður hik-
laust að lemja sig í hausinn fyrir 
næstu plötu og koma með eitthvað 
nýtt á borðið. Samt er Murta St. 
Calunga skemmtileg og heilsteypt 
plata. Fínn endapunktur á skóla-
hljómsveitar indípoppskeiðinu 
sem hófst með fyrstu plötunni. Allt 
er þegar þrennt er. Trausti Júlíusson

Allt er þegar þrennt er

TÓNLIST
Murta St. Calunga
Benni Hemm Hemm

★★★★
Þó að Murta St. Calunga sé full lík 
fyrri plötum Benna Hemm Hemm 
þá er hún léttari og skemmtilegri 
heldur en síðasta plata. Góð lög og 
vel heppnuð smáatriði í útsetningum 
lyfta henni upp.

„Þetta er þriðja árið í röð sem Húnavakan er haldin 
frá því að hún var endurvakin, en í ár ákváðum við 
að gera eitthvað extra og halda popplagakeppni í 
tilefni af því að tuttugu ár eru liðin frá því að 
Blönduós fékk kaupstaðarréttindi,“ segir Einar Örn 
Jónsson framkvæmdastjóri Húnavökunnar og 
meðlimur hljómsveitarinnar Í svörtum fötum.

„Þátttakan var vonum framar og 44 lög bárust í 
keppnina, en aðeins níu munu keppa til úrslita í 
Vökulögunum 2008 í íþróttahúsinu á Blönduósi 
föstudagskvöldið 11. júlí,“ úskýrir Einar Örn sem 
býst við að bærinn muni fyllast af gestum og 
brottfluttum á fjölskyldu- og menningarhátíð 
Húnavöku sem mun standa yfir frá 11.-13. júlí 
næstkomandi.

„Lögin verða frumflutt í heild sinni í þætti Felix 
Bergssonar á Rás 2 laugardaginn 5. júlí og búið er 
að gera geisladisk með lögunum níu sem munu 
keppa til úrslita. Þeir sem eru á leiðinni á Blönduós 
geta til dæmis kippt honum með sér á N1 á Ártúns-
höfða,“ segir Einar Örn að lokum.  - ag

Níu íslensk popplög á Húnavöku

HÚNAVAKAN Á BLÖNDUÓSI Popplagakeppnin Vökulögin 2008 
verður haldin í fyrsta sinn á Húnavökunni í ár og alls munu níu 

lög keppa til úrslita föstudagskvöldið 11. júlí.

Fyrsta uppistand Snorra Hergils Kristjáns-
sonar á Organ undir nafninu Happy 
Mondays, var á mánudag. Uppistandið er 
undirbúningur fyrir hina risastóru og virtu 
Edenborgarhátíð, sem honum var boðið á. 
Snorri Hergill hefur löngum búið í London 
og staðið fyrir uppistandi þar, en hann var 
kosinn næstfyndnasti maður Íslands 2002. 
Þá er Snorri lærður leikari úr LAMDA-
skólanum.  

„Þetta er svona vinnustofupæling. Ég hendi út efni 
sem ég er með og athuga hvað virkar og hvað ekki. 
Það er enginn betri staður til að hamra sýninguna á 
en í smiðju áhorfenda. Það er svo erfitt að gera svona 
einn. Þá situr maður bara og hugsar ætli þetta sé 
fyndið? Ætli einhver elski mig? Sem er svolítið 
sorglegt,“ segir Snorri Hergill Kristjánsson um 
uppistand sitt á mánudagskvöldum á Organ, 

Sýningin verður í þróun í allan júlí, út frá áhorf-
endum. „Nú fer ég í það að laga, klippa, líma og 
breyta. Reyna að muna eftir að segja brandara eins 
og: I wanted to do my preview in Iceland because I‘m 
large, quite pale and hairy. What could possibly go 
wrong?“ 

Það er ekkert smámál að vera fenginn á 
Edinborgar hátíðina. „Eddie Izzard fór á tólf Edin-
borgarhátíðir í röð. Það hafa allir sem eru eitthvað 
farið þarna í gegn. Þetta er staðurinn þar sem 
uppistandarar í Evrópu, jafnvel heiminum, búa sér til 
nafn,“ segir Snorri. 

Uppistand hans á Organ  er á ensku, eins og 
hátíðin. Hvernig taka Íslendingar því? „Um fjörutíu 
prósent af gestum á mánudaginn voru útlendingar. 
Íslendingar hafa líka mjög gaman af gríni á ensku, þó 
mér þyki alltaf vænna um að gera grín á ástkæra 
ylhýra. En fólk tekur almennt vel í þetta.“ Hann 
segist þurfa að breyta ýmsu í sýningunni fyrir 
íslenskan markhóp. „Það sem ég þarf að breyta eru 
tilvitnanir og tilvísanir. Sumt rennur beint ofan í 
Bretana sem gengur ekkert ofan í Íslendingana. Ég 
er að reyna að finna hvað það er og losna við það úr 
sýningunni. Þess vegna er mjög gott fyrir mig að taka 
þessa sýningu á Íslandi því þá kemst maður meira að 
kjarna málsins. Öll skítatrixin virka bara ekki neitt.“ 

Snorri sér um Laughing Horse, Soho klúbbinn í 
London á þriðjudögum og Laughing Horse, Queen‘s 
Head, við Piccadilly Circus tvo daga í viku, en hann 
komst í úrslit Laughing Horse keppninnar í fyrra. 
Hvernig er að troða upp í London? „Það er bara hart. 
Menn eru að reyna að smala áhorfendum, fá þá í hús 
og skemmta þeim.“ En eru Bretar betur að sér um 
uppistand? „Það er mjög góð spurning. En það er bara 
þannig að ef þér finnst eitthvað fyndið, þá hlærðu. 
Það er kannski meiri djassgeggjarafílingur á 
uppistandsaðdáendum í Bretlandi. Á endanum er 
húmor alþjóðlegt fyrirbæri,“ segir Snorri. Ein megin 
ástæða þess að Snorri prufukeyrir sýninguna, sem 
ber nafnið Dog Day King, á Íslendingum er til að 
komast burt frá London og þeirri rútínu að skemmta 
þrisvar í viku. „Svo er alltaf best að vera á Íslandi. 
Ísland er best í heimi, það er bara þannig.“ Snorri er 
einnig að gera sig líkamlega tilbúinn fyrir hátíðina. 
„Ég er að hlaupa og synda með Rocky-kvikmyndatón-
listina í eyrunum.“ 

Happy Mondays standa út júlí og kostar 1500 
krónur inn. kolbruns@frettabladid.is

Æft fyrir Edinborgarhátíð

HAMRAR SÝNINGU MEÐ ÁHORFENDUM Snorri Hergill athugar 
hvað er fyndið. MYND/GUNNAR FREYR

FÓR BEINT Á 

TOPPINN Í USA.

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS
MAMMA MÍA kl. 8 - 10:20 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 8 L

HANCOCK kl. 10:10 12

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 6 - 8 L

NARNIA 2 kl. 5:40 7

WANTED kl.  8 12

MAMMA MÍA                     kl. 3:40 - 5:40D - 8D - 10:20D L

MAMMA MÍA kl. 5:40 - 8 - 10:20 VIP
KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 3:40D- 6 L

KUNG FU PANDA m/ensku tali kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 L

HANDCOCK kl. 8 - 10:10 12

WANTED kl. 5:40 - 8 - 10:20 16 

NARNIA 2 kl. 5 7

INDIANA JONES 4 kl. 8 12

THE BANK JOB kl. 10:20 16

MEET DAVE kl. 6 - 8 - 10 L

WANTED kl. 8D - 10:20D 16

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 6D L

NARNIA 2 kl. 6 - 9 7

DIGITAL

DIGITAL

MAMMA MÍA kl. 8  - 10:20 L

MEET DAVE kl. 8 7

HANCOCK kl. 10 12

- bara lúxus
Sími: 553 2075

MAMMA MIA - DIGITAL kl. 4, 5.50, 8 og 10.10 L

HANCOCK kl. 6:10, 8 og 10 12

KUNG FU PANDA - ÍSl.TAL kl. 4 L

WANTED kl. 8 og 10.10 16

NARNIA: PRINCE CASPIAN kl. 5 7

M Y N D O G H L J Ó Ð

Það er heill heimur inni Það er heill heimur inni
í honum sem heldur í honum sem heldur

honum gangandi!honum gangandi!

Það er heill heimur inni 
í honum sem heldur 

honum gangandi!

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

7
12

12

MAMMA MIA      kl. 6 - 8 - 10
HANCOCK      kl. 8 - 10
BIG STAN   kl. 6

12
12

MAMMA MIA kl. 5.30D - 8D - 10.30D

MAMMA MIA LÚXUS kl. 5.30D - 8D - 10.30D

MEET DAVE kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
HANCOCK D HJÓÐ & MYND  kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
KUNG FU PANDA ÍSL. TAL kl. 3.45 - 5.50
THE INCREDIBLE HULK kl. 8  - 10.30 

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

12

12
14

MAMMA MIA kl. 6 - 8.30 - 11
HANCOCK kl. 5.50 - 8 - 10.10
KUNG FU PANDA ENSKT TAL kl. 6 - 8
BIG STAN  kl. 10
SEX AND THE CITY kl. 6 - 9

5%

5%

SÍMI 551 9000

7
12
12
16
14
10

MEET DAVE kl. 6.10 - 8.30 - 10.40
BIG STAN  kl. 5.40 - 8 - 10.20
THE INCREDIBLE HULK kl. 5.30  - 8 
HAPPENING kl. 10.20
SEX AND THE CITY kl. 10.20
ZOHAN  kl. 5.40 - 8

SÍMI 530 1919

FÍNASTA 
SUMARSKEMMTUN

- V.J.V., TOPP5.IS/FBL

Þau komu langt utan úr geimnumÞau komu langt utan úr geimnum
í fullkomnu dulargervi!í fullkomnu dulargervi!

