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BJARTVIÐRI   Í dag verða norð-
vestan 3-10 m/s hvassast með 
ströndum. Léttir til eystra smám 
saman annars yfirleitt bjartviðri á 
landinu. Hiti 10-20 stig, hlýjast til 
landsins syðra.
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STÓRIÐJA Áhættan við undirbúningsvinnu vegna 
fyrirhugaðs álvers á Bakka hefur aukist vegna 
seinagangs hins opinbera að svara Landsvirkj-
un um hvort borun á rannsóknarholu í Gjá-
stykki væri matsskyld. Þetta segir Friðrik 
Sophusson, forstjóri Landsvirkjunar.

Landsvirkjun sendi erindið í mars en 
iðnaðarráðuneytið sendi umsögn sína til 
Skipulagsstofnunar 8. þessa mánaðar. Stofnun-
in upplýsti í fyrradag að borunin yrði að fara í 
umhverfismat. Í lögum er gert ráð fyrir að 
erindum sem þessu sé svarað innan mánaðar. 
Vitað var að rannsóknirnar yrðu að fara fram í 
júlí eða ágúst svo að þær yllu sem minnstu 
náttúruraski. Nú er ljóst að þær verða ekki 
gerðar í ár.

Í lok næsta árs þarf Landsvirkjun að segja 
Alcoa til um hvort nægjanleg orka sé fáanleg 

fyrir  álver með 250 þúsund tonna framleiðslu-
getu. „Hættan núna er sú að Kröflusvæðið gefi 
ekki eins mikið og við vorum að vona og að við 
verðum ekki búnir að rannsaka Gjástykki 
nægilega til að geta sagt hvað það svæði 
gefur,“ segir Friðrik. „Og þá gætum við setið 
uppi með það í lok næsta árs að geta ekki 
svarað þessu með nægjanlegri vissu. Þannig að 
það að geta ekki byrjað að rannsaka Gjástykki 
eykur á óvissuna og áhættuna í verkefninu.“

Friðrik telur þó ekki að verið sé að bregða 
fæti fyrir þá sem að verkefninu standa. „En 
svona almennt séð vil ég þó segja það að ef við 
Íslendingar ætlum áfram að vera fremstir í því 
að vinna jarðvarma og hjálpa öðrum þjóðum í 
þeim efnum þá verðum við á heimamarkaðnum 
að geta unnið þannig að við séum skrefinu 
framar en aðrir. Það er æskilegt að alls staðar 

sé fullur skilningur á þessu.“
Landsvirkjun hefur lagt tæpa fjóra milljarða 

króna í rannsóknirnar. Tekist hefur að finna 
gufu fyrir um 75 megavött (MW) á svæðunum 
fjórum þar sem vinna á orkuna. Gert er ráð 
fyrir að gangsetja síðari áfanga álversins árið 
2015 en þá á það að framleiða 250 þúsund tonn 
en til þess þarf 400 MW. 

Í gær gaf Alcoa út yfirlýsingu þess efnis að 
til stæði að framleiðslugeta álversins að Bakka 
yrði allt að 346 þúsund tonn, eða 94 þúsund 
tonnum meira en gert er ráð fyrir í samkomu-
laginu við Landsvirkjun. Kristján Þ. Halldórs-
son, starfsmaður Alcoa, segir of snemmt að 
segja hvaðan sú orka myndi koma en Alcoa 
hefði aldrei lagt til að virkjað yrði í Skjálfanda-
fljóti eða Jökulsám austari og vestari í 
Skagafirði.  - jse

Ráðuneyti tefur rannsóknir
Einungis hefur tekist að finna gufu fyrir um 75 megavött af þeim 400 sem þarf fyrir væntanlegt álver á 

Bakka. Iðnaðarráðuneytið eykur á óvissu með seinagangi. Alcoa vill nú stærra álver en áður var áformað. 

ÍÞRÓTTIR Tugir manna hafa að hluta-
starfi að lýsa íslenskum knatt-
spyrnuleikjum beint í gegnum síma 
fyrir erlend veðmálafyrirtæki. Lýs-
ingarnar eru settar á netsíður veð-
málafyrirtækjanna og í gegnum 
þær veðjar fólk um allan heim á 
ýmislegt er varðar leikina. Má 
nefna hvort liðanna skorar næsta 
mark, hve mörg mörk verða skoruð 
og um lokaúrslit. 

Samkvæmt heimildum Frétta-

blaðsins lýsa útsendararnir reglu-
lega frá leikjum í Landsbankadeild-
inni, 1. deildinni og Visa-bikar 
karla.

Fjölmörg erlend veðmálafyrir-
tæki bjóða viðskiptavinum sínum 
að veðja um íslenska knattspyrnu. 
Veita þau jafnframt allgóðar upp-
lýsingar um kosti og galla íslensku 
liðanna. 

Upplýsingum um gang leikja er 
hlaðið inn í tölvuforrit sem býr til  

líkindastuðla líkt og þekkist hér-
lendis á Lengjunni, sem Íslensk 
getspá hefur starfrækt síðan 1995. 

Heimildir Fréttablaðsins herma 
að þeim sem taka að sér að lýsa 
íslenskum fótboltaleikjum í gegn-
um síma sé greitt allt að 10.000 
krónum fyrir hvern leik. 

Leiða má að því líkur að talsverð-
ur fjöldi fólks veðji á íslenska fót-
boltann, fyrst slík starfsemi stend-
ur undir sér. - kg

Fólk um allan heim fylgist grannt með úrslitum í íslenskum knattspyrnuleikjum:

Veðjað á íslensku 1. deildina

FÓLK Bandaríski lífsstílsfrömuð-
urinn, Martha Stewart, er stödd 
hér á landi.

Hún snæddi humar með 
forsetahjónunum, Ólafi Ragnari 
Grímssyni og Dorrit Moussaieff, 
á veitingastaðnum Fjöruborðinu 
á Stokkseyri í gærkvöldi, ásamt 
fleira fólki. Martha og Dorrit eru 
gamlar vinkonur.

Martha hefur grætt milljarða á 
sjónvarpsþáttum, tímaritum og 
bókum sem gefa góð ráð um allt 
milli himins og jarðar er lýtur að 
húsum og hýbýlum, allt frá 
brauðbakstri til bútasaums.

Martha er hér í ferð á vegum 
Ævintýraferða, sem skipuleggja 
óvissuferðir fyrir þá ríku og 
frægu. Fréttablaðið hefur ekki 
upplýsingar um hve lengi hún 
hyggst dvelja á Íslandi.

Árið 2004 var Martha Stewart 
dæmd í fimm mánaða fangelsi 
fyrir ólögmæt viðskipti með 
hlutabréf. Þá þurfti hún að greiða 
háar fjárhæðir í sektir. - kóp

Lífsstílsfrömuður á Íslandi:

Martha Stewart  
snæddi með for-
setahjónunum

VINKONUR Dorrit Moussaieff og Martha Stewart brostu breitt eftir málsverð á Fjöruborðinu á Stokkseyri í gærkvöldi. 

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/E

G
IL

L



2  19. júlí 2008  LAUGARDAGUR

SLYS „Það er full ástæða til að vara 
fólk við þessu,“ segir Margrét 
Baldursdóttir, hjúkrunarfræðing-
ur á Barnaspítala Hringsins, en 
undanfarna daga hefur hún verið 
ein þeirra sem annast tíu ára 
dreng sem þakinn er annars stigs 
brunasárum eftir að hafa leikið 
sér í risahvönn. 

Sunna Finnbogadóttir, móðir 
drengsins, segir hann hafa farið í 
sumarbústað ásamt ömmu sinni 
og afa á þriðjudaginn í síðustu 
viku. Á fimmtudegi hafi hann virst 
ögn sólbrunninn en ekki svo að af 
því hefði þurft að hafa áhyggjur. Á 
föstudegi byrjaði líðan hans hins 
vegar að versna mjög mikið og 
hljóp húð hans öll upp í blöðrum 
og bjúg. „Ástandið hélt svo áfram 
að versna fram á sunnudag en á 
mánudag tókst þeim að tengja 
áhrifin við risahvönnina,“ segir 
Sunna en fyrst var talið að um ein-
hvers konar ofnæmi væri að 
ræða. 

Drengurinn hafði verið að leik í 
risahvönn í blíðviðri og fengið 
plöntusafa yfir sig allan. Eitrunar-
áhrif risahvannarinnar eru fáum 
kunn en árið 1996 birti Magnús 
Jóhannsson læknir grein um málið 
á heimasíðu sinni þar sem hann 
minnti á hættuna sem af henni 
getur stafað ef safi úr blöðum og 
stönglum berst á húð. „Við minnstu 
birtu fær viðkomandi annars stigs 
bruna með vessandi blöðrum og 
sárum sem oft eru í rákum eða 
skellum þar sem plöntusafinn 
straukst eða draup,“ segir í grein-
inni. Sonur Sunnu er svo viðkvæm-
ur fyrir sólarbirtu nú að hann fær 
ekki einu sinni að vera við glugga 
þar sem hann dvelur í einangrun á 

Barnaspítalanum en mikil sýking-
arhætta steðjar að þeim sem hafa 
jafn mikil brunasár og hann. 

Sunna segir drenginn hafa verið 
afar þjáðan og þurft á mjög sterk-
um verkjalyfjum að halda. Þá hafi 
svæfingalæknir þurft að vera til-
búinn þegar það átti að baða hann 
svo bregðast mætti skjótt við ef 
sársaukinn yrði of mikill. Hann sé 
þó æðrulaus og telji að komið sé 
fram við sig eins og konung þar 
sem hann er bæði mataður og bað-
aður um þessar mundir. 

Margrét minnir þó á að safi 

fleiri jurta geti haft eitrunaráhrif 
ásamt sól. Til að mynda hafi kona 
eitt sinn brunnið illa eftir að hún 
hafði pakkað selleríi og farið á 
eftir í ljósatíma. Full ástæða sé 
til að vara við því að börn leiki 
sér í risahvönn og minna fólk á að 
vera með hanska þegar það snyrt-
ir plöntuna. 

Ekki þarf þó að óttast þessi eit-
uráhrif úr ætihvönn, sem víða 
vex villt um landið, að sögn Elín-
ar Gunnarsdóttur grasafræð-
ings.

 karen@frettabladid.is   

SUÐUR-AFRÍKA, AP Á afmælisdegi 
sínum í gær hvatti Nelson Mand-
ela ríkt fólk í Suður-Afríku til 
þess að deila auði sínum með 
fátækum. 

Víða í landinu var efnt til 
hátíðarhalda af smærra og 
stærra taginu í tilefni af níræðis-
afmæli mannsins, sem haft hefur 
meiri áhrif á þjóðlíf þar en nokk-
ur annar síðustu áratugina. 

Mandela sjálfur fagnaði þó 
þessum tímamótum sínum í 
faðmi fjölskyldu sinnar í litla 
þorpinu Kúnú, þar sem hann ólst 
upp við minnihlutastjórn hvítra 
manna, sem sýndu svörtum 
íbúum landsins litla virðingu.

Mandela sat nærri þrjá ára-
tugi í fangelsi fyrir baráttu sína 

gegn aðskilnaðarstefnu hvíta 
minnihlutans, en varð síðar for-
seti landsins og sannkölluð þjóð-
hetja.

Hann segist vissulega hafa 
kosið að geta varið meiri tíma 
hjá fjölskyldunni, en sér þó ekki 
eftir neinu.

Efst í huga hans voru skilaboð 
til auðmanna landsins: „Það eru 
svo margir í Suður-Afríku sem 
eru ríkir og geta deilt auði sínum 
með hinum sem ekki hafa orðið 
svo gæfusamir að sigrast á 
fátæktinni,“ sagði hann. „Ef 
maður er fátækur, er ekki líklegt 
að maður lifi lengi.“

 - gb

Nelson Mandela hélt upp á níræðisafmælið í heimaþorpi sínu:

Hvetur auðmenn til dáða

MANDELA NÍRÆÐUR Fyrrverandi forseti 
Suður-Afríku fagnaði afmæli sínu í faðmi 
barnabarna og annarra ættingja.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NÝTT Í 
NETTÓ!

Herbert, er Charlie búinn að 
hringja?

„Ekki enn þá, en ég bíð spenntur. 
He can´t walk away!“

Charlie Watts, trommari Rolling Stones, 
trommaði óafvitandi í stórsmelli Herberts 
Guðmundssonar, Can´t walk away, frá 
árinu 1985.

Drengur brann illa 
eftir leik í risahvönn 
Tíu ára drengur brann illa eftir að hafa leikið sér í risahvönn í sólskini. Hann 

liggur nú þjáður á Barnaspítalanum. Móðir hans vill vara fólk við hættunni.

ÆTIHVÖNNIN ER HÆTTULAUS Risa-
hvönn er lík íslensku ætihvönninni í 
útliti nema auðvitað mun stærri eða allt 
að þriggja metra há. Elín Gunnarsdóttir 
grasafræðingur segir fólk ekki þurfa að 
óttast að ætihvönn hafi sömu áhrif og 
þau sem risahvönnin getur haft.

EITURÁHRIF RISAHVANNAR OG SÓLAR
Útbrotin koma oftast 5 til 18 klukku-
stundum eftir sólbað. Húðin er viðkvæm 
í nokkrar vikur og eina ráðið er að verja 
viðkomandi húðsvæði fyrir ljósi. Þegar 
brunasárin hafa gróið skilja þau oftast 
eftir brúna bletti sem geta verið mörg ár 
að hverfa. MYND/SUNNA FINNBOGADÓTTIR

LÖGREGLUMÁL Borgarstjóri og 
dómsmálaráðherra hafa sam-
mælst um að hugað verði að 
skipulagðri hverfagæslu í 
Reykjavík.

Ólafur F. Magnússon og Björn 
Bjarnason ræddust við um 
löggæslumál í borginni á sérstök-
um fundi í gær. Óskaði Ólafur 
eftir að fundurinn færi fram. 

Í tilkynningu frá þeim segir að 
sameiginleg niðurstaða þeirra sé 
að öflug löggæsla sé mikilvæg.

Í tilkynningu segir jafnframt að 
ráðherrann fagni því framtaki 
Reykjavíkurborgar að ráða menn 
sérstaklega til að auka öryggis-
gæslu í miðborginni.  - kg

Fundur Björns og Ólafs:

Samstarf um 
hverfagæslu

VIÐSKIPTI Tryggvi Þór Herbertsson, hagfræðingur 
og forstjóri Aska Capital, hefur verið ráðinn til 
forsætisráðuneytisins í sex mánuði til að sinna 
ráðgjöf í efnahagsmálum, einkum á sviði peninga- 
og fjármálamarkaðar. Hann hefur störf í ráðu-
neytinu um næstu mánaðamót.

Tryggvi segir stjórn Aska munu taka ákvörðun 
um hvort ráðinn verði tímabundið annar forstjóri, 
en á ekkert frekar von á því, enda geri stjórn-
skipulag fyrirtækisins ráð fyrir því að forstjóri 
geti verið tímabundið frá vinnu. Áður var Tryggvi 
forstöðumaður Hagfræðistofnunar Háskóla 
Íslands. 

Tryggvi segir að starfið verði mótað frekar á 
næstu dögum en honum var boðinn starfinn fyrr í 
þessari viku. Tryggvi segir hlutverk hans bæði 
vera að aðstoða við stefnumótun og samræmingu 
aðgerða auk þess að aðstoða við þau verkefni 
hagstjórnarinnar sem þegar er unnið að. Í þeim 
efnum er verðbólgan fyrirferðarmikil. „Í þar-
næstu viku hitti ég menn og heyri ofan í þá með 
hugmyndir og annað slíkt,“ segir hann, en kveður 
ekki hafa verið rætt sérstaklega um aðkomu hans 

að lántökumálum ríkisins. „Seðlabankinn hefur 
það formlega hlutverk að afla lána fyrir ríkið 
erlendis og það verður mér vitanlega engin 
breyting á því.“  - óká

TRYGGVI ÞÓR HERBERTSSON Tryggvi, sem er forstjóri fjármálafyr-
irtækisins Aska Capital, fær leyfi til að sinna efnahagsráðgjöf fyrir 
forsætisráðherra.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tryggvi Þór Herbertsson hagfræðingur ráðinn til forsætisráðuneytisins um tíma:

Forsætisráðherra fær ráðgjafa

KÍNA, AP Kínversk stjórnvöld hafa 
ákveðið að hleypa ekki inn í landið 
erlendum skemmtikröftum, sem 
áður hafa haft í frammi athæfi sem 
ógnað gæti fullveldi kínverska 
ríkisins.

Kínverska fréttastofan Xinhua 
skýrði frá þessu í gær, en tilkynn-
ing um þetta birtist á vefsíðu 
kínverska menningarmálaráðu-
neytisins á fimmtudag.

Ekkert er upplýst um nöfn 
skemmtikrafta, sem hugsanlega 
gætu þegar verið komnir á svartan 
lista. Þó segir kínverska fréttastof-
an ljóst að íslenska söngkonan 
Björk Guðmundsdóttir verði ein 
þeirra, sem ekki fá að koma til 
landsins. Hún hafi fyrirgert rétti 
sínum til þess með því að hrópa 
„Tíbet!“ í lok flutnings síns á 
laginu Declare Independence 
þegar hún hélt tónleika í Kína í 
mars síðastliðnum. - gb

Kínastjórn bregst við Björk:

Ver fullveldi sitt 
gegn listafólki

BJÖRK Fréttastofa kínverska ríkisins telur 
hana komna á svartan lista. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Maður féll af hestbaki
Hestamaður féll af baki við Eldborg 
á Mýrum um kvöldmatarleytið í gær. 
Lögregla og sjúkralið sóttu manninn, 
en hann reyndist fótbrotinn. Hlúð var 
að honum á Heilsugæslustöðinni í 
Borgarnesi.

LÖGREGLUMÁL

Reyndi að brjótast inn í FB
Maður reyndi að brjótast inn í Fjöl-
brautaskólann í Breiðholti aðfaranótt 
föstudags. Við innbrotið fór öryggis-
kerfi í gang og maðurinn lagði á flótta. 
Öryggisverðir hlupu hann uppi og 
lögregla handtók hann í framhaldinu.

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á 
Egilsstöðum fékk í gær tilkynn-
ingu um að tveir erlendir svindlar-
ar hefðu náð að gabba tugi 
þúsunda króna út úr starfsfólki 
Bónuss á staðnum. Lögreglunni á 
Selfossi var einnig kunnugt um að 
svindlarar hefðu heimsótt verslun 
Bónuss í þeirra umdæmi.

Samkvæmt lögreglunni á 
Egilsstöðum þykir liggja ljóst 
fyrir að mennirnir noti einhvers 
konar sjónhverfingar til að villa 
um fyrir starfsfólki verslananna. 
Mennirnir taki upp seðlabúnt og 
segist vilja skipta yfir í tvö 
þúsund og fimm þúsund króna 
seðla. Þeir segist síðan vera hættir 
við skiptin, en nái á einhvern hátt 
að halda fénu eftir án þess að 
nokkur verði þess var fyrr en eftir 
á. Lögregla hyggst fara yfir 
öryggismyndbönd sem gætu 
varpað ljósi á málið. Ekki hefur 
verið lögð fram kæra.  - kg

Svindlarar á ferð:

Beita sjónhverf-
ingum við að 
svíkja út fé

VIÐSKIPTI Innflytjendur sækjast í 
auknum mæli eftir notuðum 
bílavarahlutum hjá Vöku ehf. en 
íslenskum viðskiptavinum hefur 
fækkað. 

„Erlendir viðskiptavinir okkar 
eru mun duglegri en heimamenn 
að bjarga sér og rífa sjálfir þá 
varahluti úr bílum sem þeir 
þurfa,“ segir Steinar Már 
Gunnsteinsson, verkefnastjóri 
Vöku. 

Viðmælendur Fréttablaðsins 
voru sammála um að mikið 
framboð á notuðum bílum hefði 
þau áhrif að fólk kysi heldur að 
fá sér nýjan notaðan bíl en að 
gera við ógangfæra bíla.

- tg / sjá Allt síðu 2

Breyttur viðskiptahópur Vöku

Innflytjendur í 
meirihluta

SPURNING DAGSINS
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VEÐURSPÁ
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Vindhraði er í m/s. 
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Á MORGUN 
Hæg suðlæg átt.

MÁNUDAGUR
Suðaustan 8-13 m/s 
sunnan til síðdegis.
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FRÁBÆRAR 
HELGARHORFUR  
Þó víða sé nokkur 
vindur á landinu 
verður ekki sagt annað 
en að veðurhorfurnar 
séu hreint frábærar. 
Bjartviðrisspá er fyrir 
meginhluta landsins 
síst þó reyndar fyrir 
austan en þar léttir þó 
til smám saman í dag. 
Á morgun verður svo 
víða bjart en þykknar 
upp síðdegis á landinu 
sunnan og vestan-
verðu. Hitinn 10-20 
stig, hlýjast til landsins.

15

15 17
15

14

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

STJÓNRSÝSLA Kristján Þór Júlíus son, 
vara formaður fjárlaganefndar 
Alþingis, segir með miklum ólíkind-
um að utanríkisráðuneytið skuli 
auglýsa svokölluð NATO-mannvirki 
sem eign Atlantshafs bandalagsins 
(NATO), þegar fyrir liggur að þau 
séu í eigu íslenska ríkisins. Breyta 
þurfi varnarmála lögum, sem kveða 
á um að varnarmálastofnun geti 
haft sér tekjur af útleigu mann virkj-
anna.

„Það er alveg rétt að þegar við 
yfirtókum þessi mann virki á 
sínum tíma þá tókum við yfir 
ákveðnar skyldur, það er um við-
hald og þennan svokallaða afnota-
rétt. Hins vegar getum við ekki 
litið svo á að Varnarmálastofnun 
eða utanríkisráðuneytið hafi bara 
fullar og óskoraðar heimildir til að 
auglýsa þessar eignir, sem rík-
is sjóður hefur óumdeilanlega 
eigna  rrétt yfir, þar á meðal 
alþjóðaflugvöll Íslendinga, sem 
eign NATO. Hvaða bull er þetta?“ 
Þar vísar Kristján meðal annars 
til tveggja aðalflugbrauta 

Kefla víkur flug-
vallar, sem eru 
á eigna lista (e. 
asset inventory) 
NATO.

Hann telur að 
utanríkisráð-
u neytið og undir-
stofnanir þess 
séu með þessu 
að reyna að búa 
sér til sjálfstæði 
þvert á þær regl-
ur sem gilda um 
fjárreiður ríkis-
ins. 

Grétar Már 
Sigurðsson, ráðu-
neytisstjóri 
utanríkisráðu -
neytis ins, sagði í 
Fréttablaðinu í 
gær að mann-

virkin væru í eigu íslenska ríkisins, 
en NATO færi með óbeinan eignar-
rétt á þeim í formi afnotaréttar. 
Tveir ljós leiðara þræðir hafa þegar 
verið boðnir út á grundvelli varnar-
mála laganna.

„Ef rétt reynist sem ég hef heyrt, 
að þeir geri síðan ráð fyrir að leigja 
flug vallarfélaginu og öðrum aðil-
um aðstöðu á svæðinu, þá eru þeir 
að skapa sér þar tekjur með óeðli-
legum hætti,“ segir Kristján. 
Þannig víki stofnunin sér undan 
almennum reglum um opinberar 
fjárreiður.

„Minn skilningur er sá að varnar-
málalög geti alls ekki tekið yfir 
ákvæði fjárreiðulaga. Ef þau stang-
ast á þá ber að breyta varnarmála-
lögunum. Það verður að vera óum-

deilt að fjárreiðulögin hafa gildi og 
taka fjármálalegri umsýslu ein-
stakra ráðuneyta eða stofnana 
fram,“ segir Kristján.

Jón Bjarnason, fulltrúi Vinstri 
grænna í fjárlaganefnd, er sam-
mála því að óeðlilega hafi verið að 
málinu staðið. „Mér finnst að varn-
armálastofnun geti ekki sjálfkrafa 
innheimt tekjur af eignum sem eru 
svona tilkomnar,“ segir Jón. „Þó að 
þetta standi í lögum þá verður samt 
að skilgreina þetta sem tekjustofn. 
Óskil greindur tekjustofn sem þessi 
gengur ekki upp að mínu viti, 
stjórnsýslulega séð.“

Jón segir ekkert hafa verið fjall-
að um þessa þætti málsins við 
afgreiðslu laganna. Óþolandi sé að 
ábyrgð og ráðstöfunarvald og þá 

gjöld og tekjur sem af því kunna að 
leiða, séu í lausu lofti.

„Mín skoðun er sú að bæði utan-
ríkisnefnd og fjárlaganefnd eigi að 
kalla eftir mjög tæmandi gögnum 
um þetta og það er spurning hvort 
tilefni sé til að Ríkisendurskoðun 
taki þetta til sérstakrar skoðunar 
þegar hún fer yfir reikningshald rík-
isins,“ segir Jón.

Steingrímur J. Sigfússon, formað-
ur VG og fulltrúi flokksins í utanrík-
ismálanefnd, hefur óskað eftir að 
nefndin verði kölluð til fundar til að 
ræða misvísandi upplýsingar um 
eignarhald á mannvirkjum á og við 
Keflavíkurflugvöll. Vill hann að 
nefndin verði upplýst um raunveru-
lega stöðu mála.

 stigur@frettabladid.is

Breyta þarf varnarmálalögum
Varaformaður fjárlaganefndar telur að breyta þurfi nýlegum varnar málalögum. Ákvæði um NATO-mann-

virki stangist á við fjárreiðulög. Hann segir umsýslu mannvirkjanna vera með miklum ólíkindum.

MIÐNESHEIÐI Á annað hundrað mannvirkja á gamla varnarsvæðinu og víðar eru í eigu Íslendinga þótt NATO hafi afnotarétt af 
þeim. Varnarmálastofnun má hafa tekjur af útleigu mannvirkjanna samkvæmt vanarmálalögum. FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

KRISTJÁN ÞÓR 
JÚLÍUSSON

JÓN BJARNASON

DÓMSMÁL 45 ára gamall maður 
var í gær dæmdur fyrir vörslu 
barnakláms í Héraðsdómi 
Vestfjarða. Þótti hæfileg refsing 
30 daga skilorðsbundið fangelsi. 

Alls 26 hreyfimyndir sem sýna 
börn á kynferðislegan eða 
klámfenginn hátt voru í vörslu 
mannsins. Í dómnum kemur fram 
að litið hafi verið til þess að sumt 
af myndefninu hafi verið mjög 
gróft. Maðurinn játaði brot sín 
skýlaust fyrir dómi.

Auk 30 daga skilorðsbundins 
fangelsis var maðurinn dæmdur 
til að greiða allan sakarkostnað. 
Þá var hald lagt á myndefnið og 
tölvubúnað.  - þeb

Með 26 barnaklámmyndir:

Skilorð fyrir 
barnaklám

ORKUMÁL Fátt þykir meira til 
marks um viðsnúning í umræð-
unni um loftslagsmál en að 
jafnvel olíufyrirtæki eru farin að 
auglýsa hve umhverfisvæn þau 
séu.

Bandaríski olíurisinn Chevron 
hefur nú opnað vefsíðu um 
umhverfis- og orkumál, willyou-
joinus.com. Á síðunni má spila 
leik sem hannaður er af The 
Economist Group, móðurfyrir-
tæki tímaritsins The Economist. 
Spilandi stjórnar borg og þarf að 
mæta orkuþörfum hennar á 
umhverfisvænan hátt. Leikja-
kerfið byggist á raunverulegum 
gögnum og spám The Economist 
Group um þróun orkumála í 
heiminum.  - gh

The Economist hannar leik:

Stjórnaðu borg

BORGARLEIKUR Spilandi stjórnar orku-
málum borgar.

TÆKNI Vísindamenn frá Háskólan-
um í Reykjavík urðu heimsmeist-
arar í gervigreind á fimmtudag. 
Þetta er annað árið í röð sem 
Háskólinn í Reykjavík vinnur 
keppnina.

Keppnin sem um ræðir fór 
fram á stærstu gervigreindarráð-
stefnu heims og snýst um að búa 
til hugbúnað sem lærir af 
reynslu. Það voru þeir doktor 
Yngvi Björnsson, Hilmar 
Finnsson og Gylfi Þór Guðmunds-
son sem hönnuðu sigurbúnaðinn 
og unnu Háskólann í Kaliforníu í 
úrslitunum  - þeb

Vísindamenn við HR:

Heimsmeistar-
ar í gervigreind

DÓMSMÁL Þeir Björgólfur Guð-
mundsson og Páll Bragi Kristjóns-
son segja að Hafskipsmálið sé ekki 
uppgert af þeirra hálfu. Gaum-
gæfileg athugun hafi farið fram á 
málinu sem sé ekki lokið. Þetta 
segja þeir í minningargrein um 
Ragnar Kjartansson, fyrrverandi 
stjórnarformann Hafskips, en 
hann lést síðastliðinn laugardag.

Fréttablaðið greindi frá því í 
október síðastliðnum, að fjöldi 
lög- og sagnfræðinga rannsakaði 
málið að undirlagi þeirra Björ-
gólfs, Páls og Ragnars. Ekki er 
endilega stefnt að endurupptöku 
dómsmálsins, heldur er öll 
umgjörð málsins til rannsóknar.

Árið 1985 var Hafskip tekið til 
gjaldþrotaskipta. Gefnar voru út 
ákærur á hendur sautján mönnum 
og voru fjórir þeirra dæmdir til 

refsingar í Hæstarétti í júní 1991. 
Þyngsta dóminn hlaut Björgólfur 
Guðmundsson sem verið hafði for-
stjóri Hafskips. Hann fékk tólf 
mánaða skilorðsbundinn fangels-
isdóm. Þeir Björgólfur og Páll 
segja í minningargreininni að 
Ragnar hafi verið drifkraftur í 
baráttunni fyrir endurupptöku 
Hafskipsmálsins. „Hann tók mála-
lyktirnar ákaflega nærri sér og 
eyddi mörgum árum í málsvörn 
og röksemdafærslu fyrir hinum 
raunverulegu staðreyndum sem 
lítt sáust í því moldviðri sem þyrl-
að var upp[,]“ segir í minningar-
greininni, sem birtist í Morgun-
blaðinu. - kóp

Björgólfur og Páll Bragi í minningargrein um Ragnar Kjartansson:

Segja Hafskipsmálið óuppgert

RANNSAKA HAFSKIP Þeir Björgólfur 
Guðmundsson og Páll Bragi Kristjóns-
son hófu rannsókn á Hafskipsmálinu 
ásamt Ragnar Kjartanssyni heitnum.

GENGIÐ 18.07.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

16,4258
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 79 79,38

 157,69 158,45

 125,22 125,92

 16,79 16,888

 15,545 15,637

 13,218 13,296

 0,7408 0,7452

 129,1 129,86

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Glænýr viltur lax

Úrval fi skrétta á grillið
Óbreytt fi skverð frá áramótum

FORNLEIFAR „Þegar skipulagið var 
unnið á sínum tíma var gerð úttekt 
á svæðinu. Þar á meðal fornleifaút-
tekt eins og ber að gera samkvæmt 
lögum,“ segir Lúðvík Geirsson, 
bæjarstjóri í Hafnarfirði. Frétta-
blaðið greindi frá því í gær að fær-
anlegum kennslustofum við leik-
skólann Hvamm í Hafnarfirði hefði 
líklega verið komið fyrir ofan á 
fornleifum. Lúðvík segir að eftir 
úttekt hafi stór hluti svæðisins 
verið hverfisverndaður og við stað-
setningu skólastofanna hafi þess 
verið gætt að fara ekki inn á þau 
svæði. 

„Þá kemur í ljós eftir að búið er 
að koma húsunum þarna fyrir að 

það eru óskráðar fornleifar á svæð-
inu. Menn voru grandalausir um að 
þarna væru sérstakar minjar. Þetta 
er óheppilegt og sýnir okkur að það 
hefur ekki verið kláruð fullkomin 
úttekt á þessu svæði,“ segir Lúðvík. 
Hann segir að tekin hafi verið 
ákvörðun um að vinna heildarúttekt 
á svæðinu og fleiri svæðum í 
bænum. Bærinn starfi nú með sér-
stökum fornleifafræðingi sem muni 
hitta forstöðumann Fornleifavernd-
ar á mánudag. „Það er allt jarðrask 
búið á svæðinu. Það er að sjálfsögðu 
okkar vilji að bæta þetta enda stóð 
alltaf til að skila landinu eins og við 
tókum við því. Þetta er eitthvað til 
að læra af.“  - þeb

Fornleifaúttekt sýndi ekki fornleifarnar við leikskólann Hvamm í Hafnarfirði:

Grandalausir um fornleifar

BÆJARSTJÓRINN Lúðvík segir athugunar-
efni hvort fornleifar við Hvamm verði 
grafnar upp og komið í þann búning 
sem þær voru, sýnilegar fólki. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

LÖGFRÆÐI Niðurstöður rannsókna dr. Herdísar 
Þorgeirsdóttur verða kynntar á ársfundi Forseta 
Hæstaréttar Bandaríkjanna og dómstjóra æðstu 
dómstóla landsins eftir rúma viku. Rannsóknina 

vann hún fyrir Feneyjanefnd 
Evrópuráðsins.

„Það er mikill heiður að rann-
sókn íslensks fræðimanns sé kynnt 
með þessum hætti og fyrir þessum 
hópi,“ segir dr. Herdís Þorgeirs-
dóttir.

Rannsóknin fjallar um getu 
fjölmiðla til að sinna lýðræðislegu 
hlutverki sínu á þeim markaði og 
við þær aðstæður sem þeir starfa 
nú. Helstu niðurstöður voru þær 
að það sé skylda stjórnvalda að 
tryggja ritstjórnarlegt sjálfstæði 

fjölmiðla. „Það er eins og Mannréttindadómstóll 
Evrópu bendir á háð efnahag og félagslegum 
aðstæðum í aðildarríkjum hvernig sú framkvæmd 
er tryggð í raun,“ segir Herdís.

Judith Resnik, lagaprófessor við Yale háskólann í 
Bandaríkjunum mun kynna niðurstöður Herdísar en 

Judith var útnefnd fremsti fræðimaður á sviði 
lögfræði árið 2008 af bandarísku lögmannasamtök-
unum. 

Herdís Þorgeirsdóttir er með doktorsgráðu í 
stjórnskipunarrétti og mannréttindum frá Háskólan-
um í Lundi og er prófessor á Bifröst.  - vsp

Rannsókn íslensks lagaprófessors verður kynnt æðstu dómurum Bandaríkjanna:

Segir þetta mikinn heiður

HÆSTARÉTTUR BANDARÍKJANNA Rannsókn Herdísar Þorgeirs-
dóttur verður kynnt á ársfundi Réttarforseta. NORDICPHOTOS/GETTY

HERDÍS 
ÞORGEIRSDÓTTIR

DÓMSMÁL Tvítugur Ísfirðingur 
var í Héraðsdómi Vestfjarða á 
fimmtudag dæmdur í 45 daga 
skilorðsbundið fangelsi fyrir 
brot gegn valdstjórninni. 

Maðurinn var handtekinn 
aðfaranótt föstudagsins 15. 
febrúar og hótaði í kjölfarið 
lögreglumönnum ítrekað lífláti 
og líkamsmeiðingum. 

Maðurinn hafðist ekkert að til 
að fylgja eftir hótunum sínum 
gagnvart lögreglumönnunum, 
og játaði brot sitt við þingfest-
ingu málsins. Hann var því 
dæmdur í 45 daga skilorðsbund-
ið fangelsi. 

 - þeb

Tvítugur Ísfirðingur dæmdur: 

Hótaði lífláti og 
meiðingum

SAMFÉLAGSMÁL Samtökin ´78 og 
Reykjanesbær hafa gert með sér 
samning um fræðslu varðandi 
samkynhneigð. 

Samningurinn felur í sér að 
samtökin verða með fræðslufundi 
fyrir fagaðila hjá bænum. Til 
fagaðila teljast kennarar, félags- 
og námsráðgjafar, sálfræðingar 
og fleiri hópar sem sinna 
félagslegum stuðningi og ráðgjöf. 
Stefnt er að því að bjóða upp á 
allt að þrjá fræðslufundi á ári til 
ársins 2010. 

Markmiðið með fræðslunni er 
að fræða viðkomandi starfsstéttir 
um samkynhneigð, að því er fram 
kemur á heimasíðu Reykjanes-
bæjar.  - þeb

Samtökin ´78 gera samning: 

Reykjanesbær 
fræddur um 
samkynhneigð

EFNAHAGSMÁL Íbúðalánasjóði er 
heimilað að lána fjármálafyrir-
tækjum fyrir endurfjármögnun 
íbúðalána, samkvæmt reglugerð 
sem Jóhanna Sigurðardóttir 
félags- og tryggingamálaráðherra 
undirritaði í gær.

Varið verður allt að þrjátíu 
milljörðum króna til lánveitinga í 
þessum lánaflokki. Setning 
reglugerðarinnar er í samræmi 
við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar 
frá 19. júní síðastliðnum um 
aðgerðir til að hleypa lífi í 
fasteignamarkaðinn.  - gh

Íbúðalánasjóður:

Lánar bönkum

ÍBÚÐALÁNASJÓÐUR Ráðherra ætlar í 
september að leggja fram lagafrumvarp 
um auknar lánsheimildir Íbúðalánasjóðs 
til fjármálafyrirtækja. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

MENNTUN „Það er alltaf allra síð-
asti valkostur að taka fórnarlamb-
ið úr skólanum,“ segir Þorlákur 
Helgason, framkvæmdastjóri 
Olweusar-áætlunarinnar gegn ein-
elti.

Foreldrar Lárusar Stefáns Þrá-
inssonar, ungs 
manns sem 
svipti sig lífi í 
lok síðasta mán-
aðar, hafa stigið 
fram og segja 
dauða hans fyrst 
og fremst mega 
rekja til alvar-
legs eineltis 
sem Lárus Stef-
án varð fyrir í 
grunnskóla. Að 

lokum fór svo að Lárus Stefán 
skipti um skóla.

Kennari Lárusar Stefáns sagði í 
viðtali við Fréttablaðið að svo gæti 
farið að eina lausnin á svo erfiðum 
eineltismálum væri að fórnar-
lambið skipti um skóla.

„Ef þolandi eineltisins er fluttur 
um skóla gefur það til kynna að 
gerandinn hafi haft betur,“ segir 
Þorlákur og bætir við að til greina 
geti komið að flytja gerandann í 
refsiskyni. „Það er hins vegar alls 
ekki alltaf lausn á málinu því þeir 
sem leggja í einelti eru oftast 

færir í því og fljótir að finna nýtt 
fórnarlamb í nýjum bekk.“ 

Olweusar-áætlunin leggur 
áherslu á að barn segi strax frá ef 
það er lagt í einelti og að tekið sé 
mjög hratt á vandamálinu áður en 
það gengur lengra að sögn Þorláks. 
„Við reynum allt til þess að koma í 
veg fyrir að stríðni verði að ein-
elti.“

Þorlákur gagnrýnir að ekki vinni 
allir skólar eftir skipulagðri einelt-
isáætlun sem sýnt hafi verið fram á 

að skili árangri. Til að mynda hafi 
einungis einn skóli í Hafnarfirði 
tekið Olweusar-verkefnið upp. 