Þau komu langt utan úr geimnum
í fullkomnu dulargervi!
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FÓTBOLTI Jónas Hallgrímsson 
hættir með lið Völsungs í 2. deild 
eftir fyrri umferðina. Í viðtali við 
Fótbolta.net í gær ásakar hann 
dómara í deildinni um að eyði-
leggja leiki hjá hans liði. Auk 
þess sakar hann KSÍ um að 
skemma fótbolta á Húsavík.

„Þeir 
eru bara 

hlæjandi 
og 

eyðileggja 
leikinn og 

eru bara 
stoltir af því,“ 

sagði Jónas 
meðal annars um 

dómarana. „Ég get 
ekki tekið þátt í 

svona vitleysu, þetta er 
orðið rotið og dómararnir hafa 
algjörlega stjórn á því hvernig 
leikirnir fara [...] Þessir menn fá 
borgað fyrir þetta, þeir hafa 
ekkert leyfi til að koma brosandi 
út af eftir að hafa hegðað sér eins 
og fífl.“ Hann skýtur svo föstum 
skotum að KSÍ.

„Ég er búinn að lenda í KSÍ 
áður. Það er búið að hóta okkur 
áður að ef við höldum ekki kjafti 
þá skuli KSÍ sjá til þess að 
fótboltinn á Húsavík eigi sér ekki 
viðreisnar von,“ sagði Jónas 
stórorður en leikmenn liðsins 
hafa einnig hótað að hætta. - hþh

Hættir vegna dómgæslu: 

Eyðileggja leiki 
stoltir og hlæja

>Hefur mikla trú á Aroni

Chris Coleman telur að landsliðsmaðurinn Aron Gunn-
arsson eigi eftir að fríska verulega upp á miðjuspilið hjá 
Coventry á næsta keppnistímabili. „Ég þjálfaði 
Heiðar Helguson hjá Fulham og hann er einver 
mesti nagli sem ég hef séð inni á vellinum og 
Aron er harðjaxl líka. Hann er með sterka 
fætur, góða yfirferð og sendingargetu. Hann er 
með gríðarlegt keppnisskap og mikla áræðni 
og þó svo að hann sé aðeins 19 ára gamall 
og við ættum ef til vill ekki að búast við of 
miklu strax, þá er ég sannfærður um að 
hann á eftir að láta að sér kveða strax á 
komandi tímabili. Hann er þegar kominn í 
A-landslið Íslands og á aðeins eftir að verða 
betri,“ sagði Coleman í nýlegu viðtali við 
Coventry Telegraph.  

Landsbankadeild kvenna

Keflavík-Þór/KA 0-5
0-1 Bojana Besic, 0-2 Rakel Hönnudóttir, 0-3 
Rakel Hönnudóttir, 0-4 Ivana Ivanovic, 0-5 Rakel 
Hönnudóttir. 
Stjarnan-Valur 0-5
0-1 Margrét Lára Viðarsdóttir (2.), 0-2 Katrín 
Jónsdóttir (33.), 0-3 Margrét Lára Viðarsdóttir 
(36.), 0-4 Margrét Lára Viðarsdóttir (40.), 0-5 
Dóra María Lárusdóttir (77.) 
Fylkir-HK/Víkingur 3-3
1-0 Lizzy Karoly (12.), 1-1 Þórhildur Stefánsdóttir
(13.), 1-2 Marina Nesic (24.), 1-3 Berglind 
Bjarnadóttir (37.), 2-3 Ruth Þórðardóttir (52.), 
3-3 Ruth Þórðardóttir (65.).
Breiðablik-Fjölnir 5-4
1-0 Fanndís Friðriksdóttir (4.), 2-0 Fanndís Frið-
riksdóttir (14.), 2-1 Helga Franklínsdóttir (23.), 3-1 
Berglind Björg Þorvaldsdóttir (25.), 4-1 Erna Björk 
Sigurðardóttir (37.), 4-2 Elísa Ósk Viðarsdóttir 
(45.), 5-2 Harpa Þorsteinsdóttir (56.), 5-3 Kristin 
R. Hextall (68.), 5-4 Elísa Ósk Viðarsdóttir (74.).
KR-Afturelding 2-0
1-0 Hrefna Huld Jóhannesdóttir (36.), 2-0 Fjóla
Dröfn Friðriksdóttir (46.).

STAÐAN Í DEILDINNI
Valur 9 9 0 0 38-6 27
KR 9 8 0 1 27-6 24
Stjarnan 8 4 2 2 15-11 14
Breiðablik 9 4 1 4 21-17 13
Afturelding 9 3 2 4 5-8 11
Þór/KA 8 3 1 4 16-14 10
Keflavík 9 2 2 5 10-26 8
Fylkir 9 2 1 6 9-24 7
HK/Víkingur 9 1 3 5 10-0 6
Fjölnir 9 1 2 6 9-28 5

MARKAHÆSTAR
Margrét Lára Viðarsdóttir, Val 10
Hólmfríður Magnúsdóttir, KR  8
Hrefna Huld Jóhannesdóttir, KR 8
Björk Gunnarsdóttir, Stjörnunni, 7
Rakel Hönnudóttir, Þór/KA 7
Dóra María Lárusdóttir, Val 6
Berglind Björg Þorvaldsdóttir, Breiðabliki 6

ÚRSLIT

FÓTBOLTI KR-stúlkur kláruðu verk-
efnið og tóku þrjú stig gegn Aftur-
eldingu í gærkvöld og eru sem fyrr 
fast á hæla Valsstúlkna.

Það var jafnræði með liðunum 
fyrsta stundarfjórðunginn á KR-
vellinum þar sem nýliðar Aftureld-
ingar gáfu bikarmeisturum KR 
ekkert eftir.

KR-stúlkur fóru svo smátt og 
smátt að herða tök sín á leiknum og 
fyrsta markið lá í loftinu. Markið 
kom hins vegar ekki fyrr en á 36. 
mínútu eftir fáheyrð mistök í vörn 
Aftureldingar. Olga Færseth fékk 
boltann rétt utan vítateigs eftir að 
varnarmönnum Aftureldingar mis-
tókst að hreinsa frá markinu og 
markadrottningin var komin í 
ákjósanlegt skotfæri, en í stað þess 
að skora sjálf gaf hún á Hrefnu 
Huld Jóhannesdóttur sem skoraði 
auðveldlega á fjærstönginni. 

Staðan var 1-0 í hálfleik og það 
voru aðeins liðnar 25 sekúndur af 
seinni hálfleik þegar KR-stúlkur 
bættu öðru marki við. Katrín 
Ómarsdóttir átti þá glæsilega 
stungusendingu inn fyrir vörn 
Aftureldingar og Fjóla Dröfn 
Friðriksdóttir lagði boltann 
snyrtilega í markið.

Leikurinn datt örlítið niður eftir 
markið en bæði lið áttu þó sín 
marktækifæri. Katrín Ómarsdótt-
ir brenndi af sannkölluðu dauða-
færi þegar tuttugu mínútur lifðu 
leiks eftir góðan undirbúning frá 
Ólínu Guðbjörgu Viðarsdóttur og 
stuttu síðar var mark dæmt af 
Fjólu Dröfn vegna rangstöðu.

Afturelding komst næst því að 
skora þegar Aldís Mjöll Helga-
dóttir átti skot af 30 metra færi 
sem fór í slána. En hvorugt liðið 
náði að skora á lokakaflanum og 

KR-stúlkur hirtu því stigin þrjú.
Helena Ólafsdóttir, þjálfari KR, 

var vitanlega ánægð með sigurinn 
í leikslok.

„Við vissum alveg að við 
þyrftum að hafa fyrir sigrinum og 
að við mættum ekki slaka á. 
Seinna markið var mikilvægt og 
tryggði okkur þetta en ég hefði 
alveg viljað sjá okkur fylgja því 
marki betur eftir. Annars var ég 
bara sátt með spilamennskuna 
svona heilt yfir,“ sagði Helena. 

Gareth O‘Sullivan, þjálfari Aft-
ureldingar, fannst stúlkurnar 
sínar komast ágætlega frá leikn-
um.

„Þetta var erfiður leikur en mér 
fannst við aðeins ná að stríða KR 
og ég er stoltur af stelpunum 
mínum fyrir að gefast aldrei upp,“ 
sagði Gareth. 
  - óþ   

KR-stúlkur unnu baráttuglatt lið Aftureldingar 2-0 í Landsbankadeild kvenna á KR-vellinum í gærkvöld:

Nýliðarnir náðu að standa í KR-stúlkum

ÖFLUG Hólmfríður Magnúsdóttir hefur 
hér betur í baráttunni við varnarmann 
Aftureldinga. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Landsliðskonan Greta Mjöll Samúelsdóttir hjá Breiðabliki 
varð fyrir því óláni að meiðast illa á æfingu með Kópavogs-
liðinu um síðustu helgi en hún kvað atvikið hafa komið upp 
úr nánast engu.