„Börn og foreldrar eiga rétt á því 
að skólar á Íslandi vinni eftir aðferð 
sem sýnt hefur verið fram á að skil-
ar bestum árangri gegn einelti og 
börnin séu ekki höfð í tilraunastarf-
semi.“

Þorlákur segir að vitundarvakn-
ingu þurfi meðal þjóðarinnar varð-
andi það hversu alvarlegt vandamál 
einelti er. „Eitt barn sem lendir í 
einelti er einu barni of mikið.“

Þorlákur segir málefni Lárusar 
Stefáns síður en svo einsdæmi. 
„Fjöldi unglinga útskrifast eftir ein-
elti í grunnskóla á hverju ári og 
mörgum líður illa áfram,“ segir 
Þorlákur. „Margir flosna upp úr 
framhaldsskóla en í raun veit eng-
inn hvað um þessa krakka verður.“ 

 helgat@frettabladid.is

Fórnarlömb eineltis 
ættu ekki að víkja
Fórnarlömb eineltis eiga ekki að skipta um skóla nema allt annað hafi verið 

reynt, segir framkvæmdastjóri Olweusar-verkefnisins. Til greina kemur að ger-

andi þurfi að víkja. Einungis einn skóli í Hafnarfirði vinnur eftir verkefninu. 

EINELTI Fórnarlömb eineltis ættu ekki að skipta um skóla nema allt annað hafi verið 
reynt til að leysa vandamálið. 

Auglýsingasími

– Mest lesið

Olweusar-áætlunin byggir á:
• hlýlegum og jákvæðum áhuga 
og alúð frá fullorðnum
• ákveðnum römmum vegna óvið-
unandi hegðunar
• stefnufastri beitingu refsinga 

sem hvorki eru líkamlegar né 
óvinveittar, brjóti nemandi gegn 
þeim reglum sem ákveðnar hafa 
verið
• að fullorðnir gegni hlutverki yfir-
boðara við vissar aðstæður.

LYKILREGLUR GEGN EINELTI

INNFLYTJENDUR „Auðvitað viljum 
við að þeir sem sækja um vinnu 
sem lögfræðingar fái réttláta 
meðferð á sínum umsóknum,“ 
segir Eyþóra Kristín Geirsdóttir 
formaður stéttarfélags lögfræð-
inga.

Xavier Rodríguez er spænskur 
lögfræðingur með tvöfalda 
meistaragráðu sem talar góða 
íslensku, en var ekki boðaður í 
viðtal vegna starfs hjá Umhverfis-
stofnun.

„Við getum ekki brugðist við 
máli sem þessu nema hjá okkar 
félagsmönnum,“ segir Eyþóra. Til 
að vera félagi í stéttarfélaginu þarf 
viðkomandi að vinna sem lögfræð-
ingur. Það gerir Xavier ekki. - vsp

Stéttarfélag lögfræðinga:

Fjallar aðeins 
um mál félaga

KAMBÓDÍA, AP Kambódía og 
Taíland hafa sent nokkur hundruð 
hermenn að landamærum 
ríkjanna vegna deilna um yfirráð 
yfir fornu hindúahofi.

Hofið tilheyrir Kambódíu 
samkvæmt dómi Alþjóðadómstóls 
frá  1962 en ríkin deila enn um 
yfirráðin. Hafa taílenskir 
þjóðernissinnar, sem viðurkenna 
ekki yfirráð Kambódíumanna, 
mótmælt við hofið síðustu daga 
eftir að það var sett á heimsminja-
skrá Sameinuðu þjóðanna.

Ráðamenn í báðum ríkum hafa 
sagst vilja forðast átök og ætla að 
ræða ástandið á mánudag  - gh

Kambódía og Taíland:

Deila um hof

PREA VIHEAR Hindúahofið frá 11. öld var 
nýlega sett á heimsminjaskrá Samein-
uðu þjóðanna. NORDICPHOTOS/AFP

Styður þú aðgerðir Ásmundar 
Jóhannssonar sem veitt hefur 
án veiðileyfa?
Já 72,5%
Nei 27,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Er iPod-spilari upptökutæki?

Segðu skoðun þína á vísir.is

ÞORLÁKUR 
HELGASON

KJÖRKASSINN
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 225

4.163 +0,13% Velta: 2.640 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 6,91 +0,73% ... Atorka 5,65 
+0,00% ... Bakkavör 24,95 +1,01% ... Eimskipafélagið 14,30 +0,00% 
... Exista 6,36 +0,47%  ...  Glitnir 15,10 +0,00% ... Icelandair Group 
16,70 +0,91% ... Kaupþing 718,00 +0,00% ... Landsbankinn 23,05 
+0,22% ... Marel 86,50 -0,35% ... SPRON 3,05 -1,61% ... Straumur-
Burðarás 9,59 +0,74% ... Teymi 1,54 -1,28% ... Össur 86,90 -0,34%

MESTA HÆKKUN
FÆREYJA BANKI +4,26%
EIK BANKI +2,50%
BAKKAVÖR +1,01%

MESTA LÆKKUN
CENTURY ALUM. -4,57%
SPRON -1,61%
TEYMI -1,28%

Markaðsvirði félaga í Kauphöll 
Íslands er nú tæplega 1.600 millj-
arðar króna en var tæplega 3.800 
milljarðar fyrir ári síðan. Virði 
félaga í Kauphöllinni er því um 
2.200 milljörðum króna minna nú 
en þegar Úrvalsvísitalan náði 
hæðarmeti í 9.016 stigum fyrir 
ári.

Rúmlega 30 prósent lækkunar-
innar skýrist af afskráningum 
félaga. Félög í Kauphöllinni eru 25 
í dag samanborið við 30 á sama 
tíma fyrir ári.

Þau félög sem hafa verið afskráð 
á síðustu tólf mánuðum eru Acta-
vis, FL Group, Icelandic Group, 
Skipti, Flaga og Tryggingamið-
stöðin. -bþa

Félögum fækkar 
og virði rýrnar

Polar hjólhýsi
Sérhönnuð fyrir norðlægar slóðir. Alde gólfhitakerfi, galvaníseruð 

grind, iDC stöðugleikakerfi og ríkulegur staðalbúnaður.

19˝ LCD 
skjár

Séstakur
vínkælir

DVD
spilari

44mm 
einangrun

-40 °C

iDC 
stöðugleikakerfi

iDC
Evrópskar 

þrýstibremsur

Rockwood fellihýsi
Sérstaklega löguð að íslenskum aðstæðum með galvaníseraðri 

grind, fjöðrum fyrir akstur á erfiðum vegum og upphituðum lúxusdýnum.

Fjöðrun f. 
ísl. aðstæður

Vatn tengt
heitt/kalt

CD spilari/
útvarp

Upphitaðar
lúxusdýnur

12 cm

Evrópskar 
þrýstibremsur

Sumarg
jöf

Sólarrafhlaða, 

fortjald og gasgrill

fylgir öllum fellihýsum

Tilboðið gildir til 3
0. júlí

Útilegumaðurinn er sérverslun með allt sem þú þarft 
til ferðalagsins, hjólhýsi, fellihýsi, pallhýsi, húsbíla, 

fylgihluti og margt fleira. 

Fossháls 5-9 110 Reykjavík Sími 551 5600
Fax 551 5601 www.utilegumadurinn.is 

Þægindi um land allt

„Rekstur og afkoma af kjarna-
starfsemi Nýherja var ágæt og 
einnig af starfsemi Applicon 
erlendis. Slök afkoma af fjárfest-
ingum í nýrri starfsemi íþyngir 
rekstrinum,“ segir Þórður Sverris-
son, forstjóri Nýherja.

Nýherji birti í gær uppgjör fyrir 
annan ársfjórðung. Félagið tapaði 
90 milljónum á tímabilinu saman-
borið við 104 milljóna króna hagn-
að á öðrum ársfjórðungi í fyrra. 
Það samsvarar 0,29 króna tapi á 
hvern hlut. Eiginfjárhlutfallið er 
28 prósent á öðrum fjórðungi sam-
anborið við 31,2 prósent í lok síð-
asta árs.

Í uppgjörinu eru óefnislegar 
eignir þrefalt meiri en fyrir ári. 
Þórður segir að það megi rekja til 
kaupa á TM software auk þess 
sem hluti viðskiptavildar fyrir-
tækisins sé í erlendum gjaldmiðli 
sem hefur hækkað umtalsvert 

vegna gengisfalls krónunnar.
Þórður segir að afkoma félags-

ins af nýrri starfsemi erlendis 
hafi verið undir væntingum. „Við 
skuldsettum okkur mikið við kaup-
in á TM software og með háum 
fjármagnskostnaði og gengisfalli 
krónunnar er afkoman af því ekki 
það sem við væntum,“ segir Þórð-
ur.  -bþa

Nýherji tapar 90 
milljónum króna

UPPGJÖR NÝHERJA Þórður Sverrisson, 
forstjóri Nýherja, segir margt jákvætt í 
uppgjöri félagsins þar sem mörg fyrir-
tæki horfa í auknum mæli til tæknifram-
fara til að hagræða í rekstri. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

850 veðköll hafa verið á samstæðugrunni fyrirtækja 
síðustu þrjár vikurnar að því er Fjármálaeftirlitið 
segir. Þetta er í fyrsta skipti á þessu ári sem Fjár-
málaeftirlitið tekur saman lista yfir fjölda veðkalla. Í 
nóvember í fyrra voru 600 veðköll og 750 í desember. 

Veðkall er þegar virði hlutabréfa sem lán hefur 
verið tekið fyrir fer niður fyrir ákveðin mörk. Þá 
krefjast lánadrottnar aukinna veða. 

Fjármálaeftirlitið telur að tryggingastaða fyrir-
tækjanna sé ásættanleg. Hún sé þó misjöfn á milli 
fjármálafyrirtækja. 

Jónas Fr. Jónsson, forstjóri Fjármálaeftirlitsins, 
telur mikilvægt að fjármálafyrirtæki gæti vel að 
útlánagæðum og nauðsynlegt sé að grípa fljótt inn í 
ef vandræði eru í uppsiglingu og leggja strax til 
hliðar á afskriftareikning. 

Efasemdir hafa verið um það að fjármálafyrirtæki 
hafi verið nógu dugleg við að leggja til hliðar á 
afskriftareikninga. 

Talið er að mörg fyritæki og einstaklingar séu nú í 
þeirri stöðu að lánadrottnar ráði yfir eignum þeirra. 
Má þar nefna félög eins og Gnúp, Nýsi og félög í eigu 
Hannesar Smárasonar.

„Miðað við hvernig ástandið er núna ætti það ekki 
að koma á óvart að afskriftir myndu aukast töluvert 
umfram spár greiningaraðila,“ segir Árni Tómasson, 
endurskoðandi og fyrrverandi bankastjóri Búnaðar-
bankans.

Hann telur að það verði aukning á afskriftum í 
væntanlegum uppgjörum bankanna. Þær verði síðan 
ennþá meiri í uppjörum þriðja ársfjórðungs og um 
áramót. 

„Þetta helst að vísu í hendur við það hvernig 
þróunin á gengi krónunnar verður. Ef það snýst við 
mun það hjálpa þeim sem illa standa,“ segir Árni.

Markaðurinn sagði frá því fyrir viku síðan að 
greiningar Glitnis og Kaupþings hefðu spáð því að 
afskriftir Landsbankans, Kaupþings og Glitnis 
myndu þrefaldast á þessu ári og því næsta.  -as

Afskriftir munu aukast enn meira

JÓNAS FR. JÓNSSON, forstjóri Fjármálaeftirlitsins. Hann telur 
mikilvægt að fjármálafyrirtæki leggi strax til hliðar á afskrifta-
reikninga. Efasemdir eru um að fjármálafyrirtæki hérlendis hafi 
sinnt þessu nógu vel. MARKAÐURINN/HEIÐA

Fræðingaflóð í forsætisráðuneyti
Tryggvi Þór Herbertsson, hagfræðingur og for-
stjóri Aska Capital, er annar bankastjórinn sem  
á skömmum tíma er ráðinn til forsætisráðu-
neytisins. Tryggvi verður efnahagsráðgjafi í sex 
mánuði en í febrúar var Finnur Sveinbjörnsson 
fyrrum forstjóri Icebank, ráðinn til að samræma 
aðgerðir með fjármálafyrirtækjum vegna 
alþjóðlegu lausafjárkrísunnar og 
bæta ímynd bæði bankanna 
og efnahagslífsins hér. 

Ætti því ekki að vanta 
hagspekingana í ráðu-
neytið til að takast á við 
aðsteðjandi vanda, enda 
bæði Bolli Þór Bollason 
ráðuneytisstjóri og   
Geir H. Haarde, 
forsætisráðherra, 
hagfræðingar að 
mennt.

Ísland glatar fyrsta sætinu
Seðlabanki Tyrklands hækkaði undir lok vikunn-
ar stýrivexti um 0,50 prósentustig og eru þeir 
því nú 16,75 prósent. Þetta er í annað skiptið í 
röð sem Seðlabanki Tyrklands hækkar vexti og 
frekari vaxtahækkanir ekki útilokaðar á komandi 
mánuðum. Með þessu ber meira í milli Íslands 

og Tyrklands í þessum efnum, 
en líkt og Greining Glitnis 
benti nýlega á nutum við þess 
vafasama heiðurs um tíma 
að verma fyrsta sætið, en 

erum nú með næsthæstu 
stýrivexti meðal 

þróaðra hagkerfa, 
15,5 prósent. Hér 
hafa stýrivextir 
aldrei verið hærri. 
Brasilía er í þriðja 
sæti með 12,25 
prósenta stýrivexti.

Peningaskápurinn ...
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KING KOIL
HEILSURÚM
(Queen size 153x203)

FRÁ kr. 99.900

KING KOIL - MEST SELDU AMERÍSKU
HEILSURÚMIN Á ÍSLANDI 2007

Öll heilsurúm frá King Koil eru með 3 til
5 svæðaskiptum stífleika, bæði í gormakerfi

og bólstrun, til að veita fullkomna þrýstijöfnun
og réttan stuðning við axlir og mjóbak.

Öll heilsurúm frá King Koil eru með 3 til

SVÆÐASKIPTUR STÍFLEIKI

King Koil hefur framleitt hágæða rúm í Bandaríkjunum
síðan árið 1898 og framleiðir í dag einu dýnurnar sem

eru bæði með vottun frá FCER (Alþjóða rannsóknar-
samtök kíropraktora) og Good housekeeping
(stærstu neytendasamtök í Bandaríkjunum).

íðan árið 1898 og framleiðir í dag einu dýnurnar sem

AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR
Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

Ömmæli 
Ögmundur Jónasson hélt upp á 
sextugsafmæli sitt með pomp og 
prakt að heimili sínu á Grímshaga á 
fimmtudagskvöld. Eins og búast mátti 
við fagnaði margt góðra gesta með 
afmælisbarninu, til dæmis Vigdís Finn-
bogadóttir, Steingrímur J. Sigfússon, 
Geir H. Haarde, Guðni Ágústsson og 
fleiri. Athygli vakti þó að enginn af for-
ystusauðum Samfylkingarinnar 
skyldi heiðra Ögmund með 
nærveru sinni. Suðurgatan 
var engu að síður undirlögð 
af bílum afmælisgesta, mest-
megnis jeppum og glæsibif-
reiðum og átti jafnvel forseti 
Íslands, Ólafur Ragnar 
Grímsson, erfitt með 
að finna bílastæði. 

Athygli vakti hins vegar að Friðrik Sop-
husson, forstjóri Landsvirkjunar, mætti 
í fjörið á reiðhjóli. 

Laxi líkastur 
Guðni Ágústsson vakti mikla lukku 
með ræðu sem hann flutti fyrir 
afmælisbarnið. Vildi Guðni meina að af 
öllum dýrum væri Ögmundur sjálfsagt 
líkastur laxinum. Þess vegna fannst 
honum tilvalið og að færa Ögmundi 
nýveiddan lax í afmælisgjöf, og 
vonaðist til að hann kæmi að 
góðum notum ef hungurvof-
an færi að láta á sér kræla í 
kreppunni.

Græna gleðin  
Ekki höfðu allir gestirnir fengið nóg 
þegar afmælisveislunni sleppti, þar 
á meðal Steingrímur J. Sigfússon, 
formaður Vinstri grænna, sem stefndi 
þverpólitískri breiðfylkingu á Ölstofu 
Kormáks og Skjaldar. Í hópi þeirra 
sem sátu í kös við fótskör Steingríms 
voru Stefán Pálsson sagnfræðingur, 
Flosi Eiríksson, bæjarfulltrúi Samfylk-
ingarinnar í Kópavogi, Gísli Tryggva-
son, talsmaður neytenda og fram-
sóknarmaður, og popparinn Villi 
naglbítur, sem færði mannskapnum 
drykki. Var gleðin svo mikil að undir 
lokin brast hersingin í fjöldasöng og 

flutti ættjarðarlög og baráttu-
söngva verkalýðsins svo til 
óaðfinnanlega. 
 bergsteinn@frettabladid.is

UMRÆÐAN
Þorgrímur Gestsson skrifar um Ríkis-
útvarpið

Stjórnmálamenn grípa stundum til þess 
ráðs í vandræðum sínum að misskilja 

vísvitandi það sem sagt er, þegar það hentar 
þeim betur en að skilja. Þetta gerir Höskuld-
ur Þórhallsson framsóknarmaður þegar 
hann svarar grein minni þar sem ég furða 
mig á skrifum hans um að þjóðarsátt hafi 
verið um að gera RÚV að hlutafélagi.

Höskuldur fullyrðir að ég hafi skrifað í 
grein minni, sem birtist á mánudaginn var „að 
breytingin sem gerð var á rekstrarformi Ríkisút-
varpsins í tíð síðustu ríkisstjórnar sé grundvöllur-
inn að þeim vanda sem nú blasir við útvarpinu.“ 
Þetta skrifaði ég ekki, heldur: „Fullyrt var að með 
því að gera RÚV að hlutafélagi og losa það við 
þunglamalegt stjórnkerfi ríkisstofnunar myndi 
reksturinn batna. En við héldum því alltaf fram að 
það væri blekking, rekstrarafkoman hefði ekkert 
með rekstrarformið að gera.“ Þetta er svolítið 
annað.

En það er alveg rétt hjá Höskuldi að sjálfstæðis-

menn lofuðu að styrkja og styðja Ríkisút-
varpið og þvertóku fyrir að ætlunin væri að 
selja það. En við hjá Hollvinum RÚV spurð-
um alltaf hvers vegna væri verið að breyta 
stofnuninni í hlutafélag í stað þess að styrkja 
hana án slíkra æfinga; við bentum á góðar 
fyrirmyndir í nágrannalöndum okkar þar 
sem ríkisútvarp er í býsna góðu gengi – Dan-
marks radio og BBC.

Í grein minni á mánudaginn skrifaði ég 
einnig að allt væri komið fram sem Hollvinir 
RÚV og fleiri sögðu þegar þeir vöruðu við 
hlutafélagavæðingunni; þar var einfaldlega 
átt við þann niðurskurð og samdrátt, sem nú 

er að koma á daginn. Hlutafélag þarf að reka án 
halla, helst með hagnaði, en almannaútvarp lýtur 
öðrum lögmálum. Það hefur fyrst og fremst menn-
ingarlegar skyldur.

Þess vegna höldum við ótrauð áfram baráttunni 
fyrir eflingu Ríkisútvarpsins, hins íslenska 
almannaútvarps. Henni er langt í frá lokið, þótt það 
hafi verið gert að hlutafélagi. Hollvinasamtökin 
hafa ýmislegt á prjónunum í þá veru, sem kemur í 
ljós með haustinu.

Höfundur er formaður Hollvinasamtaka RÚV.

Vísvitandi misskilningur

ÞORGRÍMUR 
GESTSSON

Evran verður ekki tekin upp í 
stað krónunnar sem gjaldmið-

ill á Íslandi í tíð núverandi 
ríkisstjórnar. Geir H. Haarde 
forsætisráðherra kvað upp úr um 
þetta á fundi með sjálfstæðis-
mönnum í Valhöll í morgun.“ (dv.
is 29. sept. 2007) „Geir segist ekki 
hafa lagt blessun sína yfir 
samruna REI og Geysi Green 
Energy.“ (mbl.is 6. nóv. 2007) 
„Forsætisráðherra segir að þótt 
lífskjör mælist þau bestu í heimi 
hér á landi, þá setji það ekki 
sérstaka pressu á Ísland í 
alþjóðasamfélaginu í umhverfis-
málum né öðrum.“ (mbl.is 27. nóv. 
2007) „Í stjórnarsáttmálanum er 
gert ráð fyrir því að skattalækk-
anir á kjörtímabilinu komi til 
greina, en þær hafa ekki verið 
tímasettar. Þannig að það er ekki 
verið að fresta neinu sem þegar 
var búið að ákveða,“ segir Geir H. 
Haarde forsætisráðherra í 
samtali við Morgunblaðið. (mbl.is 
1. des. 2007)

„Geir H. Haarde forsætisráð-
herra telur að álit mannréttinda-
nefndar Sameinuðu þjóðanna gefi 
ekki tilefni til lagabreytinga á 
Íslandi.“ (eyjan.is 15. jan. 2008) 
„Geir H. Haarde forsætisráð-
herra segir að þær breytingar 
sem urðu í borgarstjórn í gær 
muni ekki hafa áhrif á störf 
ríkisstjórnarinnar.“ (mbl.is 22. 
jan. 2008) „Í viðtali við norska 
ríkissjónvarpið 26. janúar sl. 
áréttaði Geir H. Haarde forsætis-
ráðherra að það væri ekki á 
dagskrá hjá íslenskum stjórn-
völdum að sækja um aðild að 
Evrópusambandinu.“ (heimssyn.
is 31. jan 2008) „Sagðist Geir 
telja, að settur dómsmálaráð-
herra hefði ekki getað skipað 
umsækjanda, sem dómnefndin 
mæti ekki hæfan í starfið.“ (mbl.
is 31. jan. 2008)

„Ekki stendur til að gera 
breytingar á gjaldmiðlinum á 
næstunni, sagði Geir H. Haarde, 
forsætisráðherra, á Alþingi í 

dag.“ (mbl.is 4. feb. 2008) „Geir 
H. Haarde forsætisráðherra sagði 
á Alþingi í dag að engar ákvarð-
anir hafi verið teknar um að 
lækka opinberar álögur á 
eldsneyti.“ (mbl.is 21. feb. 2008) 
„Geir H. Haarde forsætisráð-
herra vill ekki svara því hvort 
hann styðji Vilhjálm Þ. Vilhjálms-
son til að taka sæti borgarstjóra.“ 
(mbl.is 11. feb. 2008) „Geir H. 
Haarde forsætisráðherra sagði í 
ræðu sinni í dag að aðild að 
Evrópusambandinu væri ekki á 
dagskrá hjá núverandi ríkisstjórn 
og þar af leiðandi ekki heldur 
upptaka evrunnar.“ (landpostur.is 
13. feb. 2008) „Geir H. Haarde, 
forsætisráðherra, sagðist í viðtali 
í Silfri Egils í morgun ekki óttast 
að kreppa væri framundan þrátt 
fyrir erfiða stöðu á fjármála-
markaði og í sjávarútvegi.“ (mbl.
is 17. feb. 2008) „Geir segist ekki 
telja hættu á gengishruni 
krónunnar.“ (mbl.is 23. feb 2008) 
„Juncker spurði Geir að því á 
fundinum hvort það væri rétt að 
Íslendingar íhuguðu að taka upp 
evru einhliða og svaraði Geir því 
til að það stæði ekki til.“ (mbl.is 
26. feb 2008)

„Forsætisráðherra í viðtali við 
Bloomberg-fréttastofuna: Ekki 
hætta á samdrætti í íslensku 
efnahagslífi.“ (mbl.is 14. mars 
2008) „Geir H. Haarde forsætis-
ráðherra sagði að loknum 
ríkisstjórnarfundi rétt fyrir 
hádegi að staðan í efnahagsmál-
um hérlendis væri ekki komin á 

það stig að það kallaði á sérstakar 
aðgerðir ríkisstjórnarinnar. (mbl.
is 18. mars 2008) „Geir H. 
Haarde, forsætisráðherra, sagði 
eftir ríkisstjórnarfund að 
ástæður gengisfalls krónunnar 
megi rekja til vandræða sem 
bandaríski fjárfestingarbankinn 
Bear Stearns lenti í um helgina. 
Ríkisstjórnin áformi ekki að 
grípa til sérstakra aðgerða nú.“ 
(mbl.is 18. mars 2008)

„Geir H. Haarde forsætisráð-
herra segir að ekkert sé athuga-
vert við það að hann og utanríkis-
ráðherra fari með einkaþotu til 
Búkarest í Rúmeníu á fund 
Norður-Atlantshafsbandalagsins.“ 
(mbl.is 2. apríl 2008) „Geir H. 
Haarde forsætisráðherra vildi á 
Alþingi í dag ekki upplýsa frekar 
um aðgerðir ríkisstjórnarinnar og 
Seðlabanka Íslands í efnahags-
málum.“ (vb.is  7. apríl 2008)

„Geir sagði aðspurður að 
Ingibjörg Sólrún hefði ekki verið 
að tala um það um helgina að 
afnema eftirlaunalögin í heild.“ 
(vb.is 13. maí 2008) „Geir: Ég vil 
ekki ganga í ESB.“ (mbl.is 17. maí 
2008) 

„Geir H. Haarde, forsætisráð-
herra, telur að ekki sé útilokað að 
svartsýnisspár um efnahagshorf-
ur á Íslandi gangi ekki eftir.“ 
(mbl.is 5. jún. 2008) „„Við skoðum 
þessi mál eins oft og við þurfum. 
Það þarf ekki hvatningu frá 
öðrum til þess,“ sagði Geir H. 
Haarde, forsætisráðherra, 
aðspurður um ákall fulltrúa 
vinnumarkaðarins um aðgerðir 
ríkisstjórnarinnar í efnahagsmál-
um.“ (mbl.is 19. jún. 2008)

„Geir H. Haarde, forsætisráð-
herra, segir hugmyndir um 
upptöku evru á grundvelli EES-
samningsins ekki nýjar af 
nálinni.“ (vb.is 14. júl. 2008) „Geir 
H. Haarde forsætisráðherra segir 
ríkisstjórnina ekki munu ganga 
lengra í friðun Þjórsárvera en 
sem segir í stjórnarsáttmálan-
um.“ (mbl.is 14. júl. 2008)

Ekki-maðurinn 

HALLGRÍMUR HELGASON

Í DAG | Athafnastjórnmál

BYLGJAN BER AF

Samkvæmt könnun Capacent í aldurshópnum 18-54 ára á tímabilinu 
1. janúar til 29. júní 2008. Hlutdeild - hlustun í mínútum á dag.

M
óðir drengs sem féll fyrir eigin hendi fyrr í 
sumar hefur stigið fram og sagt sögu sonar síns. 
Pilturinn varð fyrir grimmilegu og langvarandi 
einelti og foreldrar hans álíta að til þess megi 
rekja þá miklu vanlíðan sem að lokum leiddi til 

þess að ungi maðurinn svipti sig lífi.
Í framhaldinu hefur komið fram að ekki hafi tekist að vinna 

bug á eineltinu í skóla piltsins og hann hafi því verið fluttur í 
annan skóla. Því miður virðist það oft þrautalendingin að reyna 
að stöðva einelti með því að flytja fórnarlambið í annan skóla.

Skilaboðin sem send eru bæði gerendum og fórnarlömbum 
eineltis með þessari aðferð eru alröng. Auk þess upprætir 
flutningur þolanda eineltis milli skóla ekki endilega eineltið. 
Sími og net veita nefnilega býsna greiðan aðgang að fórnar-
lömbum eineltis. Einelti er ofbeldi og þannig ber að taka á því. 
Eina leiðin til að uppræta það er að taka það föstum tökum hjá 
gerendunum, stöðva það.

Hugtakið einelti er tiltölulega ungt. Áður var talað um stríðni 
og jafnvel var viðurkennt að hún gæti farið úr böndunum. Með 
því að nota hugtakið einelti og skilgreina það sem ofbeldi er 
hægt að taka á því með markvissum hætti og það er sem betur 
fer gert víða.

Foreldrar hafa góðu heilli vaxandi áhuga á því sem fram 
fer innan skóla barna þeirra og láta líðan barns í skóla sig 
miklu varða. Það ætti því að vera skýlaus krafa allra foreldra 
að í skóla barns þeirra sé til aðgerðaráætlun gegn einelti sem 
unnið er eftir þegar slík mál koma upp.

Komið hefur í ljós að stórlega dregur úr einelti í þeim skól-
um sem vinna samkvæmt svo kallaðri Olweusaráætlun gegn 
einelti. Tugir skóla á Íslandi vinna eftir þessari áætlun og mun 
láta nærri að um helmingur grunnskólabarna sé í skóla þar 
sem unnið er í samræmi við þessar hugmyndir. Öllum skólum 
gefst kostur á að taka þátt í verkefninu.

Á heimasíðu Olweusarverkefnisins kemur fram að sænsk 
skólayfirvöld hafi rannsakað 21 aðferð sem beitt er til að 
vinna á einelti. Niðurstaðan var að Olweusaráætlunin væri 
eina aðgerðaráætlunin sem ekki þyrfti að efast um að hefði 
áhrif gegn einelti í skólum. 

Það er lykilatriði að skólar marki sér skýra stefnu um það 
hvernig tekist er á við einelti þegar það kemur upp. Allir 
starfsmenn skólans eiga að þekkja stefnuna og ábyrgð hvers 
og eins.

Nemendur verða að fá skýr skilaboð um að það sé á ábyrgð 
hvers og eins að einelti líðist ekki í skólanum og foreldrar 
sömuleiðis. 

Grunnskólagangan á að undirbúa börn undir ábyrga þátt-
töku í lýðræðissamfélagi. Partur af þeim undirbúningi er að 
takast á við einelti í skólum með markvissum hætti. 

Saga piltsins sem lést þegar lífið blasti við honum er þyngri 
en tárum taki en því miður ekki einsdæmi. Hins vegar verða 
allir að leggjast á árar til að leitast við að koma í veg fyrir að 
hún endurtaki sig. 

Vinna verður á einelti með markvissum hætti.

Burt með eineltið
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal og Þorsteinn Pálsson AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir FRÉTTASTJÓRAR: Arndís 
Þorgeirsdóttir, Kristján Hjálmarsson, Trausti Hafliðason og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál). FULLTRÚI RITSTJÓRA: 
Páll Baldvin Baldvinsson. VIÐSKIPTARITSTJÓRAR: Björn Ingi Hrafnsson og Óli Kr. Ármannsson. Fréttablaðið kemur út í 
103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri og þéttbýlissvæðum á suðvesturhorninu. 
Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í 
stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. issn 1670-3871
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Þinghólsbraut 45

200 Kópavogur

Jarðhæð með verönd

Stærð: 74,8 fm

Fjöldi herbergja: 3

Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 13.200.000

Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000

Rúmgóða 3ja herb. íbúð á jarðhæð í snyrtilegur og góðu 5íbúða fjölbýli, með útgengi á hellulagða verönd

og vel gróinn garð. Sér bílastæði fylgir íbúð. Stór sérgeymsla sem er ekki inní fm íbúðar. Húsið var málað

fyrir  2árum  og  lítur  mjög  vel  út.Fallegt  mahogony  parket  á  gólfum.  Stofa  og  eldhús  eru  í  opnu  rými,

eldunareyja  með  keramikhelluborði  og  háf,  veggofn  og  innbyggður  ískápur.  Gott  íbúðarlán  fylgir  með

4,15@

Eignastýring

Erlendur Davíðsson

Lögg. fasteignasali

Svana

Ingvaldsdóttir

Sölufulltrúi

elli@remax.is

svana@remax.is

Rólegt og gott umhverfi

RE/MAX Eignastýring  - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

534 4040

8669512

Lyngmóar 6

210 Garðabær

Íbúð með útsýni

Stærð: 89,5 fm

Fjöldi herbergja: 2

Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 14.700.000

Bílskúr: Já

Verð: 21.500.000

Björt  og  skemmtilega  2ja  herb,íbúð  með  bílskúr,  búið  er  að  endurnýja  íbúðina  að  mestu.  Mikið  og  flott

útsýni  úr  stofu  og  herb.  Yfirbyggðar  svalir  sem  tengjast  eldhúsi.  Stofa  og  eldhús  í  opnu  rými.  Nýleg

eldhúsinnrétting með keramikhelluborði  og háfi,flísar  á milli  skápa.  Fallegt  parket,  hvíttaður askur á gólfi  í

stofu,eldhúsi og herb. Innbyggður bílskúr 17,5fm Yfirtakanlegt áhvílandi lán með 4,15@  vöxtum.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson

Lögg. fasteignasali

Svana

Ingvaldsdóttir

Sölufulltrúi

elli@remax.is

svana@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánudaginn 14 júlí kl19-19.30

RE/MAX Eignastýring  - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

534 4040

8669512

vip@365.is S. 512 5426
hrannar@365.is S. 512 5441
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SAMKOMUSTAÐUR SÆLKERA NEFND EFTIR E

HUNDURINN LÍKA SÁTTUR GJAFIR

Valentína Björnsdóttir 

Kjötsúpa fyrir krakka
Nanna Rögnvaldardóttir skrifar

Neyðaráætlun í farteskinuEldað uppi á fjöllum

Glóðarsteikt lúða og 
gómsætt meðlæti 

M
ikill 
styr 
hefur 
staðið 
um 

skipulagstillögur 
bæjaryfirvalda á 
Kársnesi í Kópavogi. 
Mótmæli samtak-
anna Betri byggð á 
Kársnesi urðu til 
þess að bæjaryfir-
völd drógu tillögur 
sínar til baka í fyrra. 
Í vikunni lagði 
Kópavogsbær fram 
nýjar tillögur. Arna 
Harðardóttir, 
formaður Betri 
byggðar, segir að 
þær gangi enn lengra 
en þær fyrri og 
gagnrýnir yfirvöld 
fyrir skeytingarleysi 
gagnvart íbúum á 
Kársnesi. Arna er 
maður vikunnar. 

Kappsöm, klár, 
skemmtileg, 
glaðlynd, traust og 
fylgin sér eru hugtök 
sem vinir og 
vandamenn Örnu 
grípa til þegar þeir 
eru beðnir að lýsa 
henni. 

Arna ólst upp á 
Siglufirði til fjögurra 
ára aldurs, flutti þá 
til Reykjavíkur þar 
sem hún bjó þangað 
til hún var ellefu ára 
en þá flutti hún í 
Kópavog. Þar hefur 
hún búið með hléum 
síðan. Þótt hún hafi 
flutt ung frá 
Siglufirði ber hún 
enn taugar til 
staðarins; átti þar 
ömmu og afa sem nú 
eru fallin frá en 
vitjar æskustöðv-
anna reglulega. 

Arna þótti rólegt 
barn og meðfærilegt. 
Henni hefur ávallt 
gengið vel að læra og 
sinnt námi sínu vel í 
gegnum tíðina,hún 
þótti sérstaklega 
talnaglögg. Það hefur 
kannski ráðið því að 
hún ákvað að fara í 
Verzlunaskóla 
Íslands að loknum 
grunnskóla. Henni 
gekk alltaf vel í 
viðskiptagreinum og 
Verzlunarskólinn átti 
vel við hana. Að 
loknu stúdentsprófi 
lagði hún land undir 
fót og lærði hagfræði 
við háskólann í 
Reading á Englandi. 
Þegar heim var 
komið tók hún þátt í 
að setja Landsbréf 
Landsbankans á 
laggirnar, ásamt 
Gunnari Helga 
Hálfdánarsyni, en 
Landsbréf var eitt af brautryðjendafyrirtækjum á 
sviði verðbréfaviðskipta hér á landi. Síðar fór hún 
út í eigin rekstur á verðbréfamarkaði. Nokkrum 
árum síðar skráði hún sig í MBA-nám við Háskól-
ann í Reykjavík, þegar það var að ryðja sér til 
rúms. Þar lágu leiðir hennar og Höllu Tómasdóttur 
saman, en sú síðarnefnda var lektor við HR. Þær 
hafa verið nánar samstarfskonur síðan. Halla var 
líka stjórnarformaður hugbúnaðarfyrirtækisins 
Calidris og réði Örnu sem framkvæmdastjóra 

fyrirtækisins. Arna 
söðlaði síðar um og 
gerðist fjármálastjóri 
Viðskiptaráðs árið 2007 
en Halla gerði sér lítið 
fyrir og nældi aftur í 
Örnu og fékk hana yfir 
til Auðar Capital. 

Arna er sögð mikil 
félagsvera og á sér 
mörg áhugamál, þar á 
meðal er bridds en 
faðir hennar er 
margfaldur Íslands-
meistari. Hún er alin 
upp við spilamennsku 
og í hverri viku koma 
konurnar í fjölskyld-
unni saman og taka í 
spil. Hún hefur mikið 
keppnisskap og þó hún 
sé ekki tapsár er 
engum blöðum um að 
fletta að það liggur 
betur á henni þegar hún 
hefur yfirhöndina. Auk 
spilamennskunnar 
finnst henni gaman að 
fara í veiði, ferðast og 
leggja rækt við 
heimilið og fjölskyld-
una. Hún er afar 
söngglöð, nýtur sín vel í 
eldhúsinu og þykir 
höfðingi heim að sækja.  

Arna er viðskipta-
kona fram í fingur-
góma; hennar helsti 
styrkleiki er sagður sá 
að hún á auðvelt með að 
koma auga á heildar-
myndina en á líka létt 
með að setja sig inn í 
smáatriði. Hún er 
fæddur leiðtogi, 
óhrædd við að hafa 
frumkvæðið og er 
ósjálfrátt falin forysta í 
flestum þeim verkefn-
um sem hún tekst á 
hendur. Hún velur sér 
fyrst og fremst 
verkefni sem hún trúir 
á. Sumir kalla hana líka 
„raunsæja hugsjóna-
konu“, hún er reiðubúin 
að berjast fyrir því sem 
hún trúir á en er 
jafnframt rökföst og 
með fæturna á jörðinni. 
Hún á líka auðvelt með 
að skilja á milli vinnu 
og tómstunda. Fæstir 
hafa svör á hraðbergi 
þegar spurt er út í lesti 
Örnu. Þó er tínt til að 
hún geti verið fljótfær, 
óþarflega lítillát og 
gangi stundum dálítið 
nærri sjálfri sér í þeim 
verkefnum sem hún 
tekur sér fyrir hendur. 

Arna hefur aldrei 
haft sérstakan áhuga á 
stjórnmálum, að 
minnsta kosti ekki í 
hinum flokkspólitíska 
skilningi. Þess vegna 
kom það sumum á óvart 
þegar hún tók forystu í 
hagsmunasamtökum í 
skipulagsmálum. Aðrir 
segja að það sé einmitt 

dæmigert fyrir Örnu. Þarna hafi verið mál sem 
brann á mörgum íbúum á svæðinu og framtíð 
hennar nánasta samfélags í húfi. Framganga 
bæjaryfirvalda hafi ofboðið réttlætiskennd hennar 
en í stað þess að hugsa þeim þegjandi þörfina tók 
hún málin í sínar hendur. Áhugaleysi hennar á 
pólitík geri líka málstað hennar trúverðugan; hún 
hefur ekki áhuga á framapoti heldur helgast 
barátta hennar af einlægri trú á að í tillögum 
bæjaryfirvalda sé margt sem megi betur fara. 

MAÐUR VIKUNNAR 

Raunsæ, rökföst, lífsglöð
ARNA HARÐARDÓTTIR 

ÆVIÁGRIP 
Arna Harðardóttir er fædd á Siglufirði, 6. október 1965. 
Foreldrar hennar eru Hörður Arnþórsson og Gréta Elín Guð-
mundsdóttir. 

Arna bjó á Siglufirði til fjögurra ára aldurs, flutti þá til 
Reykjavíkur þar sem hún bjó til ellefu ára aldurs en flutti 
þá til Kópavogs og hefur búið þar með hléum síðan. Arna 
útskrifaðist með stúdentspróf frá Verzlunarskóla Íslands 
árið 1985. Þaðan lá leiðin til Englands þar sem hún lauk 
BA-prófi í hagfræði frá Háskólanum í Reading og er löggiltur 
verðbréfamiðlari. 

Þegar heim var komið tók Arna þátt í að koma Lands-
bréfum á laggirnar áður en hún hóf rekstur á eigin fyrir-
tæki á verðbréfamarkaði. Eftir að hafa lokið MBA námi frá 
Háskólanum í Reykjavík var Arna ráðin framkvæmdastjóri 
hugbúnaðarfyrirtækisins Calidris frá 2003 til 2006. Árið 
2007 var hún ráðin fjármálastjóri Viðskiptaráðs Íslands en 
er nú forstöðumaður hjá Auði Capital. Hún er líka formaður 
samtakanna Betri byggð á Kársnesi sem vinna að bættum 
skipulags- og umhverfismálum í Vesturbæ Kópavogs. 

Með manni sínum, Jóni Guðna Ægissyni, á Arna tvö börn, 
þau Grétu og Viktor. 

VANN SÉR TIL FRÆGÐAR 
Skipulagði mótmæli íbúa við skipulagstillögum á Kársnesi. 
Efir að um 2000 athugasemdum hafði verið komið á fram-
færi drógu bæjaryfirvöld í Kópavogi tillögurnar til baka. 

HVAÐ SEGJA AÐRIR?
„Hún er ótrúlega rökföst, hún hefur afgreitt allar rökræður 
sem ég hef heyrt hana taka þátt í um Kársnesið.“ 

Halla Tómasdóttir, samstarfskona hjá Auði Capital. 

HVAÐ SEGIR HÚN? 
„Þær deilur sem risið hafa upp um skipulagsmál Kársnessins 
snúast ekki um atorkusaman bæjarstjóra og afturhaldssama 
íbúa, heldur um afturhaldssamar skipulagsbreytingar og 
áhyggjufulla íbúa.“ 

Í Fréttablaðinu, 1. september 2007. 

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Klæddu þig vel

Höfuðborgarsvæðið: Bankastræti 5, Faxafen 12, 
Kringlan, Smáralind, Miðhraun 11 Akureyri: Glerártorg

www.66north.is

Þú mátt vera lengur úti í 66°Norður.

Rán jakki - Nýjir litir



FERSKAR HOLTA KJÚKLINGABRINGUR
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FÖSTUDAGUR, 11. JÚLÍ. 

Fótamálið dularfulla 
„Tveir af þeim fimm fótum sem 
fundist hafa undan Vesturströnd 
Kanada tilheyra sama manninum. 
Þetta hefur DNA rannsókn leitt í 
ljós.“ Þessar upplýsingar fann ég í 
dag á visir.is.  

Þetta mál hefur lengi verið mér 
hugleikið, því að samkvæmt þeim 
fótareksfréttum sem borist hafa 
frá Kanada hefur einkum verið 
um vinstri fætur að ræða sem þar 
hefur rekið á land á undanförnum 
vikum fólki til mikillar skelfing-
ar.   

Þó er það sennilega rétt hjá Vísi 
að fleiri en tveir af þessum fimm 
fótum geta varla tilheyrt sama 
manninum. Ef þrír eða fleiri fætur 
væru af sama líkinu væru það 
mikil tíðindi.

Sömuleiðis þætti mér 
spennandi að vita hvort 
fótaparið sem DNA-
fræðingar hafa nú álykt-
að að sé af sama mann-
inum séu hægri og 
vinstri fótur, ellegar 
hvort parið er vísbend-
ing um áður ófundinn 
vinstrifættan kyn-
stofn á plánet-
unni.   

LAUGARDAGUR, 12. JÚLÍ. 

Niðurpökkun
Þær stöllur frú Sólveig og litla Sól 
eru byrjaðar að pakka niður fyrir 
sumarleyfisferðina til Tenerife. 

Það tekur þær langan 
tíma því að þessu sinni 
hefur verið tekin ákvörð-
un um að skilja megnið af 
búslóðinni eftir heima og 
notast eingöngu við tvær 
ferðatöskur. 

Sjálfur er ég 
snöggur að 
pakka. Ég þarf 
tölvu, bækur, vega-
bréf, farmiða, pen-
inga og tann-
bursta.  

SUNNUDAGUR, 13. 
JÚLÍ. 

Flokksmaskína 
ryðgar 
Til að æfa okkur fyrir 
sumarleyfið fórum við út 
að borða á veitingahúsi í 
kvöld.  

Nú er loksins kominn  
alvöru mexíkanskur 
matstaður í Reykjavík 
og heitir Santa Maria og 
stendur við Laugaveginn, ég giska 
á númer 24. Þar er hægt að fá rétti 
úr mexikönsku eldhúsi á skikkan-
legu verði.   

Það eina sem ég kann í spænsku 
lærði ég í sumarlangri dvöl í Mex-
íkó árið 1974. Það eru orð eins og 
enchiladas, burritos, tacos, nachos, 
pan dulce og molé - það síðast-
nefnda „molé“ er einhver lostæt-
asta sósa í heimi, búin til úr þeim 
ólíklegu hráefnum pipar og súkku-
laði.  

Hið mexí-
kanska eld-
hús er jafn-
stórkostlegt 
og franskt, 
indverskt, 
kínverskt, taí-
lenskt, ítalskt og líbanskt. Ef svona 
staðir væru í röðum á Laugavegin-
um þyrfti sú gata engu að kvíða. 
Það er að vísu meiri vandi að bera 
fram góðan mat á góðu verði held-
ur en að selja áfengi dýrum 
dómum. En fyrr eða síðar mun 
Reykjavík komast á það alþjóð-
lega menningarstig að það þurfi 
meira en barborð og bjórkrana til 
að geta opnað vinsælan veitinga-
stað. 

Það er stand á Goddastöðum 

núna. Dómsmálaráðherrann okkar 
virðist hafa dottið mjög harkalega 

á höfuðið því að nú er 
hann kominn með þá 
flugu í höfuðið að við 
eigum að taka upp 
evru sem gjaldmiðil - 
án þess að ganga í Evr-
ópusambandið.   

Hugsanlega er mig 
að misminna en það er 
samt eins og mig rámi í 
að Valgerður Sverris-
dóttir hafi áður en allt 

var komið í 
óefni hér á 
landi viðrað 
hugmyndir 
eitthvað í 
þessa veru 
sem vöktu 

mikla hneyksl-
an og aðhlátur hjá 

Flokknum.   
Að ætla að taka upp 

evru án þess að ganga 
í Evrópusambandið er 

álíka raunhæft og 
stinga upp á því að ein-
hver verði skipaður 

dómari við hæstarétt án 
þess að vera í Flokknum.

Það er með ólíkindum hvað þessi 
ryðgaða valdamaskína er lengi 
að átta sig á því sem hvert 
mannsbarn á landinu veit. 
Þessi úrræðalausi seina-
gangur minnir helst á öld-
ungaveldið og flokks-
maskínuna þegar 
Sovétríkin lögðust bana-
leguna á síðustu öld. 

 

MÁNUDAGUR, 14. JÚLÍ. 

Ferðahugur og óhugur 
Nú er kominn ferðahugur í frú 
Sólveigu en ferðaóhugur í mig. Ég 
hlakka til þess að vera kominn á 
áfangastað en frómt frá sagt kvíði 
ég fyrir ferðalaginu. Mér finnst 
heldur óskemmtilegt að afsala 
mér bæði sjálfsögðum þægindum 
og mannlegri reisn eins og nú tíðk-
ast ef fólk leggur á sig að ferðast 
flugleiðis.    

MIÐVIKUDAGUR, 16.  JÚLÍ. 

Ferðamanna-
stóriðja 

Sumarfríið er byrj-
að og sólböðun 
hafin. Í gærmorgun 
á óguðlegum tíma 
ók Krummi okkur 

Andra, litlu Sól og 
frú Sólveigu til Kefla-

víkur. Það var 
fyrsti leggur-

inn í 

sumarleyfisferðinni til Kanarí-
eyjunnar Tenerife. Næsti leggur 
var svonefnd innritun og tók lang-
an tíma því að við lentum aftast í 
lengstu biðröð sem ég hef nokk-
urn tímann tekið þátt í. Þarna í 
röðinni hittum við svo samferða-
fólk okkar, doktorana Árnýju og 
Össur og dæturnar Birtu og Ingu 
og það voru fagnaðarfundir.

Ástæðan fyrir því að Kanaríeyj-
ar urðu fyrir valinu að þessu sinni 
sem sólarland er einfaldlega sú að 
reynsla okkar undanfarin ár af 
Miðjarðarhafslöndum er sú að í 
júlí og ágúst geti maður reiknað 
með að lenda í hitasvækju sem 
minnir fremur á helju en himna-
ríki.   

Þrjátíu stig eru minn óskahiti. 
Við fjörutíu og fimm gráður eins 
og í Tyrklandi í fyrrasumar leið 
mér eins og spældu eggi og 
var álíka frjór í hugsun og 
forsætisráðherra á kreppu-
tímum.  

Tenerife er ábyggilega 
afar merkilegur staður, en 
frómt frá sagt er það af 
landslaginu hérna sem 
ég hef séð á leiðinni 
frá flugvelli að íbúða-
hótelinu ekki ósvipað 
mjög stórri malar-
gryfju, grýtt og gróð-
ursnautt.   

Á þessum allsherjar 
sprengisandi hefur 
sprottið upp alþjóðlegur 
ferðamannaiðnaður sem 
gengur fyrir sólarorku, 
því að hér er sumar og 
blíða allan ársins hring 
og svalandi hafgola.  

Íbúðahótelið sem við 
búum á heitir Marylanza. 
Þetta er nýlegt og þægilegt 
hótel, byggt í stíl sem hótel-
eigendur telja greinilega að 
höfði til ferðafólks og virð-
ist vera sprottinn úr einhverj-
um ævintýraheimi mitt á milli pip-
arkökuhúsa og Disneylands.  

Svo er sagt að engin sé rós án 
þyrna og ferðamannaiðnaður veld-
ur því miður jafnmikilli mengun 
og önnur stóriðja.    

Sagnfræðingum ber ekki 
nákvæmlega saman um hverjir 
það voru sem útrýmdu frumbyggj-
um Kanarí-eyja en alla vega voru 
það einhverjir utanaðkomandi 
aðilar. Nú eru eyjarnar sýsla í 

Spánarveldi.   
Á fyrri hluta síð-

ustu aldar áður en 
flugsamgöngur urðu 
jafntíðar og nú var litið 
á þessar eyjar sem 
útkjálka og hing-
að var hershöfð-
inginn Franco 
sendur í nokk-
urs konar 
skammarkrók. En hann lét krók 
koma á móti bragði og lagði fyrst 
eyjarnar undir sig og hélt síðan til 
meginlandsins og hertók allan 
Spán. Nafn Francos er síðan til-
beðið af sanntrúuðum hægrimönn-
um en réttlætinu þótti það enginn 
héraðsbrestur þegar fjandinn 
loksins sótti hann.  

FIMMTUDAGUR, 17. JÚLÍ. 

Heimsmarkaðsverð 
á sólarolíu 

Það tekur nokkra 
daga að ná full-
komnu meðvit-
undarleysi og 
þeirri andlegu 
djúpslökun sem 
er tilgangur sól-
arlandaferða.  

Hérna á hót-
elinu er prýði-
leg aðstaða til 
að gleyma 
öllum áhyggj-
um og sól-
skinið er vel 
og ríkulega 
útilátið.  
Allar lífs-
nauðsynjar 
eins og 
vatn og 

brauð og 
veitingastaðir 

eru innan seilingar og 
æðri máttarvöld hafa séð til þess 
að það netsamband við kreppuna á 
Íslandi sem hótelgestum var lofað 
reynist vera blekking.   

Til allrar hamingju er netsam-
bandslaust við Ísland nema frá 
torfundnum netkaffihúsum og 
áhyggjuleysið algjört.   

Olíuverð á heimsmarkaði skipt-
ir engu máli í velheppnuðu sumar-
leyfi. Hér er það dagsprísinn á sól-
arolíu sem er umræðuefnið á 
sundlaugarbakkanum.  

KÆRA DAGBÓK
Þráinn Bertelsson skrifar

Sóldýrkun í sandgryfju
Í dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá sóldýrkun, sumarleyfi og ferðamannastóriðju. Einnig er fjallað um dularfulla fætur í 
Kanada, endalok Sovétríkjanna og heimsmarkaðsverð á sólarolíu.

SAMSETT MYND



Gildir til 26. júlí eða á meðan birgðir endast.

Öll raftæki fást í Smáralind, takmarkað úrval í öðrum verslunum

Ótrúlegt verð
tækin fást í Hagkaupum

Dantax 15” LCD Sjónvarp 15LCDDVDP1
•    15” 16:9 LCD skjár
•    Upplausn: 1440x900 punktar
•    Progressive Scan
•    HD Ready
•    Innbyggður DVD Spilari
•    Spilar DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW og (S)VCD
•    Spilar CD, CD-R/RW og JPEG
•    Sjónsvið H/V 150/130° og birtustig: 450 cd/m2
•    Skerpa: 500:1 og svartími: 3,5ms
•    12v og 220v
•    Nicam Stereó hljóðkerfi

•    kortalesari SD/MS/MMC
•    USB tengi
•    Scart, HDMI, Component, SVHS, 

CVBS og heyrnartólstengi
•    VGA tengi
•    Textavarp
•    Svefnrofi og fjarstýring
•    Passar fyrir VESA100 festingar (fylgir ekki)
•    Borðstandur fylgir
•    Mál í cm (bxhxd): 38,3x30,9x6,5

Thosiba DVD spilari SD180
•    DVD Spilari
•    Progressive Scan
•    Spilar DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW og (S)VCD
•    Spilar CD, CD-R/RW og JPEG
•    Dolby Digital og DTS
•    Scart (með RGB), Component og CVBS tengi
•    Digital Coaxial tengi
•    Fjarstýring

Toshiba DVD spilari SD370  
•    DVD DivX Spilari
•    Progressive Scan
•    Video Upscaling í 720p / 1080i (í gegnum HDMI)
•    192kHz/24 bit Audio DAC
•    Spilar DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD og 

DivX
•    Spilar CD, CD-R/RW, MP3 og JPEG

•    Dolby Digital og DTS
•    Scart (með RGB), HDMI, Component, SVHS og 

CVBS tengi
•    Digital Coaxial tengi
•    Fjarstýring
•    Stærð í cm (bxhxd): 43x4x19,9

United 19” LCD Sjónvarp TVD7056
•   19” 16:9 LCD skjár
•    Upplausn: 1440x900 punktar
•    Innbyggður DVD Spilari
•    Spilar DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW og (S)VCD
•    Spilar CD, CD-R/RW, MP3 og JPEG
•    Sjónsvið (h/v): 150/130° og birtustig: 300 cd/m2
•    Skerpa: 500:1 og svartími: 8ms
•    12v og 220v
•    Nicam Stereó hljóðkerfi
•    Scart, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi

•    VGA tengi
•    Textavarp
•    12v snúra fylgir
•    svefnrofi og fjarstýring
•     Passar fyrir VESA100 festingar

(fylgir ekki)
•    Borðstandur fylgir
•    Stærð í cm (bxhxd): 46x35x8 

og þyngd: 7kg

59.990kr

ÓTRÚLEGT
VERÐ

United ferða DVD spilari DVP7046
•    Fjölkerfa DVD Spilari - Svartur
•    7” LCD Breiðtjaldsskjár
•    Spilar DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, og (S)VCD
•    Spilar CD, CD-R/RW, DivX (MPEG-4, DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x), MP3 og JPEG
•    Dolby Digital
•    AV út og heyrnartólstengi
•    Hleðslurafhlaða fylgir
•    Spennubreytir fylgir
•    Taska og bílhleðslutæki fylgir

17.990kr

ÓTRÚLEGT
VERÐ

Philips ferðútvarp AZ1022
•    Útvarp FM/MB
•    Dynamic Bass Boost
•    Vandaður Geislaspilari
•    Spilar CD, CD-R/RW
•    Segulband
•    Góðir hátalarar
•    Dolby Digital
•    AV út og heyrnartólstengi
•    Hleðslurafhlaða fylgir
•    Spennubreytir fylgir
•    Taska og bílhleðslutæki fylgir

7.990kr

ÓTRÚLEGT
VERÐ

7.990kr

ÓTRÚLEGT
VERÐ

5.990kr

Verð áður 6.990,-

11.990kr

ÓTRÚLEGT
VERÐ

54.990kr

ÓTRÚLEGT
VERÐ

Lenco ferðaútvarp SCD25  
•    FM Útvarp
•    Vandaður Geislaspilari
•    Spilar CD, CD-R/RW og MP3/WMA
•    Heyrnartólstengi
•    Góðir hátalarar
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Þ
etta er stór áfangi enda 
hefur það verið stefna 
skólans frá upphafi að 
koma honum undir eitt 
þak,“ segir Hjálmar 
sem tekur á móti blaða-

manni í gamla SS-húsinu í Laugar-
nesi þar sem myndlistardeild skól-
ans er til húsa. Gangi allt að óskum 
verður aðeins kennt þar í þrjá 
vetur í viðbót því stefnt er að því 
að nýbygging skólans á svokölluð-
um Frakkastígsreit verði tekin í 
notkun haustið 2011. Arkitektastof-
an +Arkitektar, með Pál Hjalta 
Pálsson í broddi fylkingar, bar 
sigur úr býtum í samkeppni um 
hönnun hússins og Hjálmar er afar 
ánægður með útkomuna. 

„Dómnefndin var einhuga í sinni 
afstöðu. Þessi tillaga uppfyllir allt 
sem við báðum um. Það spillti held-
ur ekki gleðinni þegar í ljós kom að 
hér var um íslenska hönnun að 
ræða. Allar sigurtillögurnar þrjár 
reyndust vera íslenskar og ég lít á 
það sem sigur fyrir íslenskan arki-
tektúr því undanfarið hafa erlend-
ar stofur oft verið hlutskarpastar í 
svona samkeppnum. Það hefði 
verið frekar pínlegt fyrir arkitekt-
úrdeildina okkar að hreiðra um sig 
í húsi sem væri hannað af til dæmis 
Dönum,“ segir Hjálmar og hlær.

Samspil ólíkra listgreina
Hjálmar hefur verið rektor skól-
ans frá upphafi og allan þann tíma 
unnið að því að byggja yfir skól-
ann. Hann segir að samruni list-
greina, sem hugmyndafræði Lista-
háskólans byggist á, náist ekki að 
fullu fyrr en öll starfsemin er 
komin undir sama þak. 

„Við stofnuðum skólann árið 
1998 og þessi vinna er búin að vera 
líf mitt í tíu ár. Það að sjá núna í 
fyrsta sinn hugmyndafræðina sem 
liggur að baki skólanum fá á sig 
þetta myndræna form er alveg 
stórkostlegt. Ekki bara fyrir mig, 
því þótt ég hafi leitt þessa vinnu 
frá upphafi þá hafa ótal margir 
komið að þessu verkefni. Í raun-
inni hafa allir nemendur skólans 
og kennarar lagt eitthvað til í und-
irbúningsvinnunni. Þetta er flókin 
bygging enda flókin starfsemi og 
við þurftum reglulega að skýra 
fyrir sjálfum okkur hvað það var 
nákvæmlega sem við vildum. Þetta 
er ekki bygging sem getur leyft 
sér að vera mjög dýr og íburðar-
mikil. Þetta er fyrst og fremst list-
verksmiðja og flæðið í henni verð-
ur að vera mikið,“ segir Hjálmar 
og útskýrir að þátttakendum í 
hönnunarsamkeppninni hafi verið 
gerð grein fyrir því að þeir þyrftu 
að hanna hús sem mætti sóða út. 
„Þetta er staður þar sem skapandi 
hugsun er í fyrirrúmi og þar verð-
ur ekki gengið um á inniskónum.“

Forskotið felst í smæðinni
Hjálmar telur Íslendinga hafa for-
skot á aðrar þjóðir með því að 
blanda saman ólíkum listgreinum í 
einum skóla. „Þessi bygging á eftir 
að vera einstök. Ég veit ekki um 
neina listaháskólabyggingu þar 
sem svona ólíkar og margar list-
greinar mætast. Það á eftir að 
verða okkar styrkur enda tek ég 
eftir því að erlendir gestir frá 
öðrum skólum öfunda okkur oft af 
því hvað skólinn er fjölbreyttur. 
Þarna er ákveðið samrunaafl í 
gangi og í framtíðinni eiga listirn-
ar eflaust eftir að samtvinnast enn 
meira – eins listir og vísindi. For-
skotið sem við Íslendingar getum 
haft í menningarmálum felst ein-
mitt í þessu. Við höfum ekki mögu-
leika á að keppa á öllum sviðum, 
við getum ekki búið til stór söfn á 
borð við MOMA í New York en við 
getum haft ávinning af smæðinni,“ 
segir Hjálmar og útskýrir að hug-
myndafræði skólans gengi ekki 
upp í mjög stórum skóla.  

„Ef til vill verður komin einhver 
allt önnur hugsun eftir 50 ár en við 
verðum að þjóna þeim nútíma sem 
við lifum við og þeirri framtíð sem 
við sjáum fyrir okkur. Ég hef trölla-
trú á þessari hugmyndafræði,“ 

segir hann. 
Sjálfur hefði Hjálmar, sem nam 

tónlist og tónsmíðar bæði í Evrópu 
og Ameríku, gjarnan viljað ganga í 
skóla á borð við Listaháskólann þar 
sem mörkin milli listgreina eru 
óljós. 

„Kannski var það leiðarljós mitt 
þegar ég var að stofna skólann og 
eins núna þegar byggingin er að 
taka á sig mynd. Þetta er skólinn 
sem mig hefði dreymt um að fara í 
og ég held að þessi skóli eigi eftir 
að uppfylla drauma margra. 

Mistök að byggja annars staðar
Það tók langan tíma að finna Lista-
háskólanum stað. Í maí árið 2007 
var skólanum loksins úthlutað lóð í 
Vatnsmýrinni en nokkrum mánuð-
um síðar gerði skólinn eignaskipta-
samning við Samson Properties 
sem átti lóðina á Frakkastígsreitn-
um. Sjálfur segist Hjálmar alltaf 
hafa séð skólann fyrir sér í mið-
borginni. 

„Ég er Ísfirðingur og kom ekki 
til Reykjavíkur fyrr en ég var 17 
ára gamall og fór í menntaskóla. 
Ég heillaðist strax af miðbænum 
og gleymi því ekki þegar ég kom 
hingað fyrst og gekk um þessa 
borg. Í mínum huga hefðu það orðið 

mikil mistök ef við hefðum farið 
eitthvert annað. Auðvitað hefur 
þrýstingurinn verið mikill og það 
hefur reynt á mig sem leiðtoga að 
halda skólanum hreinlega saman. 
Oft hefur það verið skelfilega erf-
itt, núverandi aðstaða er ófullnægj-
andi svo biðin hefur verið erfið. 
Þetta hefur tekið tíma en þannig er 
það bara. Ég hef samið tónverk 
sem voru tvö til þrjú ár í vinnslu en 
þetta er stærsta verkefni lífs 
míns,“ segir Hjálmar sem hefur þó 
ekki staðið einn í harkinu. 

„Stjórn skólans hefur verið eins 
og klettur í þessu, algjörlega ein-
huga og þar hefur stefnan líka allt-
af verið sú að reyna að tengja skól-
ann mannlífinu í miðbænum.“

Hjálmar er sannfærður um að 
staðsetningin eigi eftir að gera 
mikið fyrir skólann og að sama 
skapi eigi starfsemi skólans eftir 
að hafa góð áhrif á miðborgina. 
„Fyrir mér eru listirnar afl í mann-
lífinu og þær eru aldrei ljótari eða 
fallegri en mannlífið á hverjum 
stað. Og hvar er mannlífið í borg 
nema í hjarta hennar? Þá er ég ekki 
að tala um í einhverjum uppgerð-
um gervimiðborgum heldur þar 
sem blandast saman það fegursta í 
borginni og það ljótasta. Listahá-

skólinn verður engin skrautbygg-
ing. Hún verður sú bygging sem 
fólkið á hverjum tíma, nemendur 
og aðrir vilja að hún sé. Til að svo 
geti orðið verður hún að vera þar 
sem deiglan er og ég sé það ekki 
annars staðar en hér algjörlega í 
hjarta borgarinnar.“

Skólinn mun efla miðborgina
„Miðbærinn verður aldrei líflegri 
en fólkið sem er þar og það skiptir 
líka máli hvað fólk er að gera í mið-
bænum,“ segir Hjálmar. „Sumir 
eru í innhverfum störfum sem 
smita lítið út frá sér en mikið af 
störfunum í Listaháskólanum eru 
mjög úthverf. Þetta er glaðlyndur 
hópur fólks sem oft hefur sterkar 

skoðanir og tjáir sig mikið. Ég veit 
að nemendur mínir eiga eftir að 
skandalísera oft í miðbænum og 
það er frábært. Þetta fólk á eftir að 
færa líf í bæinn, ekki einhvers 
konar penheit heldur kraft og dýpt 
mannlífsins.“ 

Vonast er til þess að nýja bygg-
ingin verði áfangastaður fyrir 
almenning sem getur nýtt sér bóka-
safnið, kíkt á listviðburði og sest á 
kaffihús innan veggja skólans. 
Húsið mun breyta ásýnd Lauga-
vegarins en Hjálmar hefur þó ekki 
áhyggjur af því að byggingin verði 
umdeild. 

„Það er enginn vandi að fá fólk 
til að hrífast af þessari hugmynd. 
Þetta mun gera borginni gagn og 
vera til prýði. Við þá sem hafa efa-
semdir segi ég: Skoðið þetta og 
kynnið ykkur tillöguna, farið inn í 
húsið í huganum, standið fyrir 
framan það, setjið ykkur inn í hug-
myndafræðina. Síðan getið þið tjáð 
ykkur og þá skal ég tala við 
ykkur.“ 

Listin á heima í miðborginni
Þegar Hjálmar Helgi Ragnarsson, rektor Listaháskóla Íslands, kom fyrst til Reykjavíkur 17 ára gamall heillaðist hann strax af 
miðbænum. Nú sér hann fram á að skólinn sem hann stjórnar og hefði sjálfur viljað ganga í rísi þar innan skamms. Þórgunnur 
Oddsdóttir ræddi við Hjálmar á þessum tímamótum en vinningstillögur um útlit nýbyggingar skólans voru kynntar í vikunni.

HJÁLMAR H. RAGNARSSON  „Ég veit að nemendur mínir eiga eftir að skandalisera oft í miðbænum og það er frábært,“ segir rektor sem sjálfur hefði gjarnan viljað nema við 
skóla á borð við Listaháskólann á sínum tíma.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Listaháskólinn verður engin skrautbygging. Hún verður 

sú bygging sem fólkið á hverjum tíma, nemendur og aðr-

ir vilja að hún sé.

■ Skólinn var stofnaður árið 1998 og tók til starfa haustið 1999. 
■ Um 400 nemendur stunda nám við skólann í fjórum deildum; myndlist-

ardeild, hönnunar- og arkitektúrdeild, leiklistardeild og tónlistardeild auk 
þess sem boðið er upp á nám til kennsluréttinda. Til stendur að fjölga 
deildum og bjóða t.d. upp á nám í kvikmyndagerð.

■ Kennsla fer nú fram á fimm stöðum vítt og breitt um bæinn. 
■ Skólinn er sjálfseignarstofnun og starfar samkvæmt skipulagsskrá með 

fjárframlögum frá ríkinu. 

➜ LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS

Gert er ráð fyrir að nýbygging Listahá-
skólans standi á svokölluðum Frakka-
stígsreit sem afmarkast af Laugavegi í 
suðri, Hverfisgötu í norðri og Frakkastíg 
í austri. Byggingin er 13.500 fermetrar 
að stærð en auk þess er reiknað með 
að 2.000 fermetra bygging rísi norðan 
Hverfisgötunnar og hýsi verkstæði 
skólans. Innangengt verður milli bygg-
inganna í kjallara hússins undir sjálfri 
Hverfisgötunni. 
Tillagan gerir ráð fyrir að húsin við 
Laugaveg 43 (þar sem Vínberið er nú til húsa) og 45 víki en hús númer 41 
verði friðað, lyft upp um eina hæð og fellt inn í sjálfa skólabygginguna.

OPIÐ RÝMI Í miðju byggingarinnar er 
mikið opið rými.

➜ VINNINGSTILLAGA +ARKITEKTA
VÍSAÐ Í HANDVERKIÐ Klæðning á húsinu vísar í íslenskan 
menningararf. „Ekki fossana, stuðlabergið, jöklana og allt 
þetta karlmannlega, heldur handverkið og þetta fínlega og 
kvenlega,“ segir Hjálmar.
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Margir vildu vera í sporum Ingimars Björns 

Davíðssonar starfsmanns Menningarmiðstöðv-

arinnar Listagils á Akureyri þegar hann kaupir 

eldsneyti á bílinn sinn. 

„Ég er enginn bílakarl,“ tekur Ingimar fram í upp-
hafi spjalls. „Ég vil bara komast frá A til B á nógu 
hagkvæman máta og það hefur tekist á þessum bíl í 
rúmt ár.“ Ökutækið sem um ræðir er tveggja sæta 
blæjubíll sem heitir Smart for two. Eigandinn fræðir 
mig um að slíkir bílar séu framleiddir af Chryshler-
samsteypunni og hafi komið fram á sjónarsviðið í 
kringum aldamótin. „Þetta var hugmynd sem unnin 
var í samstarfi Mercedes og Swatch-úrafyrirtækis-
ins sem gerði „flikk flakk“-barnaúrin. Hugmyndin 
var að gera lítinn og sparneytinn nútímaborgarbíl 
sem rúmaði tvær manneskjur og kassa af bjór. Það 
væri ekkert meira sem þyrfti. Ég var búinn að sjá 
þessa bíla erlendis og hreifst strax af þeim. Svo þegar 
ég sá þennan á Bifreiðasölunni þá slengdi ég mér á 

hann og hann hefur gengið eins og klukka. Hann 
gengur fyrir dísilolíu og eyðir svona þremur til fjór-
um lítrum í innanbæjarakstri. Ég kemst af með sex 
til sjö þúsund á mánuði í eldsneyti þannig að þetta er 
hinn fullkomni kreppubíll.“ 

Ingimar Björn telur um 20-30 Smart bíla á landinu 
og segir þá flutta inn af einstaklingum. „Það er ekk-
ert umboð fyrir þessa bíla hér en bæði Hekla og 
Ræsir geta þjónustað þá. Fyrirtækið úti vill ekki selja 
þá hér nema sett verði upp Smart-miðstöð,“ upplýsir 
hann.

Einu sinni kveðst Ingimar hafa lent í smá vandræð-
um. „Ég var austur á Mývatni þegar sprakk á bílnum 
en það fengust engin nógu lítil dekk á Norðurlandi 
svo ég varð að fá dekk sent með flugi úr Reykjavík og 
láta skutla því austur.“  Vélin í Smartinum er 42 hest-
öfl en hann er svo léttur að Ingimar segir kraftinn 
nægja. „Mér hefur að minnsta kosti tekist að láta 
Blönduóslögguna taka mig fyrir of hraðan akstur,“ 
segir hann hlæjandi að lokum.  

gun@frettabladid.is

Fullkominn kreppubíll

Ingimar náði að láta Blönduóslögguna taka sig fyrir of hraðan akstur þó Smart-bíllinn sé bara með 42 hestafla vél. 
MYND/HEIÐA.IS

FÆRRI Í PÖRTUM
Bílapartasölur eru að verða 
ansi fáar eftir í Reykjavík 
enda húsnæði dýrt 
og eftirspurn eftir 
bílapörtum ekki eins 
mikil og áður.
BÍLAR 2

SÚPUR Í SVEITINNI
Í Leifsbúð í Búðardal hefur 
Örlygur Ólafsson, sem áður 
rak Súpubarinn, opnað 
kaffihús þar sem meðal 
annars má fá matarmiklar 
súpur.
FERÐIR 3

STÓRÚTSALAN HAFIN
30%-70% AFSLÁTTUR

Laugavegi 63 • S: 551 4422

Kverkus ehf. Síðumúli 31
Símar 581 2220, 858 0200 eða 840 0470.

kverkus@kverkus.is  www.kverkus.is

00% láni

Erum með sértilboð á tveimur frístundahúsum sem komin
eru til landsins og eru óuppsett. Húsin eru tilbúin að utan
með einangruðum veggjum. Efni í rafmagnsgrind og
milliveggjaefni fylgir. Gerum föst tilboð í sökklavinnu,
uppsetningu og annan frágang.

Stærð 118.7 fm. Hús klætt með jatoba og stáli, gluggar
og hurðir eru úr furu.
Verð kr. 11.600.000,- staðgreiðsluverð. 
TILBOÐ KR. 9.800.000,-

Stærð 118.7 fm. hús klætt með jatoba og stáli, gluggar
og hurðir eru úr mahogany.
Verð kr. 12.000.000,- staðgreiðsluverð.
TILBOÐ KR. 10.200.000,-

Starfsmaður verður 
í Skorradal 
yfir helgina til að 
sýna uppsett hús. 
Ævar S. 840 0470

Til sölu þrjú vönduð nýleg 21 fm 
hús tilbúin til fl utnings.  

Tilvalin sem gestahús, veiðihús eða til 
ferðaþjónustu. Fulleinangruð og 

panelklædd að innan. 

Húsin eru í Skorradal  Nánari upplýsingar 
gefur Ævar í síma 840 0470

Tilboð.



[ ]Innbrot eru algeng í bíla. Bestu ráðin til að komast 
hjá innbroti er að muna að læsa og geyma aldrei neitt 
verðmætt í bílnum sem sést utan frá.

Fáar bílapartasölur eru orðnar 

eftir í Reykjavík enda húsnæði 

dýrt. Íslendingar velja heldur 

nýja bíla en að gera við gamla 

á meðan erlendir ríkisborgarar 

flykkjast í Vöku.

Bílapartasölum hefur fækkað 
mikið á Reykjarvíkursvæðinu á 
undanförnum árum. Hægt er að 
telja þær sem eftir eru á fingrum 
annarrar handar, en svo virðist 
sem dýrt húsnæði sé helsta orsök 
flóttans. Eigendur partasalanna 
leita út fyrir höfuðborgarsvæðið 
þar sem þeir koma sér upp aðstöðu 
undir berum himni á mun ódýrari 
lóðum.

„Það er enginn rekstrargrund-
völlur fyrir partasölu í húsi hér í 
Reykjavík lengur,“ segir Hjálmar 
Hlöðversson, eigandi Bílakringl-
unnar, einnar af síðustu partasöl-
um Reykjavíkur. „Það eru margir 
að gefast upp og sjálfur ætla ég 
brátt að snúa mér að öðru.“

Það er ekki einungis hátt hús-
næðis-

verð 

sem gerir rekstrarumhverfi 
margra partasala erfitt. Verð á 
vinnustund á verkstæðum fælir 
marga frá því að láta gera við 
gamla bíla með varahlutum frá 
partasölum. Geti eigendur ekki 
gert við bílinn sjálfir getur í mörg-
um tilfellum borgað sig að fá 
annan notaðan bíl í nothæfu 
ástandi. Framboðið er gríðarlegt 
og einfalt að taka yfir lán án þess 
að þurfa að greiða út krónu.

Vandinn leggst ekki jafnhart á 
allar partasölur. Steinar Már 
Gunnsteinsson, verkefnastjóri 
Vöku, tekur í sama streng og 
Hjálmar og segir að vissulega 
þjaki ákveðinn húsnæðisvandi 
partasölur. Hann segist þó ekki 

hafa orðið var við samdrátt, nema 
síður sé.

„Við fáum reyndar færri Íslend-
inga til okkar, en síðustu tvö ár 
hefur erlendum viðskiptavinum 
fjölgað mikið. Þeir eru mun dug-
legri en heimamenn að bjarga sér 
og rífa sjálfir þá varahluti sem þeir 
þurfa úr bílum hér,“ segir Steinar.

Hvort sem samdrátturinn sem 
þjóðin gengur í gegnum nú á eftir 
að skila sér í lengri lífdögum not-
aðra bíla skal ósagt látið. Það verð-
ur þó að teljast harla líklegt meðan 
framboð notaðra bíla er slíkt að 
dæmi eru þess að fólk borgi með 
bílum sínum, einfaldlega til að 
losna við skuldabyrðina.

tryggvi@frettabladid.is

Partasala í molum

Svo virðist sem Íslendingar hafi takmarkaðan áhuga á að halda við gömlum bílum á 
meðan erlendir ríkisborgarar flykkjast í Vöku í varahlutaleit. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sterk staða Volvo
VOLVO HEFUR STYRKT STÖÐU SÍNA SEM LÚXUS BÍLAMERKI OG ER NÚ SÖLU-
HÆSTA LÚXUSBIFREIÐIN Á ÍSLANDI.

Volvo er söluhæsta lúxusbifreiðin á Íslandi. samkvæmt tölum frá Umferðar-
stofu yfir nýskráningu bifreiða.
Ef tölurnar frá því í fyrra eru skoðaðar kemur fram að sala á Volvo hefur dreg-
ist minna saman en á öðrum lúxusbifreiðum en samdráttur frá því á síðasta 
ári nemur 33 prósentum.
Bílasala hefur dregist hraðar saman í dýrari merkjum 
en á almennun bílamarkaði og þrátt fyrir sam-
dráttinn er staða Volvo góð í sölu lúxus-
bifreiða. Á núverandi krepputímum hefur 
Volvo því greinilega styrkt stöðu sína. 
 - mmr

Í sýningarsal Brimborgar 

er mættur sendibíllinn Ford 

Transit. Bíllinn hefur vakið 

mikla athygli og sker sig úr 

fjöldanum. 