„Ég var bara að rekja boltann á mikilli ferð og var að 
búa mig undir að senda fyrir markið með vinstri fæti, 

þegar eitthvað gaf sig í hægra hnénu og lærleggurinn 
fór eitthvert sem hann átti ekki að fara. Ég var 
nokkrar sekúndur að átta mig á því hvað hafði 
gerst og hélt bara um löppina þegar ég fann 
allt í einu gríðarlegan sársauka og stóð bara á 
orginu. Eftir það fór mig að svima og ég fann 

fyrir ógleði og mér var því komið beinustu leið upp 
á sjúkrahús þar sem ég fékk morfín og fór í röntgen 
til þess að fá úr því skorið hvort eitthvað væri brotið, 
en það var sem betur fer ekki raunin,“ sagði Greta 
Mjöll sem hefur ekki enn almennilega fengið á 
hreint hvað amar að henni.

„Ég er í gifsi frá ökkla og upp að læri sem gerir 

það að verkum að ég get labbað en hnéið á mér er í fastri stöðu og 
hreyfist ekki úr stað. Ég fer til læknis í skoðun á föstudag og þá 
kemst það vonandi á hreint hversu alvarleg meiðslin eru. Þetta 
eru náttúrulega alltaf alvarleg meiðsli en það er mikill munur 

á því að verða frá í tvo mánuði eða eitt ár og ef til 
dæmis er um krossbandaslit að ræða gæti ég verið 
frá keppni í að minnsta kosti níu mánuði og allt upp í 
eitt ár. Þetta er líka leiðinlegur tími til þess að meiðast 
þar sem ég stefndi á að fara í háskóla til Bandaríkjanna 
eftir rúman mánuð og nú veit ég ekkert hvernig það á 
eftir að ganga fyrir sig,“ sagði Greta Mjöll sem nálgast 
þetta leiðindaatvik þó á jákvæðum nótum.

„Ég held bara í vonina um að þetta sé ekki jafn 
alvarlegt og haldið var í fyrstu og hef reyndar verið 
tiltölulega heppin með meiðsli hingað til. En ef allt fer 
á versta veg þá tækla ég það bara þegar þar að kemur 
og set mér ný markmið. Þó að einhverjar dyr lokist, 
þá opnast aðrar í staðinn,“ sagði Greta Mjöll ákveðin.     

GRETA MJÖLL SAMÚELSDÓTTIR, BREIÐABLIKI: MEIDDIST ILLA Á ÆFINGU OG VERÐUR FRÁ KEPPNI Í EINHVERN TÍMA

Þó að einhverjar dyr lokist, opnast aðrar í staðinn

FÓTBOLTI Sigurganga Valskvenna 
heldur áfram í Landsbankadeild 
kvenna en liðið vann sinn 18. deild-
arleik í röð þegar þær burstuðu 
Stjörnuna, 0-5, á gervigrasinu í 
Garðabæ í gær. Valur er því áfram 
með fullt hús á toppnum.

Valsstúlkur með Margréti Láru 
Viðarsdóttur í fararbroddi gerðu 
út um leik sinn við Stjörnuna í 
fyrri hálfleik. Margrét Lára skor-
aði fyrsta markið eftir aðeins 1 
mínútu og 20 sekúndur eftir lag-
legan einleik og eftir það var á 
brattann að sækja fyrir Stjörnu-
liðið sem hefur staðið sig vel í 
sumar. „Við settum upp ákveðið 
leikplan og það var orðið ljóst eftir 
tvær mínútur að það gekk ekki 
upp,“ sagði Þorkell Máni Péturs-
son, þjálfari Stjörnunnar. Margrét 
Lára lagði upp annað markið fyrir 
fyrirliðann Katrínu Jónsdóttur 
eftir rúman hálftíma og skoraði 
síðan tvö falleg mörk sjálf með 
fjögurra mínútna millibili fyrir 
lok hálfleiksins. 

Dóra María Lárusdóttir innsigl-
aði síðan sigurinn í seinni hálfleik 
með flottu marki eftir fallega 
sendingu frá Katrínu fyrirliða inn 
fyrir vörnina. Katrín var ánægð 
með leikinn í leikslok.

Það heppnaðist allt
„Fyrri hálfleikurinn var mjög 
góður hjá okkur og spiluðum við 
ótrúlega vel. Það heppnaðist allt 
hjá okkur og við gerðum út um 
leikinn þá. Þetta datt svolítið niður 
í seinni hálfleik. Stjarnan er með 
mjög gott lið, þær eru líkamlega 
sterkar og við vissum að við 
þyrftum að mæta þeim þar. Við 
vorum búnar að undirbúa okkur 
vel fyrir þennan leik,“ sagði Katr-
ín eftir leik.

Margrét Lára átti frábæran 
fyrri hálfleik og Stjörnuliðið réð 
þá ekkert við hana. „Margrét er 
alveg klárlega ein af bestu knatt-
spyrnukonunum í heiminum. Það 

er stór munur á þessum liðum að 
annað liðið er með Margréti Láru 
en hitt ekki. Það má samt ekki taka 
það af öðrum stelpum í Valsliðinu 
að þær eru með rosalega gott lið,“ 
sagði Þorkell Máni, þjálfari Stjörn-
unnar, um Margréti Láru og hún 
sjálf var líka sátt við sína frammi-
stöðu. 

Áttum allar skínandi leik
„Þetta var frábær leikur hjá okkur 
og ekki slæmt að vinna 5-0 sigur á 
sterku liði Stjörnunnar. Við áttum 
allar skínandi leik, sérstaklega í 
fyrri hálfleik og rúlluðum yfir 
þær. Ég held að ég sé að komast í 
mitt besta form aftur. Þetta er 
búinn að vera erfiður tími en ég er 
að vinna í mínum málum og mun 
hægt og sígandi koma sterkari og 
sterkari til leiks. Ég átti einn minn 
besta leik í sumar í dag og er mjög 
sátt með það,“ sagði Margrét Lára 
sem fór útaf á 68. mínútu.

 „Ég hef verið verri á gervigrasi 
og fann það í seinni hálfleik að ég 
var farin að stífna vel upp. Við 
tökum enga áhættu og ég er búin 
að læra það á þessum þrálátu  
meiðslum að það þýðir ekkert 
annað en að vera skynsamur,“ 
sagði Margrét Lára.

Féllum bara á prófinu
Þorkell Máni, þjálfari Stjörnunn-
ar, var ekki ánægður með sínar 
stelpur í leikslok. „Við föllum bara 
á prófinu, þetta er búið að vera 
voða fínt hjá okkur og ganga voða 
vel. En þegar kemur í svona stór-
leik þá erum stelpurnar búnar að 
gefa frá sér leikinn á fyrstu 45 
mínútunum. Við erum ekki að 
nálgast þessi lið,“ sagði Þorkell 
Máni. „Við fengum þetta próf núna 
og menn biðu eftir að sjá hvar við 
stæðum í þessari baráttu. Þetta er 
munurinn og við erum fimm mörk-
um frá Valsliðinu. Við þurfum að 
halda áfram að minnka muninn.“  
 ooj@frettabladid.is

Annað liðið var með Margréti Láru
Margrét Lára Viðarsdóttir kláraði Stjörnuna í fyrri hálfleik með þremur flottum mörkum og glæsilegri 

stoðsendingu. Hún segist öll vera að koma til eftir meiðsli og hún átti einn besta leik sinn í sumar í gær.

LÉTTUR DANS MEÐ BOLTANN Marrgét Lára Viðarsdóttir átti frábæran fyrri hálfleik í 
5-0 sigri Vals á Stjörnunni og átti þá þátt í öllu8m fjórum mörkum Valsliðsins. Hér er 
hún á fleygiferð með boltann í leiknum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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FÓTBOLTI Gunnar Guðmundsson 
hjá HK var fyrsti þjálfarinn sem 
var látin fara í Landsbankadeild 
karla í sumar þegar meistara-
flokksráð og knattspyrnudeild HK 
ákváðu að láta hann fara í gær en 
hann hafði stýrt liðinu í tæp fimm 
ár eða frá 1. október 2003.

„Við hörmum það að hafa þurft 
að taka þessa ákvörðun. Við höfum 
staðið við bakið á Gunnari í gegn-
um súrt og sætt. Gunnar er HK-
ingur og hefur unnið gríðarlega 
gott starf innan félagsins og það er 
synd að missa slíkan mann frá 
félaginu. Á meðan þjálfari er þjálf-
ari hjá Hk þá erum við ekki í nein-
um samningaviðræðum við einn 
eða neinn. Sú vinna hófst í dag 
(gær). Framtíðin er ekki niðurlögð 
og hún blasir ekki við hvað varðar 
nýjan þjálfara,“ segir Torfi Sverr-
isson, formaður knattspyrnudeild-
ar HK, „en eitthvað þurfti að ger-
ast“. 

„Það er auðveldara að reyna 
hrista upp í liðinu með því að taka 
einn hlut út úr jöfnunni heldur en 
marga. Hópurinn er í vanda og 
þetta var það sem meistaraflokks-
ráð og knattspyrnudeild töldu að 
væri rétt að gera í þessari stöðu,“ 
segir Torfi og bætir við:  

„Við höfum skrifað niður nöfn á 
blað en eðli málsins samkvæmt þá 
eru það hlutir sem við getum ekki 
rætt vegna þess að það er ekki í 
hendi og við erum að tala við þessa 
aðila sem við settum niður á blað. 
Við ætlum að kanna hvaða menn 
eru tilkippilegir og hverjir eru 
lausir eða geta losað sig,“ segir 
Torfi en á meðan mun Rúnar Páll 
Sigmundsson stjórna æfingum. 

„Rúnar Páll er okkar aðstoðar-
þjálfari og tekur bara við á meðan 
unnið er í því að fá nýjan þjálfara. 
Hann mun leiða liðið þar til nýr 
þjálfari tekur við,“ segir Torfi en 
næsti leikur er á móti Breiðabliki 
á mánudaginn kemur. 