Ford Transit 140 Sport hefur mik-
inn búnað eins og Low profile dekk 
með átján tommu álfelgum. Bíll-
inn hefur einnig tvöfalt púst, vind-
skeið og sportrönd. 

Ford Transit er einnig með sam-
litaða stuðara og grill. Að innan 
sem að utan er mikið lagt upp úr 
sportlegu útliti og endurspegla 

leðursætin, geislaspilari og hraða-
stillir það. Speglarnir eru rafknún-
ir og upphitaðir, gírstöngin og 
stýrið eru leðurklædd og hliðar-
rúður eru dekktar. Ford Transit 
140 Sport er með 140 hestöfl eða 
350 nm í togi. 

Bíllinn er rúmgóður, hagkvæm-
ur í rekstri og endingargóður. 
Hann getur sinnt ólíkum og fjöl-
breyttum verkefnum á sviði vöru-
flutninga. Flutningsrýmið er vel 
hannað og þar má auðveldlega 
koma fyrir rekkum til beggja hliða 
eða hlaða hann tveimur litlum 
vörubrettum með vörum á. - mmr

Sportlegur vinnubíll

Ford Transit er 
sportlegur að sjá 

og greinilegt að 
mikið hefur verið 

lagt upp úr útlitinu.

Bremsuhlutir
í alla jeppa
og pickupa

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík

Sími: 517 5000

Diskar
Klossar
Dælur
Borðar

Ísetningarþjónusta
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Örlygur Ólafsson, sem rak 

Súpubarinn í Borgartúni við 

góðan orðstír, hefur nú opnað 

kaffihús í Leifsbúð í Búðardal.

„Það eru mikil forréttindi að starfa 
í þessu fallega húsi þar sem andi 
liðinna tíma svífur yfir vötnum. 
Auk veitinga- og kaffihúss eru í 
húsinu Upplýsingamiðstöð ferða-
manna fyrir Dalasýslu og sýning á 
sögu og munum sem tengjast 
landafundum Eiríks rauða og Leifs 
heppna,“ segir Örlygur Ólafsson 
sem rekur kaffihúsið í Leifsbúð. 

Húsið er við sjávarsíðuna í Búð-

ardal og segist Örlygur ætla að 
leggja áherslu á matarhefð hér-
aðsins. „Ég var strax ákveðinn í að 
skapa hér matarmenningu sem 
væri samboðin umhverfinu, ekk-
ert yfirdrifið og þungt heldur 
frekar fallegt og látlaust,“ útskýr-
ir Örlygur og bætir við: „Við 
munum bjóða upp á ljúffenga osta-
bakka og síldarplatta með bjór og 
léttvíni á kvöldin en Dalamenn 
eru þekktir fyrir ostagerð og má í 
því sambandi nefna að Mjólkurbú 
Búðardals sér um framleiðslu á 
öllum desertostum sem seldir eru 
undir vörumerkjum MS.“ Meðal 
annarra rétta sem boðið verður 

upp á eru matarmiklar súpur og 
einnig verður réttur dagsins  
framreiddur með úrvali af fersk-
um salötum og meðlæti. Af nógu 
er að taka þegar kemur að eftir-
réttum og bakkelsi en hægt er að 
renna því niður með gæðakaffi, 
tei og kakói. „Ég legg áherslu á að 
hafa allt hráefni fyrsta flokks og 
starfsemin í húsinu mun vonandi 
laða að sér bæði matgæðinga og 
menningarvita,“ segir Örlygur 
kíminn. 

Kaffihúsið verður opið í sumar, 
miðvikudaga til sunnudaga, frá 
klukkan 11 til 22.

hrefna@frettabladid.is

Matgæðingur í Búðardal

Leifsbúð er fallegt og sögufrægt hús við höfnina og er þekkt sem gamla Kaupfélags-
húsið meðal Dalamanna. Nú hýsir það upplýsingamiðstöð ferðamanna, sögusýningu 
og kaffihús. MYND/HELGA H. ÁGÚSTSDÓTTIR

Örlygur leggur sérstakan metnað í 
súpugerð í nýja kaffihúsinu í Leifsbúð í 
Búðardal.

Vegabréf er hlutur sem má ekki gleyma heima 
þegar haldið er af stað út á flugvöll. Ekki gott að vera 
komin af stað með ekkert vegabréf.

BÍLALEIGUBÍLAR

SUMARHÚS Í DANMÖRKU

Sumarhús
Útvegum sumarhús í 
Danmörku af öllum stærðum

Fjölbreyttar upplýsingar á
www.fylkir.is

LALANDIA -  Rødby
Lágmarksleiga 2 dagar.

LALANDIA -  Billund
Nýtt frábært orlofshúsahverfi 

rétt við Legoland.

Ódýrari  bílaleigubílar 
fyrir Íslendinga.
Bílar frá dkr. 1.975.- pr. viku. 

Innifalið í verði;
ótakmarkaður akstur, allar 
tryggingar, engin sjálfsábyrgð.
( Afgr.gjöld á flugvöllum).

Höfum allar stærðir bíla, 5 – 7 
manna og minibus 9 manna og
rútur með eða án bílstjóra.

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

Taktu hjólið með
 - settu það á toppinn.

www.stilling.is // stilling@stilling.is

Skeifan 11, 108 Reykjavik | Bíldshöfði 12, 110 Reykjavík | Smiðjuvegur 68, 200 Kópavogur

Dalshraun 13, 220 Hafnarfjörður | Draupnisgata 1, 600  Akureyri

 Eyrarvegur 29, 800 Selfoss. | Sími: 520-8000

Allar upplýsingar um                 er að finna á 
vef Stillingar www.stilling.is

THULE ProRide 591
Einfaldar og stílhreinar hjólafestingar. 
Auðveldar í notkun.

THULE OutRide 561
Fyrir þá sem eru vanir. Hjólið fest í framgaflinum.
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Svefnherbergið er griðastaður 

þar sem gott er að láta líða úr 

sér í fallegu umhverfi. Himna-

sængur eru tilvalin leið til að 

gera svefnherbergið notalegra.

Himnasængur setja mikinn svip á 
svefnherbergið og eru oft notaðar 
í barnaherbergjum. Krakkar vita 
fátt skemmtilegra en að kúldrast í 
tjaldi og himnasængur eru eins 
konar tjald þar sem þær gnæfa 

yfir rúmið og breiða úr sér. Full-
orðnir geta þó líka skreytt rúm sín 
með himnasængum og gaman 
getur verið að hengja þær upp í 
tré eða út á svalir. Víða má fá fal-
legar himnasængur en í Stubba-
smiðjunni í Holtagörðum má finna 
úrval himnasænga sem mikið er 
lagt í. Hér gefur að líta heiðgræna 
og fremur íburðarmikla Mille 
Fiori-himnasæng frá Colorique en 
hún fæst í Stubbasmiðjunni á 
21.300 krónur. - hs

Undir fögrum himni

Með himnasænginni má velja snoturt rúmteppi og notalega púða í stíl.

Sorapot-teketillinn er einfald-

ur en nútímalegur ketill sem 

gaman væri að drekka te úr á 

löngum sumarkvöldum. Hann 

er hannaður af Joey Roth sem 

býr í Brooklyn í New York.

Hönnuðurinn Joey Roth segist 
heillast af merkingu hluta og hvern-
ig athöfn tengist þeim. Hann ákvað 
því að hanna teketil þar sem hægt 
væri að sjá telaufin lita heitt vatnið 
og verða að ljúffengu tei, en honum 
finnst gaman að fylgjast með því. 
Að sögn Joeys er það draumur hans 
að finna Sorapot-teketil, sem greini-
lega hefur verið elskaður og mikið 
notaður, í fornmunabúð eftir fimm-
tíu ár.

Ketillinn er vinsæll og hefur 
eignast 223 aðdáendur á Facebook 
þótt hann hafi fyrst komið á markað 
í febrúar síðastliðnum.

Hægt er að nálgast Sorapot-katla 
á www.sorapot.com, en í augnablik-
inu eru þeir þó uppseldir.  -mmf

Fljúgandi 
telauf

Hægt er að sjá telaufin lita heitt vatnið í 
Sorapot-katlinum. MYND/SORAPOT

Veggklukkur ættu að vera inni á hverju heimili. Þegar fólk er að 
drífa sig eða langar að vita hvað klukkan er, er gott að geta gengið að 
henni vísri.

Kósí kertaljós
LAMPI OG LJÓS Í SENN

Viltu rómantískt kertaljós eða 
þægilega lampalýsingu? Því má 
auðveldlega bjarga með kerta-
lampanum sem hannaður er af 
Adrien Rovero þar sem kertalamp-
inn er kerti og lampi í senn. Kerta-
lampinn er úr glerungshúðuðu 
stáli sem er hvítt að lit og honum 
fylgja svartur lampaskermur og 
svart kerti. Kertalampinn er í lag-
inu eins og tvíarma kertastjaki 
með kerti öðrum megin og lampa 
hinum megin. Hægt er að fá 
lampann bæði fyrir evrópskar og 
bandarískar innstungur í vefversl-
un SUCK UK, www.suck.uk.com, á 
sextíu pund. - hs

Birtan af kertalampa Rovero er 
óneitanlega þægileg hvort sem hún 
kemur frá kertinu eða ljósaperunni.

Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
að klæða skúffur og filt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silf-

urplett.Við eigum líka fægilög,fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.
SENDUM Í PÓSTKRÖFU.

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

TILBOÐ Á FRÍSTUNDAHÚSUM

Kverkus ehf. Síðumúli 31
Símar 581 2220, 858 0200 eða 840 0470.

kverkus@kverkus.is  www.kverkus.is

Möguleiki á 100% láni

Erum með sértilboð á tveimur frístundahúsum sem komin
eru til landsins og eru óuppsett. Húsin eru tilbúin að utan
með einangruðum veggjum. Efni í rafmagnsgrind og
milliveggjaefni fylgir. Gerum föst tilboð í sökklavinnu,
uppsetningu og annan frágang.

Stærð 118.7 fm. Hús klætt með jatoba og stáli, gluggar
og hurðir eru úr furu.
Verð kr. 11.600.000,- staðgreiðsluverð. 
TILBOÐ KR. 9.800.000,-

Stærð 118.7 fm. hús klætt með jatoba og stáli, gluggar
og hurðir eru úr mahogany.
Verð kr. 12.000.000,- staðgreiðsluverð.
TILBOÐ KR. 10.200.000,-

Starfsmaður verður 
í Skorradal 
yfir helgina til að 
sýna uppsett hús. 
Ævar S. 840 0470

Uppsett hús eru í 
Skorradal til  sýningar. 
Hafi ð samband í síma 
840 0470 Ævar.

Söluaðili: BFT ehf. | Ævar Gíslason | Sími 840 0470 | bft@bft.is

Glæsileg frístundahús með frábæru 
útsýni að Indriðastöðum í Skorradal

Indriðastaðahlíð 102.
Nútímalegt heilsárshús. Stærð 
118.7 fm og möguleiki að bæta við 
gestahúsi og eða bílskúr. Hús klætt 
með lerki harðvið og flísum að utan, 
gluggar og hurðir eru ál að utan en 
timbur að innan. 4.170 fm eignarlóð.

Indriðastaðahlíð 120
Nútímalegt heilsárshús. Stærð 118.7
fm auk 65 fm gestahúss og bílskúr.
Hús klætt með jatoba harðvið og 
flísum en gluggar og hurðir eru úr 
mahogany. Hús með stórglæsilegu 
útsýni. 3.352 fm eignarlóð.

Indriðastaðahlíð 106.
Glæsilegt hús eftir norskri fyrirmynd
stærð um 172 fm Vel skipulagt
hús, 4 svefnherbergi, sjónvarpsher-
bergi, 2 baðherbergi, eldhús, borð-
stofa og stofa.. Húsið er klætt með 
sérgerðum 43 mm þykkum panil.
6.763 fm eignarlóð. 
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Til sölu mjög vönduð heilsárshús við Indriðastaði. Steyptir sökklar með gólfhita. 
Heitt vatn og internettengin á staðnum. Húsin eru staðsett rétt ofan við nýja golfvöllinn að 
Indriðastöðum og er fyrirhugað að golfvöllurinn verði 27 holur. Sjá á www.indriðastaðir.is

Aðeins 50 mínútna akstur frá Reykjavík og stutt í alla þjónustu í Borgarnesi. Möguleiki að fá 
bátaskýli við Skorradalsvatn. Hús fyrir vandláta.

Möguleiki á 100% láni. 
Söluaðili verður í Skorradal yfir helgina til að sýna húsin. Ævar S. 840 0470

Hafi ð samband við söluaðila til að skoða húsin. Ævar s. 840 0470.

– ekki bara grill!
Sölustaðir:  Járn & Gler · Garðheimar · Húsasmiðjan
Egg · Búsáhöld Kringlunni · Pottar og Prik Akureyri 
Gallerý kjöt og Fiskisaga · www.weber.isX
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Netbilar.is kynnir: Nissan Terrano ll, 
sjálfsk, diesel,7manna, árg 1999, ek 
190 þ. abs,álfelgur,cd,Mjög gott eintak 
með þjónustubók frá upphafi,Smurður 
á 5.000 km fresti, ásett verð 790 þ. Uppl 
588 5300 eða www.Netbilar.is

Netbilar.is kynnir: Einn flottasta 
Magnum götunar,árg 2007, ek 27 þ. 
3500cc, 22“ felgur, custom spoler eye 
lids og angel eyes,ofl, Sjón er sögu rík-
ari, verð 4.990, uppl. í s. 588 5300 eða 
www.Netbilar.is

Netbilar.is kynnir: Porsche 911 Carrera 
4,árg 2005, ek 31 þ.Eins og nýr úr kass-
anum, Einn með öllu, Gott staðgreiðslu-
verð,ásett 9.900 áhv 7.500, Uppl 588 
5300 eða www.Netbilar.is

Netbilar.is kynnir:100%lán á Dodge 
Ram Daytona 5,7 Hemy, 4x4, 345 hp,árg 
2006, ek 23 þ.km, 20“ felgur, Spolerkitt, 
segl yfir palli,virkilega öflug græja,öll 
skipti skoðuð,verð 3.690 áhv 3.690, 
uppl 588 5300 eða www.Netbilar.is

Netbilar.is kynnir: Rang Rover 4,6 árg 
2000, ek 184, Einn með öllum auka-
búnaði, mikið yfirfarinn dekur bíll,Verð 
1.980 áhv 1680 afb 45 þ. Uppl 588 
5300 eða www.Netbilar.is

Netbilar.is kynnir: Nissan X Trail, 2007, 
sjálfsk,diesel,ek 8 þ. aksturstölva, álf-
elgur, fjarlægðarskynjara, Hraðastillir, 
Spólvörn, Stöðuleikakerfi, Krókur, 
29“heisársdekk, filmur, aukabúnaður 
fyrir 400.þ, verð 3.990 Möguleiki á 
80%Fjármögnun, Uppl 588 5300 eða 
www.Netbilar.is

Netbilar.is kynnir: Alfa Romeo 156,árg 
1999 ek. 78 þ. 1600cc, Abs, Reyklaus, 
mikið yfirfarinn, Ásett verð aðeins 450 
þ. Tilboð óskast. Uppl. í s. 588 5300 eða 
www.Netbilar.is

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Mini Cooper S. Árgerð 6/2006, ekinn 8 
þ.km, bensín, 5 gírar. Verð 3.890.000- 
áhvíl. ca. 3.4 mill. afborgun 55 þús. 
Skipti á dýrari eða ódýari koma til 
greina. Lítur út eins og nýr.

Land Rover Range Rover Vogue 4.4 
umboðsbíll. Árgerð 9/2003, ekinn 69 
þ.km, bensín, sjálfskiptur. Listaverð 
6.490 þús. Bíll með öllu. Erl. lán c.a 
3.9 millj. Vil skipta á dýrari fólksbíl eða 
ódýrari. Uppl. í s. 696 1001 eða 517 1111 
Einnig gott stgr verð.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Toyota Yaris Sol árg ‘99, ek. 153 þús, 
ásett verð 590 þús. Verð 430 þús. 
Nýsko, nýsmurður. Góður bíll. Uppl. í 
s, 891 6769

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
www.bilabankinn.is

Honda Jazz 1,4I LS, 8/2006, ek. 32 þús. 
km, Sjálfsk. Geislaspilari, Loftkæling, 
Rafmagn og fl. Verð 1690 þús.kr, 
áhv.1560 þús.kr.

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Hyundai Starex H-1, 7 
manna, 4x4, diesel

Skr. 01/02, ek. 103 þús. Ný heilsárs-
dekk, dráttarkúla, bsk, 5 gíra, hátt og 
lágt drif.Ásett verð 1.550.000.- tilboð kr. 
1.250.000.- Uppl. í s. 820 3206.

Svartur MMC Pajero árg. ‘06 bensín 
ssk., ek. 31 þ. Leður & rúskinn í sætum, 
lúga, litaðar rúður, krókur og rafm. í 
öllu. Flottur bíll! Verð 5,2. Er einnig 
með Pajero árg. ‘04 bensín. Uppl. í s. 
660 1006.

YFIRTAKA Á LÁNI !!
Hyundai Santa FE 20.08.07. Sjálfskiptur 
Lúxusbíll, 7manna, Leður, MP3, CD, 
krókur, kælibox, topplúga, AC, bakk-
skynjari, regnskynjari og fleira. 
Upplýsingar fást í síma 856-6470

Renault Master 17 sæta rúta árg.’01. 
með nýrri vél, kúpling ofl. í toppstandi. 
S. 898 5142.

Toyota Corolla Touring 4WD árgerð 
1997 ekinn 190 þ. km. Fjórhjóladrifinn 
bíll í mjög góðu ástandi fyrir utan 
kúplingu sem þarfnast endurnýjar. 
Afsláttarverð kr. 150 þ.Uppl. sími: 898 
7889 / 861 7576

Yfirtaka á láni !! Hyundai Santa FE 
20.08.07. Sjálfskiptur Lúxusbíll, 7 manna, 
Leður, MP3, CD, krókur, kælibox, topp-
lúga, AC, bakkskynjari, regnskynjari og 
fleira. Uppl. fást í síma 856 6470.

Til sölu Mazda 929, árg. ‘88. Mjög vel 
með farinn. Ek. aðeins 130 þ. Tilboð. S. 
555 1482 & 866 8354

Dodge Ram 4x4 ‘96 m/ langan pall-
inum. Mikið endurnýjaðu. V. 520 þ. S. 
866 1859.

VW Golf Sport árg. ‘00 1600 vél. Ásett 
verð 650 þús. Tilboð óskast. Uppl. í s. 
693 6585.

Til sölu M.Benz 240 classic. Árg. ‘98., 
ek. 185 þús., 170 hö, 5 þrepa ssk., mest 
notaður í langkeyrslu. Gott viðhald frá 
Öskju. Sumar & vetradekk á felgum. 
Verð. 700þ. Nánari upplýsingar í síma 
861 9034.

VW Toureg V10TDI. Árg. ‘06 ssk. Diesel. 
Ek. 18 þ. Ljóst leðurákl. Meðaleyðsla 
12l/100. Gullfallegur bíll með endalaus-
um aukabúnaði. V. 7.9 stgr. 6,9. Uppl. í 
s. 897 4912 og gígja@raestir.is

Ford F350 árg. ‘08 ek. 14 þús. 
Loftlæsingar, 4,88 drif, 40“ dekk. Til 
sýnis, Bílasala Íslands, Skógarhlíð.

Til sölu Scania 113M Árg. 1995 ekinn 
300.000, krani Hiab 280 árg. 1995. Ný 
dekk, 7 metra fastur pallur, afturlappir, 
bíll og krani í góðu ásigkomulagi. Verð 
7.000.000,- + VSK ekkert áhvílandi. 
Upplýsingar í síma 897 5908 Himmi.

Útsala
BMW 318i ‘94. Bsk. Ek. 236 þ. Fallegur 
bíll. Verð 295 þús! S. 840 3054.

Nýir og nýlegir bílar frá öllum helstu fram-
leiðendum. Við finnum draumabílinn. 
Yfir þrjár milljónir bíla á skrá. Allt að 30% 
lægra verð. Dæmi um 2007/2008: Acura 
TSX, frá 3.390 þús., Volvo XC-70, frá 4.070 
þús., Porche Cayman, frá 6.500 þús. Sími 
552 2000, www.islandus.com.

Hybrid í dag! Minni eyðsla, minni mengun, 
meiri kraftur. Tveir bílar tilbúnir í reynslu-
akstur. 2008 Toyota Highlander Hybrid og 
2008 Toyota Camry Hybrid LTD. Pantaðu 
reynsluakstur í síma 552 2000. Hybrid-
bílar eru nú fáanlegir frá fjölmörgum 
framleiðendum: Chevrolet, Ford, GMC, 
Honda, Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, 
Toyota o.fl. www.islandus.com.

Til sölu Nissan Double Cap disel. Árg. 
10/’99 ek. 190 þús. 31“ dekk, pallhús, 
nýsk. ‘09. Mikið yfirfarinn í toppstandi. 
Tilboð 650 þús. Uppl. í s. 897 0999.

Til sölu Pajero TDI langur. Árg. 10/’99 
ek. 170 þús. sjsk. 32“ breyting. 7 manna. 
Nýlega yfirfarin vél f. 500 þús. Bíll í 
toppstandi nýsk. ‘09. Áhv. 850 þús. V. 
1.290 þús. Uppl. í s. 897 0999.

Húsbíll
Wolsvagen Transsporter árg 1980 Í góðu 
lagi tilbúinn í ferðalagið Innréttaður og 
svefnpláss fyrir tvo Verð aðeins 250þús 
Uppl. 863-1214 og 771-1936

Til sölu BMW 318. Árg. ‘00. Upplýsingar 
í s. 845 9692.

Til sölu MMC Outlander, árg. ‘06, ek. 21 
þ.km., ssk. Verð 2.640 mil. Einnig er til 
sölu Enduro hjól, húsvarnað árg. ‘01, ek 
5700 þ.km. Uppl. í s. 699 5601.

BMW 323i 4/2000
Ek. 157 þ.km, leður, 18“ M6 felgur, 
filmur, 12“ keila, ofl. Virkilega flottur 
bíll. Gott lán fylgir. Nánari uppl. í s. 866 
6766, Oddgeir.

Nissan Patrol, árg. ‘00, ek. 115 þ.km., 
ssk., 35“ breyttur, nýleg dekk. 35“ negld 
dekk fylgja. Nýsk. án ath. Bíll með öllu. 
Yfirtaka á láni. Lán ca. 2.5 mil., ath. lán 
var í 1800. Uppl. í s. 842 4635.

Toyota LC 90VX commonrail, intercool-
er. Árg. ‘02 diesel, ek. 112 þ. Uppl. í s. 
892 5363

Plymouth Breeze árg. ‘96 skr. ‘00. Ek. 
107þ., sk. ‘09 Eyðsla 6l/100. Ásett. v. 
400 tilboð 280þ. S. 899 6825.

Suzuki Sidekick árg. ‘97 upphækkur 
11,5“ br., dráttarkr., ek. 70þ. á vél. Tilboð. 
Ósko. 240þ. & sk. 280þ. S. 899 6825.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]
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Ford Econoline 7 manna ‘99. Ek. 60 
þ. mílur. Toppbíll, allur í leðri, 5,4 ltr 
V8 Triton, Explorer innrétting, skoðaður 
09, ekkert áhvílandi, verð 2.050.000,- 
Nánari uppl. Ottó 892 8735. Til sýnis að 
Þrastarhöfða 33, Mosfellsbæ.

Gott lán!!!!!
Patrol elegance 06 (des 05) 33“ leður 
,toppl,sjálfsk.,filmur,dráttarb. húddhlíf 
,vindhlífar ek 37 þús. sá flottasti skipti 
á fellihýsi kemur til greina. uppl í 696-
6910.

Lækkað verð!
Volvo S80 árg.’004 dyra, 2.4, 170 hö, 
keyrður 160.000. Frábært eintak hlaðin 
aukabúnaði. M.a. álfelgur, leðuráklæði, 
rafdrifið ökumannssæti, geisladiska-
magasín 10 diska, innbyggður barnabíl-
stóll, sólhlíf í afturglugga og hliðarglugg-
um að aftan, innbyggður gsm sími, 
þokuljós, tölvstýrð loftkæling,og margt 
fleira. Verð 1.130.000. Nánari uppl. gefur 
Gummi í síma 861 7081.

Subaro Forrester
Árg. 12/’98, ek. 141 þ.km., ssk., sk. ‘09. 
Sumar- og vetrard. Verð 420 þ. Uppl. í 
s. 898 6738.

Mazda 6 árg. 05/2004 ek. 58 þ. ssk., 
topplúga. Verð 1.690 þ. Uppl. í s. 856 
0554.

Til sölu Toyota Corolla árg. ‘95. Keyrður 
228. þús. Skoðaður ‘08 án athuga-
semda. Góður sparneytinn bíll. Verð 
180-200 þús. Upplýsingar í síma 861 
0225 e. kl. 15.

Ljósgrá Volkswagen Bora árg. 2003. 
Ekin 83 þ.km. Sjálfskiptur. Engin útborg-
un. Yfirtaka á láni, greiðslur c.a. 25 þ. á 
mán. Uppl. Halldór s. 867 7675

Til sölu Dodge Dakota 3,9 sport. Árg ‘00. 
Sk.’09. Listaverð 950 þ. Tilboðsverð 450 
þ. Uppl. í s. 863 6060 & 554 7225.

Til sölu Dodge Charger RT Hemi 5.7. 
Árg. ‘06, ek. 55 þ.km. 22“ krómfelgur. 
Ath. öll skipti. Uppl. í s. 847 1025.

Ford Explorer 4.0 L V6 limit ‘02. Ssk., 
taka við erlendu láni sem stendur í 985 
þ. + 100 þ. Ek. 185 þ., helling af auka-
búnaði, td. toppl, leður og m.fl. Uppl. í 
s. 698 6083.

Toyota Avensins 1800 station árg. ‘04 
ek. 90 þús. sjsk, dráttarkúla. Ásett v. 
1.970 þús. fæst gegn yfirt. á 1.710 þús. 
engin útborgun. Uppl. í s. 821 3770.

Toyota Avensis station ‘07 ek. 81 þús. 
nýr 3,7 milj. v. 2.850 þús. m. bílaláni. 
S. 695 9490.

Nizzan Terrano II stuttur, árg. ‘01, ek. 
138 þ. diesel, nýleg 31“ dekk og álfelgur. 
Fæst á 750 þ. Þar af möguleiki á yfir-
töku. 400 þ.kr. bílalán, 30 þús. á mán., 
14 gjalddagar eftir. Skoða góð tilboð. S. 
892 6363.

Audi A4 S-line innan og utan. Árg ‘06, 
ek. 35 þ.km. Leður sportsæti og 18“ 
felgur. V. 3.890 mil. S. 821 1414 Ásgeir

Daewoo Kalos árg. ‘04. Ek. 35 þ.km. 
Einstaklega vel með farinn og fallegur 
bíll. V. 950 þ. Uppl. s. 821 2030

Nissan Vanet árg. ‘00 diesel 8 manna. 
Lisaverð 750 þ. Fæst á 500 þ. S. 898 
8835.

Eðalvagn, Cadillac SRX 2004 4x4, ek. 
35 þ., 7 manna. Verð kr. 4.390 þ. S. 
862 3223.

Dekurbíll
Volvo 540 24i ek. 60 þ. árg. ‘04. Ásett 
verð 2390 þ. S. 897 9872.

Renault Kangoo ‘05,1.6 sjálfskiptur 
ek. 43.000, dráttarkrókur,vel með far-
inn,Áhvílandi 570.afb 17.á mán. Verð 
1.390.000. Uppl í s. 867 9432.

Til sölu Ford F 150 King Ranch árg. ‘06 
ek. 61 þ. Fallegur og vel með farinn bíll 
með öllum þægindum. Webasto mið-
stöð, dráttarkúla, lok, leðursæti, topp-
lúga, 2 dekkjagangar o.m.fl. Umboðsbíll 
frá Brimborg, einn eig. Verð 3300 þ. 
Uppl. í s. 899 7262.

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

Opel Astra
árg.’99. Ekinn 154 þús. Pioneer CD 
m/mp3. Nýskoðaður og tibúinn í ferða-
lagið. Verð 490 þús. Sigfús 821 5815 
axfjord@gmail.com

Honda Jazz, árg. 2006, sjálfskiptur, 
ekinn 45 þús, fæst gegn yfirtöku á láni. 
Mánaðarleg afb. ca. 27.000. Uppl. í síma 
8974236.

Renault Kangoo, árg. ‘04, ek. 54 þ.km. 
Fæst á yfirtöku láni. Uppl. í s. 869 
9762.

Ford Explorer ‘96
Árg. ‘96 m. öllu verð 280 þ Lítur mjög 
vel út. S. 693 7141.

Kia Pride árg. ‘02 ek. 130 þ. Lítur vel út. 
Verð 85 þ. S. 662 3146.

Til sölu nýsk. ‘09, 8 manna MMC L 
300 Minibus, árg. ‘93. Ás. verð 180 þ. 
Einnig órafmagnaðar skakrúllur á 20 
þ. stk. Uppl. í s. 567 2510 & 659 1893 
& 824 1895.

Til sölu. Mercury Villager árg. ‘96. 7 
manna, innbyggðir 2 barnastólar. Tilboð 
óskast. Uppl. í s. 565 5362 & 846 
0548.

Óska eftir BMW 520 d, 530 d. 
Verðhugmynd ca. 5 millj. í skiptum fyrir 
Nissan Navara árg ‘07, 33“, með öllu. 
Uppl. í .S. 899 2536

Lexus IS 200 Sport til sölu. Árg. ‘03. Vel 
með farinn. Uppl. í s. 848 9340.

 0-250 þús.

Playmouth Voyager. Bíll sem þarfn-
ast smávægilegra lagfæringa. 4x4, 7 
manna, nýsk. án ath. Verður að seljast. 
Selst hæstbjóðanda. Uppl. í s. 842 
4635.

Toyota Carina E árg. ‘96, sjálfsk. Ek. 125 
þús. Verð 260 þús. Uppl. í s. 659 3459.

Daewoo Lanos, 5d, nýsk. 09/99, ekinn 
118 þús, næsta skoð. 2009, bil.startari. 
TILBOÐ. S. 894 9155 Kristján.

Toyota Corolla Touring 4WD XLI ‘96 
þjónustubók-dráttarbeisli-vetrardekk-
nýleg tímareim-mjög gott eintak. uppl 
í síma 8989795

Volvo S 40, árg. ‘97, ek. 161 þ.km. Mjög 
gott eintak. Æskileg skipti á tjaldvagni. 
Uppl. í s. 894 1381 & 893 5885.

Toyota corolla xti station árg.95. Bíll í 
fínu standi. Verð 200 þús. 8485213.

Lítill Renault Express sendibíll til sölu. 
Árg ‘97, skoðaður ‘09. Verð 80 þús. 895 
8685 (eftir kl 2)

BMW 318iA ‘96, ek 225þkm, skoðaður 
‘09, grænn, verð 250þús. Uppl. í s 
895 7866

Ódýrt - 120 þús.
Til Hyundai Accent 1.5, árg. ‘95, ssk., 
ek. 121 þ.km. 4 d., sk. ‘09. Uppl. í s. 
846 2010.

HJÓLHÝSI. ACE.Tycon í góðu ástandi.
Árgerð 1997.18 feta. Verð 900.000 þús. 
Sími:8927120 og 8984179.

Verð 75 þús.
Suzuki Baleno árg 97, ssk, ek. 160 þús, 
dráttarkrókur, er ljótur. Verð 75 þús. S: 
841 8955

 250-499 þús.

Isuzu ‘92 með kassa. Pallur getur fylgt. 
Uppl. í s. 892 1913.

Volvo 460 2.0i 95. ek 88 þús. Verð 270 
þús. Nagladekk fylgja. S. 698 2592.

Mjög góður bíll, Nissan Almera ekinn 137 
þ. km. til sölu. Nýskoðaður í topp formi, 
lipur í akstri og mjög SPARNEYTINN. 
Nýbúið að skipta um bremsuklossa. 
Verð 350 þús. Uppl. í s. 616 9033 & 
553 4498

Hvítur 3-ja dyra Opel Corsa’01. Ek. 157 
þ.km. Nýsk. Sumar- og vetrardekk fylgja. 
Verð 275 þ. Uppl. í s. 8963039

 500-999 þús.

Subaru Forrester 4wd 09/02. Ek. 123 
þ. km. Bsk. Nýsk. 2 dekkjagangar. 
Verð 1.090 þ. Tilboð 990 þ.stgr. S. 
895 8956.

M. Bens 300TE 4matic
Árg. ‘94, ek. 188 þús., 7 manna. 
Topplúga, dráttarkrókur og fleira. Verð 
690 þús. S. 841 8955.

Skoda Fabia árg. 10/’02 ek. 82þ. til sölu 
af sérstökum ástæðum. S. 690 8055.

 1-2 milljónir

Vegna flutninga til útlanda! Audi A4 
2.0 Árg 2003 Ek. 65 þús. Ssk., álfelgur, 
heilsárs- og sumardekk, innan sömu 
fjölskyldu alla tíð. Tilboðsverð 1,6 milj. 
Áhv. 827 þ. ISK. S. 695 2482.

 2 milljónir +

Skiptu í hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða 
á Akureyri í síma 552 2000. Hybrid-
bílar eru nú fáanlegir frá fjölmörgum 
framleiðendum: Chevrolet, Ford, GMC, 
Honda, Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, 
Toyota o.fl. www.islandus.com.

Yfirtaka + 150 þ.
Lexus is 250 árg 08/2007 ek. 10 þ. Einn 
með öllu, glæsilegur bill. Lán 4,7. Uppl. 
í s. 698 4945.

 Bílar óskast

Óska eftir nýlegum bíl í góðu ástandi. 
Engin útborgun. Max 20 þ. afborgun á 
mán. Uppl. í s. 863 3306.

Óska eftir BMW 520 d, 530 d. 
Verðhugmynd ca. 5 millj. í skiptum fyrir 
Nissan Navara árg ‘07, 33“, með öllu. 
Uppl. í .S. 899 2536

 Jeppar

MMC Pajero 3,2 DID ‘02, ek. 195 þ.km. 
ssk. 33“ hækkun. Sk.’09. Glx. V. 1.700 þ. 
S. 898 6111.

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða á 
Akureyri, s. 552 000. Hybrid-bílar eru 
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleið-
endum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda, 
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota 
o.fl. www.islandus.com.

Toyota Land Cruiser GX 90, árg. ‘99, 
ek. 240 þ. V. 1.180 þ. Ath skipti. S. 
861 6131.

GMC Envoy SLT 4x4. Ásett verð 2.490 
þ. TILBOÐ 1.800 þ. áhv. 1.300 þ. litur 
gullsanseraður 4.2l vél og 275 hestöfl. 
Ek.135 þ.km. Nýir bremsudiskar, klossar 
o.m.fl. Vel með farinn bíll. Upphækkun 
Arctic Trucks. Búið að gera heilmikið 
fyrir bílinn. S. 858 8040.

Landcruiser 120 Dísil. Árg. ‘06. Ek. 99 þ. 
km. Verð 4,5 millj. Áhv. 3,3 millj. Skipti 
á ódýrari. Uppl. í s. 822 8750.

Til sölu 44“ Patrol árg. 2001 ek. 280 
þ. Vel útb. og góður bíll. Ingi í s. 864 
6489.

Tilboð 4.900 þ.kr
LC 120 2005, 35“ br. GX, diesel, ssk., 
beisli ofl. Ek. 85 þ.km. Tilboðs verð 
aðeins 4.900 þ.kr 100% lán mögulegt. 
Ath skipti. S. 893 5011.

Benz ML350 ‘03 7 manna ssk., ek. 
100þ. Bensín, 3724cc., 232 hö. Leður, 
aksturst., glertoppl., hraðast. & AMG. V. 
3,5m. áhv. 3m. afb. 54þ. S. 896 3044 
& 846 3243.
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 HEIMILISHALD 
 MIKAEL MARINO RIVERA

● heimili&hönnun

K
arlmenn setja sér yfirleitt sínar eigin reglur hvað frágang hluta 
varðar, sem hefur aftur á móti fengið margar konur til að fórna 
höndum í uppgjöf í gegnum aldirnar. Þegar land var að byggj-
ast sneru margir karlar heim úr bardögum, æddu inn um dyrnar 

skítugir upp fyrir haus og fleygðu frá sér vopnum út í næsta horn hús-
freyjunum til mikillar gremju. Eða ætli Ásgerði Björnsdóttur og Hall-

gerði langbrók hafi verið sérstaklega skemmt 
yfir umgengni manna sinna?

Karlmönnum í þessum hópi hefur yfirleitt 
staðið nokk á sama þótt hlutirnir séu ekki bein-
línis í röð og reglu heima fyrir. Telja golfsett-
ið eða veiðistöngina fínasta stofustáss og vel 
til þess fallið að spjalla um þegar gesti ber að 
garði, enda sögur úr veiði og golfi vísar með að 
brjóta ísinn og vekja kátínu. Því miður er kven-
peningurinn ekki alltaf á sama máli og því fá 
golfsettin og veiðistangirnar oft að dúsa inni í 
koldimmum kompum.

Ég bý hins vegar yfir þeim eiginleika að 
koma alltaf auga á pláss og finnst alveg ótrúlegt 

hvað hægt er að troða miklu undir rúm, upp á skápa, á bak við hurðir og 
þar fram eftir götum. Enda þekki ég ekki marga sem færu hvort eð er að 
kíkja upp á skápa og undir rúm. Og jafnvel þótt það væri tilfellið ræki 
maður upp stór augu þegar draslið kæmi í ljós og þættist ekki kannast 
við neitt.

Flestar konur sem ég þekki hata plássleysi og sumar fella hreinlega 
tár ef vissir hlutir komast ekki fyrir inni í skáp. Jafnvel eru dæmi um 
að þær hafi breytt heilu herbergjunum í kompur, í stað þess að sjá alla 
möguleikana sem eru fólgnir í því stafla hlutum hér og þar.

Því er gott að temja sér hóflegt kæruleysi og opna augun fyrir nýjum 
möguleikum. Byrja til dæmis á að fjárfesta í veggfestingum, eins og al-
gengt er að hafðar séu í bílskúrum, og skella upp á stofuvegg undir golf-
sett og töskur og setja punktinn yfir i-ið með flottri veiðistöng.

Allir þurfa sitt pláss

Þegar land var að 
byggjast sneru marg-
ir karlar heim úr 
bardögum, æddu inn 
um dyrnar skítugir 
upp fyrir haus og 
fleygðu frá sér 
vopnum út í næsta 
horn húsfreyjunum 
til mikillar gremju. 