Fréttablaðið komst að því að 
það hefur borgað sig undanfarin 
ár að breyta um þjálfara þegar 
staðan hefur verið orðið slæm. 

Frá árinu 2000 hafa átta lið í 
fallsæti gripið til þess ráðs að 
skipta um þjálfara og og aðeins 
tvö þeirra náðu ekki að bjarga sér 
frá falli. Það var annars vegar hjá 
ÍBV 2006 og svo hjá Þrótti árið 
áður. 

Síðasta lið til þess að bjarga sér 
frá falli eftir að hafa rekið þjálf-
ara var lið KR sem lét Teit Þórðar-
son fara 29. júlí í fyrra. Logi Ólafs-
son tók við og liðið endaði í 8. sæti, 

en ólíkt öðrum tímabilum þá féll 
aðeins eitt lið í fyrra. 

Sex öðrum þjálfurum hefur tek-
ist að kveikja neistann í sínum 
nýju liðum og náð að bjarga þeim 
frá falli. Mesta stökkið tóku lið 
Breiðabliks og ÍA sumarið 2006. 
Ólafur Kristjánsson tók þá við 
Blikum 3. júlí eða þremur dögum 
eftir að tvíburarnir Arnar og 
Bjarki Gunnlaugssyni höfðu tekið 
við Skagamönnum. Bæði lið voru í 
fallsæti og í báðum tilfellum náðu 
liðin að hækka sig um fjögur sæti 
þótt þau hefðu verið í fallbarátt-
unni allt til enda mótsins. 

Ólafi Kristjánssyni, núverandi 
þjálfari Blika, hefur tvisvar tekist 
að taka við liði í fallsæti og bjarga 
því frá falli en hann náði því einnig 
með Framara sumarið 2004. 

 ooj@frettabladid.is

ÞJÁLFARABREYTINGAR 
HJÁ LIÐUM Í FALLSÆTI:
KR  29. júlí 2007
Teitur Þórðarson 11 leikir (7 stig, 21%)
Logi Ólafsson 7 leikir (9 stig, 43%)
 Frá 10. sæti upp í 8. sæti 

ÍBV  2. agúst 2006
Guðlaugur Baldursson  12 (11, 31%)
Heimir Hallgrímsson  6 (7 stig, 39%)
 Héldu sér í 10. sæti

Breiðablik  3. júlí 2006
Bjarni Jóhannsson  9 (10 stig, 37%)
Ólafur Kristjánsson  9 leikir (13, 48%)
 Frá 9. sæti upp í 5. sæti

ÍA  30. júní 2006
Ólafur Þórðarson 9 leikir (6 stig, 22%)
Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir 
 9 leikir (16 stig, 59%)
 Frá 10. sæti upp í 6. sæti

Þróttur  5. júlí 2005
Ásgeir Elíasson  9 leikir (5 stig, 19%)
Atli Eðvaldsson  9 leikir (11 stig, 41%)
 Héldu sér í 10. sæti

Grindavík  15. júlí 2004
Zeljko Sankovic 10 leik. (10 stig, 33%)
Guðmundur V. Sigurðss.  8 (10, 42%)
 Frá 9. sæti upp í 7. sæti

Fram  28. júní 2004
Ion Geolgau  8 leikir (5 stig, 21%)
Ólafur Kristj. 10 leikir (12 stig, 40%)
 Frá 10. sæti upp í 8. sæti

Fram  5. júní 2003
Kristinn R. Jónsson  4 leikir (2, 17%)
Steinar Guðgeirsson  14 (21 stig, 50%)
 Frá 10. sæti upp í 7. sæti

Sex af átta liðum hafa bjargað sér
Botnlið HK rak í gær þjálfara sinn Gunnar Guðmundsson. Fréttablaðið skoðaði þjálfarabreytingar hjá lið-

um í fallsæti frá árinu 2000 og 75 prósent liðanna hafa náð að bjarga sér frá falli í framhaldinu.

ERFIÐ ÁKVÖRÐUN Gunnar Guðmundsson (til vinstri) vildi halda áfram með HK en 
meistaraflokksráð og knattspyrnudeild töldu þörf á breytingu eftir slæmt tap á móti 
Fjölni í fyrrakvöld. Hér er Rúnar Páll Sigmundsson með honum en hann tekur tíma-
bundið við HK-liðinu á meðan leitað er að nýjum þjálfara. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Guðjón Þórðarson, þjálf-
ari Skagamanna í Landsbanka-
deild karla, stendur á tímamótum 
og hefur gert það allt síðan 20. 
maí síðastliðinn þegar ÍA vann 1-
0 sigur á Fram í 3. umferð. Það 
var 99. sigur Guðjóns sem þjálf-
ara í efstu deild karla en jafn-
framt sá eini sem liðið hefur 
unnið í sumar.

Guðjón getur orðið annar þjálf-
arinn í sögu efstu deildar til þess 
að stjórna liði til sigur í 100 leikj-
um í efstu deild en lið Ásgeirs 
Elíassonar unnu 120 leiki á árun-
um 1980 til 2005.

Guðjón stjórnaði liði í fyrsta 
sinn sumarið 1987 og hefur alls 
gert fjögur lið að Íslandsmeistur-
um frá þeim tíma en hann vantar 
nú aðeins tíu leiki í að hafa stjórn-
að 200 leikjum í efstu deild.

Guðjón hefur verið í leikbanni í 
tveimur af tíu leikjum liðsins í 
sumar og hvorugur vannst, fyrst 
gerði liðið 1-1 jafntefli við HK í 
Kópavogi og svo tapaði liðið fyrir 
Grindavík á Akranesi í síðasta 
leik. Næsti leikur er gegn nýlið-
um og spútnikliði Fjölnismanna í 
Grafarvogi en Fjölnir verður þá 
20. liðið sem Guðjón mætir sem 
þjálfari í efstu deild.

Guðjón hafði lengst áður þurft 
að bíða eftir sigurleik númer 32 
en það var á árunum 1990 til 1992 
þegar lið hans léku sex leiki í röð 
án þess að vinna. KA tapaði fjór-
um síðustu leikjunum undir hans 
stjórn sumarið 1990 og þegar 
hann kom upp með Skagamenn 
sumarið 1992 þá gerði liðið jafn-
tefli í tveimur fyrstu leikjunum.  

 - óój

Guðjón Þórðarson hefur aldrei þurft að bíða lengur eftir sigri á 21 árs ferli sínum sem þjálfari í efstu deild:

Hundraðasti sigurinn lætur bíða eftir sér

SLAPPAÐ AF Í SÓLINNI Guðjón Þórðarson var í banni á móti Grindavík og fylgd-
ist með leiknum uppi á svölum félagsheimilsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/EIRÍKUR KRISTÓFERSSON

FÓTBOLTI Magnús Þorsteinsson var 
hetja Keflvíkinga í toppslagnum á 
móti FH á sunnudagskvöldið 
þegar hann skoraði eina mark 
leiksins í uppbótartíma og sá til 
þess að Keflvíkingar komust upp 
að hlið Hafnarfjarðarliðsins á 
toppi Landsbankadeildar karla. 

Þetta var líka langþráð mark 
hjá Magnúsi sem hafði ekki skor-
að í 29 síðustu deildarleikjum (frá 
28. maí 2006)  og var búinn að spila 
í 1.346 mínútur án þess að ná að 
skora. 

„Þetta var klárlega langþráð 
mark. Ég hef verið að færast aftar 
á völlinn í gegnum tíðina en setti 
hann síðan í bikarnum um daginn 
og er vonandi að gera tilkall til 

þess að fá að vera framar á vellin-
um. Það eru margir framherjar í 
liðinu og margir sem vilja spila 
frammi,“ sagði Magnús sem kom 
inn á miðjuna á móti FH . 

Markið hans Magnúsar var 
sérlega glæsilegt og kom eftir 
flotta en óvenjulega bogasend-
ingu Hólmars Arnar Rúnars-
sonar inn í teig.  „Ég held að 
hann hafi ekki vitað hvað hann 
var að gera og var örugglega 
ekki að reyna þetta, “ segir 

Magnús í léttum tón en það 
er nóg af mönnum til að 

skora í Keflavíkurlið-
inu í dag. 

Magnús  mætti 
blóðugur í sjónvarps-
viðtal skömmu eftir 

leik. 
„Ég sá ekki blóðið fyrr 

en í sjónvarpinu en 
sennilega hefur þetta 
gerst í fagnaðarlátun-
um. Það var mikið tek-
ist á þegar við fögnuð-

um,“ sagði Magnús og 
það var vel þess virði að 
fagna þessu marki vel.

„Það er erfitt að 
mæla mikilvægi þessa 

marks því þetta var gríðarlega 
mikilvægur sigur fyrir okkur. 
Þetta er klárlega mikilvægasta 
markið sem ég hef skorað í meist-
araflokki. Þetta gerist örugglega 
ekki oft á ferlinum og stundum 
aldrei að maður nái að skora svona 
sigurmark á síðustu mínútunni í 
toppslag. Ég ætla að vona að þetta 
verði eitt af mörkum sumarsins,“ 
sagði Magnús en fram undan eru 
fleiri erfiðir leikir. 

„Við erum að fara í erfitt pró-
gram núna og eigum fjóra útileiki 
í röð með bikarnum og þar reynir 
á okkur en við ætlum að reyna inn-
heimta eins mörg stig úr þessum 
leikjum og við getum,“ sagði 
Magnús að lokum.  - óój

Magnús Þorsteinsson var ekki búinn að skora deildarmark í 1.346 mínútur þegar hann skoraði á móti FH:

Klárlega mikilvægasta markið á ferlinum

25 MÁNAÐA BIÐ Á ENDA  
Magnús Þorsteinsson 
er búinn að finna 
skotskóna sína.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Hörður Antonsson, 
formaður meistaraflokksráðs 
Fylkis, vildi lítið tjá sig um mál 
Leifs Garðarssonar þjálfara í 
gær. Aðspurður hvort möguleiki 
væri á því að Leifur yrði rekinn 
sagði Hörður: „Það er aldrei hægt 
að útiloka neitt. Það er möguleiki 
á því að allir þjálfarar í deildinni 
verði reknir, ekki satt?“ Samning-
ur Leifs er uppsegjanlegur.

Hörður viðurkenndi fúslega að 
staða Fylkis væri ekki góð. „Við 
þurfum að fara að vinna ein-
hverja leiki,“ sagði Hörður og 
bætti við að menn hefðu mismikla 
þolinmæði í Árbænum. „Við 
eigum ekkert að vera þarna í 
töflunni, við þurfum að taka 
höndum saman núna,“ sagði 
Hörður. Hann sagði svo við Vísi: 
„Sjáum hvað gerist á næstu 
dögum. Það er leikur fram undan 
gegn FH um helgina.“ - hþh

Farið að hitna undir Leifi:

Þolinmæðin er 
mismikil í Árbæ

ERFIÐIR TÍMAR Fylkir hefur tapað fimm 
leikjum í röð og er staða liðsins orðin 
erfið við botninn. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FÓTBOLTI Grétar Ólafur Hjartar-
son samdi við Grindavík í lok 
júní. Hann er byrjaður að æfa 
með liðinu en er ekki löglegur 
með því fyrr en 15. júlí. Það 
hittist svo á að fyrsti leikur 
Grindavíkur eftir að félagaskipta-
glugginn opnast er á móti KR, 
félaginu sem Grindavík keypti 
Grétar af. Sá leikur er 19. júlí en 
þann leik má Grétar ekki spila. 
Það staðfesti Guðjón Kristinsson 
hjá KR við Fréttablaðið.

Auk þess mætast Grindavík og 
KR í bikarkeppninni fimm dögum 
síðar og sem fyrr má Grétar ekki 
spila þann leik. Það eru því enn 
tæpar þrjár vikur í að Grétar 
spili keppnisleik með Grindvík-
ingum á nýjan leik. Það gerir 
hann að öllu óbreyttu gegn Val 27. 
júlí. - hþh

Grétar Ólafur fær lengra frí: 

Má ekki spila á 
móti KR-ingum

GRÉTAR Þarf að bíða í átta auka daga til 
að klæðast Grindavíkurbúningnum á ný.
 FRÉTTABLAÐIÐ/RÓBERT

HANDBOLTI Íslandsmeistarar 
Hauka mæta Stjörnunni í fyrstu 
umferð N1-deildar karla í 
handbolta. Liðin mætast einnig í 
kvennaflokki en þar eru Stjörnu-
stúlkur meistarar. Dregið var í 
töfluraðir í gær en umferðin fer 
fram 18. september. Þá mætast 
einnig HK og Fram, Akureyri og 
FH og Valsmenn heimsækja 
Víkinga.

Raðað verður í þriðju umferð 
eftir úrslitum úr fyrstu tveimur 
umferðunum en gert er ráð fyrir 
því að úrslitakeppnin hefjist 16. 
apríl. Í N1-deild kvenna mætast 
HK og Fram, Fylkir og Valur og 
Grótta og HK. Fyrsta umferð fer 
fram 20. september.  - hþh

Dregið í töfluraðir í handbolta: 

Haukar mæta 
Stjörnunni
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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.

08.00 Land Before Time XI: Invasion of 
the Tinysauruses 
10.00 Honey, I Shrunk the Kids 
12.00 The Family Stone 
16.00 Honey, I Shrunk the Kids 
18.00 The Family Stone 
20.00 Jackass Number Two
22.00 Waiting  Gamanmynd með Ryan 
Reynolds og Justin Long úr Die Hard 4 í 
aðalhlutverkum. 

00.00 Bookies
02.00 U.S. Seals II  
04.00 Waiting 
06.00 Deja Vu 

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Sylvester og 
Tweety, Camp Lazlo og Tommi og Jenni.

08.10 Oprah
08.50 Í fínu formi 
09.05 Bold and the Beautiful 
09.30 La Fea Más Bella
10.15 Missing  (3:19)

11.10 Tim Gunn’s Guide to Style  (4:8)

12.00 Hádegisfréttir 
12.30 Neighbours 
12.55 Sisters  (22:24)

13.40 Grey’s Anatomy  (25:36)

14.25 Derren Brown: Hugarbrellur  
14.50 Friends 
15.10 Friends 
15.55 Skrímslaspilið  (Yu Gi Oh)

16.18 BeyBlade 
16.43 Tommi og Jenni 
17.08 Ruff’s Patch 
17.18 Tracey McBean 
17.28 Bold and the Beautiful 
17.53 Neighbours 
18.18 Markaðurinn og veður 
18.30 Fréttir 
18.49 Íþróttir 
18.55 Víkingalottó 
19.00 Veður 
19.10 The Simpsons  (15:22)

19.35 Friends  (14:23)

20.00 Flipping Out  (5:7) Raunveruleika-
þættir um Jeff Lewis sem rekur sitt eigið 
fasteignarfyrirtæki og elskar hundana sína 
meira en mannfólkið.  

20.45 Cashmere Mafia  (4:7) Hér segir 
frá fjórum nánum vinkonum sem allar búa 
og starfa í New York. Á yfirborðinu virðist 
líf þeirra fullkomið en einkalífið flækist fyrir 
þeim.

21.30 Medium  (14:16) 

22.15 Oprah
23.00 Grey’s Anatomy  (26:36)

23.45 Moonlight  (6:16)

00.30 State  Property 
01.55 Crossing Jordan  (2:21)

02.40 Flipping Out  (5:7)

03.25 Cashmere Mafia  (4:7)

04.10 Medium  (14:16)

04.55 Missing  (3:19)

05.40 Fréttir 

17.55 Gillette World Sport  Fjölbreyttur 
íþróttaþáttur þar sem farið er yfir víðan völl. 

18.25 PGA Tour 2008 – Hápunktar  Farið 
er yfir það helsta sem er að gerast á PGA-
mótaröðinni í golfi.

19.20 Landsbankamörkin 2008  Allir 
leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í um-
ferðinni skoðuð í þessum magnaða þætti.

20.20 F1: Við endamarkið  Fjallað verður 
um atburði helgarinnar og gestir í myndveri 
ræða málin. Farið verður yfir helstu mál líð-
andi keppni og þau krufin til mergjar.

21.00 Umhverfis Ísland á 80 höggum  
 Logi Bergmann Eiðsson fer umhverfis Ísland 
á 80 höggum.

21.45 Stjörnugolf 2008  Sýnt frá Stjörnu-
golfi 2008 en þangað mæta margir þjóð-
þekktir einstaklingar. Tilgangur mótsins er að 
safna fé til góðs málefnis.

22.25 Meistaradeildin – Gullleikir  Bar-
celona - Man. Utd. 2.11. 1994. Liðin drógust  
saman í Evrópukeppni meistaraliða og 
spánverjar vildu hefna tapsins þremur árum 
áður. Eftir 2-2 jafntefli á Englandi stóð Bar-
celona vel að vígi og leikmenn Manchester 
United fengu heldur betur að kenna á því.

00.05 Main Event (#9)  Á Heimsmóta-
röðinni í póker keppa snjöllustu pókerspilar-
ar heimsins um stórar fjárhæðir.

16.00 Út og suður  (e)

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Kappflugið í himingeimnum  (e)

17.55 Alda og Bára
18.00 Disneystundin  Alvöru dreki, Sígild-
ar teiknimyndir og Nýi skólinn keisarans.

18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós

19.55 Baldni folinn  (Rough Diamond) 
(3:6) Breskur myndaflokkur um tamninga-
mann í Kildare-sýslu á Írlandi.

20.50 Úr vöndu að ráða  (Miss Guided) 
(5:7) Bandarísk gamanþáttaröð um konu 
sem var skotspónn skólafélaga sinna vegna 
útlits og óframfærni en snýr aftur seinna í 
skólann sem námsráðgjafi. 

21.10 Heimkoman  (October Road) (2:6) 
Bandarísk þáttaröð um ungan skáldsagna-
höfund sem snýr aftur í heimahagana til að 
styrkja böndin við vini og vandamenn. 

22.00 Tíufréttir
22.25 Saga rokksins  (Seven Ages of 
Rock) (7:7) Bresk heimildarþáttaröð um 
sögu rokktónlistar frá því um 1960 og til nú-
tímans. Í lokaþættinum er fjallað um breska 
indírokkið síðan á níunda áratugnum. Við 
sögu koma The Smiths, Oasis, Blur, Kaiser 
Chiefs og Arctic Monkeys.

23.15 Andalúsía  (Al Andalus) (e)

23.45 Kastljós  (e)

00.05 Dagskrárlok

18.05 Premier League World  Nýr þáttur 
þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá 
ýmsum hliðum. 

18.35 Football Icon  Enskur raunveru-
leikaþáttur þar sem ungir knattspyrnumenn 
keppa um eitt sæti í herbúðum Englands-
meistara Chelsea. Fjórtán voru valdir til þess 
að taka þátt í þessum vikulegu þáttum þar 
sem einn dettur út í hverri viku. 