● Forsíðumynd: Auðunn Níelsson tók mynd í garði Auðar 

Ottesen Útgáfufélag: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 

Reykjavík, s. 512 5000 Ritstjórar: Roald Eyvindsson roald@

frettabladid.is og Emilía Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is 

Auglýsingar: Hlynur Þór Steingrímsson s. 512 5439 Útlits-
hönnuður: Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. 

„Sófinn minn sem ég keypti í Seat-
ing Consept er uppáhaldshlutur-
inn á heimilinu. Ég fékk hann fyrir 
þremur árum og það sér ekki á 
honum,“ segir Jane brosandi og 
bætir við að þó sé hann vinsælasta 
húsgagnið á heimilinu.

„Þetta er gráyrjóttur tungu-
sófi,“ upplýsir Jane. Hún segir að 
hægt sé að draga út sessurnar sem 
ekki séu tungur og þá sé hann eins 
og hjónarúm. „Þannig að þetta er 
líka svefnsófi.“

Sófinn er að sögn Jane mjög 
vinsæll, bæði við sjónvarpsáhorf 
á kvöldin og einnig þegar gest-
ir kíkja í heimsókn á daginn. „Við 
gestirnir tyllum okkur í sófann og 
spjöllum en hann er þó notaður 
mest á kvöldin því mikið er horft 
á sjónvarp á heimilinu enda erum 
við með lítið barn þannig að við 
erum bara heima á kvöldin.“ Jane 
segir að sófinn hafi alltaf verið jafn 
vinsæll. „Mér finnst oft eins og ég 
hafi bara verið að eignast hann því 
ég er svo hrifin af honum.“

„Ég var búin að leita mér að 
sófa í um ár,“ segir Jane þegar hún 
er innt eftir því hvað hafi heillað 
hana við sófann. „Það er svo góður 
litur á honum en það er númer eitt, 
tvö og þrjú að sófinn sé flottur. Og 
svo var hann líka þægilegur,“ út-
skýrir hún með dreymandi tón. 

Heimili Jane bendir til þess að 
hún sé listakona því á veggjum 
hanga abstrakt landslagsmyndir 
og aðspurð segist hún hafa málað 
þær. „Ég hef málað alveg frá því 
að ég man eftir mér. Ég fór svo að 
gefa mér tíma í myndlistina þegar 
ég byrjaði í fæðingarorlofi fyrir 
þremur árum og í kjölfarið hélt ég 
fyrstu sýninguna mína.“

„Fjölskyldan mín segir að ég 
sé svakalega ofvirk,“ segir Jane 
þegar hún er innt eftir því hvernig 

hún geti stundað myndlistina, 
unnið á fyrirtækjasviði SPRON og 
annast barnið sitt. „Mér finnst ég 
slaka rosalega á við að mála.“

Jane segist nýlega hafa sett 
upp myndlistarsýningu á Sólon og 
svo hanga verk eftir hana á hár-
greiðslustofunni Eplinu.  -mmf

Sófi sem eldist vel
● Jane María Sigurðardóttir listakona á vinsælan tungusófa í sjónvarpsherberginu sínu.

Jane María segir sófann þægilegan og myndlistin minni á sig þegar hún situr undir 

einni af abstrakt landslagsmyndum sínum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN
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Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

Miele eldhústækin eru fáguð og fyrsta flokks. Þau eru búin 

nýjustu tækni, hönnuð af alúð og framleidd af þýskri nákvæmni.

Nýju Miele eldhústækin hafa hlotið einstakar viðtökur um alla 

Evrópu sem og verðlaun og viðurkenningar. 

Miele í eldhúsið þitt



● heimili&hönnun

„Ef garður er tekinn vel í gegn á vorin og illgresið hreins-
að þrisvar til fjórum sinnum yfir sumarið þá er hann nokkuð 
til friðs,“ segir Auður þegar undrast er yfir afköstum henn-
ar en neitar því samt ekki að stundum teygist á garðyrkj-
unni fram eftir nóttum. Hún kveðst alltaf heilsa upp á garð-
inn áður en hún fer til vinnu og aftur þegar hún kemur heim. 
„Svo hangi ég aðeins úti á svölum áður en ég sofna og virði 
fyrir mér dýrðina. Það gefur mér alla heimsins orku.“ 

Auk trjáa, runna, blóma, grænmetis og kryddjurta er 
Auður með ógrynni plantna í uppeldi fyrir sumar bústaðaland 
og einnig moldar framleiðslu. „Ekkert lífrænt fer út úr þess-
um garði því ég lít á mold sem mikinn fjársjóð. Bæði er ég 
með safnhaugakassa og svo gref ég holur fyrir garðaúrgang-
inn, set þykkt lag af dagblöðum ofan á og síðan mold. Þannig 
verður til besta mold í heimi enda er ég farin að sjá hluss-
umaðka skríða um,“ segir Auður, sem einnig gerir tilraun-
ir fyrir tímaritið Sumar húsið og garðurinn. „Hér prófum við 
nýjar tegundir og tökum myndir af ýmsum handbrögðum.“

Auður er alin upp í blómabænum Hveragerði. „Faðir minn 
var skrifstofumaður en móðir mín var ræktunarkona og allt-
af úti í garði. Eftir að hún eignaðist gróðurhús gat maður 
gengið að henni vísri þar. Ég er sú eina af átta systkinum 
sem fékk þessi gen og það 150 prósent! Er í annasömu starfi 

og þarf að klára hluti á settum tíma en í garðinum geng ég 
ekki með klukku heldur segir ljósmagnið mér hvað tímanum 
líður. Eiginmaður og sonur hala niður vatni til mín og grilla 
ofan í mig en ég er ánægð að fá að puða og finnst dásamlegt 
að vera innan um gróðurinn,“ segir Auður.

Páll Jökull Pétursson heitir eiginmaður Auðar og er frá 
Vík í Mýrdal. „Ég átti vinkonu sem linnti ekki látum fyrr 
en hún hafði kynnt mig fyrir Páli. Á endanum buðu hún og 
maður hennar okkur með sér í eyðibýlið Hvalnes í Lóni sem 
er ákaflega rómantískur staður undir háu fjalli. Norðurljós-
in leiftruðu og vetrarbrautin blasti við. Eftir það varð ekki 
aftur snúið. Páll átti tímaritið þegar við kynntumst og hann 
var líka bókari en ég vann sjálfstætt sem garðaráðgjafi, 
hafði lært húsa- og húsgagnasmíði og síðar garðyrkjufræði. 
Við Páll vinnum vel og mikið saman og erum auk þess með 
þrjár manneskjur í föstu starfi enda útgáfan alltaf að auk-
ast.“ 

Í lokin er Auður spurð hvort eiginmaðurinn hafi líka 
áhuga á garðyrkjunni. Þá hlær hún. „Þegar ég kynntist 
honum þekkti hann fáar tegundir nema birki en nú kemur 
hann mér stöðugt á óvart. Hann er eins og minniskubbur og 
slettir stundum latínunöfnum. Þá finnst mér hann nú eigin-
lega fara yfir mörkin og vera farinn að slá mér við!“ - gun

Garðyrkjan gefur mér orku
● Auður Ottesen rekur ásamt manni sínum fyrirtækið Sumarhúsið og garðurinn sem gefur út samnefnt 
tímarit, bækur og heldur vörusýningar. Hún stundar líka alls konar ræktun í eigin garði sem er svo 
tilkomumikill að óskiljanlegt er að hún hafi tíma til að sinna nokkru öðru.

Litbrigði gróðursins eru óendanleg því fyrir utan blómstrandi plöntur kveðst Auður hrifin af jurtum með afgerandi lit á blöðum og finnst gaman 

að raða þeim saman. „Svo er gaman að leyndarmálum. Einhverju sem hefur vaxið á bak við annað og skýst allt í einu fram.“ FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

„Þessar elskur eru allaf að koma manni á óvart,“ segir Auður og á þar 

við plönturnar. „Sumar tegundir hefði maður ekki látið sér detta í hug 

að rækta hér á landi fyrir tíu árum en lifa nú góðu lífi.“ FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Auður glímir við illgresið milli 

trjánna með því að setja dagblöð 

yfir beðin og steina ofan á þau. 

Eftir tvö ár verða blöðin orðin að 

mold. 
Skjaldmeyjarfífillinn heillar 

bæði fólk og flugur.

Eftirlætisplöntur Auðar eru blásóleyjar og bóndarós. Sú síðarnefnda 

er í blóma bak við bekkinn.
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Stækkanleg borð,
fáanleg í þremur stærðum:
160x100(248)

Verð: 128.000,-
200x110(288)

Verð: 139.000,-
140x140(230)

Verð: 146.000,-

Paris leðurstóll
Bakhæð: 106cm
Fáanlegur í svörtu, hvítu og brúnu leðri

Verð áður: 17.500,-
-20%
Verð nú: 14.000,-

Vegghengdur skenkur
Eik-hvítt háglans
Fáanlegur í þremur stærðum: 
120cmX40cmXH: 60cm

Verð: 76.000,-
180cmX40cmXH: 60cm 

Verð: 98.000,-
240cmX40cmXH: 60cm

Verð: 128.000,-

Sófaborð m/skúffu
Einnig fáanlegt m/sandblásnu gleri
Stærð: 130cmX70cm
Einnig fáanlegt í stærð: 90cmX90cm
m/sandblásnu gleri

Verð: 58.000,-

NÝ SENDING AF STÆKKANLEGUM EIKARBORÐUM
Stækkanlegt borð
Stærð: 160X100X(248)

Verð: 89.000,-

VIP leðurstóll
Bakhæð: 102cm
Fáanlegur í svörtu, hvítu og brúnu leðri

Verð áður: 15.800,-
-20%
Verð nú: 12.640,-

MIKIÐ ÚRVAL AF STÓRUM OG MJÚKUM SÓFUM
Fatcat tungsófi
Stærð: 320X165
Fáanlegur í nokkrum litum
Færanleg tunga

Romeo leðursófasett 3+1+1

Verð: 295.000,-
Einnig fáanlegur í tungusófa eða 4 sæta sofa

Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is

Borðstofuskenkur
Stærð: 180cmX45cmXH: 125cm

Verð: 118.000,-

Verð áður: 187.000,-
-15%
Verð nú: 158.950,-



● heimili&hönnun
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Ekki er annað hægt en að vera úti undir berum himni þegar 
tilveran er uppfull af sólríkum júlímánuði. Þá er engin þörf 
á að fara inn til að nærast heldur bera matinn og jafnvel alla 
borðstofuna út, dekka borð, skreyta með blómum og skála í 
svalandi sumardrykkjum.

Engu skiptir hvort matast eigi úti í garði eða á tröppum 
heldur að hafa það náðugt og bjóða sumargolunni og sólinni 
til borðs. 

Á Íslandi þar sem ekki er hægt að treysta á gott veður er 
það oftast hvatvísin sem blæs til garðveislu og þar sem lítill 

eða enginn tími er til undirbúnings er best að leyfa ímyndun-
araflinu að fara á flug. Lök er hægt að nýta sem borðdúka, 
sultukrukkur sem blómavasa og púðana úr sófanum sem 
sæti, og með einu handtaki er hlutum heimilsins fengið nýtt 
hlutverk.

Ef aðstæður leyfa er hægt að draga út sjálft borðstofuborð-
ið og sparistellið. Ef einhver er kominn með leið á sparistell-
inu þá á eflaust eftir að hýrna yfir því þegar það er komið út 
undir sólina því blessuð sólin elskar allt, allt með kossi vekur, 
eins og Hannes Hafstein komst svo vel að orði. -keþ

Himneskt er að lifa
● Á sólríkum sumardegi er tilvalið að borða undir berum himni, en með ýmsum einföldum ráðum er 
hægt að galdra garðveislu fram úr erminni. Eða svo framarlega sem hugmyndaflugið fær að njóta sín.

Rósir og blóm úr garðinum 

gefa veisluborðinu sumarlegan 

svip. Hér hefur blómum verið 

komið fyrir í vatnskönnu.

Luktir sem þessar 

er auðvelt að setja 

upp og fást í versl-

unum sem sérhæfa 

sig með austur-

lenskar vörur.

Silfrið og sparistellið lítur ekki síður vel út á vel 

búnu matarborði úti í garði. Bleiki liturinn er 

punkturinn yfir i-ið enda sumarlegur og sætur.
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heimili&hönnun ●

„Þetta eru allt munir sem tengj-
ast mér persónulega,“ segir Vig-
dís Grímsdóttir rithöfundur og 
bendir út í eitt hornið í sólríkri 
stofunni. Þar getur að líta marga 
fagra smáhluti ofan á drekkhlöðn-
um bókaskáp. „María mey er mikil 
vinkona mín, ég erfði áhugann á 
henni frá Nínu Björk Árnadóttur 
skáldkonu sem orti um hana fal-
legt ljóð,“ heldur Vigdís áfram 
og vekur athygli á tveimur stytt-
um af guðsmóðurinni. Aðra þeirra 
kveðst hún hafa fengið á krafta-
verkastaðnum Lourdes í Suður-
Frakklandi. „Englarnir eru svo 
allir frá systur minni, sem tók upp 
þann fallega sið á síðustu árum að 
gefa bara engla, og eilífðarblóm-
ið í litlu krúsinni er frá ritstjór-
anum mínum, Þórgunni Skúla-
dóttur,“ bætir Vigdís við og rekur 
sögu fleiri dýrgripa. „Teketillinn 
er kerti frá bróður mínum og mág-
konu og litla hjartað sem hang-
ir á myndaramma er saumað af 
mömmu sem er mín aðalskvísa í 
heiminum. Svo á ég litla verndar-
dúkku frá ömmustelpunni minni. 
Dúkkan er úr plasti og það er gott 
því þá get ég farið með hana í bað, 
eins og gefandinn benti mér á.“

Allir hlutirnir á hillunni henn-
ar Vigdísar eru sögulegir í augum 
skáldsins. Þarna eru hestar til að 
komast áfram á og hnöttur til að 
hafa yfirsýn yfir heiminn. Einnig 
gamall trékarl sem á tvær kærust-
ur sem báðar virðast orðnar frá-

hverfar honum. Litla jólatréð bíður 
eftir að jólin komi aftur og aftur og 
tvær grænar skjaldbökur eru síð-
ustu gripirnir sem upp verða tald-
ir hér. „Þetta erum við Bíbí,“ segir 
Vigdís hlæjandi. „Hún breytti 
okkur eina nótt í þetta!“ -gun

HILLAN MÍN

Allir dýrgripirnir á einum stað

„Dúkkuvagninn er gjöf frá systur minni og í honum eru kristalssteinar með útgáfuár-

tölum bókanna minna,“ útskýrir Vigdís. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

● Í ÞURRKATÍÐ SUMARSINS 
 er garðkannan eitt af ómissandi bús-

áhöldum þeirra sem fást við rækt-

un. Þessi rauða kanna er fáanleg í net-

versluninni systerlycklig.se.  Eins og sjá má er 

hún sjálf blómskreytt en það sem meiri athygli 

vekur þó eru úðagræjurnar sem hún er búin. 

Þær gefa viðkvæmum blómum þægilegan úða og 

koma líka að notum í þvottahúsinu þegar úða þarf 

fatnað og dúka fyrir strauingu. 

● SKEMMTILEGAR BÓKASTOÐIR   James The Doorm-

an og James the bookend er skemmtileg hönnun frá Black+Blum.   

James the doorman er hinn fullkomni herramaður sem sér um að 

halda öllum hurðum opnum sem eiga það til að lokast af sjálfu sér. 

James the bookend er afar hentugur í bókahilluna sem er úttroð-

in af bókum. Karlarnir eru úr gúmmíi og litaúr-

valið er mikið og því geta allir fundið sér það sem 

þeir vilja. James the doorman og 

James the bookend eru alltaf á 

stöðugri vakt og þjóna tilgangi 

sínum í öllu.

hönnun

LAUGARDAGUR 19. JÚLÍ 2008  7



● heimili&hönnun

Þ essar skemmtilegu húsaklukkur 

eru hannaðar af listakonunni og 

guðfræðinemanum Sigríði Sigurðar-

dóttur. Hún segist hafa fengið 

hugmyndina fyrirvaralaust og útfært 

hana þar til hún var orðin sátt með 

verkið. „Þetta fannst mér sniðugt að 

gera, því klukkurnar eru bæði nytja-

hlutur og skraut.“ Klukkurnar eru til í 

ýmsum litum og hægt að sérpanta í 

þær öðrum lit sé þess óskað. Þær fást 

í Handverkshúsi Mosfellsbæjar, sem 

Sigríður rekur ásamt sex listakonum. 

Í Handverkshúsinu eru vinnustofur 

listakvennanna, verslun og nám-

skeið á þeirra vegum á veturna. „Við 

erum til skiptis í versluninni þegar 

hún er opin og sjáum þannig alfarið 

um þetta,“ segir Sigríður brosandi 

og bætir við að starfið sé mjög 

skemmtilegt. Sjá www.glerkunst.

com og www.handmoso.com. -mmf

 19. JÚLÍ 2008  LAUGARDAGUR

Sigríður Sigurðardóttir listakona hannar 

húsaklukkurnar. MYND/ÚR EINKASAFNI SIGRÍÐAR.

EGGIÐ HÁLFRAR ALDAR GAMALT  Nú eru liðin 50 ár frá því að danski húsgagnahönnuðurinn Arne Jacobsen kynnti 
Eggið til sögunnar. Stóllinn hefur átt miklum vinsældum að fanga frá því hann kom fyrst á markaðinn en hann var upphaflega 
hannaður fyrir móttökusvæði Radison SAS-hótelsins í Kaupmannahöfn. Í tilefni afmælisins hefur hönnuðurinn Tal R 
hannað Egg-stóla í takmörkuðu upplagi. Aðeins 999 stólar eru til sölu og eru þeir til í 50 útgáfum. Stólarnir eru gerðir 
úr efnisbútum sem hönnuðurinn safnaði hvaðanæva úr heiminum, en meðal staða má nefna Istanbúl, Berlín, New York, 
Ísrael og Danmörku. „Hugmyndin var að gera stóla sem segja margs konar sögur, þess vegna urðu efnisbútarnir að vera 
fullir af lífi. Ég vildi að stólarnir litu dálítið út eins og þær væru heimagerðir,“ útskýrði Tal.

P eter Sipos er hönnuður frá 

Slóvakíu sem hefur sérhæft sig 

í glerhönnun. Hann mun taka þátt 

í The European Glass Context 2008 

sem haldin verður á dönsku eyjunni 

Bornholm í september, þar sem stór 

hópur listamanna mun koma saman 

og sýna hönnun sína.

Verk Sipos er meðal annars til 

sýnis á vefsíðunni designeast.eu, 

sem var nýverið sett á laggirnar til að 

koma hönnuðum frá Mið- og Austur-

Evrópu á framfæri. Gefur þar meðal 

annars að líta á verk eftir hönnuði 

frá Tékklandi, Slóvakíu, Póllandi, 

Rússlandi, Ungverjalandi og Serbíu. 

Þar er líka að finna upplýsingar um 

sýningar og uppákomur sem tengj-

ast hönnun á þessum slóðum.

Áhugasömum er bent á http://

designeast.eu. Til að sjá hvaða gler-

listarsýningar verða í haust er hægt 

að kíkja á www.glass08.com. -kka

Glervasar eftir Peter Sipos.

Nytjahlutir og 
fínasta punt

Fáguð hönnun
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SMÁAUGLÝSINGAR

Viltu gera góð kaup í kreppunni og 
eignast draumabílinn á frábæru verði? 
M.Benz ML63 AMG árg. 2007 ek. 48 
þ.km. Bíll með öllum aukabúnaði. 500 
hestöfl og aksturseiginleikar sem eiga 
sér ekki hliðstæðu. Verð aðeins 10.900 
þ. Áhv. lán ca. 7700 þ. Uppl. í s. 840 
7907.

Til sölu Nissan Double Cab nýskráður 
10.10.2000. Bílinn er breyttur fyrir 35“ 
ekinn 119.000 nýskoðaður ‘09, álfelgur, 
filmur, krókur, með bílnum fylgir pallhús 
í sama lit og bíllinn, flottur bíll. Verð 
1390 eða 1090 staðgreitt. Ath skipti á 
ódýrari bílum. Uppl. í síma 693 5053.

Gullfallegur MMC Pajero GLS 3,5l árg. 
12/01 ek. 120 þ.km. Ný tímareim. 
Smurbók. ssk., leður, raf.rúður og sæti 
2 eigendur. Ásett verð 2.190þ. Tilb. 
1.990þ. S. 898 5599.

Viltu gera góð kaup í kreppunni og 
eignast draumabílinn á frábæru verði? 
M.Benz ML63 AMG árg. 2007 ek 48 þús 
km. Bíll með öllum aukabúnaði. 500 
hestöfl og aksturseiginleikar sem eiga 
sér ekki hliðstæðu. Verð aðeins 10.900 
þús. áhvílandi lán ca 7.700 þús Uppl. 
840-7907

Toyota Tacoma árg. ‘06 ek. 33 þ. mílur, 
35“ dekk. Verð 3,6m. Uppl. í s. 868 
0722.

 Fornbílar

Mercedes Benz 280 c árg. ‘83 2 dyra 
með lúgu. Þessi gullmoli er til sölu allur 
eins og nýr uppl. í s. 896 3044.

 Pallbílar

Mikið framboð af pallbílum vestanhafs. 
Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup. 
Dæmi um 2007/2008 bíla: Ford F350 
frá 2.790 þús., Dodge Ram 2500 frá 
2.500 þús., Toyota Tacoma frá 1.460 
þús., GMC Sierra C/K 1500, frá 1.690 
þús. Sími 552 2000. www.islandus.
com.

 Sendibílar

M.Benz Atego árg „02 4.2 D. Ekinn 166 
þús km. Frekari uppl í síma 860 8171 
Sævar eða Sími 860 8184 Atli.

VW Transporter 2,5 4x4 háþekja klædd-
ur að innan og dúkur á gólfi ek. 125000 
ákv 500þ verð 1000 ný skoðaður S: 
6949911

 Vörubílar

Eldvarnarhurðir
Til sölu 7 nýjar eldvarnarhurðir með 
körmum. Einnig 5 notaðar venjulegar 
innihurðir. S. 866 6684

MAN H29 TGA 26,530 6X4 . Árgerð 
10/2004 sjálfskiptur. Eurotrailer árgerð 
6/2005. Verð 12.5 millj. m.vsk. Lán hjá 
Glitnir ca. 8.5 millj. Uppl. í síma 892 
1435 eða 698 0070.

Til sölu M. Benz 814 ‘93 m/palli & 
sturtu. M. Benz 850 ‘99 m/palli & 
sturtu. Einnig Iveco vörubíll árg. ‘96 m/
krana & sturtum. Getum einnig útvegað 
gámabíla og vinnuvélar frá Þýskalandi. 
S. 866 6684.

Til sölu Volvo FH 16 660 2007 ek. ca. 
50þ. ásamt Langendorf malarvagni og 
frystivagni. Uppl. í s. 892 9673.

FLUTNINGAVAGNAR
Alorka útvegar bæði nýja og notaða 
vagna og vörukassa sem standast kröfur 
flutningsaðila. Einnig vörukassa með 
WINGLINER opnun. ALORKA, s. 577 
3080, www.alorka.is

 Húsbílar

Til sölu Benz húsbíll. Sem nýr að utan 
og innan, sólarsella, gas miðstöð, Tv, 
skyggni, ísskápur, WC. Svefnpláss fyrir 
4-5. Tilb. S. 555 1482 & 866 8354

Fiat Jónt J146 árg. ‘06 ek. 7500 km. 
Sólarsella, sjónvarp og hjólagr. Verð 5,5 
m. S. 897 6768.

Góður ferðabíll
Ford Econoline ‘91 til sölu. Uppl. í síma: 
892 1913.

Til sölu Ford econline árg ‘91 6 cyl bens-
ín. Innréttaður, hár toppur, vastankur, 
markísa, diesel miðstöð ofl. Glæsilegur 
bíll. Verð 750 þ. S. 861 3908.

Travel Lite Pallhýsi
Húsin eru vel útbúin fyrir fríið, 3 stærðir, 
besta verðið, 14 - 1800 þús. eftir gerð 
Til sýnis á Oddagötu 8 Rek s. 663 4646, 
663 4647 travellitecampers.com

Til sölu Benz húsbíll árg. ‘83. Topp 
innrétting, svefnpláss fyrir 4. Skr. fyrir 5. 
Vatnstankur, wc, gasmiðstöð, ísskápur 
ofl. Verð 750þ. Uppl. í s. 893 5618.

Til sölu Fiat Ducato húsbíll árg 86, ek 
256 þ, tvö borð, svefnpl f 5-7, þarfnast 
smá lagf. Verð 1280 þ. - tilboð. Get tekið 
tjaldv uppí - Visa/Euro. S. 615 2161.

Til sölu M Benz 309D árg. ‘83. Full inn-
réttaður með öllu. Loftpúðafjöðrun. Ssk. 
Mjög góður bíll. S. 692 2323.

Til sölu Dethleffs Ford T6405 árg. 4/’07 
ek. 5800. Vel búinn. V.5,9 millj. S. 690 
2369.

 Mótorhjól

Til sölu Yahama V STAR 650 Classic. 
Árg. ‘06. Skipti á bát möguleg.Uppl. í 
s. 892 3793.

Suzuki GS 550 árg. ‘86 vel með farið 
mjög gott hjól. Nýtt púst, rafgeymir og 
dekk. V. 250þ. S. 899 6825.

Til sölu Kawasaki Vulcan 1600 classic 
‘03 ek. 19800m hlaðið aukahlutum. S. 
898 8432.

Honda VTX 1800 F2 til sölu, mikið 
af aukahlutum, nýtt púst, loftinntak, 
power commander, fullt af krómi, 2006 
árg. Uppl. í s. 696 9569.

Kawasaki 250F árg. ‘07 vel með farið, 
skipt reglulega um olíu og síu. tíma 
mælir á því. verð 650 þús. áhv. 590 þús. 
s. 896 5464.

Frábær hjól fyrir byrjendur! Yamaha V 
Star 650 Classic Silverado ‘06 Verð 
790.000. Einnig lítið ekið Yamaha Virago 
250 ‘06 Uppl. í s. 896 7196.

Harley Davidson V-rod 2003 keyrt um 
12000km mjög fallegt með fullt af 
aukahlutum. Verð 1.500.000 en skoða 
öll tilboð. Hafið samband í síma 695 
9823.

Suzuki Bandit 1250S árg. 2007, ek. 
4000 km, 100 hö, 6 g., vel með farið, 1 
millj. s. 770 7788.

Husqvarna TE ‘ 05 450 fullt af aukahl., 
verð 550 þ. Einnig Suzuki RM 65cc mini 
krossari, verð 200 þ. bæði topphjól. S. 
865 4220.

Til sölu Yamaha FZ6 Fazer S2 2007 Það 
sér ekki á þessu hjóli, alltaf geymt inni. 
Verð yfirtaka Uppl. í síma 8951055

Suzuki GSXR 1000 árg. ‘04, ek. 16 þ.km. 
Svart, í toppstandi. Ath. skipti á fellihýsi. 
Verð 1150 þ. Uppl. í s. 847 1025.

Til sölu Yamaha R6 árg. ‘04, ek. 5300 
km. Custom painted. Nýtt afturdekk 
fylgir. Verð 850 þ. Uppl. í s. 869 5053

Sumartilboð
Kawasaki KXF 450 árg. 2007 til sölu. Ný 
dekk og allt yfirfarið. Verð aðeins 500þ. 
Uppl. í s. 693 3777

3 til sölu. Yamaha R6 árg. ‘07, ek. 
ca.4000 km. yfirtaka. Honda VTX 1300 
ek. 2500 mílur. V. 1,3 m. Terramoto 125. 
Árg. ‘07 V. 90 þ. S:868 0722.

 Vespur

Til sólu Vespa Keeway Matrix 50cc árg. 
‘08 ek. 900. Verdð 145 þ. S. 821 0947.

 Fjórhjól

Götuskráður Buggy Til 
Sölu

Nýr 500cc 4x4 Buggy. Hátt og lágt drif, 
læst framdrif. Frábært leiktæki. V. 990 
þ. m.skráningu Uppl. www.buggy.is & 
868 1434.

CFMoto 500cc - Götuskráð Fjórhjól 
Götuskráð fjórhjól - 500cc - 4x4 - 
Sjálfstæð fjöðrun framan / aftan - Hátt 
og lágt drif - Verð aðeins kr. 795.000 
- www.cfmoto.is - cfmoto@cfmoto.is 
- S. 820 3630.

 Kerrur

Lítil kerra til sölu á HÁLFVIRÐI. Þarfnast 
smá lagfæringa, annars í góðu standi. 
S:8231598

 Hjólhýsi

Adria 663UK Vision árg. ‘07. Kojuhús 
með 2 borðkrókum og svefnplássi fyrir 
allt að 8 manns. Fullt af aukabúnaði. 
Frábært skipulag. Áhv. 2,5. Verð 3,4 
Uppl. í s. 897 4912 & 862 1012.

HOBBY 460 UFe Exclusive ‘05 Isabella 
fortjald 3m vel með farið S:8643839

Delta summerline 4400 tkm. Árg. ‘06 
fullbúið hjólhýsi með fortjaldi. S. 866 
9799.

gamalt 16 feta hjólhýsi til sölu allt 
nýtekið í gegn verð 600þús s:7706689

 Fellihýsi

Til sölu Palomino Colt 9 feta fellihýsi 
árg.’ 01. Fortjald, svefntjöld, eggjabakka-
dýnur, grjótgrind ofl. Nýyfirfarið. Ásett 
verð 600.000,- Uppl. í s. 861 5764.

til sölu Viking fellihýsi „96 með nýlegu 
tjaldborgar fortjaldi og nýjum dekkjum 
vel með farinn mjög gott eintak .verð 
450000 upplýsingar í síma 8631435.

Fellihýsi fyrir handlaginn - Til sölu 3. ára 
gamalt Rockwood Freedom 1980, 10fet, 
með fortjaldi ískáp, sólarsellu, elda-
vél og ýmsum útilegubúnaði. Þarfnast 
lagfæringar á undirvagni. Tjaldið vel 
með farið. Uppl. í síma 617-5428, eða 
halldor.geir@gmail.com

Til sölu gott Palomino Yerling árg. ‘00. 
Upphækkað, miðstöð, ísskápur, svefn-
tjöld, fortjald, 2 gask., ofl. Uppl. í síma 
8930394

Til sölu Starcraft fellihýsi árg. 2000. 8.5 
fet. Ásett verð 450-490 þús.kr. Uppl. 
895-6431 og 820-6809

Fleetwood UTAH 12 fet árg.2006. Vel 
með farið hús með skyggni,sólarsellu, 
230v, ferðaklósetti, heitt/kalt vatn ofl. 
Verð 1.500.000 Uppl. í síma 824-6080

 Tjaldvagnar

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

Ægis tjaldvagn m. fortjaldi til sölu árg. 
98 v. 150 þús. uppl. í s. 690 5960 og 
661 5121

 Vinnuvélar

Til sölu Hitachi 160 árg 2006, ek. 3700 
t, rotortyflt, dýptarmælir, 3 skóblur. Vel 
með farin vél og gott lán getur fylgt. 
Uppl. í s. 869 4787
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Óska eftir Kopatsu pc 240 daltagröfu 
árg. ‘88-95 í þokkalegu lagi. S. 893 
0653.

 Bátar

bayliner245, árg. ‘06, einn með öllu 
þægindum,haffæri til 04-09. uppl. síma 
892 7155 & 892 0155

Sómi 600 GPS & dýptarmælir. Nýuppt. 
vél 6cl bmw d. & kerra. V. 1,7. S. 848 
0328.

30 feta plastbátur til sölu. 2 200 ha. 
Volvo vélar, Mercruiser hældrif. Borð, 
bekkir, klósett, wc. Góð siglinga-
tæki. Þarfnast viðhalds. Uppl í síma 
6925927.

18 feta skúta micro 18 lítur mjög vel út 
4hö nýlegur mótor 7 björgunarvesti gps 
cd verð aðeins 700þús 7706689

 Flug

 Varahlutir

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

Gírkassi í Transporter/Caravelle 1993-
1999 í góðu standi til sölu. Uppl í síma 
858-5868

MMC Galant árg.’91; 5 dyra; biluð sjsk. 
(ökufær) númerslaus.Selst ódýrt.S: 483 
1041

 Bílaleiga

Hlægilegt verð / Tilboð
Luxsusvagnar.is - Til leigu Cherokee 
SRT8 - M. Benz ofl. Verð frá 20þ. - S. 
692 6823.
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 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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.

HELLUBORG DÓRA
Heildarlausn fyrir lóð og garð 
Látið fagmenn vinna verkið!
Upplýsingar í síma 616 9714 

Halldór Ólafsson 

www.helluborg.is

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

Úðun, klipping, mold, sláttur, felli tré 
og önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. 
S. 698 1215.

 Bókhald

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

Bókhald, vsk-skil, framtal, heimasíður, 
lén, stofnun ehf. Dignus.is s: 699-5023.

 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

 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

Búslóðaflutningar !
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.

Vantar þig flutning frá Rvk og norður. Er 
að fara norður fim. 31. júlí. Er með laust 
pláss í bílnum. Uppl. í s. 899 6350 Tóti.

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-

um og fleira.
Einnig tökum við að okkur nið-
urrif úr húsum og múrbrot. Fljót 
og góð vinnubrögð. Tímavinna 

eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420

Steingæði ehf.

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

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

Ryð og lekavarnir
Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Andri og Kristján s. 694 9626.

parketogsmidar.is
Parketlagnir, parketslípun, gluggaskipti, 
þakviðgerðir, sólpallar og öll almenn 
smíðavinna. Uppl. í s. 896 9819.

 Spádómar

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

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

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

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

 Önnur þjónusta

NULL
Tökum að okkur alla almenna jarðvegs-
vinnu. Erum með 16t hjólagröfu 3,5t 
gröfu með brotfleyg. Föst tilboð eða 
tímavinna. S. 894 0210 Guðmundur & 
849 9571 Páll.

A-Hús, steinslípun
Tek að mér steinslípun. Upplýsingar í 
síma 697 4623.

KEYPT
& SELT

 Garðurinn

Sólpallaefni Viðhaldsfrítt smellu-palla-
efni til sölu uppl. í síma 868 5876

 Til sölu

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

Stigamaðurinn ehf.
Stigar og handrið úti sem inni. Tré-járn. 
Gerum föst verðtilboð. Sími 898 7779, 
423 7779 & 897 1479.

NÝ SENDING!
Garðhúsgögn Sterkleg og þungbyggð. 
Henta vel fyrir íslenskt veðurfar, til að 
standa úti allt árið. Viðarkó, Dalveg 
24, 201 Kópavogi, www.vidarko.is Sími 
517 8509.

Til sölu Elleaard Specal (Pigini) harm-
onika. Upplýsingar í S. 824 7610 & 
660 1648.

Rafmagnspottur
Mjög lítið notaður pottur til sölu 90 
þús. Þarfnast smá lagfæringa uppl. í s. 
895 0890

Iphone 16Gb sem nýr, opinn. Verð 50þ. 
Uppl. 822-8723

 Óskast keypt

Óska eftir stóru trampolíni og blautbún-
ingi/þurrbúningi í L eða XL S. 694 7736

Óska eftir ódýru eða gefins pallaefni frá 
1x4-6-2x4-6. Uppl. í s. 692 0057.

TIL SÖLU

ÞJÓNUSTA



SMÁAUGLÝSINGAR

Vantar fólksbílakerru 500-750 kg.þarf að 
vera í góðu lagi s;895-1150

 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

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 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

Óska eftir að kaupa múrdælu. Uppl. í 
s. 893 7009.

 Verslun

 Fyrirtæki

Leiga - Sala
Óska eftir að taka á leigu lítinn rekstur. 
Ýmislegt kemur til greina. Uppl. í s. 
891 7187.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

Er stirðleiki og aukakíló að hrjá þig? ekki 
bíða. LR fyrir þig. Hringdu núna. S. 861 
1363, gramann@simnet.is

LR kúrinn er hrein snilld. 10 kg. á 3-5 
vikum. S. 699 7379, Anna.

Góður árangur / góð verð
Átaksmegrunarkúrar og Aloe vera línan 
- Uppl. í s. 692 6823

 Líkamsrækt

Hlaupabraut til sölu
Lítið notuð 3ja ára Cybex elite hlaupa-
braut. Kostar ný 650 þ. en selst á 450 þ. 
Uppl. í s. 693 3777

Óska eftir hlaupabretti á hagstæðu 
verði. Uppl. í s. 8615777

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Nudd - snyrting
Bíð upp á heilnudd - afslappandi og 
gott umhverfi - Öll almenn snyrting 
- Sími 896 0082.

 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.

Fræðimaður sem hefur unnið til alþjóð-
legra vísindaverðlauna bíður upp á 
heildræna tannheilun í fyrsta sinn á 
Íslandi. Um er að ræða frumkvöðul 
í óhefðbundnum tannlækningum. 
50% afsláttur ef pantað í dag! J.H. 
Sigurstjarna (8685226)

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Síðustu stólarnir - 
Frábært verð!

Eigum til örfá eintök eins og myndirnar 
sína. Eigum til í hvítu, kremuðu og 
svörtu. Vandaðir stólar á frábæru verði. 
Seljum síðustu stólana á verði sem 
enginn hefur séð áður. Verðum með 
opið hús 19 og 20 júlí að Laugavegi 
163, 3 hæð frá 12-15. Komdu og kann-
aðu málið, það kostar ekkert ! Frekari 
upplýsingar í síma 868 5001

Til sölu búslóð vegna flutninga. Uppl. 
í s. 822 8831 & 588 9787, opið hús á 
sunnud. frá 13-19.

Vegna breytinga er til sölu á hagstæðu 
verði vandaður hornsófi. S. 581 3629 
kl. 18-22.

 Dýrahald

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

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Til sölu Dobermann 
hvolpar

Afhendast örmerktir, bólusettir og með 
ættbók frá Rex. Tilbúnir til afhendingar 
26.07.08 Uppl. í síma 866-7214.

Labrador hvolpar til sölu. 
Heilbrigðisvottaðir og ættbókafærðir 
hjá HRFÍ. Seljast með ábyrð tilbæunir til 
afhendingar 1. ágú. S. 864 1504.

Hestaleigan Eldhestar óskar eftir hest-
um til kaups, leigu eða láns í sumar. 
Hestarnir þurfa að henta bæði byrj-
endum, sem og vönum hestamönnum. 
Þeir sem hafa upp á eitthvað að bjóða 
- vinsamlegast hafið samband í síma 
896 4822.

Boxer hvolpar með ættbók frá HRFÍ 
til sölu.Foreldrar eru Íslenskir meistar-
ar,mjaðmamyndaðir og hafa lokið skap-
gerðarmati.Boxer er afar skemmtilegur 
heimilis hundur.Nánari uppl. á www.
boxer.is og 8918997

Dverghamstrar fást gefins. Uppl. í síma 
897 2676

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

50% Off summer prices
Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
21/7, 18/8. Level II: 7 w: Md/Wd/Frd; 
20-21:30 start 11/8, 29/9. Level III: 
10 w: Tsd/Thrd; 20-21:30 start 22/7, 
23/9. Ármúli 5, s.5881169. www.icetr-
ans.is/ice

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Gesthouse for long term rent in 
Reykjavik and Hafnafjordur. Free use 
of kitchen, bathroom, washer, dryer, 
staterlight TV and internet. From 45 
thosund pr.month. Call 824 4532.
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Glæný 3-4 herb. 98 fm íbúð í 101 Rvk. 
til leigu. Leiga 150 þ. + tryggingarvíxill. 
S. 845 2267 & 847 4749

Einbýlishús 4-5 h. 144 m2 til leigu í 
Kópavogi frá 1 sept 08 -1 júní 09 reglus. 
reyklaust. án dýra.Leiga pr mánuði 
160 þ Uppl. Húsgögn fylgja að hluta. 
s.8490315

76 fm 2 herb. íbúð til leigu í Garðabæ, 
m/bílskýli og verð 130 þ. Uppl. í s. 437 
1930 og á kvöldin 435 1388.

Teigahverfi - 105. 3ja herb. nýuppgerð 
jarðhæð til leigu. 74 fm með útgengi út 
í stóran garð. Laus 1. ágúst. Fyrirspurnir 
sendist á sigrun@bifrost.is

Glæsileg 4herb. 85ferm. íbúð með 
æðislegu útsýni í Fossvogi leiga 155þ á 
mánuði. sími 6934532.

Til leigu í skemmri tíma glæsileg 3ja 
herb. íbúð miðsvæðis, allt fylgir. S. 
899 6400.

Til leigu 2ja herb íbúð á 2 h í vesturb 
Verð 120000 kr m/öllu. Uppl. í síma 
6953895

Til leigu íbúðir í La Marina, Alicante, 
Spáni. Við höfum allar stærðir af íbúð-
um, einbýli, fjölbýli, og parhús. Innbú 
fylgir. Sundlaug við flest öll hús, loft-
kæling. La marina er ca. 15 mín. frá 
strönd, um 40 mín. frá Benidorm, 20 
mín frá Torrevieja. Í La Marina er flesta 
þjónustu að finna, fallegt útsýni, rólegur 
staður fyrir fjölskyldur. Mjög sanngjarnt 
verð. Upplýsingar veitir Hafdís sem talar 
spænsku, ensku og íslensku. S. 0034 
653 484 021 & puffin55_rocky64@hot-
mail.com

Herb. til leigu í fjölb. á Arnarnesh. í 
Garðabæ m/aðg. að eldh., baði og 
þvottah. Reykleysi skilyrði. Uppl. í s. 
8624468.

3ja herb. íbúð í Garðabæ til leigu frá 
1. sept. Fyrsti og síðasti mán. fyrirfram. 
Uppl. í s. 694-5974, Andrea.

4 herb. 120fm. íbúð til leigu í Innri 
Njarðvík. Íbúðin er nýleg, staðsett 
nálægt grunnskóla og leikskóla. Laus 1. 
ágúst. Uppl. í síma 866 1441

Austruströnd 8. 65 fm, 2 herbergja, 3 
hæð, með húsgögn, bílageymsla. All 
innifalið. Leiga 120.000. Simi: 8689437

2 herb. íbúð til leigu við Álfaskeið í HFJ. 
Leigist með eða án bílskúrs. Uppl. veitir 
Guðbjörn eftir kl 5 í S 897 4610

Til leigu á Selfossi 180m2 einbýlishús 
m.bílskúr,4svefnherbergi (húsið er stað-
sett miðsvæðis í bænum) verð 165.000 
á mán.+rafm.og hiti. Uppls:8475378 
eða margretbd@hotmail.com

80fm nýleg íbúð í Vogum á Vatnsleysu, 
15 mín frá Hfj., til leigu laus strax. Parket- 
og flísalögð með sérinng. Aðeins gott, 
reglusamt og reyklaust fólk kemur til 
greina. Uppl. í s. 895 9959, Björgvin.

3ja herb. 90 fm íbúð á Suðurholti í 
Hafnafirði. Laus samkvæmt samkomu-
lagi. Uppl. í s. 857 1792 eða á kvv@
mi.is

Stúdíó 43 fm í 111. Leiga 90 þ. á mán. + 
trygging. S. 866 4754 & 557 5058.

Til leigu 4 herb. Íbúð í Smáranum. 
Frábær staðsetning. Laus 1.ágúst nk. 
Uppl. í s. 693 8510.

Herb. til leigu með öllu + inernet.í 
Garðabæ. Uppl. í s. 847 7147.

 Húsnæði óskast

Óskað er eftir leigjend-
um úr hönnunargeiran-

um!
Til leigu sérlega, glæsilegt skrif-

stofuhúsnæði að Borgartúni 
6. Rými er alls 153 m2, með 

aðgangi að fundarherbergi og 
kaffistofu. Húsnæðið er allt 

nýuppgert, opið og bjart,gluggar 
í norður/vestur og mikil loft-
hæð. Innifalið í leigu er hiti, 
rafmagn+þrif. Leiguverð er 

2200-kr. á /m2+vsk. Möguleiki 
er á að leigja vinnubása, leigu-

verð þá 48.000+vsk.
Áhugasamir hafi samband 

við Gunnar Pál 698 5665, eða 
Björk í síma 822 2251 eða 

bjorkheima@forma.is

Leiga. 21 árs ábiggilegann norðlending á 
leið í Borgarholtsskóla vantar húsnæði, 
helst í Grafarvogi. Til greina kæmi að 
stúka af aðstöðu í bílskúr. Upls. í síma: 
8492172 eða 8922641 Eyþór Kári

Konu með 2 stálpuð börn bráðvantar 
íbúð í Kópavogi. Get aðstoðað við þrif, 
barnagæslu ofl. ef með þarf. Upplýsingar 
í síma 8677858.

24 ára gömul stelpa óskar eftir herbergi 
eða stúdíóíbúð á höfuðborgarsvæðinu 
frá 1 ágúst. Er ábyrg og reglusöm,skil-
vísum greiðslum heitið. Upplýsingar 
616-1016 Erna

Looking for a studio appartment or 
room for a reasonable prize in Reykjavík. 
Sarmite 894-7153.

Reglusamt par óskar eftir 2 herb. íbúð 
helst á svæði 270. Greiðslu geta allt að 
100þ. S. 865-8784

100 % maður !!! Rólegur, reglusamur og 
reyklaus „strákur“ í HÍ, óskar eftir lítilli, 
ódýrri íbúð/studio, gjarnan í 101/105 
Rvk. 100 % umgengni. Eyjólfur: ebe5@
hi.is eða 8658704

Reyklaust gott par óskar eftir lítilli 2-3ja 
herb. íbúð frá 1. ágúst, helst í grafarv. 
eða nágr. Á verðb. 80-100 þ. Öruggar 
mán. gr. S: 6638988

Jarðverktaki
Með gröfur og vörubíla og fleira óskar 
eftir íbúð til leigu sem greiðist með 
jarðvinnu. Uppl. í s. 867 0819.

 Sumarbústaðir

Eitt hús eftir. Tilbúið að utan og ein-
angrað að innan, ca. 80 fm grunnflötur 
ásamt frágengnu 25 fm millilofti og 
innveggjagrindum. Til afhendingar strax 
eða síðar, til flutnings eða skilað á 
lóð, samkvæmt nánara samkomulagi. 
Skipti koma til greina og góð lánakjör 
í boði. Húsið er til sýnis að Fitjum við 
Mosfellsbæ. Upplýsingar veitir Guðjón í 
síma 6919500.

Sumarhús/lóðir
Til sölu eignarlóðir í Grímsnesi með 
15fm húsi. Rotþró, rafmagn og vatn. 
Önnur lóð við hliðina einnig til sölu. 
Gott verð. Uppl. í s. 660 1050.

Sumarhús á Eignarlandi
Til sölu glæsilegt 105 fm. hús á 2,5 ha. 
og 95 fm. sumarbústaður á 5 ha. landi 
í Grímsnesi. Hentar til beitar eða rækt-
unar. Hitaveita á staðnum. Uppl. í s. 821 
4958 & 555 4968.

 Atvinnuhúsnæði

Get haft til leigu 30-60 fm iðnaðarpláss. 
20 mín. sunnan Hafnafjarðar. Uppl. í s. 
894 0431.

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Bílskúr

Til leigu á Flyðrgranda 24 fm bílskúr. 
Verð 30000 á mánuði. Uppl. í síma 
6935411

 Gisting

Gisting í miðbænum í Rvk. Uppl. í s. 
895 0497.

ATVINNA

 Atvinna í boði

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

Smart starfsfólk
Starfsfólk óskast á sólbaðsstof-

una Smart Grensásvegi og v/ 
Ánanaust

Umsóknareyðublöð á staðnum 
og á smartsol.is Yngri en 18 

ára koma ekki til greina.

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óska eftir 
vakstjóra

og öðru starfsfólki í fullt starf.
Unnið er á 15 daga vöktum.
Skilyrði: starfsmaður þarf að 
hafa góða þjónustulund, vera 

röskur, 18 ára eða eldri og 
íslenskumælandi.

Endilega hafið samband í síma 
822 8835 eða www.nings.is

Robotnicy na Reykavíkur
Z powodu mnozacych sie zadan 

na terenie Reykjavíku firma 
budowlana.

Poszukuje stolarzy do pracy 
na tym terenie Tel: 820 7063, 
Jozef & 820 5745, Marchin.

Ciesli szalunkowych
Lub osoby zdswiadczenien pirzy 
szalunkach, na swoje budowy 
w Reykjaviku jego okollcach. 

Zanteresowari musza wykazac 
sie doswiadczeniem w.

Prazy z systemem szalunkew-
ym hunnebeck, doka mile 

widziana. Znajomoic jezyka 
angielskiego. Tel: 820 7063, 
Jozef & 820 5745, Marchin.

Afgreiðslustarf Select 
Garðabæ

Óskum eftir að ráða starfsfólk 
til afgreiðslustarfa á nýja og 
glæsilega Select í Garðabæ. 
Unnið á þrískiptum vöktum. 
Afgreiðsla í verslun, þjónusta 

við viðskiptavini og önnur 
tengd störf.

Nánari upplýsingar gefur 
Heiða í síma 444 3056 eða 

Jóhanna stöðvarstjóri í síma 
840 3111. Umsóknareyðublöð 
eru á næstu Shell/Select stöð 

eða á www.skeljungur.is.

Vaktstjóri á Pizza Hu
Erum að leita að vaktstjóra á Pizza Hut 
Nordica. Um er að ræða framtíðarstarf. 
Starfið felst í: stjórnun vakta, þjón-
ustu og mannastjórnun í samráði við 
veitingastjóra. Hæfniskröfur: Reynsla af 
þjónustu og stjórnun, þjónustulund, 
samviskusemi, og hæfni í mannlegum 
samskiptum. Lágmarks aldur er 25 ár. 
Áhugasamir sendi inn umsókn á www.
pizzahut.is . Nánari uppl. hjá Leó veit-
ingastjóra í síma 865-9691.

Bakari óskast til starfa
Í bakarí í Breiðholti.

Upplýsingar í síma 893 7370.

Neyðarþjónustan ehf Handlagið starfs-
fólk óskast Skemmtilegt og krefjandi 
starf, verslun og vaktir. Umsóknir send-
ist á starf@las.is

Verkamenn / Workers
Óska eftir verkamönnum, mikil vinna 
í boði. Stundvísi og reglusemi skilyrði. 
Workers wanted, a lot of work. S. 824 
7565 & 696 6676.

Óska eftir vönum gröfumönnum, 
vönum bílstjórum og verkamönnum. 
Mikil vinna. Gott kaup fyrir góða menn. 
S. 842 6570 & 842 6575.

Fyrirtæki óskar eftir járnsmiðum og 
verkamönnum. Uppl. í s. 692 8091.

Bakari - Aðstoðarmaður
Óskum eftir að ráða bakara eða vanan 
aðstoðarmann til vinnu sem fyrst. Uppl. 
í s. 897 6510.

Praca dla polakow. Stolarze budow-
lani z doswiadczeniem. Mile wiodziany 
Islandski lub angelski oraz samochod. 
Tarsis ehf s. 617 1913.

Íslensk/svissnesk fjölskylda búsett í 
Genf leitar að barngóðri, ábyrgri og 
skemmtilegri manneskju til að gæta 18 
mánaða drengs í vetur. Áhugasöm hafi 
samband við Eddu: edda_magnus@
hotmail.com

Íslensk fjölskylda í Richmond, London 
óskar eftir au pair frá miðjum ág. í 11 
mán. Eigum stelpu 5 og strák 7 ára. 
Viðkomandi þarf vera mjög sveigjan-
leg, geta hjálpað til með heimanám, 
vera jákvæð, barngóð og reyklaus. 
Enskuskóli, ferðalög, gott húsnæði, frá-
bær íþrótta og útiaðstaða í boði. Svar 
sendist á karenaxels@googlemail.com

Óska eftir málara, trésmið og múrara. 
Uppl. í s. 616 1569.

 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.

Tvítugur strákur óskar eftir að komast á 
sjó. uppl. í síma 865-2597

45 ára meiraprófsbílstj. með öll réttindi 
nema ADR óskar eftir vinnu, helst á 
Suðurnesjum. Uppl. 822-8723

Pólsk stelpa óskar eftir vinnu á kvöldin. 
Get byrjað strax. Dugleg og stundvís. S. 
845 0772.
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 Einkamál

Toyota Carina, smá beygla, varahl. 
fylgja. Verð 110 þús. Upplýsingar í síma 
696 7812.

52 ára karlmaður óskar að kynnast 
konu sem er gift eða í sambúð’45-57 
ára með skemmtun í huga.vinsamlega 
hafið samband kaldurk@visir.is

Ung kona vill kynnast góðum manni, 
skemmtilegum og fjárhagslega sjálf-
stæðum. Augl. hennar er á Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (síma-
torg) og 535-9920 (kreditkort), augl.
nr. 8886.

908 6666
Við viljum vera sumardísirnar 
þínar í nótt. Opið allan sólar-

hringinn.

Hress og skemmtileg stelpa rétt þrítug 
vill kynnast karlmanni á svipuðum aldri. 
Ekki skyndikynni. Augl. hennar er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8280.

Ung kona leitar eftir djörfum samtöl-
um (símaleikjum?) við karlmenn. Augl. 
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8168.

Spjalldömur Nú eru dömurnar á Rauða 
Torginu í sumarskapi! Hver þessara 
föngulegu kvenna verður vinkona þín 
í kvöld? Símar 908-6000 (símatorg) og 
535-9999 (kreditkort).

Lækjarhvammur 
Laugarvatn
Kósý bústaður á stórri eignarlóð

Stærð: 54 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 7.470.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.500.000
Mjög  sjarmerandi  bústaður  á  stóru  grónu  eignarlandi.   Bústaðurinn  stendur  sér  og  því  gífurlegt  næði,  á
rennur í gegnum landið og hægt að veiða bleikju.  Landið er 8.900 fm. skógi vaxið eignarland og frábært til
útivistar, einnig búið að ryðja lítinn fótboltavöll.  Einnig kósý rjóður rétt hjá með stólum og borði.   Beygt inn
hjá  Svínavatni,  2  km.  frá  Laugarvatni  eru  appelsínugulir  póstkassar,  beygt  inn  við  Lækjarhvamm,  2.
afleggjari til vinstri, söluskilti vísa einnig veginn.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á morgun sun kl. 16:00-17:00

863 0402

Bryggjuvegur 10
Haukadal
Nýlegt sumarhús við golfvöllinn

Stærð: 69,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 18.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Mjög  vandaður  bústaður  á  2  hæðum,  rétt  hjá  golfvellinum  við  Geysi  í  Haukadal.   Frábært  útsýni  yfir
Goshverinn  og  golfvöllinn.   Fáir  bústaðir  í  kring  og  því  gott  næði,  stutt  í  þjónustumiðstöðina  og
skemmtilegar akstursleiðir frá bústaðnum.  Húsið skiptist í forstofu, 3 svefnherbergi (2 á neðri hæð og 1 á
efri hæð), baðherbergi, eldhús og stofu.   Keyrt er lengra en Geysishótelið, beygt til hægri áður en farið er
yfir brúna yfir Tungná, keyrt meðfram ánni, söluskilti vísar veginn hvar á að beygja.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á morgun sun: kl. 14:00-15:00

863 0402

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

Þórarinn 
Kópsson
lögg. fast.sali

Svanur
Jónsson
sölufulltrúi

svanur@thingholt.is
GSM 692 2507

Skipholt 15 • www.thingholt.is
Traust fasteignasala í 30 ár

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
ingvi@thingholt.is

GSM 896 0421 

Þórarinn 
Kópsson
lögg. fast.sali

Svanur
Jónsson
sölufulltrúi

svanur@thingholt.is

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
ingvi@thingholt.is

FASTEIGNIR

Auglýsingasími

– Mest lesið
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ALVÖRU FJALLAHJÓL

Hörkuhjól með læsanlegum framdempara
og vökva diskabremsum.

Mongoose Tyax Super



90 x 180/90 sm
603410

Pallaefni

Viðarvörn
Gori 44+, 5 ltr, 
hálfgegnsæ
7042520-30

Pallaolía
Treolje, 3 ltr

Bútsög
Fox, 1800W, sagar 
90° 75 x 305 mm 
- 45° 75 x 210 mm
5159230

15.999

180 x 180 sm
603400

11.590

Gagnvarin fura
meðan birgðir endast

2 litir á tilboði, 
gullbrúnn
og grænn

6.699
8.2291.799

Mest selda
            pallaolía á  Íslandi

4 ára
         ending

180 x 180 sm
603205

90 x 160/140 sm
603230

180 x 47/32 sm
603270

4.990

6.990

98 x 98mm
698601-2

48 x 123 mm
648701-2

48 x 198 mm
648901-2

499 kr/m

339 kr/m

590 kr/m

21 x 95 mm
621601-2

28 x 95 mm
628601--2

48 x 98 mm
648601-2

139 kr/m

179 kr/m

259 kr/m

48 x 148 mm
648801-2

389 kr/m

Rakamælir
f/timbur
5857810

199
1.679

Garðbekkur
124 x 57 x 75 sm
3899066

Ferðagasgrill
Primus
3000229

3.690
4.590

Garðborð
Oregon
3899112

5.990
6.990

7.690
9.490

Allt að 45% afsláttur af skjólgirðingum

4.790

25%
afsláttur af

penslum fyrir
viðarvörn

88 x 120 sm
601867

80 x 180 sm
601847

7.490

5.490 890

ALLT AÐ

45%
AFSLÁTTUR AF

SKJÓL-
GIRÐINGUM

RUGL
VERÐ

28 x 95

179
kr/lm



Pallaeining
604300

SSPPRREENNGGJJAA
Palla

17. - 24.  júlí

Handsög
Bacho
5001640

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Vöruúval er háð lagerstöðu í hverri verslun. 

25%
afsláttur af

ryðfríum
tréskrúfum

5611300-44

Geymslukassi
Pandora
3901458

5.990
7.699

ÍS á

10kr
í Skútuvogi

Timbursala Grafarholti
Opið til kl 19:00 laugardaga og sunnudaga

899
999 690

Liljur

1.199 kr

Fjölskyldufjör
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Blöðrur fyrir börnin
Ráðgjöf - Sérfræðingur á staðnum
sem veitir ráðgjöf um viðhald og umhirðu sólpallsins
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GÓÐ VIKA / SLÆM VIKA
KLEMENS ÓLAFUR ÞRASTARSON 
KÍKIR Í ERLEND BLÖÐ

HELGARKROSSGÁTAN

Góð vika fyrir...

Jónínu Benediktsdóttur Hún mætti í viðtal hjá Sverri 
Stormsker á Útvarpi Sögu þrátt fyrir að hafa eldað 
grátt silfur við útvarpsstjórann Arnþrúði Karlsdótt-
ur. Og fór gersamlega á kostum. Sverrir tók sérstak-
lega til þess hversu glæsileg Jónína var 
en hún hefur misst 17 kíló samkvæmt 
Séð og heyrt. Jónína kom víða við, 
svaraði fimlega ósmekklegum spurn-
ingum Sverris um stólpípumeðferðir í 
Póllandi, svaraði svo vel að Sverrir 
pantaði ferð í slíka ásamt Geira á 
Goldfinger, sem Sverrir lítur á sem 
föður sinn. Og Jónína hjólaði vita-
skuld í Baugsmálið og upplýsti að 
Davíð Oddsson hefði komið þar að málum. Það fer 
Jónínu vel að vera í sviðsljósinu og því er þetta vikan 
hennar.

Jens Guð Ofurbloggarinn hefur nú verið keyptur af 
Moggablogginu yfir á DV-bloggið af Reyni Trausta-
syni sem vélaði Jens til sín með að ausa eyru hans lofi 
og fyrirheitum um gull og græna skóga. Jens mun fá 

fyrir sinn snúð ýmis launuð smáverkefni fyrir 
DV auk þess sem honum verður gert hátt 

undir höfði sem bloggara undir hatt-
barði Reynis. Ef undan er skilin skamm-
vinn tilraun til að smella bloggurum á 
laun (Gumma Steingríms, Ellý, Sóley 
Tómasar og Óla Birni) þá er Jens blogg-

ari númer tvö sem er beinlínis keypt-
ur. Fyrsti bloggarinn í þeim flokki 
hlýtur að teljast Egill Helgason sem 
fær vitaskuld greitt fyrir sitt Eyju-
blogg. Þessu hljóta bloggarar, sem 

skrifa kannski mest um eigið mikilvægi í fréttaflutn-
ingi og umræðunni almennt, að fagna því kannski er 
þetta staðfesting á mikilvægi þeirra. 

Ingibjörgu Þórðardóttur Formaður félags fasteigna-
sala er öflugur foringi sinna manna. Eftir gósentíð, 
þegar umboðslaunin streymdu fyrirhafnarlítið inn á 
reikning fasteignasala í upphæðum sem voru í réttu 
hlutfalli við stjarnfræðilega hækkun húsnæðisverðs, 
sat allt pikkfast. Ríkið á að sjálfsögðu að hlaupa undir 
bagga og barátta Ingibjargar er að skila sér. Árni 
Matt gerir nú sitt besta til að afnema stimpilgjöld og 
efla og auka svigrúm Íbúðalánasjóðs. En betur má ef 
duga skal. Því enn situr allt fast en það jákvæða, að 
mati Ingibjargar, er að verð húsnæðis heldur sér 
nokkurn veginn. Sem er skammgóður vermir ef ekk-
ert selst en það hlýtur að fara að koma með fulltingi 
ríkisins.

Slæm vika fyrir...

Stefán Ólafsson, prófessor í félagsvísindum Og af 
öllum mönnum er það Matthías Johannessen, 
gamli Moggaritstjórinn, sem er að koma honum í 
klandur með því að greina frá því á vef sínum að 
Stefán hafi í aðdraganda forsetakosninganna 1996 
komið til þeirra Styrmis Gunnarssonar og sagt 
þeim í trúnaði að leynileg skoðanakönnun sem 
stuðningsmenn Davíðs Oddssonar fengu Félags-
vísindastofnun til að gera leiddi í ljós að Davíð 
ætti ekki séns í Ólaf Ragnar Grímsson. Hvað er 
Stefán að tilkynna Moggaritstjórum um þetta? 
Það sem gerir þetta mál svo enn sérkennilegra er 
að dagbókarskrif Matthíasar leiða í ljós að þrátt 
fyrir stórkarlalegar yfirlýsingar um vammleysi 
Moggamanna: „Það er ekkert skítgult í hjarta 
þeirra, enginn svartur strengur í hugarfarinu,“ 
svo vitnað sé í Málsvörn og minningabók Matthí-
asar, þá virðist Matthías gulari en allt sem gult er 
á vef sínum.

Þórunni Sveinbjarnardóttur Ekki að þessi vika 
hafi verið venju fremur slæm fyrir umhverfisráð-
herra sem er, eðli málsins samkvæmt, milli steins 

og sleggju. En nú er altalað á Norður-
landi, ef marka má Kristján B. Jón-
asson, formann félags bókaútgef-
enda, að þriðji ísbjörninn hafi 
komið, verið skotinn með leynd af 

Stefáni Vagni lögreglustjóra, graf-
inn á heiði í þoku og sé nú X-skýrsla 

í dómsmálaráðuneytinu. Þórunni 
var ekki svo mikið sem sagt af 
þessu. Og Kristján heldur áfram 
á bloggi sínu og segir að Þórunn 

hafi ekki einu sinni fengið að segja „gó“ þegar 
ísbjörn númer tvö var skotinn. 

Björn Bjarnason Útspil hans um evruna reyndist 
afbragðs smjörklípa. Fjölmörg óþægileg mál, svo 
sem þetta með að henda Paul Ramses úr landi, 
hurfu úr umræðunni. Og Björn keypti sér vin-
sældir innan Sjálfstæðisflokksins meðal vaxandi 
hóps Evrópusinna. En þetta reyndist furðu skamm-
góður vermir því hugmyndir Björns 
voru slegnar út af borðinu nánast sam-
dægurs af bæði forsætis- og utanríkis-
ráðherra sem sögðu þetta ekki tækni-
lega gerlegt án aðildar. Þannig að 
þegar allt kemur til alls reyndist 
smjörklípan verða til að veikja 
stöðu Björns innan stjórnar 
meira en orðið er.

Glæpsamlegir íbúar eyjunnar 
Jamaíka í Karíbahafi geta andað 
léttar. Reneto DeCordiva Valenti-
no Adams, kallaður Rambó, hefur 
sest í helgan stein.

Hinn sextugi Reneto Rambó 
hefur í fjörutíu ár verið frægasti 
lögreglumaður landsins. Hann lék 
sjálfan sig í sápusjónvarpi og söng 
inn á plötur. Frægasta lagið er To 
Protect and Serve, sem sló í gegn á 
diskótekum. Í dagblöðum 
var hann Verndarinn.

Hann, sem gekk 
keikur inn í dimman 
dal ranglætisins og 
var þar stafur bæði 
og sproti alþýðunn-
ar. Hann lét sig 
dynja á ljótum 
útsendurum hins illa.

Börnin grátbiðja 
Rambó um eiginhandar-
áritun, þegar hann birtist á 
götunni, nema þau hlaupi í felur. 
Karlarnir standa álútir afsíðis 
meðan konurnar hlaupa til og 
reyna að fá snortið Valentino, 
ímynd karlmennskunnar.

Hann birtist alltaf í gallanum 
með flugmannasólgleraugu og 
hjálm á hausnum. Hann gekk um 
héruð stórborgarinnar eins og 
John Wesley Harding, með byssu í 
hvorri hendi, og stjórnaði sprækri 
andglæpa-sérsveit hollra sveina.

Tónlistarmenn hafa enda lof-
sungið Reneto og líkt honum í dæg-
urlögum við ekki bara Rambó 
heldur Dirty Harry og fleiri bar-
áttumenn réttlætisins.

Óvinirnir, ófétin sem lifa utan 
laga og aðrir hatursmenn réttar-
ríkisins, gáfu honum ekki minni 
gaum. Hann hefur fengið minnst 
69 morðhótanir og í verstu kreðs-

um er hann rægður og uppnefndur 
Saddam.

Mannréttindahræsnarar neru 
honum um nasir að fara ekki að 
laganna bókstaf frá a til ö sjálfur.

Þessir óvildarmenn gerðu að 
verkum að Reneto var á tímabili 
gert að hætta störfum meðan 
afdrifaríkari embættisfærslurnar 
sættu rannsókn. Sat meira að segja 
í fangaklefa.

Já, hann beið víst ekki allt-
af eftir einhverjum dóm-

araúrskurði, áður en 
hann plaffaði niður 
saur samfélagsins.

Jamaica Observer 
telur til að sjö ungir 
menn hafi eitt sinn 
geispað golunni, við 

skyldustörf sérsveit-
arinnar. Aðrir 27 létust í 

forvirkri aðgerð í Tívolí-
garðinum og fjórir enn urðu 

fyrir kúlum réttvísinnar í litlu 
þorpi. En Rambó hefur líka ætíð 
sagt að byssumenn, en ekki lög-
hlýðnir borgarar, skuli lifa í ótta.

Hann var alinn upp frá fæðingu 
til að verða löggæslumaður og lék 
ávallt lögguna í leikjum æskunnar. 
Óheppnir vinir hans þurftu að leika 
krimmadólga. Hann leiddi æ hjá 
sér varúðarskilti samfélagsins og 
var svoddan töffari að jafnaldrar 
kölluðu hann Fídel Kastró.

Verndarinn heldur ótrauður 
áfram í ellinni og ætlar nú að helga 
sig leiklistinni og skrifa ævisögu. 
Þar mun hann meðal annars rifja 
upp þá góðu tíma þegar lögreglu-
menn á Jamaíka gátu gengið að 
jómfrúnum vísum.

Hann hefur gert sitt til að endur-
heimta þann unaðsreit. Og telur 
það bestu eftirmælin.

Rambó sem syngur

Lausn krossgátunnar, ásamt eldri gátum og lausnum, er birt á vefnum, www.this.is/krossgatur
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Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón: Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón:
Þá sendir þú SMS-ið: JA LAUSN JONÞá sendir þú SMS-ið: JA LAUSN JON

Þú gætir unnið
Jumper
á DVD!

Þú gætir unnið 
Jumper
á DVD!

Þú sendir SMS skeytiðÞú sendir SMS skeytið
JA LAUSNJA LAUSN LAUSNARORÐ

á númerið 1900!á númerið 1900!

Leystu
krossgátuna!



 1. LADY FISH AND CHIPS
  2. VAKI, VAKI VINUR MINN
  3. ÉG VEIT ÞÚ KEMUR
  4. VEÐRIÐ ER HERFILEGT
  5. ÉG ER KOMINN HEIM
  6. GETTU HVER HÚN ER

  7. VIÐ GENGUM TVÖ
  8. UNDIR STÓRASTEINI
  9. KVEÐJA
10. GÓÐA NÓTT
11. ÞÚ HVARFST Á BROTT

INNIHELDUR DVD HEIMILDAMYNDINA 
„TEIPIÐ GENGUR“ UM GERÐ PLÖTUNNAR!

SIGURÐUR GUÐMUNDSSON OG MEMFISMAFÍAN 

Í SKÍFUNNI

TIL HAMINGJU!
EIN MEST SELDA PLATA LANDSINS 

FÆR EINRÓMA LOF GAGNRÝNENDA.

Kringlunni       Laugavegi       Leifsstöð

Trausti Júlíusson, 
Fréttablaðið

89%
Monitor

Atli Bollason, 
Morgunblaðið
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LISTMÁLARINN ERRÓ ER 76 ÁRA.

„Á viðburðaríkri ævi hefur mér 
lærst að líta helst aldrei til 

baka.“

Guðmundur Guðmundsson, sem 
betur er þekktur undir listamanns-

nafninu Erró, hefur hlotið fjölmarg-
ar orður og heiðurslaun fyrir list-
sköpun sína. Hann er einn þekkt-
asti íslenski listamaður sögunnar 

og býr nú í Frakklandi. 

Það var þennan dag 
árið 1974 að varð-
skipið Þór stóð 
breska togarann C. 
S. Forester að ólög-
legum veiðum og 
neyddist til að elta 
hann um hundrað og 
tuttugu mílur á haf 
út. Varðskipið skaut 
átta fallbyssuskotum 
að togaranum áður 
en hann stoppaði 
og kom þá leki að 
honum. Skipstjóri togarans, Dick 
Taylor, hlaut fjögurra ára fangelsis-
dóm fyrir brotið.

Varðskipið Þór tók þátt í öllum 
þorskastríðum Íslendinga og 

Breta. Þorskastríð-
in voru í raun þrjú 
og áttu sér stað á 
árunum eftir seinni 
heimsstyrjöldina. 
Á grundvelli Land-
grunnslaganna sem 
sett voru 1948 var 
fiskveiðilögsaga Ís-
lands færð úr þrem-
ur mílum til tvö 
hundruð mílna lög-
sögunnar sem nú er 
í gildi. Útfærslan fór 

þó fram í nokkrum skrefum. Breyt-
ingin var að mestu í samræmi 
við óljós alþjóðalög þess tíma en 
Bretar ákváðu engu síður að mót-
mæla henni. 

ÞETTA GERÐIST:  19. JÚLÍ 1974

Ólöglegar veiðar Breta

Ljósmyndasýningin „Hvaðan kom og hvert fór?“ verður 
opnuð í dag klukkan fimm í Gallerí Tukt sem er í Hinu hús-
inu. Þar mun Rut Rúnarsdóttir sýna og selja myndir sem 
hún tók í sumar af Leynileikhúsinu Stígis. „Myndirnar 
fanga augnablik í gjörningum sem Leynileikhúshópurinn 
Stígis hefur framið. Þetta eru því augnablik sem ég fang-
aði og held mikið upp á en einnig verðum við með hluta úr 
gjörningum sem við höfum gert,“ segir Rut og tekur fram 
að þótt hún standi að sýningunni þá styðji hópurinn Stígis 
við bakið á henni.

Rut hefur lengi haft áhuga á ljósmyndun og byrjaði 
snemma að tileinka sér helstu tækni hennar. „Ég byrjaði 
að fikta við þetta svona fjórtán fimmtán ára en þá fékk 
ég gamla Olympus-vél sem mamma mín hafði átt. Síðar, 
þegar ég var aðeins búin að ná tökum á þessu, gaf pabbi 
mér Nikon-vél. Ég var alltaf að leika mér með myndavél-
ina og var í raun með hálfgerða dellu lengi vel. Síðan dal-
aði áhuginn aðeins en síðasta haust fór ég að læra förðun 
og þá kviknaði áhuginn aftur fyrir alvöru,“ útskýrir Rut 
einlæg.

Í framhaldi af því fjárfesti Rut í nýrri vél og fékk í 
sumar vinnu hjá Hinu húsinu við að taka myndir. „Við 
erum fjögur í hópi sem heitir Stígis og vinnum í Skapandi 
sumarstarfi. Þrjú okkar leika og ég er ljósmyndari fyrir 
hópinn en við höfum verið með gjörninga tvisvar í viku. 
Ljósmyndasýningin er í raun afrakstur sumarsins,“ segir 
Rut áhugasöm.

Þó svo þetta sé fyrsta ljósmyndasýning Rutar þá hefur 
hún unnið við önnur skemmtileg ljósmyndaverkefni. „Ég 
hef verið að mynda fyrir danshópinn Darí Darí Dance 
Company sem er atvinnudansarar sem hafa starfað saman. 
Síðan hef ég tekið myndir fyrir auglýsingu hjá Klassíska 
listdansskólanum þannig ég hef aðeins birt myndir eftir 
mig þó ég hafi aldrei haldið sýningu áður,“ segir Rut sem 
hefur einna mest gaman af mannlífsmyndum. „Ég hef 
mjög gaman af að taka myndir af því sem bregður fyrir en 
hef síður gaman af landslagsmyndum og þess háttar. Eins 
þykir mér ekkert sérstaklega gaman að taka uppstilltar 
myndir heldur vil ég frekar að myndirnar einhvern veginn 

verði,“ útskýrir Rut ákveðin og bætir við: „Ég vinn mynd-
irnar mínar ekki meira en hægt er að gera í myrkraher-
bergi. Ég opna ekki Photoshop. Ég vil hafa þetta ekta og er 
til dæmis mjög hlynnt því að taka á filmu þó ég geri það 
reyndar ekki í þessu verkefni, einfaldlega af því að það er 
mun ódýrara að taka stafrænar myndir.“

Rut þykir Photoshop henta vel fólki í grafískri vinnu en 
ekki eins vel fyrir ljósmyndara. „Mín skoðun er sú að ef 
myndin er það léleg að maður þurfi að vinna hana mikið 
þá er hún ekki nógu góð til að byrja með,“ segir Rut sem 
þykir mörkin milli ljósmyndunar og grafískrar hönnunar 
stundum vera óljós. 

Í haust ætlar Rut að fara á upplýsinga- og fjölmiðla-
braut í Tækniskólanum og reyna í framhaldinu að komast 
inn í ljósmyndun í Iðnskólanum í Reykjavík. „Það eru bara 
tólf sem komast inn í ljósmyndun þannig þetta er svolít-
il keppni og nauðsynlegt er að vinna vel að umsókninni,“ 
segir Rut og horfir björtum augum til framtíðar. 

 hrefna@frettabladid.is

RUT RÚNARSDÓTTIR:  HELDUR SÍNA FYRSTU LJÓSMYNDASÝNINGU

Að fanga augnablikið

HEILLANDI MANNLÍF Rut þykir einna skemmtilegast að taka myndir af 
því sem bregður óvænt fyrir og safnar þannig skemmtilegum augna-
blikum. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

timamot@frettabladid.is

Við undirrituð þökkum auðsýnda samúð 
og velvild við andlát og útför móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu, sem 
lést hinn 1. júlí sl. og var jarðsett 4. júlí.

Guðrún Ó . Hafberg.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á Dalbraut 27, 
fyrir frábær störf, og reyndar fyrir að hafa farið nokk-
uð fram úr sínum skyldum. Þá skal einnig þakka fyrir 
störf starfsfólks deildar B-7 á LHS, Borgarspítala.
Einnig kærar þakkir til starfsfólks á deild K-5 líknar-
deild LHS, Landspítala.

Ingibjörg Þ. Hafberg Leifur E. Núpdal Karlsson

Ólafur Þ. Hafberg 

Engilbert Hafberg Auður Sæland Einarsdóttir 

Sigurður Hafberg Janina Hafberg

barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku hjartans drengurinn okkar, bróðir, 
barnabarn, frændi og vinur, 

Bjarni Páll Kristjánsson 
Ægisíðu 107, Reykjavík, 

lést á krabbameinslækningadeild Landspítalans við 
Hringbraut aðfaranótt þriðjudagsins 15. júlí.  Útförin 
verður auglýst síðar. 

Fyrir hönd annarra vandamanna,

Kristján Geirsson                 Droplaug Guðnadóttir 

Anna Björk Kristjánsdóttir 

Baldvin Eyjólfsson 

Birkir Kristjánsson.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem auðsýndu okkur samúð og vinarhug 
við andlát og útför ástkærrar eiginkonu, 
móður, tengdamóður, ömmu og lang-
ömmu,

Arndísar Árnadóttur
frá Ísafirði,

sem jarðsungin var frá Fossvogskirkju föstudaginn 
4. júlí sl.

Birgir Finnsson

Auður Birgisdóttir Páll Skúlason

Finnur Birgisson Sigurbjörg Pálsdóttir

Arndís Birgisdóttir Sigmundur Sigurðsson

Björn Birgisson Ingibjörg Gunnlaugsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

60 ára afmæli
Þórunn V. 

Eggertsdóttir  
(Dísa)

Einigrund 4, Akranesi, verður 60 ára 
21. júlí nk. og ætlar að taka á móti 

gestum á heimili sínu sunnudaginn 20. 
júlí milli kl. 14.00-18.00. Ætting jar og 

vinir hjartanlega velkomnir.

Okkar ástkæri

Höskuldur Svavarsson

lést á heimili sínu hinn 5. júlí síðastliðinn. 
Jarðarförin hefur farið fram. Við þökkum hlýhug 
og samúðarkveðjur.

Ásrún Snædal Svavar Björnsson

Gígja Svavarsdóttir Egill Gunnarsson 

Þóra Björg Gígjudóttir Sjöfn Egilsdóttir 

Svavar Egilsson.

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

Hilmars Jóhannessonar
rafeindavirkjameistara, Brekkugötu 19, 
Ólafsfirði.

Guð blessi ykkur öll.

Hrafnhildur Grímsdóttir

Jóhann G. Hilmarsson Anne I. Turunen

Haukur Hilmarsson                              

afabörn

Gunnar B. Þórisson Helga Helgadóttir

Súsanna V. Þórisdóttir Gunnar S. Sigurðsson

Gísli V. Þórisson Guðný Ó. Viðarsdóttir

Grímur Þórisson Anna Ingileif Erlendsdóttir

og fjölskyldur.

Hjartans þakkir til allra okkar fjölmörgu 
ættingja og vina er sýndu okkur samúð og 
hlýhug við andlát og útför elskulegs eigin-
manns míns, föður okkar, tengdaföður og 
afa,

Kristjáns Eðvalds Jónssonar
bónda, Hólum, Dalabyggð.

Elín Þ. Melsteð

Elías Melsteð Kristjánsson

Sigurður Finnur Kristjánsson Margrét Ásta Jónsdóttir

Hjalti Freyr Kristjánsson Rebecca C. K. Ostenfeld

Ásdís Kristrún Melsteð Jóhannes Haukur Hauksson

og barnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
vináttu og hlýhug við andlát og útför 
mannsins míns, föður, tengdaföður og afa,

Jóns Ármanns Jakobssonar 

Péturssonar
Kringlunni 17, Reykjavík.

Blessuð sé minning hans.

Hafdís Einarsdóttir

Pétur H. Jónsson Oddný Þ. Óladóttir

Margrét  Jónsdóttir Arnór H. Arnórsdóttir

Einar Þ. Jónsson Gína Jónsson

                                    og barnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og  hlýhug við 
andlát og útför ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Lilju Guðlaugsdóttir
Víðilundi 24, Akureyri.

Innilegar þakkir til starfsfólks á handlæknisdeild á 
Sjúkrahúsi Akureyrar fyrir einstaklega góða og hlýja 
umönnun. Guð blessi ykkur öll.

Margrét Þórhallsdóttir Karl Eiríksson

Þórhalla Þórhallsdóttir Hjörtur Hjartarson

Valdimar Þórhallsson Inga Hjálmarsdóttir

Gylfi Þórhallsson

Eyþór Þórhallsson Margrét Sigurðardóttir

ömmubörn og langömmubörn.



Opið í dag frá 11-16
Sunnudag frá 12-16

Allt að

afsláttur

Landsins stærsta

Opnunartímar Mán - fös 11-18
lau 11-16
sun 12-16

Útsöluvörur frá

VÍNLANDSLEIÐ 6  -  S: 533 3109 

Laugarvegi - Kringlunni
Smáralind

Kringlunni - Smáralind

Kringlunni - Smáralind
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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

Aldrei gefa Bjarna 
afganga af taco 

aftur!

Skil 
þig!

En hvað Palli er 
þægilegur í dag.

Nefnilega!

Ekkert 
vesen

Engar kvartanir

Engin kald-
hæðni

Eftirmiðdag-
urinn hefur 

gengið eins og 
í sögu! Hmm.

Hvað? Þegar allt geng-
ur vel hrukkast 
ennið á mér.

Kaupmaðurinn 
á horninu

Ég gleymdi 
minnislistanum 

mínum!

Takk fyrir morgunmatinn í 
rúmið, krakkar, en ég held að 

við getum alveg sofið 
aðeins lengur

geeiisp

Ókei!

Ég á afmæli í dag, 
ég á afmæli í dag ...

Núna fá framtíðar-
mannfræðingar 
eitthvað til að 

brjóta heilann um!

Ísland er herlaust land, 
eitt örfárra í heiminum. 
Eftir fjölmargar fámenn-
ar fjöldagöngur her-

stöðvarandstæðinga 
hvarf kaninn af landi brott. 
Nei, nei, sagði Bjössi byssa 

og bjó til hersveit úr hjálpar-
sveitarmönnum á fljúgandi tepp-
um. Þegar það gekk ekki bjó hann 
til lítinn einkaher sem hann kallar 
„Víkingasveitina“ sem æfir sig í 
viðbrögðum við hryðjuverkaárás-
um og öðrum ímynduðum óvinum.

Við Íslendingar erum nefnilega 
svo heppnir að eiga enga óvini. 
Enga pirraða nágranna og enga 
minnihlutahópa sem telja sig kúg-
aða. Aðstæður okkar eru svo ein-
stakar að auðvitað er það skylda 

stjórnvalda að búa til óvini svo við 
sofnum ekki á verðinum.

Ég er nýkominn frá Ísrael, meðal 
annarra landa. Þar eru allir í hern-
um og þar er ekkert sjálfsagðara en 
að sjá 18 ára dreng með M16-vél-
byssu með sprengjuvörpu slengda 
yfir öxlina í biðröðinni í bíó. Ísrael-
ar eru nefnilega það óheppnir, 
hverjum sem það er um að kenna, 
að eiga marga óvini, mjög pirraða 
nágranna og minnihlutahóp sem 
telur sig afskaplega kúgaðan. Mér 
leið ekki vel þar.

Þungu fargi var af mér létt, ég 
prísaði mig sælan og andaði léttar, 
allt á sama tíma, þegar ég kom heim 
og gekk um herlausar götur Reykja-
víkur. Jafnframt því að léttast, prísa 
og anda hugsaði ég með mér: „Af 

hverju í ósköpunum ættum við að 
vilja koma á fót her?“

Bjössi, ég vil mun heldur gera 
eitthvað þjóðlegt, eins og að grilla 
eða renna fyrir fisk, en að eyða ein-
hverjum mánuðum í tilgangslausri 
grunnþjálfun. Ef þú getur fært 
fram rök sem sannfært geta mig 
um ágæti hernaðarmyndunar þá er 
ég tilbúinn að bjóða þér í grill og við 
getum rætt málin. Hringdu bara 
upp á Fréttablað og spurðu eftir 
Tryggva.

Að lokum vil ég segja eitt. Ef 
okkur stafar ógn af íslömskum 
hryðjuverkamönnum, af hverju 
vissi þá enginn múslími sem ég hitti 
á ferðalagi mínu að til væri land 
sem héti því furðulega nafni 
„Ísland“?

STUÐ MILLI STRÍÐA Óvinir íslensku þjóðarinnar
TRYGGVI GUNNARSSON VILL HELDUR GRILLA EN HREINSA SPRENGJUVÖRPUR

GANGA.ISGANGA.IS
Ungmennafélag ÍslandsUngmennafélag Íslands

Smáralind

ÚTSALA
ENN MEIRI 
VERÐLÆKKUN

krónum lagið

Frá

Fyll'ann takk!   

Á Tónlist.is getur þú nálgast yfir 50.000 lög og fyllt 
spilarann þinn af topptónlist. Allt efni á Tónlist.is er 
ólæst (DRM laust) og kostar frá 79 krónum lagið. 
Þannig getur þú fært tónlistina hindrunarlaust á milli 
tölvunnar, spilarans og farsímans.

   Vertu tilbúinn í sumarfríið!

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Tilnefningar til Emmy-verð-
launanna voru kunngerðar 
í Los Angeles á fimmtudag-
inn. Verðlaunahátíðin fer 
fram í sextugasta skipti nú 
í september, en með til-
nefningum ársins var blað 
brotið í sögu hennar.

Í fyrsta skipti í sögu Emmy-verð-
launanna eru tvær þeirra þátta-
raða sem tilnefndar eru sem bestu 
dramaþættirnir sýndar á almenn-
um kapalsjónvarpsstöðum. Slíkar 
stöðvar eru aðgengilegar öllum 
sem hafa kapalsjónvarp, en 
útheimta ekki sérstakt áskriftar-
gjald eins og stöðvar á borð við 
HBO og Showtime. Þáttaraðirnar 
sögulegu eru Mad Men, sem sýnd 
er á stöðinni AMC og fjallar um 
lífið á auglýsingastofu í kringum 
1960, og lögfræðispennuþátturinn 
Damages, sem sýndur er á FX. 
Þar er Glenn Close í hlutverki lög-
fræðings sem tekst á við fyrrver-
andi forstjóra stórfyrirtækis í 
snúinni hóplögsókn. Aðrar þátta-
raðir sem tilnefndar eru í sama 
flokki  eru Boston Legal, Dexter, 
House og Lost. Það fór hins vegar 
lítið fyrir Grey‘s Anatomy, sem 
margir höfðu búist við að yrði til-
nefnd í þessum flokki. Lækna-
dramað hlaut hins vegar tilnefn-
ingar fyrir leik þeirra Söndru Oh 
og Chöndru Wilson í aukahlut-
verkum.
Forsprakkar HBO geta hins vegar 
einnig glaðst, því þáttaröðin John 
Adams, um annan forseta Banda-
ríkjanna, hlaut alls 23 tilnefningar 
til verðlaunanna og var hlutskörp-
ust. Í þáttunum fer Paul Giamatti 
með hlutverk Adams, en hann var 
tilnefndur fyrir besta leik í stuttri 
þáttaröð.  
Í flokki gamanþátta bar þáttaröð-
ina 30 Rock, með Tinu Fey og Alec 
Baldwin í aðalhlutverkum, hæst. 
Hún hlaut alls sautján tilnefning-
ar, þar á meðal fyrir leik Fey og 
Baldwins, og sem besta gaman-
þáttaröðin. 30 Rock etur þar kappi 
við Entourage, Curb Your Enth-
usiasm, Office og Two And a Half 
Men.
Tilnefningar ársins þykja þó bera 
með sér að álit gagnrýnenda og 
fagfólks haldist nú síður en áður í 
hendur við almennt áhorf. Mad 

Men, til dæmis, hefur notið mikill-
ar hylli fagfólks og gagnrýnenda, 
en hafði að meðaltali einungis um 
eina milljón áhorfenda. American 
Idol nælir hins vegar að meðaltali 
í um 30 milljónir áhorfenda á 
þátt. 
Verðlaunaafhendingin fer fram í 
Los Angeles 21. september næst-
komandi.

folk@frettabladid.is

PAUL GIAMATTI Þáttaröðin um John 
Adams varð hlutskörpust í baráttunni 
um tilnefningar til Emmy-verðlaunanna 
og hlaut samtals 23. 

MAD MEN Þáttaröðin Mad Men, sem gerist á auglýsingastofu í kringum árið 1960, 
hefur notið mikillar hylli gagnrýnenda, en getur ekki stært sig af risavöxnum áhorfs-
tölum.

TINA FEY Gamanleikkonan er tilnefnd 
fyrir leik sinn í þáttaröðinni 30 Rock, 
sem hlaut flestar tilnefningar gaman-
þáttaraða. NORDICPHOTOS/GETTY

Tímamóta-Emmy

> PETE Í BOBBA

Pete Doherty er aftur kominn í kast 
við lögin. Handtökuskipun hefur 
nú verið gefin út á hendur honum, 
eftir að rokkarinn ákvað að vera ekk-
ert að mæta í dómsal á fimmtu-
dag. Þar átti hann að svara 
til saka fyrir meinta árás á 
ljósmyndarann Catherine 
Mead síðasta sumar. 
Pete gæti því átt von 
á frekari fangelsis-
dvöl á næstunni.

Hjásvæfa Ronnies Wood tjáði sig í fyrsta 
sinn um samband sitt og rokkarans við 
breska blaðið Sun í gær. Þar sagði Ekaterina 
að þau Ronnie væru enn í sambandi þrátt 
fyrir að hann sé farinn í meðferð. „Ég mun 
aldrei svíkja hann. Svo lengi sem það er 
möguleiki á framtíð með honum mun ég 
ekki segja meira.“ 

Ekaterina sagði jafnframt að líf hennar 
hefði breyst til muna eftir að hún kynntist 
rokkaranum úr Rolling Stones. „Ég vil bara 
að þetta hætti og líf mitt verði aftur 
venjulegt. Ég elska Ronnie og ég mun 
standa með honum í gegnum þetta allt.“ 

Eiginkona Ronnies hefur neitað að ræða 
við hann fyrr en hann er kominn úr meðferð 
og orðinn edrú. Vinir rokkarans hafa þó litla 
trú á að samband hans við Ekaterinu muni 
endast. „Sambandið var byggt á vodka og 
um leið og timburmennirnir hverfa mun 
hann átta sig á því sjálfur.“

Tala ennþá saman

Í RUGLINU Ronnie Wood er kominn í meðferð en 
heldur enn sambandi við rússneska hjásvæfu sína.

NORDICPHOTOS/GETTY

Salma Hayek og barnsfaðir 
hennar, milljarðamæringurinn 
Francois-Henri Pinault eru skilin 
að skiptum. Pinault er forstjóri 
PPR, sem á tískumerki á borð við 
Bottega Veneta og Yves Saint 
Laurent. Salma tilkynnti að hún 
ætti von á barni Pinault í mars í 
fyrra. Stúlkan, Valentina Paloma, 
kom í heiminn í september sama 
ár og er því tæplega eins árs í 
dag. 

Hayek og Pinault hugðu á 
brúðkaup og átti athöfnin að fara 
fram í næsta mánuði. Talsmaður 
leikkonunnar hefur hins vegar 
staðfest að þau hafi slitið trúlofun 
sinni, en segir að engra frekari 
ummæla sé að vænta. 

Salma Hayek 
einhleyp 

Skítt með kerfið!

Lifðu núna

Með Vodafone Frelsi velur þú 5 vini og 
skráir þá á vodafone.is. Hvaða vini sem er, 
alveg sama hjá hvaða símafyrirtæki þeir eru.

Misstu ekki af þessu frábæra sumartilboði. 
Skiptu strax og gefðu skít í kerfið.

Hringdu fríkeypis í 5 vini óháð kerfi
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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

12
L
L
7
12
L

HELLBOY 2      kl.3.50- 6 - 8 - 10.10*
MAMMA MIA      kl.3.50 -6 - 8 - 10.10

*KRAFTSÝNING

12
L

HELLBOY 2 kl. 3D - 5.30D - 8D - 10.30D

MAMMA MIA kl. 3D - 5.30D - 8D - 10.30D

MAMMA MIA LÚXUS kl. 3D - 5.30D - 8D - 10.30D

MEET DAVE kl.1 - 3.30 - 8 - 10.10
HANCOCK kl.1 - 5.50 - 8 - 10.10
KUNG FU PANDA ÍSL. TAL kl.1 - 3.15 - 5.50

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

12
L
12
L
14

HELLBOY 2 kl.3 - 6 - 8.30 - 11
MAMMA MIA kl.3-6 - 8.30 - 10.50
HANCOCK kl. 10
KUNG FU PANDA ENSKT TAL kl.4 - 6 - 8
SEX AND THE CITY kl.3-6 - 9

5%

5%

SÍMI 551 9000

12
7
12
12

HANCOCK kl. 4 - 6 - 8 - 10
MEET DAVE kl. 4 - 6.10 - 8.30 - 10.40
BIG STAN  kl. 3.40 - 5.40 - 8 - 10.20
THE INCREDIBLE HULK kl. 3 - 5.30  - 8 - 10.20 

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!

FÓR BEINT Á 

TOPPINN Í USA.

Þau komu langt utan úr geimnum í fullkomnu dulargervi!

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI!

* * * * Ó.H.T, RÁS 2
* * * T.V, Kvikmyndir.is
* * * L.I.B, Topp5.is/FBL

STÓRLEIKARARNIR HUGH JACKMAN OG 
EWAN MCGREGOR FARA HAMFÖRUM Í 

BESTA BESTA ÞRILLER SUMARSINS

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS

DIGITAL

DIGITAL

MAMMA MÍA           kl. 1:30 - 3:40 - 5:40D - 8D - 10:20D L

MAMMA MÍA kl. 5:40 - 8 - 10:20 VIP
DECEPTION kl. 3:30 - 5:40 - 8 - 10:20 14

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30D - 3:40D - 6 L

KUNG FU PANDA m/ensku tali kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 L

HANDCOCK kl. 8 - 10:20 12

WANTED kl. 8 - 10:20 16

WANTED kl. 2 VIP
NARNIA 2 kl. 2 - 5 7

DECEPTION kl. 8:10 - 10:30 14

MEET DAVE kl. 2 - 4 - 6 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 2D - 4D - 6D L

WANTED kl. 8D - 10:20D 16

NARNIA 2 kl. 2 - 5 7

INDIANA JONES 4 kl. 8 12

THE BANK JOB kl. 10:20 16

HELLBOY 2 kl. 8  - 10:20 12

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

MAMMA MÍA kl. 5 - 8 L

MEET DAVE kl. 2 7

BIG STAN kl. 10:20 12

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 - 8 L

DECEPTION kl.  8 - 10 12

NARNIA 2 kl.  2 - 5 7

WANTED kl.  10 12

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

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

HANCOCK kl. 8 12

THE BANK JOB kl. 10:20 16

SparBíó 550kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU

- bara lúxus
Sími: 553 2075

HELLBOY 2 kl. 5.40, 8 og 10.15 12

MAMMA MIA kl. 1.20, 3.30, 5.50, 8 og 10.15 L

HANCOCK kl. 8 og 10 12

KUNG FU PANDA -DIGITAL kl. 2 og 4-D - Íslenskt tal L

NARNIA: PRINCE CASPIAN kl. 2 og 5 7

��� - T.V, Kvikmyndir.is 

���� - Ó.H.T, Rás 2

��� - L.I.B, Topp5.is/FBL

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

500 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Singapore Sling kveður landann með tón-
leikum í kvöld áður en haldið verður í langt 
tónleikaferðalag. Sveitin er komin með nýtt 
plötufyrirtæki.

Singapore Sling spilar á Organ í kvöld, áður en 
sveitin heldur til Bandaríkjanna, Þýskalands og 
Póllands. „Við erum að fara til New York, spilum 
þar á Terminal Five með Brian Jonestown 
Massacre. Næsta dag fljúgum við til Los Angeles 
og tökum túr um alla vesturströndina, frá San 
Diego til Seattle,“ segir Henrik Björnsson, 
söngvari og gítarleikari. Bandaríkin eru Singa-
pore Sling nokkuð kunnug, en þau hafa túrað um 
þau öll. Þau hafa hins vegar ekki farið þangað í 
þrjú ár. „Seinast þegar ég fór var ég að spila sem 
bassaleikari Bang Gang á Getty safninu fyrir 
tveim árum.“ Ferðalagið leggst vel í þau. „Við 
erum búnir að vera að skipuleggja þetta eiginlega 
alveg sjálf. Þessi vesturstrandargigg eru gerð í 
samráði við annað band þarna úti og þetta virðist 
allt vera að smella saman.“ Þá spila Sling í 
Dresden 8. ágúst, á Off Festival, Póllandi 9. ágúst 
og Bassy í Berlín 11. ágúst. 

Ný plata er væntanleg í byrjun september 
hérlendis og í lok september í Þýskalandi. „Síðan 
kemur í ljós með aðra heimshluta fljótlega.“ 
Sveitin gerði nýlega samning við nýtt plötufyrir-
tæki, Microdot Music, en hefur lengi verið 
viðriðið 12 Tóna. „Þetta eru gamlir kunningjar 
sem við hittum á tónleikum. Þeir voru voða 
spenntir fyrir að stofna þetta plötufyrirtæki og 
vildu gefa okkur út. Það var ekkert flóknara en 
það. Við erum mjög sáttir með það allt saman.“ 
Henrik segir ekki um beinan aðskilnað við 12 
Tóna að ræða. „Maður fer aldrei í rauninni frá 12 
Tónum. Við vorum með okkar eigið „label“, 12 
Tónar voru meira dreifingaraðili að fyrri plötum. 
Við verðum alltaf tengdir við þá. En stundum þarf 
maður bara að gera hlutina aðeins öðruvísi. 12 
Tónar er bara búð meðan Microdot Music er 
glænýtt fyrirtæki sem gefur bara okkur út. Það 
er mjög gott fyrir okkur að fókusinn er ekki á 
neinum öðrum.“ 

Tónleikarnir í kvöld hefjast upp úr tíu. „Það er 
bara Organ eins og venjulega, sem er gott. Við 
erum að spila með The Way Down, frá Dead 

Records. Mjög fínt band. Og Kid Twist, sem ég 
hef aldrei séð spila en ég hef farið á myspace-
síðuna þeirra og þetta er algjör snilld. Ungir 
menntskælingar að gera „noise“. Það kostar 1000 
krónur inn. „Ég vona að það sé ekki of dýrt. 
Flugvallarskatturinn er orðinn svo hár og það 
hækkar verðið.“ 

 kolbruns@frettabladid.is

Sling hjá nýju plötufyrirtæki

SÖÐLA UM Singapore Sling verða samt alltaf tengd 12 tónum 
   MYND/CHARLIE STRAND

Skver kvartettinn heldur tónleika 
í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag klukk-
an tvö. Verða þetta lokatónleikar 
hópsins undir merkjum Skapandi 
sumarstarfs. Skver kvartettinn 
leggur áherslu á djass, skotinn 
rokki og poppi og spila liðsmenn 
tónlist eftir sjálfa sig jafnt og 
aðra. „Við erum að gera upp sum-
arið. Við höfum aðallega verið að 
vinna í tónsmíðum í okkar starfi 
hjá Hinu húsinu. Í dag flytjum við 

bara okkar eigin tónsmíðar,“ segir 
Leifur Gunnarsson kontrabassa-
leikari. Þá verða einhver verk 
frumflutt. Liðsmenn Skver stunda 
tónlistarnám í FÍH og tónsmíða-
nám í LHÍ. Leifur segir framtíð 
Skver óráðna. „Stefnan er að halda 
úti einhverju starfi í svipaðri 
mynd. Við verðum bara að bíða og 
sjá.“ Tónleikar hafa verið bókaðir 
næstu mánuði. „Við leggjum ekki 
árar í bát að svo stöddu.“  -kbs

Skver gera upp sumarið

ÁRAR EKKI Í BÁT Skver spila í Ráðhúsinu 
í dag.                 MYND/JORRI 
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HANDBOLTI Guðjón Valur Sigurðs-
son, landsliðsmaður í handknatt-
leik, leikur tímamótaleik gegn 
Spánverjum í Vodafonehöllinni í 
dag. Þá verður hann vígður inn í 
200 landsleikjaklúbbinn og verður 
fimmtándi landsliðsmaðurinn í 
handknattleik til að ná þeim 
áfanga að leika 200 landsleiki.

Guðjón Valur klæddist lands-
liðsbúningnum fyrst í leik gegn 
Ítalíu í Haarlem í Hollandi 15. 
desember 1999 og hefur hann 
verið einn af lykilmönnum lands-
liðsins frá Evrópumóti landsliða í 
Króatíu 2000. Hann hefur leikið 
síðustu 64 landsleiki Íslands á tíu 
stórmótum, eða alla nema tvo 

fyrstu af sex á EM í Króatíu. 
Einar Þorvarðarson, núverandi 

framkvæmdastjóri HSÍ, var fyrsti 
leikmaðurinn til að ná 200 lands-
leikja markinu. Hann lék sinn 200. 
landsleik gegn Tékkum í Laugar-
dalshöllinni 21. janúar 1989. Á 
eftir Einari komust þeir Jakob 
Sigurðsson, 1990, Júlíus Jónasson, 
1994, og Valdimar Grímsson, 1995, 
í 200 leikja klúbbinn. 

Guðmundur Hrafnkelsson er sá 
leikmaður sem hefur leikið flesta 
landsleiki, eða 396 leiki. Aðeins 
einn annar leikmaður hefur leikið 

yfir 300 leiki. Það er Geir Sveins-
son, sem lék 328 landsleiki. 

Ólafur Stefánsson kemst upp í 
þriðja sætið á landsleikjalistanum 
í dag er hann leikur sinn 271. 
landsleik.  

Eins og staðan er í dag eru mest-
ar líkur á að Snorri Steinn Guð-
jónsson og Róbert Gunnarsson 
verði næstu leikmennirnir til að 
komast í 200 leikjaklúbbinn. 
Snorri Steinn hefur leikið 132 
landsleiki og Róbert 130 lands-
leiki. 

  - egm

Landsliðsmaðurinn Guðjón Valur Sigurðsson er á leiðinni í myndarlegan hóp: 

Guðjón í 200 leikja klúbbinn

200 LEIKJA MAÐUR Guðjón Valur spilar tímamótalandsleik í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HANDBOLTALANDSLEIKIR
Hér gefur að líta lista yfir þá leik-
menn sem hafa leikið 200 landsleiki 
eða fleiri. Fyrir aftan leikina eru árin 
sem viðkomandi var í landsliðinu.
396 (1986-2005)  Guðmundur Hrafnk. 
328 (1984-1999)  Geir Sveinsson                       
270 (1992- 2008)  Ólafur Stefánsson
270 (1984-1999)  Júlíus Jónasson
259  (1985-2000)  Valdimar Grímsson
238  (1980-1992)  Kristján Arason
236 (1983-1992)  Jakob Sigurðsson
236 (1981-1990)  Þorgils Ó Mathiesen
236 (1976-1995)  Sigurður Sveinsson
233 (1990-2005)  Patrekur Jóhannes.
226 (1980-1990)  Einar Þorvarðarson
226 (1980-1990)  Guðmundur Þ. Guð.
217 (1987-1999)   Bjarki Sigurðsson
216 (1992-2005)  Dagur Sigurðsson
199 (1999-2008)  Guðjón V. Sigurðs.

Vináttulandsleikur í handb.
Ísland-Spánn 34-35 (16-16)
Mörk Íslands (skot): Snorri Steinn Guðjónsson 
8/5 (13/5), Róbert Gunnarsson 5 (5), Arnór 
Atlason 5 (9), Ásgeir Örn Hallgrímsson 4 (5), 
Guðjón Valur Sigurðsson 4 (6), Logi Geirsson 3 
(7), Ólafur Stefánsson 2 (3), Alexander Petterson 
2 (5), Sigfús Sigurðsson 1 (1). 
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 21/4 (53/8 
39,6%), Hreiðar Guðmundsson 1/1 (4/2 25%)

Hraðaupphlaup: 11 (Guðjón 4, Logi 2, Ásgeir 2, 
Arnór, Sigfús, Alexander)
Fiskuð víti: 5 (Snorri, Arnór, Guðjón, Róbert, 
Sverre)
Utan vallar: 8 mínútur

Mörk Spáns (skot): Juan Garcia  6/2 (9/3), 
Cristian Malmagro 5/2 (6/2), Carlos Prieto 4 (6),
Alberto Entrerrios 3 (3), Iker Romero 3 (5/1), 
Victor Tomas 3/1 (4/2), Albert Rocas 3 (4/1), Ion 
Belaustegui 2 (4), David Davis 2 (5), Demetrio 
Lozano 2 (1), Ruben Garabaua 1 (3), Carlos 
Ruesga 1 (4/1), 
Varin skot: Jose Javier Hombrados Ibanez 15 
(47/4 31,9%), David Barrufet Bofill (1/1 0%)

Hraðaupphlaup: 10 (Prieto 2, Davis 2, Garcia 2, 
Rocas 2, Tomas, Lozano)
Fiskuð víti: 10 (Prieto 4, A. Entrerrios 3, Romero, 
Rocas, Garabaua)
Utan vallar: 10 mínútur

ÚRSLIT

Fyrsti leikurinn í seinni umferð 
Landsbankadeildar karla í fótbolta 
fer fram í dag þegar topplið Kefla-
víkur heimsækir Íslandsmeist-
ara Vals á Vodafone-völlinn 
á Hlíðarenda og hefst 
leikurinn kl. 14.00. Kefl-
víkingar komu flestum 
á óvart með því að 
skella Valsmönnum 
5-3 í fyrstu umferð 
Íslandsmótsins á 

Sparisjóðsvellin-
um en Íslandsmeistar-
arnir höfðu vart stigið 
feilspor á öllu undirbún-

ingstímabilinu. Guðmundur Stein-
arsson, fyrirliði Keflvíkinga, er hvergi banginn 
fyrir leikinn í dag og telur að Keflvíkingar 

þurfi bara að einbeita sér að þeim hlutum 
sem liðið hefur verið að vinna í undanfarið.

„Ég veit að Valsmenn koma alveg 
dýrvitlausir í þennan leik og vilja eflaust 
launa okkur lambið gráa, en við verð-
um bara að einbeita okkur að okkur 
sjálfum. Það hefur sýnt sig að þegar 
Keflavíkurliðið er að leika sem ein 
liðsheild, þá náum við árangri og 
ef við ætlum að fá eitthvað út 

úr þessum leik þá verðum við að 
standa saman sem eitt lið,“ sagði 
Guðmundur sem er ánægður 
með hvernig deildin er að 
þróast í sumar.

„Það virðist vera þannig 
að liðin sem þora að 
sækja og koma í leikina til 
þess að skora mörk og 

vinna að þeim gengur vel og það er 
jákvæð þróun,“ sagði Guðmundur.

Húsvíkingurinn Pálmi Rafn Pálma-
son, miðjumaður Vals, leikur kveðju-
leik með Hlíðarendaliðinu í dag þar 
sem hann er á leiðinni til norska 

liðsins Stabæk og hann vill vitanlega 
enda á sigri.

„Ég ætla að gera allt sem í mínu 
valdi stendur til þess að enda þetta á 
sigri. Við brotlentum líka harkalega í 
Keflavík í fyrstu umferðinni þannig að 
við eigum harma að hefna gegn þeim. 
Það hefur ef til vill ekki farið mikið fyrir 
okkur í sumar en leikur okkar hefur 
verið að lagast jafnt og þétt og við 

erum bara í ágætri stöðu til þess að gera 
atlögu að toppbaráttunni,“ sagði Pálmi.

LANDSBANKADEILD KARLA: KEFLVÍKINGAR OG VALSMENN HEFJA SEINNI UMFERÐINA Í DAG KL. 14 

Valur á harma að hefna gegn Keflavík

GANGA.ISGANGA.IS
Ungmennafélag ÍslandsUngmennafélag Íslands

> Ólöf komst í gegnum niðurskurð

Ólöf María Jónsdóttir, atvinnukylfingur úr Keili, komst 
auðveldlega í gegnum niðurskurð í gær á Opna ítalska 
BMW-mótinu sem fram fer í Toskana héraði á Ítalíu 
þessa dagana. Ólöf María lék fyrsta hringinn í fyrradag á 
73 höggum en bætti um betur í gær þegar hún lék á 72 
höggum og er sem stendur í 21.-25. sæti þegar keppnin 
á mótinu er hálfnuð. Mótið er liður í Evrópumótaröðinni 
og þar er Ólöf María í 130. sæti á peningalistanum en 
hún þarf að vera í einu að 90 efstu 
sætunum á þeim lista til þess 
að halda keppnisréttinum á 
næsta tímabili Evrópumótarað-
arinnar.

sport@frettabladid.is

HANDBOLTI Ísland beið lægri hlut 
gegn Spáni, 34-35, í vináttulands-
leik í Vodafone höllinni að Hlíðar-
enda í gærkvöldi í spennandi leik.

Spánverjar byrjuðu betur og 
komust í 5-1 á fyrstu fimm mínút-
unum. Íslenska liðið vaknaði þá til 
lífsins, besti maður Íslands í leikn-
um Björgvin Gústavsson fór að 
verja og liðið náði að jafna metin 
fyrir leikhlé, 16-16.

Ísland hélt uppteknum hætti 
framan af síðari hálfleik og náði 
mest þriggja marka forystu, 23-
20, og 25-22 þegar korter var eftir 
af leiknum. Þá fór að hægjast á 
sóknarleik íslenska liðsins og 
Spánverjar jöfnuðu metin, 32-32, 
þegar þrjár mínútur voru eftir. 

Endaspretturinn var æsispenn-
andi en Spánverjar höfðu að lokum 
betur, 35-34. Mörg batamerki var 
að sjá á leik Íslands frá því í 
umspili HM gegn Makedóníu og 
greinilegt að æfingar liðsins eru 
að skila sér.

Björgvin Gústavsson fór á kost-
um í markinu og var maður leiks-
ins. Hann varði ófá dauðafæri auk 
þess að verja þrjú vítaköst á fyrstu 
sjö mínútum síðari hálfleiks en 
Spánverjar áttu greiða leið á víta-
punktinn í leiknum.

Björgvin segist lítið velta því 
fyrir sér hvort hann verði valinn í 
lokahópinn sem fer til Peking en 

hann segist vera í toppformi. 
„Ég er allur að komast á flug. Ég 

var úti með þýska liðinu mínu í 
Hong Kong þar sem við spiluðum 
fimm leiki og ég er með ákveðið 

forskot að vera í mjög góðri leik-
æfingu.“

„Spánverjar eru með hrikalega 
sterkt lið. Við erum að púsla okkur 
saman og það var margt gott í 

leiknum sem við getum unnið á en 
það eru líka nokkur atriði sem við 
getum lagað sem er gott að eiga 
inni,“ sagði Björgvin um leik 
Íslands gegn Spáni. -gmi

Naumt tap gegn sterkum Spánverjum
Slakur lokasprettur varð þess valdandi að íslenska landsliðið beið eins marks ósigur, 34-35, gegn öflugu liði 

Spánverja í fyrsta leik sínum í undirbúningi fyrir Ólympíuleikana í Peking. Liðin mætast á nýjan leik í dag.

HARÐFYLGI Snorri Steinn Guðjónsson stekkur hér upp og lætur vaða að marki Spánverja og skorar eitt af átta mörkum sínum í 
vináttulandsleik þjóðanna í Vodafone-höllinni í gærkvöld. Spánverjar fóru að lokum með sigur af hólmi 34-35.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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VISA-bikar kvenna í fótbolta
Þór/KA-Breiðablik 0-1
0-1 Sandra Sif Magnúsdóttir (5.).
Stjarnan-ÍA 2-1
0-1 Olaitan Yusuif, 1-1 Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir,
2-1 Edda María Birgisdóttir.
Fylkir-KR 0-3
0-1 Hrefna Huld Jóhannesdóttir (3.), 0-2 Olga
Færseth (13.), 0-3 Hrefna Huld Jóhannesdóttir 
(81.).
Valur-Keflavík 2-0
1-0 Dóra María Lárusdóttir (28.) , 2-0 Margrét 
Lára Viðarsdóttir (75.).

ÚRSLIT

Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn. 
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans.

Landsbankadeild kvenna

KRþri. 22. júlí

þri. 22. júlí

þri. 22. júlí

þri. 22. júlí

þri. 22. júlí

11. umferð

Þór/KA

HK/Víkingur Valur19:15

19:15

Fjölnir Stjarnan19:15

Afturelding Fylkir19:15

Keflavík 19:15 Breiðablik

Landsbankadeild karla

Valurlau. 19. júlí

sun. 20. júlí

sun. 20. júlí

mán. 21. júlí

mán. 21. júlí

mán. 21. júlí

12. umferð

Keflavík

FH HK19:15

14:00

Breiðablik ÍA19:15

Fram Fylkir19:15

Fjölnir 19:15

Grindavík KR20:00

Þróttur R.

FORMÚLA 1 Bretinn Lewis Hamilt-
on fór enn og aftur á kostum á 
æfingum fyrir Þýskalandskapp-
asturinn á Hockenheim brautinn í 
gær. Hamilton gerði sér lítið fyrir 
og var með besta tímann á báðum 
æfingum gærdagsins og hrein-
lega stakk keppinauta sína af á 
seinni æfingunni, en Ferrari 
ökumennirnir Felipe Massa og 
Kimi Raikkönen komu þar næst á 
eftir.

„Þetta gekk vel upp hjá okkur 
og við lentum ekki í neinum 
vandræðum,“ sagði Hamilton sem 
reiknar með harðri samkeppni 
frá ökumönnum Ferrari um 
helgina.

„Mér líður vel og er fullur 
sjálfstrausts og við hjá McLaren 
höfum alla burði til þess að gera 
vel en ég veit að Ferrari öku-
mennirnir eiga eftir að veita 
okkur harða samkeppni,“ sagi 
Hamilton. 

Síðasta æfing og tímataka fyrir 
Þýskalandskappaksturinn verða í 
dag og þá kemur í ljós hver 
verður á ráspól á morgun.  - óþ 

Formúla 1 á Hockenheim:

Hamilton með 
mikla yfirburði

ÁNÆGÐUR Lewis Hamilton hafði fulla 
ástæðu til þess að brosa í gær eftir 
góðan árangur á æfingum á Hocken-
heim NORDIC PHOTOS/GETTY

GOLF Ástralinn Greg Norman eða 
„Hvíti hákarlinn“, eins og hann er 
gjarnan kallaður, hélt sínu striki á 
öðrum degi á Opna-breska í golfi í 
gær. Hinn 53 ára gamli kom 
mörgum á óvart með því að leiða 
mótið eftir fyrsta keppnisdag 
þegar hann lék á 70 höggum  en 
hann lék aftur á 70 höggum í gær 
og er sem stendur í öðru sæti. 

Norman getur orðið sá elsti til 
þess að vinna á Opna-breska en 
hann hefur tvisvar sinnum unnið 
það, síðast fyrir 15 árum.

Kóreumaðurinn KJ Choi er 
efstur sem stendur á einu höggi 
undir pari en hann lék á þremur 
höggum undir pari í gær.

 Þekktir kylfingar á borð við 
Vjay Singh og John Daly náðu 
ekki niðurskurðinum í gær.  - óþ

Opna-breska í golfi:

Norman heldur 
sínu striki

HVÍTI HÁKARLINN Greg Norman er að 
leika frábært golf á Opna-breska og er 
sem stendur í 2. sæti. NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Valsstúlkur eru komnar í 
undanúrslit VISA-bikars kvenna 
eftir öruggan 2-0 sigur gegn Kefla-
vík. Sigurinn var aldrei í hættu 
þrátt fyrir að Valsstúlkur væru 
langt frá sínu besta í leiknum.

Fyrri hálfleikur var eign Vals-
kvenna að öllu leiti. Gestirnir frá 
Keflavík lágu mjög aftarlega á 
vellinum og freistuðu þess að 
beita hröðum skyndisóknum. Hálf-
leikurinn fór að mestu fram á vall-
arhelmingi gestana þar sem Vals-
stúlkur voru í stöðugri sókn þar 
sem Dóra María Lárusdóttir var 
allt í öllu. Allar sóknir Vals fóru 
upp hægri kantinn og mikil hætta 
skapaðist af fyrirgjöfum Dóru . 
Þrátt fyrir mikla yfirburði gekk 
heimastúlkum afar illa að brjóta 
ísinn. Valstúlkur skoruðu fyrsta 
mark leiksins eftir tæpan hálftíma 
en þá hafði Dóra María Lárusdótt-
ir brugðið sér yfir á vinstri kant-
inn. Eftir harða sókn barst boltinn 
rétt út fyrir vítateig þar sem Dóra 
lét skotið vaða, það fór af varnar-
manni og sveif yfir Jelenu í marki 
Keflavíkur. Það sem eftir lifði 
hálfleiksins var sama staða, linnu-
laus Valssókn sem skilaði þó ekki 
marki og staðan í hálfleik því 1-0 
fyrir Val. 

Framan af seinni hálfleik gerðist 
fátt markvert en yfirburðir Vals á 
vellinum voru miklir, það var eins 
og leikmenn Keflavíkur tryðu því 
ekki að þær gætu jafnað. Valsstúlk-
ur óðu í færum en það vantaði bara 
að klára þau með góðu skoti. Það 
virkaði eins og einbeitingarleysi 
væri í gangi hjá Val um tíma. Vals-
stúlkur náðu að bæta við öðru marki 
eftir 75 mínútur, eða hálftíma leik 
alveg eins og í fyrri hálfleik. Í þetta 
skiptið var það Margrét Lára Við-
arsdóttir sem skoraði. Eftir horn-
spyrnu fékk hún boltann á vítateigs-
horninu og lét skotið vaða efst í 

markvinkilinn nær, stórglæsilegt 
mark þar. Eftir þetta reyndi Kefla-
vík að sækja án þess að það skilaði 
neinum færum en Valsstúlkur héldu 
sínu og kláruðu leikinn og tryggðu 
sér verðskuldað sæti í undanúrslit-
um VISA-bikars kvenna. 

Freyr Alexandersson þjálfari var 
ekki alls kostar sáttur í leikslok: 

„Það er gott að vera kominn í 

undanúrslit bikars. Í hreinskilni 
var þetta leiðinlegur leikur og 
ekkert sem gekk almennilega upp 
í okkar leik. Við þjálfararnir 
vorum ekki nógu ánægðir með 
leik liðsins en erum á móti þeim 
mun sáttari með sigur í þessum 
leik. Í dag virkaði eins og leik-
menn væru mættir með hálfum 
huga til leiks og að það nægði til 

sigurs og það segir kannski meira 
til um styrkleika liðsins en margt 
annað. Kannski klikkaði eitthvað í  
undirbúningi fyrir leikinn sem 
skýrir frammistöðuna í kvöld en 
sigur er sigur og við erum í undan-
úrslitum í bikarnum,“ sagði Freyr 
Alexandersson að lokum við 
Fréttablaðið. 

  - rv

Leikið var í 8-liða úrslitum VISA-bikars kvenna í gær þar sem Valur, Stjarnan, Breiðablik og KR komust áfram:

Sigur Valsstúlkna var aldrei í hættu

FÖGNUÐUR Valsstúlkur fagna hér einu af mörkum sínum gegn Keflavík í 8-liða úrslitum VISA-bikarsins á Vodafone-vellinum í 
gærkvöld. Valur, Breiðablik, Stjarnan og KR eru komin áfram í undanúrslit keppninnar.   FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN
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EKKI MISSA AF

13.45 Valur - Keflavík beint  
 STÖÐ 2 SPORT

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

19.35 Entourage  
 STÖÐ 2 EXTRA

19.35 Life is Ruff   STÖÐ 2

20.05 Bergmálsströnd (Echo 
Beach)   SJÓNVARPIÐ

20.35 Eureka   SKJÁREINN

STÖÐ 2

12.15  Valið endursýnt efni frá liðinni 
viku.  Endurtekið á klst. fresti.

08.00 Morgunstundin okkar  Gurra grís, 
Lítil prinsessa, Herramenn, Snillingarnir, Bitte 
nú!, Pip og Panik, Skúli skelfir, Hrúturinn 
Hreinn og Leyniþátturinn. 

10.00 Opna breska meistaramótið í 
golfi  Bein útsending frá 137. opna breska 
meistaramótinu í golfi sem fram fer á Birk-
dale-vellinum á Englandi. 

18.25 Bikarkeppni kvenna í fótbolta 
 Sýnt úr leikjum í átta liða úrslitum kvenna í 
VISA bikarkeppni KSÍ.

18.40 Táknmálsfréttir
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.35 Veður
19.40 Sápugerðin  (Moving Wallpaper) 
Leikin bresk gamanþáttaröð um framleiðslu 
sápuóperunnar Bergmálsstrandar sem sýnd 
er á eftir þættinum. 

20.05 Bergmálsströnd  (Echo Beach) 
(7:12) Bresk sápuópera um Susan og Dani-
el, fyrrverandi kærustupar í strandbænum 
Polnarren á Cornwall-skaga. 

20.30 Maður ársins  (Man of the Year) 
Bandarísk bíómynd frá 2006. Aðalhlut-
verk: Robin Williams, Christopher Walken og 
Laura Linney.

22.25 Á reki  (Open Water 2: Adrift) 
Spennumynd frá 2006. Gömul skólasystkini 
í siglingu stinga sér til sunds en komast ekki 
aftur upp í bátinn þar sem ungbarn var skil-
ið eftir eitt. Aðalhlutverk: Susan May Pratt, 
Richard Speight Jr. og Niklaus Lange. 

00.10 Samningamaðurinn  (Hostage Ne-
gotiator) (e)

01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Barbershop 2. Back in Buisness 
10.00 Glory Road 
12.00 The Producers 
14.10 Barbershop 2. Back in Buisness 
16.00 Glory Road 
18.00 The Producers 
20.10 Borat. Cultural Learninigs of 
American....  Borat ferðast frá sínu ástkæra 
heimalandi Kazakhstan til Bandaríkjanna til 
þess að kynnast menningu þar í landi. 

22.00 16 Blocks 
00.00 The Rock 
02.15 Crimson Rivers 2. Angels of the 
Apocalypse 
04.00 16 Blocks 
06.00 Spin 

08.55 Formúla 1 2008  Bein útsend-
ing frá lokaæfingum liðanna fyrir Formúlu 1 
kappaksturinn í Þýskalandi.

10.05 Inside the PGA
10.35 F1. Við rásmarkið  Hitað upp fyrir 
Formúlu 1 kappaksturinn. Spjallþáttur þar 
sem fjallað verður um Formúlu 1 á mann-
legu nótunum. 

11.15 Formula 3  Formúla 3 kappakstur-
inn í Thruxton. 

11.45 Formúla 1 2008  Bein útsending frá 
tímatökunni fyrir Formúlu 1 kappaksturinn í 
Þýskalandi.

13.20 Arnold Schwarzenegger mótið 
13.45 Landsbankadeildin 2008  Valur 

- Keflavík. Bein útsending.

16.00 Sumarmótin 2008  Sýnt frá Síma-
mótinu.  

16.50 Landsbankadeildin 2008  Umferð-
ir 1-11 gerðar upp í Landsbankadeild karla. 

17.55 World’s Strongest Man 1989 
18.55 Michael Owen
19.50 Augusta Masters Official Film
20.45 Formúla 1 2008  Tímataka

22.20 Landsbankadeildin 2008  Valur - 
Keflavík

00.10 Box  Felix Trinidad - Roy Jones Jr. 

13.25 Vodacom Challange í Suður Afr-
íku  Bein útsending frá leik Kaizer Chiefs og 
Man. Utd í æfingarmóti í Suður Afríku.

15.25 Bestu leikirnir  Sunderland - Man. 
Utd.

17.05 10 Bestu - Ásgeir Sigurvinsson  
17.55 Goals of the season  Öll glæsileg-
ustu mörk hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinn-
ar frá upphafi til dagsins í dag.

18.50 Premier League World 2008/09 
 Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum hliðum.

19.20 Vodacom Challange í Suður Afr-
íku  Útsending frá leik Kaizer Chiefs og Man. 
Utd.

21.00 PL Classic Matches  Tottenham - 
Manchester Utd. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

21.30 PL Classic Matches  Liverpool - 
Newcastle, 95/96. 

22.00 Bestu leikirnir  Sunderland - Man. 
Utd.

23.40 Vodacom Challange í Suður Afr-
íku  Útsending frá leik Kaizer Chiefs og Man. 
Utd.

09.50 Vörutorg
10.50 Rachael Ray  (e)

14.35 Kimora. Life in the Fab Lane  (e)

15.00 Hey Paula  (e)

15.25 Top Chef  (e)

16.15 Are You Smarter than a 5th Gra-
der?  (e)

17.05 Kid Nation - lokaþáttur  (e)

17.55 Top Gear  (e)

18.55 Life is Wild  (e)

19.45 Everybody Hates Chris  (e)

20.10 The King of Queens  Doug reyn-
ir að lúmska aðferð til að fá Carrie til að fara 
í brjóstastækkun og Arthur er ekki sáttur við 
útlitið. (e)

20.35 Eureka  Bandarísk þáttaröð sem 
gerist í litlum bæ með stórt leyndarmál. Þar 
hefur helstu snillingum heims verið safnað 
saman og allt getur gerst. Fargo finnur upp 
tæki sem brúar bilið milli mannsheilans og 
tölvu. Allt fer þó úr böndunum og Jack Cart-
er þarf að bjarga málunum. (e)

21.25 The Evidence  Bandarísk sakamála-
sería þar sem Anita Briem leikur eitt aðal-
hlutverkanna. Nýgiftur maður deyr af slys-
förum og ekkja hans kemst að því að hann 
átti stórt leyndarmál sem ýfir upp gömul sár 
hjá dr. Goldman. (e)

22.15 Bang Bang You’re Dead  Sjón-
varpsmynd frá árinu 2002 sem byggð er á 
samnefndu leikriti eftir William Mastrosim-
one. Myndin fjallar um unglingspilt sem er 
utanveltu í lífinu og á barmi þess að fremja 
voðaverk í skólanum sínum. Einn kennari 
hefur þó trú á honum og fær hann til að 
leika í umdeildu leikriti um skotárás í skóla. 
Aðalhlutverkin leika Thomas Cavanagh, Ben 
Foster og Janel Maloney. 

23.50 All Over The Guy  (e)

01.25 Crime of Passion  (e) 

03.00 Criss Angel Mindfreak  (e)

03.25 The Eleventh Hour  (e)

04.15 Jay Leno  (e)

05.05 Vörutorg
06.05 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Krakkarn-
ir í næsta húsi, Gordon Garðálfur, Hlaupin, 
Funky Valley og Refurinn Pablo.

08.00 Algjör Sveppi  Sveppi vaknar allar 
helgar klukkan átta og sýnir börnunum 
teiknimyndir með íslensku tali. 

09.25 Ben 10 
09.50 Íkornastrákurinn 
10.15 Rasmus fer á flakk  
12.00 Hádegisfréttir 
12.30 Bold and the Beautiful 
12.50 Bold and the Beautiful 
13.10 Bold and the Beautiful 
13.30 Bold and the Beautiful 
13.50 Bold and the Beautiful 
14.15 So you Think you Can Dance  
15.45 Tekinn 2  (3:14)

16.15 The Moment of Truth  (3:25)

17.05 Curb Your Enthusiasm  (8:10)

17.35 Two and a Half Men  (11:24)

18.00 Sjáðu 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.49 Íþróttir 
18.55 Lottó 
19.01 Veður 
19.10 Creature Comforts  (7:7) Þættir frá 
höfundum Wallace og Gromit þar sem hin 
skrautlegustu dýr eru í aðalhlutverkum. 

19.35 Life is Ruff  Hugljúf og skemmti-
leg Disney-mynd um ungan eigingjarn-
an strák sem lærir að hugsa um annað en 
sjálfan sig þegar hann vingast við hund.

21.00 Code Breakers  Sannsöguleg og 
áhrifarík kvikmynd um alvarlegt hneyksli 
sem átti sér stað í virtasta herskóla Banda-
ríkjanna West Point árið 1951. Þá urðu 
nokkrir fyrirmynda nemendur, þar á meðal 
sonur fótboltaþjálfarans, uppvísir að stór-
felldu svindli sem átti eftir að draga dilk á 
eftir sér.

22.25 Irresistible  Sálfræðitryllir um hús-
móður sem verður heltekin af þeirri hugsun 
að gullfalleg samstarfskona eiginmannsins 
hafi í hyggju að ræna honum og börnum 
þeirra frá henni. Aðalhlutverk: Suran Sarand-
on og Sam Neill.

00.05 Intermission 
01.50 Searching For David’s Heart 
03.15 Out of Time 
05.00 Two and a Half Men  (11:24)

05.20 Curb Your Enthusiasm  (8:10)

05.50 Fréttir 

> Sacha Baron Cohen
„Ég er ekki að gera grín að Kasak-
stan. Ég er fyrst og fremst að gera 
grín að fólki sem kaupir það að Kasak-
stan sé eins og ég lýsi því í myndinni.“ 
Cohen leikur Borat í myndinni „Borat: 
Cultural Learnings of America for 
Make Benefit Glorious Nation of 
Kazakhstan“ sem sýnd er á Stöð 
2 bíó í kvöld. 

▼

▼

▼

▼

Ég er nokkuð viss um að það hafi ekki komið 
fyrir mig, en í minningunni á ég góðar stundir 
sem barn að hlusta á útvarpsleikhúsið. Hvort 
sem það er mín minning eða einhver sem ég 
hef stolið og gert að minni finnst mér tilhugs-
unin alltaf svolítið notaleg. Eins og að horfa á 
eldglæður í arni eða hlusta á Joplin meðan ég 
lærði að reima skóna mína. Eitt er víst að ég 
man eftir Harry og Heimi. Þvílík gleði að hlusta 
á morð og spennuþætti uppfulla af orðagríni 
og undarlegum hljóðum! Ég var reyndar svo 
ung að ég bar eiginlega ekki kennsl á það hvort 
að þættirnir voru í raun spennandi en mér 
,fannst þeir fyndnir, sem og öðrum á heimili 
mínu. Þannig held ég að hver landsmaður hugsi til síns grínþáttar, 
sem einhvers konar fánabera betri tíma. Glansmynd í rauðum 
bjarma. Eftir fráfall Spaugstofunnar (og dauðateygjur í fleiri ár) er 
kominn tími nýrra spaugara og á hver sitt uppáhald. Fóstbræður 

og Radíusbræður lifa í rómaðri minningu meðan 
nýrri þættir eiga enn eftir að sanna gildi sitt í sam-
hengi tímans. Varla finnst sá maður sem ekki naut 
Næturvaktarinnar og beðið er með eftirvæntingu 
eftir spaugi haustsins. (Engin þessara þáttaraða 
hefur verið jafn langlíf og Spaugstofan og líklega 
þess vegna sem enn er hugsað hlýlega til þeirra.) 
Grínþáttum í útvarpi fer hins vegar fækkandi. 
Hverjir eru Tvíhöfði dagsins í dag? Hvað gæti jafn-
ast á við útvarpsþáttinn Ólaf á Mono? Og hvernig 
tengist það Harry og Heimi? Jú. Mín spurning er 
sú: Er til grín sem stenst tímans tönn? Þætti mér 
Harry og Heimir ennþá fyndnir í dag? Eða er þetta 
bara nostalgía í sinni hreinustu mynd? Myndi ég 

hlæja af vananum einum saman? Eitt er víst að gamlar myndir eru 
alltaf betri í minningunni og maður veit ekki hvað átt hefur fyrr en 
misst hefur. Harry og Heimir koma líklegast ekki aftur og kannski er 
það bara best þannig.   

VIÐ TÆKIÐ KOLBRÚN BJÖRT SIGFÚSDÓTTIR VEIT EKKI HVORT AÐ GRÍN ENDIST

Voru Harry og Heimir tímalaus snilld?

SPAUGSTOFUMENN VORU SVO GÓÐIR 
Alltént í barnaminningunni.

19. ágúst, Útihátíð Bylgjunnar á Flúðum

Einnig verður sveitastjórasprell, grillveisla í boði Olís og 
dregið verður um utanlandsferð í Olísleiknum. 

Mikið fjör verður á Flúðum næsta laugardag strax að 
loknum hádegisfréttum og að þætti loknum verður 
útiskemmtun með Gunna Óla og Sjonna Brink. 

Vertu velkomin/n á útihátíð Bylgjunnar. 
Góða skemmtun.

Útihátíð Bylgjunnar 
Hemmi Gunn og Svansí hafa verið á ferðalagi um 
ævintýraeyjuna með Bylgjunni og Olís í sumar og láta 
ekki deigan síga um næstu helgi. Þau standa fyrir útihátíð 
Bylgjunnar fyrir utan félagsheimilið á Flúðum á laugardag 
og fá til sín fjölda skemmtikrafta þar sem slegið verður á 
létta strengi. 

Meðal gesta verða Ingó og Veðurguðirnir, Gunni Óla og 
Sjonni Brink, Raggi Bjarna, Þorgeir Ástvaldsson og Bjarni 
Arason. Óperuídýfurnar Davíð og Stefán, öðru nafni 
Dúett.is mæta í banastuði, að ógleymdum Harasystrum.

i
rum.
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16.00 Hollyoaks  Bresk unglingasápa 
sem segir frá lífi og ástum íbúa Hollyoaks 
í Chester. 

16.25 Hollyoaks
16.50 Hollyoaks
17.15 Hollyoaks
17.40 Hollyoaks
18.05 Talk Show With Spike Feresten 
 (19:22) Spike Feresten fær til sín öll stóru 
nöfnin í Hollywood sem taka meðal annars 
þátt í alls kyns grínatriðum sem eru oftar en 
ekki ansi langt úti.

19.35 Entourage  (15:20) verðlauna-
þættir eru lauslega byggðir á fyrstu árum 
Marks Wahlbergs í bíóborginni. Raunalegt 
framapot Vincents og félaga í Hollywood 
heldur áfram. Eins og komið hefur á daginn 
er leiðin á toppinn bæði skrykkjótt og brött. 

20.00 So you Think you Can Dance 
 (4:23) Dansæðið er hafið á ný. Keppend-
ur vinna með bestu og þekktustu danshöf-
undum Bandaríkjanna til að ná tökum á 
nýrri danstækni í hverri viku þar til að lokum 
stendur einn eftir sem sigurvegari.

21.25 The Class  (15:19) Gamanþáttur þar 
sem við fylgjumst með bekkjarmóti skraut-
legra skólafélaga sem mörg hver hafa ekki 
sést í 20 ár. 

21.50 Talk Show With Spike Ferest-
en  (19:22) 

22.15 Entourage  (15:20) 

22.40 So you Think you Can Dance  
00.05 The Class  (15:19)

00.30 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV 

10.00 The Weakest Link 11.00 Ballykissangel 
12.00 Ballykissangel 13.00 Only Fools and Horses 
13.30 Only Fools and Horses 14.00 Only Fools 
and Horses 14.30 Only Fools and Horses 15.00 
Only Fools and Horses 15.30 Only Fools and 
Horses 16.00 Only Fools and Horses 16.30 Only 
Fools and Horses 17.00 Doctor Who 17.45 Doctor 
Who Confidential 18.00 Doctor Who 19.00 Only 
Fools and Horses 19.30 Only Fools and Horses 
20.00 Only Fools and Horses 20.30 Only Fools 
and Horses 21.00 Only Fools and Horses 21.30 
Only Fools and Horses 22.00 Doctor Who 22.45 
Doctor Who Confidential 23.00 Doctor Who 0.00 
Only Fools and Horses

10.00 Parasitterne 12.00 Det lille hus på prærien 
12.45 Kær på tur 13.15 Hun så et mord 14.40 
Sommerminder 15.10 Før søndagen 15.20 Held 
og Lotto 15.30 Ellas to steder 15.50 Laban det lille 
spøgelse 16.00 Blandt vilde dyr og bleskift 16.30 
TV Avisen med vejret 17.15 Hold masken 17.45 
Aftentour 2008 18.10 Robin Hood 18.55 Agent 
007 jages 20.45 Columbo: Mord, røg og skygger 
22.15 Speedway: Hold VM finale

8.55 Norge rundt jukeboks 9.55 Dansefot jukeboks 
10.55 Du skal høre mye jukeboks 11.55 Norsk på 
norsk jukeboks 12.55 Country jukeboks 14.00 
Friidrett: Golden League fra Paris 16.00 Barnas 
supershow 16.30 Underbuksepiratene 16.35 
Eventyr på hesteryggen 17.00 Dagsrevyen 17.30 
Lotto-trekning 17.40 Etter at du dro 18.10 Retro 
19.10 Sjukehuset i Aidensfield 20.00 Olympisk 
mester i doping 20.50 Komiprisen 2008: Årets 
morsomste 21.00 Kveldsnytt 21.15 NM friidrett 
21.40 Lovens bøddel 23.45 Dansefot jukeboks 
med chat

9.00 Karamelli 9.30 Fieteri 10.50 Packat & klart 
sommar 11.20 Uppdrag granskning - somm-
arspecial 12.20 Allsång på Skansen 13.20 
Berlinfilharmonikerna på Waldbühne 15.05 Tre 
kärlekar 16.00 Lenny och Knirp 16.05 Disneydags 
17.00 Barnen på Luna 17.30 Rapport 17.45 
Sportnytt 18.00 Minnenas television 19.00 
Kriminaljouren 19.45 De stora krigarna 20.35 
Rapport 20.40 Star 80 22.20 Rose och Maloney 
23.10 Sändningar från SVT24

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Út um víðan völl
09.03 Sólarglingur
10.05 Veðurfregnir
10.15 Mánafjöll
11.00 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Á sporbraut
14.00 Umhverfis jörðina
15.00 Tímakorn
15.40 Með laugardagskaffinu

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Frá Orkneyjum og Hjaltlandi
17.05 Brjóstdropar
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Betri stofan
19.00 Bravó, bravó!
20.00 Sögur af sjó og landi
21.00 Látún
21.45 Náttúrupistill
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Í lestarferð um japanskar bók-
menntir
23.10 Villtir strengir og vangadans
00.07 Næturtónar

Hörkuspennandi 
hasarmynd þar sem 
saman koma Die 
Hard-stjarnan Bruce 
Willis og leikstjóri 
Lethal Weapon-
myndanna, Richard 
Donner. Willis leikur 
miðaldra óreglusama 
löggu sem fær það 
hvimleiða verkefni 
að fylgja óþolandi og 
símasandi vitni úr varðhaldi í dómshúsið. Það sem í fyrstu virðist auðleyst 
verkefni verður brátt hið erfiðasta þegar reynt er að koma í veg fyrir að vitnið 
komist á leiðarenda.

STÖÐ 2 BÍÓ KL. 22.00
16 Blocks

Tom Dobbs er grínari sem stjórnar 
umræðuþætti um stjórnmál í sjón-
varpi. Hann býður sig fram sem óháð-
ur frambjóðandi í forsetakosningum 
og sigrar naumlega. Vandinn er hins 
vegar sá að það var bilun í tölvubún-
aði sem olli því að hann var kjörinn. 
Framleiðandi tölvubúnaðarins vill fyrir 
alla muni halda því leyndu til að verja 
gengi fyrirtækisins á hlutabréfamark-
aði en einn forritaranna vill að Dobbs 
fái að vita sannleikann í málinu. 

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Maður ársins
SJÓNVARPIÐ KL. 20.30



34  19. júlí 2008  LAUGARDAGUR

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

PERSÓNAN

LÁRÉTT
2. vandræði, 6. númer, 8. hamfletta, 
9. mælieining, 11. samanburðarteng-
ing, 12. vanvirðing, 14. reiðmaður, 16. 
í röð, 17. niður, 18. ennþá, 20. tveir 
eins, 21. velta.

LÓÐRÉTT
1. fönn, 3. frá, 4. háll, 5. gæfa, 7. 
sútað skinn, 10. hylur, 13. blaður, 15. 
sjá eftir, 16. húðpoki, 19. núna.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. basl, 6. nr, 8. flá, 9. júl, 11. 
en, 12. ósómi, 14. knapi, 16. hi, 17. 
suð, 18. enn, 20. rr, 21. snúa. 

LÓÐRÉTT:  1. snjó, 3. af, 4. sleipur, 5. 
lán, 7. rúskinn, 10. lón, 13. mas, 15. 
iðra, 16. hes, 19. nú. 

Hrafnhildur Helgadóttir

Aldur: 21 árs.
Starf: myndlistarnemi og listamað-
ur.
Fjölskylda: Ógift og barnlaus en á 
kærasta.
Foreldrar: María Baldursdóttir sem 
vinnur hjá Kaupþing Líf og Helgi 
Helgason, vinnur hjá Vern Holding.
Búseta: Amsterdam.
Stjörnumerki: Tvíburi

Hrafnhildur opnaði í gær listasýningu í 
Gallerí Íbíza Bunker. 

„Þetta er misnotkun á laginu,“ segir 
Sigmar Vilhjálmsson, betur þekkt-
ur sem Simma-hlutinn af Simma og 
Jóa. Í myndskeiði sem gengur um 
vefinn youtube.com er farið yfir 
sögu FL-Group, ris og fall. Undir 
hljómar lagið Er ekki í sambandi í 
flutningi Simma og Jóa, en þar er á 
ferðinni afbökuð útgáfa lagsins 
Verum í sambandi með Sprengju-
höllinni. „Nei þetta myndband er 
ekki á okkar vegum. Samsæris-
kenningar eru ekki hluti af því sem 
við eyðum tímanum í,“ segir 
Simmi. 

Textinn er eftir þá Simma og Jóa 
sjálfa og fjallar um Hannes Smára-
son. Lagið var samið fyrir rúmu ári 
en þá var FL-Group á góðu róli og 

gengi bréfa í fyrirtækinu með 
hæsta móti. „Við ráðumst ekki á 
lítilmagnann. Þarna var Hannes 
Smárason aðalmaðurinn og lagið er 
ádeila á hans hegðun þegar honum 
gekk vel,“ segir Simmi. „Hann var 
ríkur og var að mæta síðastur á 
tónleika sem FL-Group var að 
sponsa og ýmislegt í þeim dúr. Það 
fylgir því samfélagsleg ábyrgð að 
eiga nóg af peningum. Persónulega 
fannst mér Hannes oft haga sér 
kjánalega.“ Simmi segir þá Jóa 
hafa rætt um notkun lagsins í 
myndbandinu og báðir hafi verið 
ósáttir við hana, enda vilji þeir ekki 
tengja sig við samsæriskenningar. 
„Við ræddum hvort við ættum að 
taka lagið útaf heimasíðu Bylgunn-

ar en það er ekki rétta leiðin. Lagið 
var gert og því verður ekki breytt.“
 - shs

Lag Simma og Jóa misnotað

SIMMI OG JÓI Vilja ekki láta tengja sig 
við FL-Group myndband. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

„Hefði ég ekki vaknað fyrir tilvilj-
un á þessum tíma hefði getað kvikn-
að í húsinu,“ segir Ófeigur Björns-
son, gullsmiður á Skólavörðustíg, 
sem varð fyrir þeirri óskemmti-
legu upplifun í vikunni að kveikt 
var í við hús hans á Skólavörðu-
stígnum á meðan fjölskyldan svaf á 
efri hæðinni. Ófeigur stóð svo sann-
arlega undir nafni og kom snarlega 
í veg fyrir að eldurinn gæti breiðst 
út. 

„Þetta gerðist núna aðfaranótt 
fimmtudagsins. Ég vaknaði klukk-
an fjögur og þurfti að fara fram á 
klósett. Ég fann reykjarlykt og 
fann að hún barst utan frá. Þá stóð 
blómapotturinn fyrir utan verslun-
ina í ljósum logum,“ útskýrir Ófeig-
ur, sem býr í sama húsi og verslun 
hans og listhús eru til húsa og hefur 
gert síðastliðin sautján ár. Hann 

dreif sig samstundis út og reif pott-
inn niður af veggnum, þar sem 
hann hangir í grind. „Grindurnar 
eru utan á húsunum með blóma-
pottum til að gleðja borgarana. 
Pottarnir eru fóðraðir að innan með 
einhverjum hampi sem virðist vera 
mjög eldfimur,“ segir Ófeigur. 

Hann segir það ekki fara á milli 
mála að þarna sé um íkveikju að 
ræða. Litlu mátti muna að illa færi, 
því hús Ófeigs er timburhús frá 
árinu 1881. „Ég er með verslun á 
neðri hæðinni, og sýningarsal og 
íbúð á efri hæðinni. Það hefði kvikn-
að fyrst í sýningarsalnum, það er 
timburloft þarna sem nær aðeins út 
yfir götuna og potturinn var undir 
því,“ útskýrir Ófeigur. Hann komst 
síðar að því að einnig hafði verið 
kveikt í blómapotti fyrir utan kaffi-
húsið Mokka þessa sömu nótt, en sá 

eldur dó út af sjálfu sér. „Svo sá ég 
að á milli mín og Mokka hafði verið 
sett veggjakrot neðst á vegginn. 
Það hefur verið úðað í gegnum 
svona skapalón, og þar stendur 
Mermaid. Kannski hafa þetta verið 
sömu aðilar,“ segir Ófeigur, sem 
tengir íkveikjuna þó ekki á nokk-
urn hátt þeirri neikvæðu umræðu 
um miðbæinn sem hefur farið hátt 
upp á síðkastið. 

„Ég held að þetta sé því ekkert 
viðkomandi, og þetta neikvæða 
umtal á ekkert við um Skólavörðu-
stíginn. Það er nánast ekkert 
veggjakrot hérna og fólk ber virð-
ingu fyrir Skólavörðustígnum. 
Þetta hefði getað gerst hvar sem er, 
og það er enginn nema einhver 
ógæfumaður sem gerir svona,“ 
segir Ófeigur. Málið er í rannsókn.

  sunna@frettabladid.is 

ÓFEIGUR BJÖRNSSON: STÓÐ UNDIR NAFNI ÞEGAR KVEIKT VAR Í HÚSINU 

Ófeigur gullsmiður kom í 
veg fyrir bruna og stórtjón

SÉR Á HÚSINU Íkveikjan hefði getað farið töluvert verr ef Ófeigur hefði ekki vaknað fyrir tilviljun um miðja nótt og þannig getað 
komið í veg fyrir útbreiðslu eldsins. Fjölskyldan sefur á efri hæðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Það verður eflaust mikið um ræðuhöld, 
glens og gaman, allavega ætla ég að 
halda ræðu,“ segir handboltakonan og 
sálfræðingurinn Hafrún Kristjánsdótt-
ir, en hún er systir Sigurðar Kára Kristj-
ánssonar lögfræðings og alþingismanns 
Sjálfstæðisflokksins. 

Sigurður Kári mun ganga að eiga Birnu 
Bragadóttur í Dómkirkjunni í Reykja-
vík í dag, en Birna hefur starfað 
sem flugfreyja hjá Icelandair 
um árabil og stundar MBA-
nám við Háskólann í Reykja-
vík. Parið kynntist árið 2005 
í gegnum sameiginlega vini 
sem munu einmitt verða í 
hlutverki veislustjóra í 
Ásmundarsal í dag.

„Rúnar Freyr Gíslason 

leikari er einn besti vinur Sig-
urðar Kára og Selma Björns-
dóttir söngkona er ein besta 
vinkona Birnu, svo það var 

tilvalið að parið tæki að sér veislu-
stjórnina,“ útskýrir Hafrún og 

segir mikla leynd hvíla yfir því 
hver muni flytja tónlistaratriði 

í athöfninni.
„Það er algjört leyndar-

mál hver mun syngja í 
kirkjunni. Stefán Hilm-

arsson er góður vinur 
Sigurðar Kára svo það 
gæti verið hann, en 

annars veit enginn 
hver eða hverjir það 
koma til með að 
verða,“ segir 
Hafrún að lokum, 
spennt fyrir brúð-
kaupinu. 

 - ag

Sigurður Kári gengur í það heilaga

GIFTA SIG Í DAG Sigurður Kári 
Kristjánsson gengur að eiga 

Birnu Bragadóttur í Dóm-
kirkjunni í dag, en brúð-
kaupinu verður fagnað 
í Ásmundarsal 
undir veislustjórn 
hjónanna Rúnars 
Freys Gíslasonar 
leikara og Selmu 
Björnsdóttur 
söngkonu.

Áður en Lofti Atla Eiríkssyni, 
fráfarandi ritstjóra Séð og 
heyrt, var gert að hreinsa 
til á skrifborði sínu höfðu 
yfirboðarar hans hjá 
Birtingi lagt fyrir hann 
tilboð um að taka 
að sér annað starf. 
Það sem Loftur 
Atli vissi hins 
vegar ekki var að 
ef hann myndi 
ekki þiggja það, 
þá yrði reisupass-
anum lyft á loft. 
Þrátt fyrir hærri 
laun afþakkaði Loftur Atli starf-
ið, enda var það ekki eitthvað sem 
kveikti í honum í samanburði við 
það að vera ritstjóri Séð og heyrt. 
Samkvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins mun starfið sem Lofti stóð til 
boða vera fréttastjórastaða á DV. 
Hvort það hafi átt að vera við hlið 
Brynjólfs Þórs Guðmundssonar 
eða í stað hans fylgir hins vegar 
ekki sögunni.

Bryndís Jakobsdóttir, Dísa, er nú 
á tónleikaferð um Ísland. Ný plata 
hennar hefur fengið afbragðs dóma 
en sjálf er hún lítillætið uppmál-
að í viðtali við Föstudagsblað 
Fréttablaðsins og segist hafa verið 
sannfærð um að platan yrði skotin 
í kaf af grimmum krítíkerum. Dísa 
nýtur þess að eiga einhvern mesta 
foringja íslenska tónlistarbransans 
fyrir föður, eða Jakob Frímann 
Magnússon, en það er þó ekki 
hann sjálfur sem er að vasast í 
umboðsmennsku fyrir dóttur sína 
þótt fáir væru betur til þess fallnir. 
Hins vegar sá Jakob í hendi sér að 
ekki dygði einhver veifiskati til þess 
og fékk hvorki meira né minna en 
eitt stykki bæjarstjóra til verksins, 
eða Grím Atlason í Búðardal.
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FRÉTTIR AF FÓLKI
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Við stöndum upp úr 
í nýjustu könnun Capacent

Fréttablaðið er með 41% meiri lestur en 24 stundir 
og 93% meiri lestur en Morgunblaðið

4 4
en Morgunblaðið
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Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgina, 18–49 ára. Könnun Capacent í febrúar–apríl 2008.
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Gerum hús að heimili

JÚLÍTILBOÐ
20% AFSLÁTTUR AF 
ETHNICRAFT-HÚSGÖGNUM 
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Ethnicraft – Júlítilboð



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
Gerðar Kristnýjar

Ísland og Ameríka mætast á flot-
bryggjunni við Hofsána. Þar 

stika bandarískar smástelpur 
fram og aftur og segja kátar: „I’m 
on a catwalk.” Þær dilla sér í 
mjöðmunum eins og fyrirsætur 
sem aldrei hafa migið í saltan sjó 
en finnist manni slíka reynslu 
vanta í ferilskrána býðst tækifær-
ið hér. Þegar þokan leggst yfir 
Hofsós svo enginn sér handa sinna 
skil er hægur vandi að laumast út 
og láta ótrúlegustu drauma ræt-
ast. Þessi staður ætti vel heima í 
einum af þessum bresku sjón-
varpsþáttum um ungan prest eða 
kannski lækni sem snýr aftur í 
þorpið þar sem hann ólst upp. 

HÉR er allt sem þarf; ein kirkja, 
ein verslun, einn skóli, eitt safn, 
einn veitingastaður og að minnsta 
kosti eitt aðkomuskáld. Það er 
hinn hrímhærði Bill Holm sem 
talar við ókunnuga eins og hann 
hafi þekkt þá alla sína ævi og 
lætur fátt setja sig út af laginu. Að 
minnsta kosti sér hann ekki 
ástæðu til að gera hlé á frásögn 
sinni þegar ég læt Barokkmeistar-
ann eftir Margréti Eggertsdóttur 
vaða ofan á könguló sem hættir 
sér yfir stofugólfið. Þegar sögunni 
lýkur ráðleggur Bill mér þó að 
sleppa því að fara til Ástralíu, 
köngulærnar séu öllu fyrirferðar-
meiri þar. 

BILL er af vestur-íslenskum 
ættum og sama á við um kana-
díska ættfræðinginn Nelson Gerr-
ard sem hefst við í Vesturfarasetr-
inu. Þar hefur hann sett upp 
merkilega sýningu á ljósmyndum 
úr fórum Vestur-Íslendinga. Ferm-
ingarbörn, gamalmenni, brúðhjón, 
ungbörn og hermenn horfa hátíð-
leg inn í myndavélina og heil ævi-
saga leynist oft í myndatextum 
Nelsons. Ég laumast til að spyrja 
hann hvort einhver ættingja 
minna hafi flust vestur á sínum 
tíma. Nelson sest við tölvuna og 
skrollar svo langt aftur í aldir að 
undir lokin bera flestir ákaflega 
vafasöm viðurnefni. Enginn Vest-
ur-Íslendingur finnst þó.

ÁHUGI minn á fjarlægum heim-
um hefur samt vaknað og ég leggst 
í bækur um miðla sem sendu fram-
liðna lækna til veikra kvenna. Þeir 
birtust þeim um nætur og fóru 
höndum um brjóst þeirra og lær. 
Allar vöknuðu þær svona líka 
fjallhressar og algjörlega kommu-
lausar næsta morgun. Litlu fyrir 
brottför rekst ég á Nelson sem 
hefur fréttir að færa. Hann hefur 
fundið skyldmenni mín sem héldu 
til Vesturheims og þar sem þau 
voru frá Króksfjarðarnesi tóku 
þau upp nafnið Crawford. Enn og 
aftur, Ísland og Ameríka.

Sumar á Hofsósi
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TINDRA ilmsprittkerti
12 stk.   295,- 495,-

BÄSTIS tjöld f/gæludýr 48x48x40 cm. 
ýmsir litir 595,-/stk. 995,-

PLASTIS uppþvottaburstar
L24 cm ýmsir litir  95,-/stk 150,-

HULDA púðaver 72x72 cm.  
marglitað  295,- 595,-

UNNI motta 70x130 cm 
marglitað  1.290,- 1.690,-

SERVERA bakkar Ø 24 cm
ýmsir litir  195,-/stk. 295,-

MÖRKER vinnulampi
H44 cm grænn  295,- 395,-

SYNTES SKISS skálar 
2 stk. Ø 9 H6 cm/ Ø 7 H7 cm
150,-. 295,-

SKÄMT blómavasar H21 cm.
ýmsir litir  35-/stk. 95,-

KILAN rúmteppi 280x180 cm
blágrænt  2.690,- 3.290,-

VENNY pottaleppar 2 stk. 
ýmsir litir   295,- 395,-

ALEXANDRA metravara
150 cm  195,-/m 295,-

HULDA VILSE sængurverasett 
150x200/50x60 cm. Rautt/hvítt 
1.190,- 1.990,-

ATOLL SPORT himnasæng
marglitað  290,- 490,-

1.990,-
 MÄSEN baðsloppur, tvær stærðir S/M & L/XL
  ýmsir litir verð pr. stk. 2.990,-

MÅLA LYSA sjál�ýsandi málning
6 stk. ýmsir litir  595,- 795,-

ÚTSALA

Í dag er laugardagurinn 19. júlí, 
202. dagur ársins.

3.54 13.34 23.11
13.13 13.19 23.21