19.25 Bestu bikarmörkin – Tottenham 
Hotspur  Glæsilegustu mörkin og eftir-
minnilegustu tilþrifin úr ensku bikarkeppn-
inni.

20.20 10 bestu – Eiður Smári Guð-
johnsen  Sjötti þátturinn í þáttaröð um tíu 
bestu knattspyrnumenn Íslandssögunnar. 

21.10 PL Classic Matches  Southamp-
ton - Tottenham, 94/95. Hápunktarnir úr 
bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvals-
deildarinnar.

21.40 Masters Football  UK Masters Cup 
er vinsæl mótaröð en þar taka þátt 32 lið 
skipuð leikmönnum sem gerðu garðinn 
frægan á árum áður í ensku úrvalsdeildinni.

07.15 Rachael Ray  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Dynasty  (e)

09.30 Vörutorg
10.30 Óstöðvandi tónlist
15.35 Vörutorg
16.35 Girlfriends  
17.00 Rachael Ray  Rachael Ray fær til sín 
góða gesti og eldar gómsæta rétti.

17.45 Dr. Phil  Dr. Phil McGraw hjálpar 
fólki að leysa vandamál og gefur góð ráð.

18.30 Dynasty  Blake Carrington stýrir 
olíufyrirtæki og er umkringdur konum sem 
eru óhræddar við að sýna klærnar. 

19.20 Kid Nation  (e)

20.10 Top Chef  (9:12) Bandarísk raun-
veruleikasería þar sem efnilegir kokkar þurfa 
að sanna hæfni sína og getu í eldshúsinu. 
Kokkarnir sem eftir eru þurfa að búa til 
gómsæta rétti úr því sem oftast er kallað 
sjoppufæði. Síðan þurfa þeir að útbúa lúxus 
trufflur sem fara vel með besta víninu í 
Napa Valley.

21.00 Britain’s Next Top Model – NÝTT
21.50 How to Look Good Naked – 

Lokaþáttur  Bandarísk þáttaröð þar sem 
Carson Kressley hjálpar konum með lítið 
sjálfsálit að hætta að hata líkama sinn og 
læra að elska lögulegu línurnar. Í síðasta 
þættinum að sinni kíkir Carson til 27 ára 
konu í Kaliforníu sem líkar ekki við hversu 
karlmannlega hún er vaxin og finnst hana 
vanta kvenlegar línur. Þegar flestir aðrir eru 
léttklæddir í sól og steikjandi hitar er hún 
fullklædd og skammast sín fyrir útlitið.

22.20 Secret Diary of a Call Girl – 
Lokaþáttur  Bresk þáttaröð um unga konu 
sem lifir tvöföldu lífi. 

22.50 Jay Leno  Jay Leno fær til sín góða 
gesti og slær á létta strengi.

23.40 Eureka  (e)

00.30 Dynasty  (e)

01.20 Girlfriends  (e)

01.45 Vörutorg
02.45 Óstöðvandi tónlist

> Laura Prepon
„Mér finnst það frábært að fara úr því 
að leika táning í þáttunum „Svona 
var það (That ‘70s Show)“ í að 
leika einstæða móður í „Heim-
komunni (October Road)”. Það 
er eins og að útskrifast úr mennta-
skóla og byrja að takast á við lífið.“ 
Þátturinn Heimkoman er sýndur á 
SJÓNVARPINU í kvöld.

Í gærkvöld var sjöundi þátturinn af fjórtán þáttaröð 
PBS um síðari heimsstyrjöldina á rás 1 hjá norska 
sjónvarpinu. Röðin er ekki nema rétt ársgömul en 
fjallar frá bandarískum sjónarhóli um þátttöku þeirra 
í heimsstyrjöldinni síðari. Hver þáttur er endurtekinn 
á rás 2 NRK á laugardagskvöldum. Þátturinn í gær-
kvöld fjallaði um innrásina í Normandí. Þessir þættir 
eru ekkert slor: gríðarleg viðtalatörn hófst strax og 
þeir voru undirbúnir við fjölda karla og kvenna sem 
upplifðu þá tíma sem fjallað er um. 

Þáttur sem ég rakst alveg óvart inn á á laugardag 
lýsti innrás bandamanna á Ítalíu og rakti framgang 
innrásinnar með augum tvítugs pilts sem var af 
ítölskum innflytjendum kominn og féll við Cassino-
fjall. Þeir féllu þann daginn ríflega tvö hundruð strák-
ar úr herdeildinni hans. Framgangur innrásarinnar 
var rakinn með beinum tilvitnunum í bréf drengsins. 
Meðal annars síðasta bréfið sem barst frá honum 

fáum sólarhringum áður en hann féll. Bærinn hans 
gekk í endurnýjun í hergagnaframleiðslunni. Það var 
talað við systur hans og bróður, stráka sem þekktu 
hann og stelpur. Rakinn var framgangur sóknarinnar 
og hvernig metnaður hershöfðingja réði mannfalli 
því allir vildu þeir komast fyrstir til Rómar. Þetta var 
dúndurstöff og lýsti á afar skýran hátt mannfórnun-
um og sárunum sem þær skildu eftir sig. Stríðið, eða 
War, var þáttaröð sem olli miklu uppnámi vestan-
hafs í fyrra þegar hún gekk yfir. 

Ég skil ekki enn hvers vegna hún er ekki komin 
á dagskrá íslensku sjónvarpsstöðvanna. Þeir sem 
vilja sjá einstaklega vandaða heimildarþætti um 
raunverulega atburði ættu að komast í dagskrá 
norska ríkissjónvarpsins. Þættirnir eru sem fyrr segir 
á dagskrá á þriðjudagskvöldum á NRK1 og endur-
sýndir á NRK 2 á laugardagskvöldum. Dagskrána má 
skoða á nrk.no.

VIÐ TÆKIÐ PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKOÐAR ERLENDAR STÖÐVAR

Stríðið - vandaðir bandarískir heimildarþættir

BANDARÍSKUR HERMAÐUR

19.55 Baldni folinn (Rough 
Diamond)   SJÓNVARPIÐ

20.45 Cashmere Mafia 
  STÖÐ 2

21.00 Umhverfis Ísland á 80 
höggum   STÖÐ 2 SPORT

21.50 How to Look Good 
Naked – Lokaþáttur   SKJÁREINN

22.00 Las Vegas
   STÖÐ 2 EXTRA

Norah Jones
Not Too Late

NNýjar vörur
ýjar vörur

daglegadaglegaNýjar vörur

daglega
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20.00 Mér finnst...  Kolfinna Baldvinsdótt-
ir og Ásdís Olsen eru umsjónarkonur. Gestir: 
Katrín Júlíusdóttir, Ellý Ármanns, Guðmund-
ur Jónsson.  

21.00 Nútímafólk  Þáttur í umsjón 
Randvers Þorlákssonar. Gestur: Stefán Bald-
ursson óperustjóri.  

21.30 Hvað ertu að hugsa?  Umsjón.
Guðjón Bergmann. Hvað ertu að hugsa? 
Gestur: Kolbrún Björnsdóttir grasalæknir.  

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

06.05 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Viltu syngja minn söng?
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Útvarpsleikhúsið: Túristarnir
13.15 Á sumarvegi
14.03 Bravó, bravó!
15.03 Útvarpssagan: Múrinn í Kína

15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Flækingur
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Á sumarvegi
20.00 Leynifélagið
20.30 Tímakorn
21.10 Sólarglingur
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Pan
22.45 Svörtu sönggyðjurnar
23.30 Loftbelgur
00.07 Næturtónar

Stöð 2 Extra sýnir nú þessa sígildu 
gamanþáttaröð eins og hún leggur 
sig, fjóra daga vikunnar og svo aftur 
um helgar. Jerry Seinfeld er uppi-
standari sem nýtur mikillar kvenhylli 
en á í stökustu vandræðum með 
eðlileg samskipti við annað fólk því 
hann er svo smámunasamur og sér-
vitur. Sem betur fer á hann góðan 
vinahóp sem er álíka duttlungafullur 
og hann sjálfur. Saman lenda þau 
Jerry, George, Elaine og Kramer oft 
í afkáralegum aðstæðum og taka 
upp á fáránlegum tiltækjum. 

STÖÐ 2 EXTRA KL. 17.00 
OG 20.00

Seinfeld 

11.05 Adoption mod betaling 12.00 Det lille 
hus på prærien 12.50 Nyheder p† tegnsprog 
13.05 Last Exile 13.30 SommerSummarum 15.05 
Monster allergi 15.30 Kære Sebastian 15.50 Lisa 
16.00 Sommertid 16.30 TV Avisen med Sport 
17.00 SommerVejret 17.05 Hercule Poirot 18.00 
Hestebrødrene 18.30 De store bjørne 19.00 
TV Avisen 19.25 Sommervejret på DR1 19.35 
Aftentour 2008 20.00 En sag for Frost 21.40 
Onsdags Lotto 21.45 Flair for mord 23.20 Seinfeld

9.55 Dansefot jukeboks 10.55 Ekstremvær juk-
eboks 12.00 Sport Jukeboks 13.35 Presidenten 
14.15 Ung flukt 15.50 Oddasat - nyheter på 
samisk 15.55 Nyheter p† tegnspråk 16.00 
Fiffi og blomsterbarna 16.10 Gnottene 16.40 
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 Kollektivet 
i Köping 17.55 Kaoskontroll 18.25 Litt som deg 
18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.30 
Vikinglotto 19.40 Kriseteamet 20.30 I kveld 21.00 
Kveldsnytt 21.15 Hva skjedde med Diane? 22.55 
Viten om 23.25 Du skal høre mye jukeboks

10.00 Rapport 10.05 Himlen över Danmark 
10.35 Mitt i naturen 12.10 Leva rövare 14.00 
Rapport 14.05 Gomorron Sverige 15.00 Tillfällets 
hjältar 15.30 Fantastiska berättelser 16.00 Lilla 
röda traktorn 16.10 Storasyster och lillebror 16.15 
Bosse bogserbåt 16.30 Hej hej sommar 16.31 
Planet Sketch 16.50 Det femte väderstrecket 17.00 
Blue water high 17.30 Rapport med A-ekon-
omi 18.00 Uppdrag granskning - sommarspec-
ial 19.00 Mördare okänd 20.45 Rapport 20.55 
Sommartorpet 21.25 Packat & klart sommar 21.55 
Baronessan 22.25 Blod, svett och danska skallar 
22.50 Sändningar från SVT24

16.00 Hollyoaks  Bresk unglingasápa 
sem segir frá lífi og ástum íbúa Hollyoaks 
í Chester. 

16.30 Hollyoaks
17.00 Seinfeld  (19:22) 

17.30 Special Unit 2  (6:19)

18.15 Skins  (2:9)

19.00 Hollyoaks 
19.30 Hollyoaks
20.00 Seinfeld  (19:22) Stöð 2 Extra sýnir 
nú þessa sígildu gamanþáttaröð eins og 
hún leggur sig, fjóra daga vikunnar og svo 
aftur um helgar.

20.30 Special Unit 2  (6:19) Gamansamir 
bandarískir spennuþættir um sérdeild sem 
rannsakar allra óvenjulegustu málin sem 
lögreglan þarf að hafa afskipti af, mál sem 
oftar en ekki eru af yfirnáttúrulegum toga.

21.15 Skins  (2:9) Bresk sería um hóp 
unglinga sem reyna að takast á við daglegt 
líf í skugga átröskunar, eiturlyfjaneyslu og 
fleiri vandamála. 

22.00 Las Vegas  (1:19) Fimmta og síð-
asta þáttaröðin. Við fylgjumst með lífi og 
starfi öryggisvarða í Montecito-spilavítinu 
þar sem freistingarnar eru óheyrilega marg-
ar fyrir spilafíkla, glæpahyski, fjárglæpamenn 
og aðrar veikgeðja sálir. 

22.45 Traveler  (6:8) Tveir skólafélagar 
standa skyndilega frammi fyrir því að vera 
hundeltir af alríkislögreglunni og eru hafð-
ir fyrir rangri sök um að hafa valdið hryðju-
verkasprengju á safni. 

23.30 Twenty Four 3  (7:24) 

00.15 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV 

Bresk raunveruleikasería þar sem leit-
að er að efnilegum fyrirsætum. Íslenski 
ljósmyndarinn Huggy Ragnarsson er 
meðal dómara í þessari þáttaröð en 
hún var ofurfyrirsæta og hefur einnig 
átt farsælan feril sem ljósmyndari. 
Kynnir þáttanna og yfirdómari er 
breska fyrirsætan Lisa Snowdon.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Britain‘s Next Top Model 
– NÝTT
Skjár einn kl. 21.00

▼

▼
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MORGUNMATURINN

LÁRÉTT 2. brýna, 6. í röð, 8. mæli-
eining, 9. stækkaði, 11. samtök, 12. 
ofan á brauð, 14. stoðvirki, 16. í röð, 
17. fugl, 18. ennþá, 20. til dæmis, 21. 
snöggur.
LÓÐRÉTT 1. þjaka, 3. í röð, 4. veið-
arfæri, 5. siða, 7. fíkinn, 10. ílát, 13. 
gljúfur, 15. listastefna, 16. húðpoki, 
19. átt.

LAUSN
LÁRÉTT: 2. ydda, 6. rs, 8. erg, 9. jók, 
11. aa, 12. álegg, 14. grind, 16. hi, 17. 
lóa, 18. enn, 20. td, 21. snar. 
LÓÐRÉTT: 1. hrjá, 3. de, 4. dragnót, 
5. aga, 7. sólginn, 10. ker, 13. gil, 15. 
dada, 16. hes, 19. na. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Hellnahrauni í Hafnarfirði.

 2 Fídel Smári.

 3 Sam Shepard.
„Þetta var mikil reynsla og öll ferð-
in var hálfgerður lífsskóli,“ segir 
Erla Tinna Stefánsdóttir, lögfræði-
nemi í Háskólanum í Reykjavík, 
sem kom nýverið heim eftir hálfs 
árs dvöl í Suður-Afríku ásamt Krist-
ínu Laufeyju Björgvinsdóttur, þar 
sem þær luku BA prófi í lögfræði á 
nýjum skiptisamningi milli HR og 
University of Johannesburg.

„Við bjuggum í vel víggirtu húsi 
rétt hjá skólanum og maður var 
aldrei einn á ferli af öryggisástæð-
um. Ástandið í Jóhannesarborg er 
svolítið tvískipt því þrátt fyrir að 
það sé mikil fátækt og spillt ríkis-
stjórn er til dæmis mikil uppsveifla 
í viðskiptalífinu. Við vorum svell-
kaldar að mati vina okkar, ferðuð-
umst mikið og ég held að við höfum 
nánast þrætt alla Suður-Afríku, 
enda mjög fallegt land með fjöl-
breytilegu landslagi,“ segir Erla 

Tinna sem varð heldur betur fyrir 
eftirminnilegri lífsreynslu á ferða-
lagi til Mósambík.

„Móðir tveggja vina okkar sem 
við kynntumst í Suður-Afríku er 
utanríkisráðherra Mósambík. Þeir 
buðu okkur með sér í strandferð 
einn daginn, en við höfðum ekki 
verið lengur en klukkustund í land-
inu þegar tveir menn með byssur 
réðust að okkur í nágrenni við 
heimili móður þeirra í höfuðborg-
inni Maputo. Ræningjarnir töluðu 
portúgölsku svo við skildum ekki 
strax hvað var í gangi og það var 
ekki fyrr en að við sáum þá halda 
öryggisverði niðri með byssu að 
við áttuðum okkur á hvað var að 
gerast. Sem betur fer tóku vinir 
okkar þessu með stökustu ró, létu 
þá fá peninga og báðu þá að láta 
okkur í friði. Þeir veifuðu byssunum 
að okkur, en eftir einhver orða-

skipti tóku þeir lyklana að sjálfum 
sendiherrabílnum og hurfu á braut,“ 
útskýrir Erla Tinna og segir áfallið 
hafa verið töluvert eftir á að hyggja. 
„Vinir þeirra sóttu okkur svo allt 
fór á besta veg, en það bólar ekkert 
á sendiherrabílnum ennþá,“ bætir 
hún við.

En gafst einhver tími fyrir námið 
í þessari ævintýralegu ferð? „Já, við 
vorum rosalega ánægðar með skól-
ann, það var vel tekið á móti okkur 
og námið sjálft var áhugavert. Erf-
iðleikaþröskuldurinn var sá sami og 
hérna heima, en lagakerfi er öðru-
vísi og námið mestmegnis á ensku 
svo maður bætti sig talsvert í orða-
forðanum,“ útskýrir Erla. 

„Við kynntumst fólki frá öllum 
stéttum, þjóðflokkum og kynstofn-
um og það er eitthvað sem við 
munum búa að alla ævi.“

 alma@frettabladid.is

ERLA TINNA STEFÁNSDÓTTIR: DVALDI Í HÁLFT ÁR Í SUÐUR-AFRÍKU

Lögfræðinemar lentu í 
vopnuðu ráni í Mósambík

Á MUNAÐARLEYSINGJAHÆLI RÉTT FYRIR UTAN JÓHANNESARBORG Kristín Laufey Björgvinsdóttir vinstra megin og Erla Tinna 
Stefánsdóttir til hægri heimsóttu meðal annars munaðarlaus börn í Suður-Afríku. 

„Pabbi á þetta fyrirtæki,“ segir Skjöldur 
Eyfjörð, hárgreiðslumaður og stílisti. Vökul 
augu sem fletta gegnum hlutafélagaskrá geta 
þar séð nafn Skjaldar Eyfjörð sem varastjórn-
armanns fyrirtækisins Arnartaks ehf. 
Tilgangur félagsins er rekstur vöruflutninga-
bifreiða og jarðvinnuvéla og önnur skyld 
starfsemi, eins og segir í hlutafélagaskrá. 
Vörubifreiðar og jarðvinnuvélar stinga eilítið 
í stúf við þá ímynd sem Íslendingar hafa af 
Skildi. Hann á sér þó glamúr- og glysminni 
fortíð. „Ég var að vinna eitt sumar með pabba 
við að sjóða saman hitaveiturör og svoleiðis. 
Það er ýmislegt sem maður hefur tekið sér 
fyrir hendur. Ég var í sveit í hundrað ár og 
svo hef ég verið á sjó meðal annars,“ segir 
Skjöldur. 

Í dag er Skjöldur hins vegar einn af 
landsins snjöllustu og eftirsóttustu stílistum. 
Var til að mynda stílisti hjá Sylvíu Nótt sem 

og Eurobandinu. Hann á og rekur hárgreiðslu-
stofu í Pósthússtræti og er nú að auka umsvif 
sín. „Ég er að setja saman snyrtistofu á 
hárgreiðslustofunni,“ segir Skjöldur. „Ég er 
búinn að ráða snyrtifræðing. Þetta er öfugu 
megin við vinnuvélar,“ segir hann og hlær. 

Hinn 25. júlí stendur Skjöldur á merkum 
tímamótum. Þá mun hann fylla þrjátíu 
viðburðarík ár. Ekkert verður til sparað í 
veisluhöldum. „Ég ætla að halda gott partí þar 
sem verða skemmtiatriði og allt mögulegt. Nú 
er ég bara að hringja út símaskrána hjá mér,“ 
Skjöldur sem ætlar að halda afmælis-
fögnuðinn 19. júlí.  - shs

Skjöldur Eyfjörð í stjórn vinnuvélafyrirtækis

HÖRKUTÓL Skjöldur hefur starfað við 
ýmislegt um árin og hefur meðal annars 

verið til sjós.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Leikkonan unga Anita Briem er nú 
komin á þann stall í heimi fræga 
fólksins að hún hefur ráðið sér fjöl-
miðlafulltrúa. Það er alþjóðleg 
almannatengslaskrifstofa sem kall-
ast BWR sem annast nú öll sam-
skipti Anitu við fjölmiðla. Anita 
hefur undanfarin misseri klifið 
hægt og bítandi upp á stjörnuhimin-
inn og því líklegt að áreiti fjölmiðla 
hafi aukist. Fjölmiðlasamskipti 
Anitu eru sérstaklega í höndum 
tveggja einstaklinga. Annars vegar 
er það Ruth Bernstein sem starfar 
hjá BWR í Los Angeles, hins vegar 
er það Gary nokkur Mantoosh sem 
er staðsettur í New York. 

Íslendingar sjá nú Anitu í þáttun-
um The Evidence á SkjáEinum og 
þann 3. ágúst hefjast sýningar á 

annarri þáttaröðinni af The Tudors 
á Stöð 2. Í haust verður svo frum-
sýnd hér á landi þrívíddarmyndin 
Journey to the Center of the Earth 
sem skartar Brendan Fraser meðal 
annarra. Í henni fer Anita með hlut-
verk leiðsögumannsins Hönnu 
Ásgeirsson. 

Ekki er vitað til að annar leikari 
hérlendis sé með fjölmiðlafulltrúa 
en þó er aldrei að vita nema fleiri 
bætist í hópinn þegar fram líða 
stundir. Enda er það stöðugt að fær-
ast í aukana að Íslendingar nemi 
leiklist erlendis og reyni fyrir sér í 
hinum ýmsu löndum.  -shs

Anita með fjölmiðlafulltrúa

ANITA BRIEM Lætur fjölmiðlafulltrúa sjá 
um öll sín samskipti við fjölmiðla.

„Fyrst af öllu fæ ég mér sopa 
af lýsi. Svo fæ ég mér flösku af 
LGG plús, helst með eplabragði. 
Ef vel liggur á mér bæti ég við 
léttri AB mjólk og múslí. Svo er 
kaffibollinn algjörlega ómiss-
andi. Það sem er á milli lýsis-
sopans og kaffisins getur verið 
breytilegt frá degi til dags.“ 

Viðar Eggertsson leikari, leikstjóri og 
leikhússtjóri Útvarpsleikhússins. 

Daníel Ágúst Haralds-
son hefur komið eins 
og stormsveipur inn í 
íslenska poppheima 
með endurkomu í 
Nýdönsk. Hann hefur 
nú hljóðritað sitt fyrsta 
lag í mörg ár með 
sveitinni og ber það 

heitið Náttúra. 
Hljómsveitin 
er önnum 
kafin og 

spilar meðal 
annars á Þjóðhátíð í Vestmanna-
eyjum. Þar skipar Daníel sér í hóp 
með Þorgeiri Ástvaldssyni og 
Ragga Bjarna sem spila einnig á 
Þjóðhátíð. Þeir þremenningarnir 
eru allir svokallaðir popp-afar, þrátt 
fyrir að vera af þremur kynslóðum.

Sølva Ford, færeyska söngkonan 
sem heillaði borgar-
stjóra vorn Ólaf F. 
Magnússon, svo 
mjög að Björgvin 
Valur bloggari með 
meiru á Stöðvarfirði 
fann sig knúinn til 
að skrifa þetta 
eitt um málið: 
„Ólafur reið 
með björgum 
fram, villir hann stillir hann,” er nú 
að búa sig undir að koma til lands-
ins til að syngja á Menningarnótt 
sem verður í ágúst. Sølva er, eftir 
því sem næst verður komið, mjög 
handgengin Kristi svo sem títt er 
um Færeyinga, og syngur honum til 
dýrðar. Þannig má segja að Björg-
vin Valur hafi ekki verið á réttu róli 
því í dansinum er jú sungið: „Sú var 
ekki Kristni kær...”

Langt er síðan Radíusbræður, þeir 
Davíð Þór Jónsson og Steinn 
Ármann Magnússon, tróðu upp 
saman. Menn munu þó fljótlega 
heyra raddir þeirra óma á ný því 

þeir léku nýverið 
saman í útvarps-
auglýsingu fyrir 
flutningafyrir-
tæki. Er þar um 
að ræða syrpu 
auglýsinga og geta 

þá aðdáendur 
Radíusfluga 
glaðst.

 - shs/jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI



vörurnar fást í Bónus!

Grillsumar!

Grill-lambarifjur
frá Kjarnafæði

399 kr./kg.
Merkt verð 499 kr./kg

Víkingasteik, 
beinlaus
frá Kjarnafæði

1.298 kr./kg.
Merkt verð 1.442 kr./kg

Mexico
grillpylsur
frá Kjarnafæði

649 kr./kg.
Merkt verð 928 kr./kg

Grill-lambaframparts-
sneiðar
frá Kjarnafæði

969 kr./kg.
Merkt verð 1.292 kr./kg

BBQ-grísakótilettur,
léttreyktar
frá Kjarnafæði

1.189 kr./kg.
Merkt verð 1.698 kr./kg

Bónus fituminna
hangiálegg, 
pakkar

1.998 kr./kg.
Merkt verð 2.220 kr./kg

Brauðskinka, 
pakkar
frá Kjarnafæði

959 kr./kg.
Merkt verð 1.598 kr./kg

Opið:
Mán. - fim. 12:00 - 18:30
Fös. 10:00 - 19:30
Lau. 10:00 - 18:00
Sun. 12:00 - 18:00



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Eitt fegursta orðið í íslensku 
máli er ljósmóðir. Í því býr 

mildi og gæska, umhyggja og virð-
ing fyrir lífi. Fæstar konur sem 
fætt hafa barn gleyma nokkru 
sinni þeirri konu sem annaðist 
þær á meðgöngu, spáði í spilin, 
samgladdist þegar fyrsti hjart-
slátturinn heyrðist, skildi allar 
áhyggjur og sefaði kvíðann. Þegar 
frumbyrjan vildi í hríðunum helst 
af öllu hætta við allt saman og var 
sannfærð um að hún gæti ekki 
afborið augnablikinu meira vissi 
ljósmóðirin betur. Þetta var ennþá 
bara formálinn að því sem koma 
skyldi og konan myndi þola það 
líka. Alveg eins og aðrar konur 
hafa gert frá upphafi lífs. Samt 
hélt hún fyrir sig vitneskjunni um 
enn meiri átök, því hlutverk ljós-
móður er að róa en ekki hræða.

ÞAÐ er glettilega auðvelt að 
verða væminn í minningum um 
þessar konur sem taka þátt í dýr-
mætustu upplifun lífsins. Líklega 
krefjast fá störf jafn mikillar fjöl-
hæfni. Ljósmóðir er auðvitað fyrst 
og fremst sú sem fylgist með því 
að meðganga og fæðing gangi eðli-
lega. Er vakandi fyrir merkjum 
um annað og gerir þær ráðstafan-
ir sem þarf. Um leið sinnir hún 
sálgæslu, kennir og leiðbeinir 
nýliðum í foreldrahlutverkinu og 
líka lengra komnum. Umber sak-
lausa sérvisku mæðra og feðra og 
tekur stjórnina þegar þau missa 
hana. Sinnir þeim eins og þau 
væru sjálf börn, klappar og strýk-
ur, þurrkar svita og tár og miðlar 
endalausum ráðum úr vísindum 
og reynslusarpi.

ÉG man samt líka eftir fúlu ljós-
móðurinni sem fékk mig til að 
grenja af sjálfsmeðaumkun og var 
snarlega skipt út. Flestar sinna 
starfi sínu  með sóma og af óbil-
andi áhuga en laun þeirra hafa 
dregist aftur úr eins og annarra 
stétta sem einkum eru skipaðar 
konum. Án ljósmæðra værum við 
í vondum málum, án hjúkrunar-
fræðinga og kennara líka. 

MIKILVÆGISRÖÐIN hefur 
riðlast, virðing fylgt beinhörðum 
peningum og öfugt. Veröldin færi 
ekki á hvolf þótt millistjórnendur 
bankanna legðu niður störf. En án 
ljósmæðra kæmi þekking á geng-
isvísitölum og þróun hlutabréfa 
að litlum notum. Meðganga og 
fæðing nýrrar manneskju er göf-
ugasta hlutverkið í þessum heimi. 
Það er mælikvarði á þroska þjóð-
ar hversu vel hún hlúir að börn-
um og metur fólkið sem er til 
staðar á mikilvægustu stundum 
ævinnar.

Bobba, Jóhanna 
og Bergrún 

Í dag er miðvikudagurinn 9. júlí, 
192. dagur ársins.

3.25 13.33 23.39
2.33 13.18 23.59

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

...ég sá það á visir.is

Segir grafhýsi Kleópötru fundið

Myndir berast frá Mars

Tilfærsla yfir á hægri akrein sviðsett

Býst við minni verðbólgu

MEST LESIÐ:


