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Ilmandi ritvél frá afa er eftirlæt-
isgripur kvikmyndagerðarkon-
unnar Helgu Rakelar Rafnsdótt-
ur en hún kríaði hana út úr afa 
sínum einungis fjórtán ára 
gömul. 

„Ég fann ritvélina uppi á háa-
lofti hjá afa mínum Gunnl i
Finnss i

ritvél, en hann lét á endanum 
undan. Vélin á sér nú heiðurssess 
á hillu fyrir ofan borðstofuborðið 
á heimili Helgu Rakelar. „Ef ég 
set eitthvað við hliðina á henni þá 
er það mjög vel valið,“ segir
Helga Rakel Hú

Kjötborg sem hún og Hulda Rós 
Guðnadóttir gerðu í sameiningu. 
„Þetta er silfurrefur eftir mynd-
listarkonuna Söru Riil og sérstak-
ur verðlaunagripur að þ íh

Ritvélin frá afa veitir innblástur við störfinOlíu- og prentlykt leggur frá gamalli ritvél sem Helga Rakel Rafnsdóttir kríaði út úr afa sínum á unglings-

árunum og hefur vélin veitt henni innblástur við störf síðan. 

Ritvélina eignaðist afi Helgu Rakelar ungur að árum en silfurrefurinn féll í skaut Helgu Rakelar um síðustu helgi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

EIN  aðferð sem dugar til að pússa fína silfurborðbúnaðinn sjaldnar 
er að bíða ekki alltaf eftir einhverjum sérstökum tækifærum til 
að nota hann heldur gera það oftar. Með auk-inni notkun minnka nefnilega líkurnar á að það falli á borðbúnaðinn.
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Kortið sem 
   kemur þér út
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Vildarpunktar

í september

Gildir af allri veltu

HELGA RAKEL RAFNSDÓTTIR

Sækir innblástur í 
fyrstu ritvél afa síns
• heimili

            Í MIÐJU BLAÐSINS

Afmælið er áfangi
Ólína Þorvarðardóttir 
þjóðfræðingur fagnar 
fimmtugsafmælinu í 
dag.

TÍMAMÓT 18

FASTEIGNIR

Fallegt og vel stað-
sett einbýlishús
Sérblað um fasteignir

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

fasteignir 8. SEPTEMBER 2008

Fasteignasalan Hof hefur til sölu 209,1 fermetra einbýlis-hús á einni hæð miðsvæðis í Hafnarfirði.

E ignin, sem er viðHrauntu

á gólfi, þvottahús með innrétt-ingu, parkettlagt hol og herbergj-agang, samliggjandi stofur, sjón-varpsstofu með parketi, þaðan sem útgengt er á hellulagða ver-önd, eldhús með eikarinnréttiog bú i

tvöfaldur bílskúr með hurðaropn-ara, vatni, hita og rafmagni fylgja með í kaupum. Afstúkuð geymsla er innst í bílskúrnum. Bílaplan er hellulagt og með jó

Falleg og vel staðsett eign með fullbúnum bílskúr

Eigninni fylgir fallegur garður og fullbúinn tvöfaldur bílskúr.

Opið hús í dag milli 18-19

18.400.000 - Laus við kaupsamning.Glæsileg 2ja herb. 57,9 fm. íbúð á 1. hæð með stórum afgirtum sólpalli.  Stutt er í alla þjónustu og afþreyingu, íbúðin er í göngufæri 
við Lindir, Smáratorg og Smáralind. Hreinn tekur á móti gestum.

Ljósalind 10, íbúð 101 - 201 Kóp  
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Telma Róbertsdóttir  Löggiltur fasteignasali

… það borgar sig!

Er eignin þín í öruggum höndum? 
Löggiltir fasteignasalar með þér alla leið. Skráðu eignina þína hjá okkur, það kostar ekkert.Sími 511 5005  www.husin.is

FÓLK Uppboðsvefurinn Selt.is 
hefur verið opnaður og er honum 
ætlað að vera nokkurs konar 
íslensk útgáfa af hinum vinsæla 
vef eBay. „Þetta er konsept sem 
virkar alls staðar og það er engin 
ástæða fyrir því að það virki ekki 
hérna líka,“ segir Sindri Berg-
mann, sem rekur Selt.is ásamt 
Björgvini Guðmundssyni og Óla 
Hauki Valtýssyni.

„Það hefur vantað svona vef 
hérna og við höfum lagt mikla 
vinnu í undirbúninginn. Vefurinn 
er búinn að vera opinn í stuttan 
tíma en við erum búnir að fá miklu 
betri viðtökur en við bjuggumst 
við,“ segir Sindri. - fb / sjá bls 30

Nýr uppboðsvefur opnaður:

Gerðu íslenska 
útgáfu af eBay

Með hana á 
handleggnum
Roland Hartwell lét 

gamlan draum rætast 
og fékk sér stórt tattú 

á handlegg-
inn.

FÓLK 30

SKÚRIR Í BORGINNI   Í dag verða 
suðaustan 5-13 m/s, hvassast 
sunnan og vestan til. Bjart með 
köflum og þurrt norðan til og aust-
an annars skúrir. Hiti 10-16 stig að 
deginum, mildast norðan til.

VEÐUR 4

12 14
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Haukar í 
meistaradeildina
Haukar tryggðu sér 
þátttökurétt í riðla-
keppni meistaradeild-
arinnar með sigri 
á kýpversku liði 
ytra í gær.

ÍÞRÓTTIR 26

Semur goðafræðipönk
Rithöfundurinn Friðrik Erlingsson 
hefur lokið við bókina Þór í heljar-
greipum sem fjallar um þrumu-
guðinn Þór. 

FÓLK 30

JAPAN/AP Þrír ísbirnir í dýragarði 
í Japan hafa breytt um lit og eru 
nú grænir. Þeir byrjuðu að skipta 
litum í júlí eftir sundspretti í 
tjörninni á blettinum sínum.

Mikill hiti í júlí og ágúst gerði 
það að verkum að þörungar hófu 
að myndast á botni tjarnarinnar 
að sögn yfirmanns dýragarðsins, 
Masami Kurobe. Þörungarnir 
festust þá í feldi bjarnanna sem 
orsökuðu litaskiptin.

Kurobe telur að ísbirnirnir 
verði aftur hvítir í nóvember, 
þegar kólnar í veðri og þörunga-
gróðurinn minnkar á tjarnarbotn-
inum. - vsp

Ísbirnir skipta litum í Japan:

Grænir ísbirnir 
í dýragarðinum

GRÆNN ÍSBJÖRN Ísbirnir í dýragarði í 
Japan urðu grænir vegna þörungagróð-
urs í tjörn þeirra.  FRÉTTABLAÐIÐ/APLÖGREGLUMÁL Snorri Magnússon, 

formaður Landssambands lög-
reglumanna, segir að árásum á lög-
reglumenn hafi fjölgað og orðið 
fólskulegri. Ekki verði litið fram-
hjá því að útlendingar eigi þar oft 
hlut að máli sem og í öðrum afbrot-
um. Þetta sé ein af neikvæðum birt-
ingarmyndum alþjóðavæðingar 
sem bregðast þurfi við. 

Fimm Litháar réðust á lögreglu-
mann í fyrrinótt í Kópavogi. Lög-
reglumaðurinn hafði verið kallaður 
á vettvang vegna hávaða í heima-
húsi. Geir Jón Þórisson, yfirlög-
regluþjónn á höfuðborgarsvæðinu, 
segir að þegar lögreglan hafi ætlað 
að handtaka einn af fimmmenning-
unum hafi verið ráðist á einn lög-
reglumannanna. Árásin hafi verið 

mjög fólskuleg en hann mun hafa 
verið skallaður, snúinn niður í gólf-
ið og tekinn hálstaki. Lögregla kall-
aði út aðstoð og þurfti að beita kylf-
um og piparúða til að yfirbuga 
árásarmennina og handtaka þá.

Tölur frá því í janúar sýndu að 
rúmlega sextán prósent fanga í 
íslenskum fangelsum eru útlend-
ingar. Þar af voru Litháar um fjöru-
tíu prósent þeirra. Í janúar á þessu 
ári réðust fimm Litháar á lögreglu-
menn en eftir þau átök þurftu fjórir 
lögreglumannanna að fá aðhlynn-
ingu á sjúkrahúsi og voru tveir 
þeirra fluttir með sjúkrabíl.  Eftir 
árásina var ritað á heimasíðu Lög-
reglufélags Reykjavíkur: „Það 
kemur frekar spánskt fyrir sjónir 
að á sama tíma og því er haldið 

fram að útlendingar séu ekki til 
meiri vandræða en Íslendingar 
kemur það stundum fyrir að það 
eru fleiri útlendingar vistaðir í 
fangageymslum lögreglu en Íslend-
ingar.“ 

Aðeins einn árásarmannanna var 
dæmdur sekur og í 60 daga skil-
orðsbundið fangelsi. Snorra þykir 
furðulegt að Útlendingastofnun 
hafi ekki vísað mönnunum úr landi. 
„Þá sérstaklega þegar nýbökuðum 
kenískum feðrum og filippseyskum 
flökurum úr Þorlákshöfn er gert að 
fara úr landi án nokkurs fyrirvara.“ 
Hann segir það komi útlendinga-
hatri ekki við að óska þess að hægt 
væri að koma brotamönnum sem 
ekki eiga hér ríkisfang úr landi. 
 - kdk 

Lögregla telur að oftar 
eigi að beita brottvísun
Fimm Litháar réðust á lögreglumann í Kópavogi um helgina. Formaður Lands-

sambands lögreglumanna vill að erlendum brotamönnum verði vísað úr landi. 

VESTMANNAEYJAR Þær Sunna 
Georgsdóttir og Anna Marý Guð-
mundsdóttir fundu fjórar pysjur í 
fyrrakvöld og komu með þær í 
vigtun í Náttúrugripasafnið í 
Vestmannaeyjum. 

Allir sem finna lundapysjur fara 
og vigta þær á Náttúrugripasafn-
inu. Þetta kallast pysjueftirlitið og 
er gert til þess að rannsaka lunda-
stofninn í Vestmannaeyjum.

„Það verður lítið af pysjum í ár. 
Þær eru eiginlega allar dauðar,“ 
segir Erpur Snær Hansen, líffræð-

ingur og umsjónarmaður rann-
sókna á lundanum við Náttúru-
stofnun Suðurlands.

Náttúrustofnun Suðurlands hefur 
fylgst með 226 hreiðrum undanfar-
ið. Pysjurnar hafa drepist hratt að 
sögn Erps og aðeins eru um tuttugu 
prósent af þeim eftir í holunum. 

„Þær sem eftir eru eru svo smáar 
að þær eiga ekki mikla lífsvon. 
Algjör aflabrestur hefur verið und-
anfarin ár því það hefur ekki verið 
nóg um síli og þá drepast pysjurnar 
bara úr hungri,“ segir Erpur. - vsp

Ungar stúlkur fönguðu pysjur í Vestmannaeyjum í fyrrakvöld:

Nánast allar pysjur dauðar

Í LAUSU LOFTI  Fjöldi fólks lagði leið sína í Sirkus Agora sem var með sýningar við Smáralind um helgina.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LUNDAPYSJUR Þær Sunna Georgsdóttir 
(í grænni peysu) og Anna Marý Guð-
mundsdóttir með lundapysjur.
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Veldu létt
... og mundu eftir 
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Hallgrímur, væri endaþarmur-
inn þá í Mývatni?

„Nei, endaþarmurinn er í Víti og 
blæðingar fara fram á Skeiðarár-
sandi.“

Hallgrímur Helgason líkti Íslandi við 
liggjandi konu í viðtali við Fréttablaðið 
í fyrradag. Sagði hann að Eyjafjörður 
væri klofið og jöklarnir brjóstin. Á botni 
Mývatns er sjaldgæfur kúluskítur.

VÍN, AP Samtök olíuframleiðenda, 
OPEC, íhuga nú að draga úr 
olíuframleiðslu til þess að hækka 
heimsmarkaðsverð. 

Verð á hráolíu hefur lækkað um 
næstum því 30 prósent frá því í 
júlí þegar það náði 150 banda-
ríkjadölum á tunnu. Nú er verðið 
á tunnu um 106 bandaríkjadalir 
og hafa sumar aðildarþjóðir 
OPEC, Íran og Venezúela þeirra á 
meðal, lagt til að fari verðið í 100 
bandaríkjadali verði dregið úr 
framleiðslu. Sádi-Arabar, ein 
helsta olíuframleiðsluþjóð heims, 
hafa þó enn ekki samþykkt 
þennan ráðahag og því ólíklegt að 
af honum verði að sinni. - vþ

Samtök olíuframleiðenda:

Íhuga samdrátt 
í framleiðslu

SAMGÖNGUR Tveggja sæta flugvél 
af gerðinni Piper Super Cub 
fipaðist í flugtaki á flugvellinum 
á Melgerðismelum í Eyjafjarðar-
sveit í hádeginu í gær. Varð 
flugmaður vélarinnar að lenda 
strax eftir flugtak.

Tveir voru um borð, flugmaður 
og farþeginn. Farþeginn fór á 
sjúkrahús að sjálfsdáðum en fékk 
að fara heim að lokinni læknis-
skoðun. Rannsóknarnefnda 
flugslysa er með málið til 
rannsóknar. - vsp

Flugatvik á Akureyri:

Flugvélin fipað-
ist í flugtakinu

NOREGUR Stórbruni varð í norska 
bænum Björgvin aðfaranótt 
sunnudags. Samkvæmt norska 
dagblaðinu Aftenposten urðu 
fimm hús eldinum að bráð, þar af 
eru tvö þeirra gjörónýt. 

Alls 42 slökkviliðsmenn úr 
bænum börðust við eldinn, en 
einnig lögðu slökkvilið nærliggj-
andi bæjarfélaga til krafta sína. 
Húsin sem brunnu eru timburhús 
frá 17. öld og teljast til ómetan-
legra fornminja. Tólf manns 
björguðust úr húsunum án 
teljandi áverka, en slökkviliðið 
hefur enn ekki viljað útiloka að 
einhverjir hafi orðið eftir í 
húsunum og þar með orðið 
eldinum að bráð.  - vþ

Stórbruni í Björgvin:

Tólf sluppu 
lítið meiddir

VESTMANNAEYJAR Kveikt var í 
brotajárni og plastkörum í Sorpu í 
Vestmannaeyjum í gærkvöldi. Að 
sögn lögreglu gekk slökkvistarf 
vel. Enginn er grunaður sem 
stendur. Einnig var kveikt í 
Keikókvínni og veitingastaðnum 
Lundanum í Vestmannaeyjum um 
helgina. Á Lundanum var kveikt í 
þakplötum aðfaranótt laugardags.

„Dyraverðirnir voru fljótir til 
og slökktu þetta,“ segir Jón Ingi 
Guðjónsson, veitingamaður á 
Lundanum. Brennuvargarnir 
náðust ekki. Jón Ingi segist hafa 
tilkynnt um brunann vegna 
atviksins í Keikókvínni ef ske 
kynni að atvikin tengdust.  - vsp

Íkveikjur í Vestmannaeyjum:

Þrjár íkveikjur 
á einni helgi

RUSLIÐ BRENNUR Kveikt var í brotajárni 
og plastkörum í Sorpu í Vestmannaeyj-
um í gærkvöldi. Skemmdir voru minni 
háttar.  MYNDIR/ÓSKAR

FLÓTTAFÓLK Hópur palestínsks flóttafólks lendir í 
kvöld í Keflavík og fer þaðan rakleiðis á Akranes. 
Um er að ræða 29 manns, konur og börn þeirra, sem 
áður dvöldu í Al Waleed-flóttamannabúðunum í Írak.

Koma fólksins er liður í áætlun ríkisstjórnarinnar 
um móttöku flóttafólks, en samkvæmt henni verður 
tekið á móti 20-30 árlega. Flóttamannanefnd lagði, í 
samvinnu við Flóttamannastofnun Sameinuðu 
þjóðanna, til að tekið yrði á móti flóttafólki frá Al 
Waleed-búðunum í ár.

Flóttafólksins bíða íbúðir sem Akranesbær hefur 
séð um að útvega og hefur Akranesdeild Rauða 
krossins séð um að koma upp húsbúnaði, ásamt því 
að safna fötum.

Þrjár stuðningsfjölskyldur verða hverri flóttafjöl-
skyldu til hjálpar á Akranesi, auk einnar í Reykja-
vík. Þeirra hlutverk verður að styðja fólkið í nýju og 
gerókunnu umhverfi.

Íslenska kerfið til móttöku flóttafólks, með 
aðkomu ríkis, sveitarfélags og Rauða krossins, hefur 
vakið mikla athygli hjá Sameinuðu þjóðunum. Þar er 
horft til þess að taka upp svipað kerfi með stuðn-
ingsfjölskyldum.

Palestínska flóttafólkið lendir í Keflavík seint í 
kvöld. - kóp

Hópur palestínsks flóttafólks lendir í Keflavík í kvöld á leið á Akranes:

Flóttafólkið kemur í kvöld

UNDIRBÚNINGUR Rauði krossinn stóð fyrir kynningarfundi fyrir 
stuðningsfjölskyldur flóttafólksins í síðustu viku.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

FJÁRMÁL Henry Paulson, fjármála-
ráðherra Bandaríkjanna, hefur 
sagt stjórnendum fjármögnunar-
sjóðanna Freddie Mac og Fannie 
Mae upp. Þeir sem taka við eru 
Herbert Allison og David Moffett. 
Þetta kom fram á blaðamanna-
fundi í gær. 

Ríkisstjórn Bandaríkjanna til-
kynnti í gær að hún muni taka yfir 
fjármögnunarsjóðina vegna fjár-
hagsvanda þeirra. Hlutabréf í Fan-
nie Mae hafa fallið um 66 prósent 
síðan í júní og Freddie Mac hefur 
fallið um 69 prósent. 

„Nauðsynlegt er að grípa til 
aðgerða,“ sagði Paulson á blaða-
mannafundinum í gær. 

Hann sagði að auki að efnahagur 

Bandaríkjanna mundi ekki rétta 
úr sér fyrr en búið væri að binda 
enda á húsnæðisvanda landsins.

Fjármálaráðuneytið tilkynnti 
forsetaframbjóðendunum Barack 
Obama og John McCain um yfir-
tökuna í gær, áður en þetta var til-
kynnt í fjölmiðlum, herma heim-
ildir vestanhafs. Stjórnendum 
sjóðanna var hins vegar tilkynnt 
um yfirtökuna á föstudaginn.

Sjóðirnir hafa verið í einkaeigu 
en reknir að hluta til fyrir almanna-
fé. Þeir fjármagna flest húsnæðis-
lán Bandaríkjamanna. Paulson 
vildi ekki segja hve mikið yfirtak-
an mundi kosta bandaríska skatt-
greiðendur á blaðamannafundin-
um í gær.  - vsp

Stjórnendum Fannie Mae og Freddie Mac sagt upp í gær:

Efnahagur Bandaríkjanna 
veltur á húsnæðisvandanum

Á BLAÐAMANNAFUNDI Henry Paulson, 
fjármálaráðherra Bandaríkjanna, 
tilkynnti á blaðamannafundi í gær að 
stjórnendum Fannie Mae og Freddie 
Mac yrði sagt upp.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

INNFLYTJENDAMÁL Málamynda-
hjónaböndum milli Íslendinga og 
erlendra ríkisborgara hefur fjölg-
að verulega síðustu árin. Þrýsting-
ur hefur aukist á reglur Útlend-
ingastofnunar. Fólk lætur reyna á 
reglurnar hvort ekki tekst að fá 
ættingja og vini til landsins nú 
þegar það er ekki lengur einfalt 
fyrir fólk utan ESB. 

Haukur Guðmundsson, starf-
andi forstjóri Útlendingastofnun-
ar, segir að þessi þróun hafi farið 
vaxandi síðustu árin. Fyrir þrem-
ur árum hafi „stífur EES-forgang-
ur“ verið tekinn upp á vinnumark-
aði og þá hafi möguleikar margra 
á að fá til sín systkini og aðra ætt-
ingja breyst. Fram að þeim tíma 
hafi ekki reynt mikið á reglur. 

„Ef einhver vildi fá ættingja til 
sín var alltaf hægt að redda 
honum verkamannavinnu í þeim 
hagvexti sem hér var þannig að 
reglur um vegabréfsáritun, maka-
leyfi og slíkt skiptu ekki miklu 
máli. Hver sem var gat fengið 
dvalar- og atvinuleyfi, fengið 
vinnu og sest hér að,“ segir Hauk-
ur, „en nú gildir það ekki lengur. 
Hingað kemst enginn án þess að 
vera viðurkenndur sérfræðingur 
af Vinnumálastofnun,“ segir hann 
og bendir á að mjög stór hópur 
útlendinga uppfylli ekki það skil-
yrði. 

„Þá fara menn að láta reyna á 
ýmislegt annað, sækja til dæmis 
um au pair-leyfi. Menn standa 
frammi fyrir spurningunni um 
það hvernig eigi að fá ættingja til 
landsins og þá eykst þrýstingur á 
allar okkar reglur. Við finnum 
fyrir því að það er verið að sækja 

um ýmis leyfi á hæpnari forsend-
um en áður vegna þess að menn 
hafa ekki lengur þá einföldu og 
opnu leið að sækja um dvalar- og 
atvinnuleyfi eftir að hafa reddað 
ættingja sínum vinnu,“ segir 
hann. „Okkar reynsla sýnir að 
eftir að aðgangur hefur þrengst 
þá ganga menn lengra í að sækja 
um ýmis önnur leyfi, námsmanna-
leyfi, au pair-leyfi og makaleyfi.“

Haukur segir að það sé „klár-
lega okkar tilfinning að í auknum 
mæli sé sótt um önnur leyfi á 
dálítið hæpnum forsendum,“ 
segir hann og bendir á að ólögleg 

dvöl og ólögleg atvinnuþátttaka 
sé miklu raunhæfari hætta í þjóð-
félagi þar sem mikið er af útlend-
ingum í löglegri dvöl en í eins-
leitu þjóðfélagi eins og var áður 
hér á landi. Hann hefur á tilfinn-
ingunni að ólögleg dvöl og ólögleg 
atvinnuþátttaka sé ekki umfangs-
mikið vandamál hér í samanburði 
við aðrar þjóðir en þó raunhæft 
og raunverulegt vandamál sem 
þurfi að bregðast við. Ekki sé um 
hefðbundið verkefni lögreglunn-
ar að ræða en lögreglan beiti sér í 
vaxandi mæli. 

ghs@frettabladid.is

GANGA LENGRA „Okkar reynsla sýnir að eftir að aðgangur hefur þrengst þá ganga 
menn lengra í að sækja um ýmis önnur leyfi, námsmannaleyfi, au pair-leyfi og 
makaleyfi,“ segir Haukur Guðmundsson, starfandi forstjóri Útlendingastofnunar. 

Málamyndahjóna-
böndum fjölgar
Málamyndahjónaböndum hefur fjölgað á Íslandi eftir að stífur EES-forgang-

ur var tekinn upp. Þrýstingur hefur aukist á reglur Útlendingastofnunar. Fólk 

reynir að fá ættingja frá þriðja landi á hæpnari forsendum en áður.

LÖGREGLUMÁL Karlmaður var í 
gær fluttur á slysadeild eftir að 
hafa verið stunginn með hnífi í 
lærið. 

Lögreglan fékk tilkynningu 
um klukkan hálf tvö í gær frá 
manni sem sagði að hópur 
manna væri að reyna að brjótast 
inn á heimili hans á Mánagötu í 
Reykjavík. 

Þegar lögregla kom á staðinn 
voru árásarmennirnir horfnir af 
vettvangi en sá sem kallaði 
lögreglu á staðinn var með 
stungusár á læri. Sá slasaði var 
fluttur á slysadeild en meiðsl 
hans reyndust ekki alvarleg. 
Síðar um daginn höfðu þrír 
menn verið handteknir vegna 
málsins. Samkvæmt upplýsing-
um Fréttablaðsins eru mennirnir 
allir frá Póllandi. Þeir eru taldir 
hafa verið undir áhrifum áfengis 
þegar árásin átti sér stað.   - kdk  

Árás á Mánagötu:

Brutust inn og 
stungu mann í 
lærið með hníf

SPURNING DAGSINS
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Hef opnað lækningastofu 
í Uppsölum Kringlunni 

Tímapantanir í 
síma 568 68 11

Garðar Guðmundsson
Heila- og taugaskurðlæknir

gardar.uppsalir@gmail.com
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VÆTA Í 
KORTUNUM   
Í dag og næstu 
daga má reikna 
með rigningu eða 
skúrum á land-
inu sunnan og 
vestanverðu og á 
miðvikudaginn eru 
horfur á að hún 
nái líka norður yfi r 
land. Það verður 
vindasamt við 
suður- og vestur-
ströndina í dag og 
á morgun en þar 
lægir á miðvikudag.

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

EFNAHAGSMÁL Jónas Haralz, hag-
fræðingur og fyrrverandi banka-
stjóri, segir stóriðjuframkvæmdir 
ekki leysa þann efnahagsvanda 
sem steðji að þjóðinni. 

Jónas var gestur í Silfri Egils í 
gær og fór þar gagnrýnum orðum 
um ástand mála. Í samtali við 
Fréttablaðið segir hann stjórn-
málamenn allt of gjarna á að grípa 
til þess sem hendi sé næst. „Menn 
sjá að hér eru erfiðleikar og grípa 

til þess að reisa 
eitt stykki orku-
ver. Það skapar 
atvinnu og dreg-
ur úr vandanum, 
en þá eru menn 
ekki að taka á 
grundavallar-
vandanum,“ 
segir Jónas.

Pétur Blöndal, 
formaður efna-
hags- og við-
skiptanefndar 
Alþingis, tekur 
undir þetta. 
„Stóriðjufram-
kvæmdir eru í 
sjálfu sér engin 
lausn á efna-
hagsvanda. Ein-
staka virkjana-

framkvæmdir geta verið 
smáplástur á sárið og hjálpað til 
við að milda áhrifin. En ég horfi 
ekki á þær sem lausn á einhverjum 
vanda. Við eigum hins vegar að 
nýta auðlindir þjóðarinnar,“ segir 
Pétur.

Jónas segir skorta samráð á milli 
Seðlabankans og stjórnvalda. Þá 
telur hann að það hafi verið mistök 

að leggja Þjóðhagsstofnun niður. 
„Það vantar góða ráðleggjandi 
stofnun til að starfa með stjórn-
málamönnum og aðstoða þá við að 
ná utan um heildarmyndina. Þjóð-
hagsstofnun gegndi því hlutverki.“

Þá segir Jónas margar ákvarð-
anir ríkisstjórnarinnar hafa gert 
Seðlabankanum erfitt fyrir að ná 
markmiðum sínum. „Einstaka 
efnahagsákvarðanir hafa verið 
þvert gegn stefnu bankans og 
ákvarðanir í húsnæðismálum voru 
sennilega þær verstu sem hægt 
var að taka,“ segir Jónas og vísar 
til níutíu prósenta lána Íbúðalána-
sjóðs. Hann telur að sækja eigi um 
aðild að Evrópusambandinu og láta 
reyna á myntbandalag.

Pétur er ósammála því. „Það 
þarf að breyta neyslumynstri þjóð-
arinnar. Ef evran er tekin upp án 
þess, þá kaupum við okkur bara 
þrjá jeppa í stað tveggja, vegna 
lágra vaxta. Þá mundi atvinnuleysi 
aukast þar sem ekki er hægt að 
grípa til gengisfellinga, til dæmis í 
kjölfar óskynsamlegra kjarasamn-
inga.“

Hann segir að einstaka ákvarð-
anir ríkisstjórnarinnar um skatta-
lækkanir megi gagnrýna. Þær hafi 
þó ekki haft jafnmikil áhrif og ótt-
ast var og í raun skilað hærri skött-
um. „Það voru sennilega líka mis-
tök að leggja Íbúðalánasjóð ekki 
strax niður.“

 kolbeinn@frettabladid.is

Stóriðja leysir ekki 
efnahagsvandann
Jónas Haralz hagfræðingur segir að stóriðja leysi ekki þann efnahagsvanda sem 

steðji að þjóðinni. Pétur Blöndal segist sammála því. Ósammála um að evran 

mundi leysa vandann. Jónas segir mistök að leggja Þjóðhagsstofnun niður.

PÉTUR H. BLÖNDAL

JÓNAS HARALZ

ÁLVER ALCOA Á REYÐARFIRÐI Formaður efnahagsnefndar segir stóriðjuframkvæmdir 
í sjálfu sér ekki vera lausn á efnahagsvandanum.

WASHINGTON, AP Forsetaframbjóð-
andi demókrata, Barack Obama, 
skaut föstum skotum að John 
McCain, forsetaframbjóðanda rep-
úblikana, og varaforsetaefni hans, 
Söru Palin, í ræðu sem hann hélt í 
Indiana-ríki á laugardag. Obama 
varaði við efnahagsstefnu þeirra 
McCains og Palin, sem hann telur 
ekki til þess fallna að koma banda-
rískum efnahag til bjargar. Obama 
sagði enn fremur að almenningur 
ætti ekki trúa fullyrðingum 

McCains og Palin um að þau hygð-
ust bylta spilltu stjórnkerfi Wash-
ington-borgar með stjórnarháttum 
sínum. Obama minnti á að Rep-

úblikanaflokkurinn hefði verið við 
völd í landinu síðastliðin átta ár 
með dyggri aðstoð McCains og því 
væri ekki líklegt að hann hygði á 
skipulagsbreytingar.

Ummæli Obama komu í kjölfar 
þess að báðir forsetaframbjóðend-
ur brugðust við fréttum af yfirtöku 
bandaríska seðlabankans á fjár-
mögnunarsjóðunum Fannie Mae 
og Freddie Mac. McCain taldi mik-
ilvægt að nýta tækifærið og endur-
skipuleggja sjóðina, en Obama 
sagði að við yfirtökuna og eftirköst 
hennar yrði að gæta þess að setja 
hagsmuni skattgreiðenda og hús-
næðiskaupenda í forgang.  - vþ

Barack Obama skaut föstum skotum að John McCain:

Knýr ekki fram breytingar

BARACK OBAMA Telur John McCain ekki 
líklegan til þess að breyta bandarísku 
samfélagi.

MAROKKÓ, AP Condoleezza Rice, 
utanríkisráðherra Bandaríkjanna, 
hefur sent frá sér fullyrðingu um 
að samskipti á milli bandarískra 
og íraskra stjórnvalda séu bæði 
opin og gagnsæ. 

Fullyrðingin kemur í kjölfar 
ásakana blaðamannsins og 
rithöfundarins Bob Woodward í 
garð bandarísku ríkisstjórnarinn-
ar varðandi njósnir um Nouri al-
Maliki, forsætisráðherra Íraks, 
og aðra háttsetta íraska embætt-
ismenn. Ali al-Dabbagh, talsmað-
ur írösku stjórnarinnar, sagði að 
ef njósnirnar væru staðreynd 
kæmu Bandaríkjamenn fram við 
Íraka eins og óvini. - vþ

Condoleezza Rice um Írak:

Opin og gagn-
sæ samskipti

CONDOLEEZZA RICE Utanríkisráðherrann 
fullyrðir að samskipti bandarískra og 
íraskra stjórnvalda séu opin og gagnsæ.

VIRKJANIR Hugmyndir um virkjun 
við Bjalla, ofarlega í Tungnaá, 
hafa ekki komið á borð iðnaðar-
ráðuneytisins. Þetta staðfestir 
Einar Karl Haraldsson, aðstoðar-

maður Össurar 
Skarphéðins-
sonar iðnaðar-
ráðherra.

Katrín 
Júlíusdóttir, 
formaður 
iðnaðarnefndar, 
segist fyrst hafa 
heyrt um Bjalla-
virkjun í 
fjölmiðlum. 

„Þetta sýnir mikilvægi þess að 
hafa rammaáætlun í stað ein-
stakra ákvarðana.“ Landsvirkjun 
lagði í síðustu viku til að Bjalla-
virkjun yrði tekin inn í rammaá-
ætlun um nýtingu vatnsafls og 
jarðvarma. Hugmyndir um 
virkjunina eru 30 ára gamlar. - kóp

Kannast ekki við Bjallavirkjun:

Koma af fjöll-
um um virkjun

Auglýst eftir sáttasemjara
Embætti ríkissáttasemjara er laust 
til umsóknar. Skipað er í embættið 
til fimm ára, frá 1. nóvember 2008. 
Ríkissáttasemjari annast sáttastörf 
í vinnudeilum milli launafólks og 
félaga þess annars vegar og atvinnu-
rekenda og félaga þeirra hins vegar. 
Umsóknir skulu berast félags- og 
tryggingamálaráðuneytinu, Hafnar-
húsinu við Tryggvagötu, 150 Reykja-
vík, eigi síðar en fyrsta október.

STJÓRNSÝSLA

Skjám stolið í Hafnarfirði
Þrjú innbrot voru framin í Hafnarfirði 
aðfaranótt sunnudags. Ránsfengurinn 
var fjórir tölvuskjáir. Brotist var inn í 
eitt fyrirtæki á Hvaleyrarbraut. Einnig 
var brotist inn í Flensborgarskóla og 
Álftanesskóla. Ekki er búið að hand-
taka neinn vegna málsins en það er í 
rannsókn.

Datt niður af svölum
Karlmaður datt niður af svölum í 
íbúðarhúsi á Egilsstöðum. Maðurinn 
var fluttur á sjúkrahús en ekki er talið 
að um mjög alvarlega áverka sé að 
ræða.

Fóru of langt í fjöruna
Draga þurfti fólksbifreið upp úr vatni 
við Hvalnes í gær. Bíllinn var frá 
bílaleigu og farþegarnir voru erlendir 
ferðamenn. Höfðu þeir reynt um 
of að seilast í fjörunni en flóðið var 
þeim ofviða. Kalla þurfti til björgun-
arsveit. Farþegar sluppu ómeiddir en 
bifreiðin skemmdist lítillega.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Forsetakosningar
20082008

LÖGREGLUMÁL Ungi maðurinn sem 
fannst lífshættulega slasaður 
við gatnamót Höfðatúns, 
Laugavegar og Skúlagötu 
snemma á laugardagsmorgun er 
enn í lífshættu samkvæmt 
upplýsingum Fréttablaðsins.

Maðurinn er á þrítugsaldri og 
var hann höfuðkúpubrotinn og 
hafði hlotið miklar heilablæð-
ingar. Hann gekkst undir tvær 
aðgerðir sama dag og hann 
fannst. Lögregla biður alla sem 
geta gefið upplýsingar um málið 
eða urðu varir við mannaferðir 
á svæðinu frá klukkan sex til 
hálf átta á laugardagsmorguninn 
að hafa samband í síma 444-
1100.

 - kdk 

Fannst lífshættulega slasaður:

Enn í lífshættu 

KATRÍN JÚLÍUS-
DÓTTIR

GENGIÐ 05.09.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Sterlingspund 
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Dönsk króna
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Japanskt jen 
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Nánari dagskrá og skráning á skyrr.is.  

Í dagskrárlok hefst kvöldveisla með villtum veitingum, 
töfrandi tónum og sniðugum skemmtiatriðum.

569 5100
skyrr@skyrr.is

Allt á
einum stað

Dr. Trausti Kristjánsson, Google

Google og Wiki-veröldin
Dr. Trausti er þróunarstjóri talgreiningar hjá Google. Hann mun í fyrri lykilræðu 
Haustráðstefnu atvinnulífsins greina frá helstu verkefnum sínum hjá Google, 
segja frá óvenjulegu vinnuumhverfinu og skyggnast inn í framtíðina. Dr. Trausti 
starfaði áður hjá IBM. Hann er rafmagnsverkfræðingur frá HÍ og með doktorspróf 
í tölvunarfræði frá Kanada.

 
Framtíð Microsoft Dynamics NAV
Jesper Lachance Ræbild

Microsoft Dynamics NAV - Innleiðing 
Gunnar Þór Gestsson

Viðskiptatengsl með Microsoft Dynamics CRM
Peter Østergaard

Microsoft Dynamics CRM - Innleiðing 
Bjarmi Guðlaugsson

SharePoint 2007 - Reynslusögur notenda
Ingunn Guðmundsdóttir og Sigurgeir B. Geirsson

Áætlanagerð opinberra aðila með Oracle Hyperion
Jes Jessen

Eignakerfi í Oracle OEBS
Aðalsteinn Helgason
 
Nýtt umsókna- og ráðningakerfi
Starkaður Örn Arnarson
 
Innkaupakerfi í Oracle OEBS
Þröstur Þór Fanngeirsson
 
Greiðslukerfi í OEBS 12
Gestur Traustason
 
DBI í Oracle OEBS
Jón Bjarni Emilsson og Chabane Ramdani
 
Samhæfing upplýsinga í vöruhúsi gagna
Þórbergur Ólafsson  
 
Stefnur og straumar í viðskiptagreind
Jón Bjarki Gunnarsson
 
Sýndarvöruhús í viðskiptagreind
Alejandro Serrano Garcia
 
Business Object Xcelsius
Alejandro Serrano Garcia
 
Business Objects fyrir SAP
Jón Bjarki Gunnarsson
 
Klónun gagnagrunna með RMAN
Gísli Geir Gylfason
 
Rafræn skilríki á bankakortum
Haraldur Bjarnason
 
20 leiðir til að afhjúpa trúnaðargögn
Ebenezer Þ. Böðvarsson

Marcus Murray, TrueSec

Live Hacking
Marcus er eini Svíinn sem ber titilinn Microsoft Security MVP (Microsoft 
Valued Professional). Hann er heimsþekktur fyrirlesari sem hefur sérhæft sig 
í öryggislausnum fyrir Microsoft-umhverfið með áherslu á öryggisúttektir og 
varnir gegn árásum. Marcus heldur lykilræðu sem ber heitið „Live Hacking“ og mun 
sýna hvernig tölvuþrjótar ráðast á Microsoft Windows umhverfi og brjótast inn á 
staðarnet viðkomandi fyrirtækis. Á ráðstefnunni verður í framhaldinu farið yfir 
hvað fyrirtæki þurfa að gera til að geta varist tölvuinnbrotum af þessu tagi.

Haustráðstefna 
atvinnulífsins
Haustráðstefna Skýrr 2008 verður haldin á Hilton 
Nordica Reykjavík hótel, föstudaginn 12. september. 
Þetta er stærsta upplýsingatækniráðstefna ársins. 

Fimm fyrirlestralínur
 Microsoft-viðskiptalausnir
 Oracle-grunntækni
 Oracle-viðskiptalausnir
 Viðskiptagreind
 Öryggislausnir

Útvistun 
verkferla með 
Oracle BPO
Leif Rasmussen
Oracle

Hyperion – Essbase 
og Planning í 
hnotskurn
Michael Schrader
Oracle

Skilvirkni er frá 
Venus, stjórnun 
er frá Mars
Frank Buytendijk
Oracle
 

Samskipti með 
Microsoft Office 
Communicator
Eric Heinen
Microsoft

Hópvinna og 
samvinna með 
SharePoint 2007
Jesper Osgaard
Microsoft

Rafrænar 
undirskriftir 
á vef
Rod Crook
Ascertia
 

Örugg 
starfsmannakort
Daniel Hjort
HID

Áætlanagerð 
með Microsoft 
Performance 
Point Server
Marco Manuello
Microsoft
 

Samhæfing 
gagna með Oracle 
Data Integrator
Christian 
Christiansen
Oracle
 

Öryggið tryggt 
með Oracle 
Security 
Masterclass
Pete Finnigan

Hvaða nýjungar 
eru í Oracle 
11gR2?
Kim Estrup
Oracle

Dulritun á 
WAN-víðneti
William Mabon
Safe Net



6  8. september 2008  MÁNUDAGUR

Allir velkomnir!

Hver er stefna
meirihlutans í
borgarstjórn?
Hádegisverðarfundur í Valhöll
miðvikudaginn 10. september kl. 11.45 – 13.15

Frummælendur:
Hanna Birna Kristjánsdóttir 
borgarstjóri og Óskar Bergsson, 
formaður borgarráðs.

Fundarstjóri:
Sólveig Pétursdóttir
fyrrverandi forseti Alþingis 
og formaður sveitarstjórnar- 
og skipulagsnefndar.

Að fundinum stendur
sveitarstjórnar- og skipulagsnefnd.

Á að ganga að launakröfum 
ljósmæðra?
Já   87,2%
     Nei   12,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú hlynnt(ur) fyrirhugaðri 
Bjallavirkjun?

Segðu skoðun þína á visir.is

VÍSINDI Stærsti hraðall heims, 
Large Hadron Collider, sem rann-
saka á smæstu agnir heims, verð-
ur gangsettur á miðvikudaginn 
skammt utan við Genf í Sviss. Til-
gangurinn er að skapa sömu 
aðstæður og voru við Miklahvell.  

Efasemdar-
menn segja að 
rannsóknirnar 
geti orsakað 
heimsenda. 

„Engin hætta 
er á heims-
enda, það er 
tóm vitleysa,“ 
segir Þorsteinn 
Sæmundsson 
stjörnufræð-
ingur.

„Þetta er 
merkileg til-
raun sem á að 
gera með þessu 
tæki og mörg-
um spurning-
um verður 
vafalaust svar-
að um gerð 
heimsins,“ 
segir Þor-

steinn.
Fyrstu öreindunum verður skot-

ið í gagnstæðar áttir á ljóshraða á 
miðvikudaginn inn í hraðal. Mán-
uði síðar munu öreindirnar sam-
einast og úr verður árekstur. 

Með árekstrinum á að rannsaka 
öreind, svokallaða Higgis-eind, 
sem menn hafa aldrei séð en vitað 
er að hún hefur verið til. Eindin 
mun til dæmis útskýra af hverju 
hlutir hafa þyngd.

„Megintilgangurinn með verk-
efninu er að afla nýrra gagna um 
heiminn og hjálpa okkur að skilja 
hvað gerðist á fyrstu sekúndu-
brotunum eftir Miklahvell,“ segir 
Þorsteinn Vilhjálmsson, prófessor 
í eðlisfræði og ritstjóri Vísinda-
vefjarins.

Við verkefnið starfa átta þús-
und eðlisfræðingar frá áttatíu 
löndum. Kostar hraðallinn um 320 
milljarða króna og er verkefnið 
undir stjórn Kjarneðlisvísinda-
stofnun Evrópu, CERN. Hraðall-
inn hefur verið í smíðum síðan 
árið 2003 en vísindamenn hafa 
beðið óþreyjufullir eftir þessu 
verkefni í tvo áratugi.

Efasemdarmenn hafa talið að 
við áreksturinn muni myndast 
nokkur lítil svarthol sem muni 
smám saman eyða jörðinni. Af því 
tilefni kærðu efasemdarmennirn-
ir verkefnið til bandarískra dóm-
stóla og til Mannréttindadómstóls 
Evrópu til að fá lögbann á rann-
sóknina. Kærunum var vísað frá.

„Ef svarthol gæti myndast við 
þessa tilraun væru svarthol alltaf 
að myndast í heiminum,“ segir 
Þorsteinn Vilhjálmsson og bætir 
við að engir alvöru vísindamenn 
telji að svartholin muni myndast. 
 vidirp@frettabladid.is

Engin hætta á heimsendi 
við endursköpun Miklahvells
Gangsetja á stærsta hraðal heims á miðvikudag. Tilgangurinn er að skapa sömu aðstæður og voru við 

Miklahvell. Efasemdarmenn segja þetta geta orsakað heimsendi. Íslenskir vísindamenn vísa því á bug.

ÞORSTEINN 
SÆMUNDSSON

ÞORSTEINN 
VILHJÁLMSSON

HRAÐALLINN Hann mun skjóta öreindum á ljóshraða í gegnum göngin sem sjást á 
myndinni. Við það munu skapast svipaðar aðstæður og við Miklahvell.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SAMFÉLAGSMÁL Göngum saman-
hópurinn stóð í gær fyrir göngum 
til styrktar rannsóknum á brjósta-
krabbameini. Göngurnar fóru 
fram á þremur stöðum á landinu, 
í Reykjavík, á Akureyri og á Ísa-
firði, og fór þátttaka fram úr 
björtustu vonum þrátt fyrir 
vindasamt og blautt veður sunn-
an- og vestanlands. Talið er að 
rúmlega þúsund manns hafi tekið 
þátt í göngunni um land allt.

Kristín Svavarsdóttir situr í 
stjórn Göngum saman-hópsins og 
tók þátt í göngunni í Reykjavík. 
Hún segir góða þátttöku í göng-
unni vera mikið ánægjuefni. 
„Okkur reiknast til að um 900 

manns hafi gengið í Elliðaárdaln-
um með okkur. Hér var góð 
stemning og fólk skemmti sér vel 
þrátt fyrir rigninguna.“

Göngum saman-hópurinn á 
rætur sínar að rekja til hóps 
íslenskra kvenna sem tóku þátt í 
Avon-göngunni í New York í fyrra 
til styrktar rannsóknum á brjósta-
krabbameini. Þótti þeim hug-
myndin góð og ákváðu að innleiða 
hana hér á landi. Kristín segir 
hópinn stefna að því að gera göng-
una að árvissum viðburði. „Við 
vonumst til þess að ganga aftur 
að ári og fá á ný fjölda fólks í lið 
með okkur.“ 
 - vþ

Gengið til styrktar krabbameinsrannsóknum:

Þúsund manns gengu saman

GENGIÐ Í REYKJAVÍK Fjöldi fólks var 
samankominn í Elliðaárdal til að styrkja 
rannsóknir á brjóstakrabbameini.

MYND/KÁRI TRYGGVASON

KEFLAVÍK Aldrei hafa fleiri gestir 
sótt hátíðarhöld í Reykjanesbæ í 
kringum ljósanótt. Talið er að 
gestir hafi verið um 35-40 þúsund 
þegar flugeldasýning fór fram á 
laugardagskvöldið.

Hátíðarhöldin gengu sérstak-
lega vel fyrir sig að mati lögreglu-
manna sem voru við störf um 
helgina. Þrátt fyrir töluverðan 
eril á föstudags- og laugardags-
kvöld komu engin alvarleg mál til 
kasta lögreglunnar. Umferð að 
lokinni hátíðardagskrá á laugar-
dagskvöld gekk greiðlega fyrir 
sig um Reykjanesbæ og Reykja-
nesbraut til höfuðborgarsvæðis-
ins að sögn lögreglu. - vsp

Ljósanótt fór vel fram:

Aldrei fleiri ver-
ið á ljósanótt

LJÓSANÓTT Um 35-40 þúsund manns 
voru viðstaddir flugeldasýningu ljósa-
nætur. Aldrei hafa fleiri verið á ljósanótt.
 MYND/VÍKURFRÉTTIR

STJÓRNMÁL Karl Tómasson, oddviti 
Vinstri grænna í Mosfellsbæ og 
forseti bæjarstjórnar, segir að 
umræðan í kringum lagningu 
Helgafellsvegar fyrir ofan Álafoss-
kvos hafi algjörlega farið úr bönd-
unum. Ákveðin múgæsing hafi 
skapast.

„Álafosssamtökin fóru mikinn og 
áttu einkennilega greiðan aðgang 
að fjölmiðlum. Mér fannst til dæmis 
sérstakt þegar Mogginn birti heil-
síðufrétt um að göngustígar í 
bænum yrðu malbikaðir en ekki 
stráðir kurli eða möl.

Þá var ég persónulega tekinn 
fyrir. Mér þótti það afar einkenni-
legt, sérstaklega í ljósi þess að 
umræddur vegur hefur verið á dag-
skrá í 25 ár og ég eini fulltrúinn 
sem aldrei kaus um hann. Þar fyrir 
utan var framkvæmdin nauðsyn-
leg,“ segir Karl.

Karl las félögum sínum í Vinstri 

grænum pistilinn á flokksráðstefnu 
nýverið. Honum fannst hann ekki 
fá stuðning flokks síns. „Það er eins 
og menn hafi óttast umræðuna. Ég 
var meira að segja beðinn um að 
víkja sæti á lista til Alþingis, þótt 
ég væri eini oddviti flokksins í 
meirihluta. Til þess kom þó ekki 
sem betur fer.“

Karl talaði tæpitungulaust á 
fundinum og sagði ástæðulaust að 
fara á taugum þótt menn sæju 
Bryndísi Schram, Sigur Rós eða 
skurðgröfu. Umhverfismál væru 
einnig mannlegt samfélag, því 
mætti aldrei gleyma.

Karl hlaut góðar undirtektir við 
ræðu sinni. „Ég er félögum mínum 
í flokknum mjög þakklátur fyrir 
viðtökurnar,“ segir hann. - kóp

Oddviti Vinstri grænna í Mosfellsbæ gagnrýninn á umræðuna:

Mega ekki óttast skurðgröfur

KARL TÓMASSON Forseti bæjarstjórnar 
Mosfellsbæjar segir umræðu um lagn-

ingu Helgafellsvegar kalla á múgæsingu.

ARGENTÍNA Brjálaðir lestarferða-
langar kveiktu í lest í reiði sinni 
vegna seinkunar á lestunum á 
háannatíma á þriðjudagsmorgun-
inn í Buenos Aires í Argentínu.

Gustavo Gago, talsmaður 
lestarfyrirtækisins TBA, sagðist 
skilja vel að fólk væri pirrað yfir 
því þegar lestunum seinkar, en það 
þýði þó ekki að þau geti kveikt í 
lestunum.

Margir farþeganna sem tóku 
þátt í íkveikjunni á þriðjudaginn 
sögðu að þetta hefði kostað þá 
dagsvinnu. Lestarkerfi Argentínu 
þarf oft að líða fyrir miklar tafir og 
hafa oft brotist út slagsmál milli 
ferðalanga og starfsmanna.  - vsp

Lestarvandræði í Argentínu:

Kveiktu í lest 
vegna seinkunar

KJÖRKASSINN
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Hvaða vexti
ert þú með

á þínum
launareikningi?

• Betri innlánsvextir
• Betri yfirdráttarvextir
• Hagstæðasti launareikningurinn

www.s24.isStofnaðu reikning... 533 2424 – Sætún 1

Sæktu um
og þú gætir

unnið 10.000 kr.
gjafabréf á
Argentínu
Steikhús( (
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Þátttakendur í rannsókn 
Participants in a studie

Læknadeild Háskóla Íslands og Landspítali 
Háskólasjúkrahús óska eftir heilbrigðum sjálf-
boðaliðum til þátttöku í rannsókn á kremi og 
stílum unnum úr lýsi.  Tilgangur rannsóknarinnar 
er að kanna hversu vel viðkomandi lyf þolast.  
Þátttakan felur í sér notkun á viðkomandi kremi 
og stílum tvisvar sinnum á dag í tvær vikur ásamt 
þremur læknisskoðunum.  Greiðsla fyrir þátttöku 
er 15.000.- kr

Rannsóknin er samþykkt af Vísindasiðanefnd og 
Lyfjastofnun.
Áyrgðaraðili er Einar Stefánsson prófessor 
s: 5431000

Áhugasamir vinnsamlegast hafi ð samband við 
Helgu Halblaub email: Helghalb@landspitali.is 

University of  Iceland faculty of medicine and 
Landspítali - University Hospital wish to recruit 
healthy volunteers to participate in the study of 
ointment and suppositories made from code 
liver oil. The goal of the studie is to evaluate the 
tolerance for this medication. Participants will 
use the ointment and suppositories twice a day 
for two weeks and undertake medical examina-
tion three times.  Fee for participation is 15.000.- 
isl. Kr.

The study is accepted by the The National 
Bioethics Committee and the Icelandic medi-
cines control agency. Responsible for this studie 
is Einar Stefánsson professor tel:5431000

Those interested please contact Helgu Hal-
blaub email: Helghalb@landspitali.is  

1. Hvað heitir forseti Líbíu sem 
Condoleezza Rice, utanríkisráð-
herra Bandaríkjanna, kann svo 
ljómandi vel við?

2. Hvaða íslenska körfubolta-
kona var stigahæst í leik Íslands 
og Írlands í fyrradag í B-deild 
Evrópukeppninnar?

3. Hvað heitir bókin sem 
Lynne Spears hefur skrifað 
um uppvaxtarár dóttur sinnar 
Britneyjar?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

HEILBRIGÐISMÁL Um fimmtungur 
barna á Íslandi fæðist með keis-
araskurði. Hildur Harðardóttir, 
sviðsstjóri lækninga á kvenna-
sviði, segir tíðni keisaraskurða 
hafi farið úr böndunum víðs vegar 
um heiminn en sú hafi ekki verið 
raunin á Íslandi. Hún segir að í 
þeim löndum þar sem tíðni fæð-
inga með keisaraskurði er mjög 
há sé ekki sjálfgefið að burðar-
málsdauði hafi lækkað á sama 
tíma.

Í nýjasta hefti Læknablaðsins 
er greint frá rannsókn sem Hildur 
gerði ásamt nemanda sínum Bryn-
hildi Tinnu Birgisdóttur á fæðing-
armáta 925 kvenna sem þegar 

höfðu fætt ein-
bura með keis-
araskurði á 
tímabilinu 2001 
til 2005. Í rann-
sókninni segir 
meðal annars 
að áður en keis-
araskurðum tók 
að fjölga á Vest-
urlöndum hafi 
almennt verið 
talið að eftir 
einn keisara-

skurð skyldu síðari fæðingar einn-
ig vera með keisaraskurði. Síðar 
kom upp sú umræða að sporna 
þyrfti gegn þeirri þróun enda 
fylgikvillar eftir keisaraskurði vel 
þekktir. Víða erlendis hefur þó 
verið snúið frá þeirri þróun á und-
anförnum árum, svo sem í Banda-
ríkjunum og Bretlandi en þar sem 
ekki sé talið réttlætanlegt að ráð-
leggja konum að reyna fæðingu 
um leggöng hafi þær gengist undir 
keisaraskurð.

Niðurstöður þeirra Hildar og 
Brynhildar voru meðal annars 
þær að rétt rúmlega 60 prósent 
kvennanna, eða 564 þeirra, reyndu 
venjulega fæðingu. Af þeim end-

uðu um 40 prósent í bráðakeisara-
skurði. Sex konur sem reyndu 
fæðingu um leggöng fengu leg-
brest, en með því er átt við að legið 
bresti sem ógnar lífi móður og 
barns. Meiri hætta er á legbresti 
meðal kvenna sem hafa farið í 
aðgerð á legi eða keisaraskurð. 
Meðal þeirra sex kvenna sem 
fengu legbrest tókst að bjarga 
fimm börnum með bráðakeis-
araskuði en eitt barnanna dó í fæð-
ingu. Rannsókn Hildar og Bryn-
hildar benti þó til þess að ekki séu 
meiri líkur á burðarmálsdauða 

þótt eðlileg fæðing sé reynd. 
Hildur segir niðurstöður rann-

sóknarinnar benda til þess að eðli-
leg fæðing um leggöng sé raun-
hæfur valkostur fyrir konur sem 
fætt hafa eitt barn með keisara-
skurði. Hvetja megi konur til þess 
að láta reyna á hana, svo fremi 
sem aðstaða sé á fæðingarstað til 
að gera keisaraskurð án tafar.

Hildur bendir á að rannsóknir 
bendi til þess að ýmsir kostir fylgi 
eðlilegum fæðingum umfram fæð-
ingum með keisaraskurði. 
 karen@frettabladid.is

Fimmta hvern barn 
tekið með keisara
Í Bretlandi og Bandaríkjunum eru efasemdir um að réttlætanlegt sé að hvetja 

konur sem gengist hafa undir keisaraskurð til að reyna eðlilega fæðingu. Ís-

lensk rannsókn bendir þó til þess að hættan sé ekki meiri í slíkum tilfellum.

HVATT TIL EÐLILEGRA FÆÐINGA Um fimmtungur barna á Íslandi fæðist með keisara-
skurði. Víða erlendis er ekki talið réttlætanlegt að hvetja konur til að reyna fæðingu 
eftir að þær hafa gengist undir keisaraskurð, en íslensk rannsókn bendir til þess að 
hvetja megi konur til þess. Myndin tengist fréttinni ekki með beinum hætti. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

HILDUR 
HARÐARDÓTTIR

IÐNAÐUR „Það er nóg að gera hjá okkur. Ég veit 
ekki hvort þetta er heppni, en við verðum lítið 
vör við þessa margumtöluðu kreppu. Þvert á 
móti vantar okkur fólk til starfa, og mikið af 
því,“ segir Guðmundur S. Sveinsson, fram-
kvæmdastjóri málmiðnaðarfyrirtækisins 
Héðins í Garðabæ. Fyrirtækið hefur auglýst 
reglulega eftir starfsfólki undanfarið en 
sáralítið hefur komið út úr því.

Guðmundur segir launin ekki vera vandamál 
í þessum geira, heldur fækki þeim stöðugt sem 
leggi fyrir sig nám í málmiðnaði og véltækni. 
„Það er ekkert launungarmál að ungir 
Íslendingar hafa sótt í „hreinni störf“, ef svo 
má segja, síðustu ár og áratugi. Menntun hefur 
gengið mikið út á viðskiptafræði og þvíumlíkt, 
en annað hefur setið á hakanum.“ Hann telur 
að ef ekki rætist úr gæti vandamálið orðið 

mjög víðtækt. „Ef ekki tekst að rækta upp 
góða árganga af iðnaðarmönnum í landinu 
erum við í vondum málum. Það vantar góða og 
vandaða íslenska iðnaðarmenn,“ segir 
Guðmundur ákveðinn. „En ég segi nú samt 
ekki að ég sé andvaka af áhyggjum yfir 
þessu,“ bætir hann við og skellir upp úr.

Héðinn, sem er 86 ára gamalt fyrirtæki, 
flytur í nýtt húsnæði í Hafnarfirði um 
áramótin næstu. „Öll uppbygging síðustu ára 
þarfnast sinnar umsýslu og síns viðhalds,“ 
segir Guðmundur og hvetur járniðnaðarmenn 
af öllu tagi að sækja um hjá sér. - kg

Framkvæmdastjóri málmiðnaðarfyrirtækisins Héðins finnur lítið fyrir efnahagslægðinni:

Vantar íslenska iðnaðarmenn í kreppunni

SÁRVANTAR FÓLK Guðmundur S. Sveinsson, fram-
kvæmdastjóri stáliðnaðarfyrirtækisins Héðins, ásamt 

Sindra Sigurgeirssyni, starfsmanni fyrirtækisins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ALÞINGI „Þetta verður að lögum á 
miðvikudag eða fimmtudag. Það 
er mikill meirihluti fyrir þessu,“ 
segir Ásta Möller, formaður heil-
brigðisnefndar Alþingis, um 
frumvarp til laga um sjúkra-
tryggingar. Málið var afgreitt úr 
heilbrigðisnefnd í gær með svo-
litlum breytingum. Veigamest er 
færsla slysatrygginga inn í frum-
varpið en áður var ráðgert að um 
þær giltu sérstök lög. Eftirlits-
hlutverk nýrrar Sjúkratrygg-
ingastofnunar með gæðum og 
árangri þeirra samninga sem hún 
gerir er styrkt og hnykkt á að 
samkeppnislög gildi um starf-
semina nema við ákveðnar 
aðstæður.  

Lög um sjúkratryggingar eiga 
að tryggja aðgang að heilbrigðis-
þjónustu og stuðla að hagkvæmni 
og hámarksgæðum hennar, segir 
í greinargerð frumvarpsins. 
Jafnframt verður heilbrigðis-

þjónustan kostnaðargreind og 
hlutverk ríkisins sem kaupanda 
þjónustunnar styrkt. Sérstakri 
stofnun,  sjúkratryggingastofn-
un, verður komið á fót en hún 
skal starfrækja afgreiðslu og 
þjónustu í samvinnu við Trygg-
ingastofnun ríkisins.

Þuríður Backman VG segir 
frumvarpið óvandað og unnið í 
miklum flýti. Flausturslegt sé að 
skeyta slysatryggingum inn í það 
á síðustu stundu. Hún harmar 
líka að ekki liggi fyrir reglur um 
kostnaðarþátttöku sjúklinga, sér-
staklega í því ljósi að með frum-
varpinu sé greitt fyrir frekari 
einkavæðingu í heilbrigðisþjón-
ustu.  - bþs

Slysatryggingum hefur verið bætt inn í frumvarp um sjúkratryggingar: 

Verður að lögum í vikunni

ÞURÍÐUR 
BACKMAN

ÁSTA MÖLLER

SAMGÖNGUMÁL Starfshópur um 
framtíð Reykjavíkurflugvallar 
verður skipaður samkvæmt 
samkomulagi Kristjáns L. Möller 
samgönguráðherra og Hönnu 
Birnu Kristjánsdóttur borgar-
stjóra frá fimmtudeginum. Þá 
samþykktu þau einnig á fundi 
sínum að fyrsti áfangi sam-
göngumiðstöðvar rísi árið 2010.

Hanna Birna er fjórði borgar-
stjórinn á þessu kjörtímabili sem 
fundar með samgönguráðherra 
um framtíð Reykjavíkurflug-
vallar. Hún hefur talað fyrir því 
að flugvöllurinn fari úr Vatns-
mýri en haft hefur verið eftir 
ráðherra að hann vilji að 
flugvöllurinn verði áfram í 
Vatnsmýri eða verði fluttur á 
Hólmsheiði. - ovd

Framtíð Reykjavíkurflugvallar:

Starfshópur um 
framtíð flug-
vallar skipaður

Íslenskur bjór í Danaveldi 
Íslenski bjórinn Skjálfti verður seldur í 
verslunum Magasin Du Nord í Kaup-
mannahöfn. COOP-verslanakeðjan í 
Danmörku mun einnig selja jólabjór 
sem framleiddur verður hjá Ölvisholti 
Brugghúsi í Flóahreppi. 

ÚTFLUTNINGUR

SAMGÖNGUR 

Samfelld vinnsla jarðganga
Fjórðungsþing Vestfirðinga, sem lauk á 
Reykhólum í gær, ályktaði að samhliða 
framkvæmdum við jarðgöng milli 
Dýrafjarðar og Arnarfjarðar yrði hafist 
handa við áframhaldandi jarðgöng um 
Dynjandisheiði. Þess var  krafist að 
jarðgangaverkefni á Vestfjörðum yrðu 
samfelld í vinnslu. 

Hross á götum Akureyrar
Lögreglan þurfti að smala saman 
fimm lausagönguhrossum á Akureyri í 
morgun. Hrossin sáust við leikvöllinn 
og tjaldstæðið á Akureyri og við versl-
unina Strax. Þeim var smalað saman 
og þurfa eigendurnir að borga útkallið. 

VEISTU SVARIÐ?



REYKJAVÍK AKUREYRI REYKJANESBÆR
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IÐNAÐUR „Við vonumst eftir að fá 
fljótlega samning um vatnsöflun 
og verð á vatni,“ segir Magnús 
Magnússon, forsvarsmaður 
félagsins Glacierworld, sem vill 
reisa átöppunarverksmiðju við 
Hafnarfjarðarhöfn.

Glacierworld hefur óskað eftir 
að fá að kaupa tuttugu sekúndu-
lítra af vatni úr vatnsbólum Hafn-
firðinga við Kaldárbotna. Félagið 
hyggst síðan tappa vatninu á 
flöskur úr bæði plasti og gleri í 
verksmiðju við höfnina í Hafnar-
firði. Vatni verður bæði tappað 
einu og sér á flöskur og einnig 
notað í aðra drykki. Hafnarstjórn 
hefur þegar samþykkt þjónustu-
samning við Glacierworld.

Magnús segir að samningagerð-
in við Hafnarfjarðarbæ hafi tekið 
dálítinn tíma. „Við förum af stað 
fljótlega eftir að samningar nást 
og nú er það Hafnarfjarðarbær 
sem ákveður hvenær það verður. 
Það ætti að skýrast á næstu vikum 
eða mánuðum,“ segir hann.

Að sögn Magnúsar er Glacier-
world í eigu fyrirtækisins GRI - 
Global Research Investments. Að 
baki því standi fjárfestingarsjóð-
ir í Kúvæt, Dubai og Sádi-Arabíu. 
Magnús segir framkvæmdastjóra 
GRI áður hafa stýrt Highland 
Spring sem sé stærsta félagið í 
Bretlandi sem framleiðir átappað 
vatn. Hann segir Highland Spring 

hafa verið selt til Coca Cola fyrir 
hálfu öðru ári.

Aðspurður segir Magnús að 
átöppunarverksmiðjan í Hafnar-
fjarðarhöfn muni í upphafi geta 
veitt um 25 manns atvinnu. Öll 
framleiðslan verði flutt út, mest 
til Evrópu og Bandaríkjanna en 
einnig til landa á borð við Mexíkó. 

Magnús segir óraunhæft að skýra 
frá áætluðum stofnkostnaði við 
verksmiðjuna fyrr en samningur 
sé í höfn. „Það gerist ekkert fyrr 
en samningurinn er kominn,“ 
áréttar hann.

Nokkrir staðir við höfnina 
koma til greina undir átöppunar-
verksmiðju Glacierworld að því 

er Magnús segir. Á síðasta fundi 
hafnarstjórnar voru lögð fram 
drög að viðskiptasamningi milli 
Hafnarfjarðarhafnar og Glacier-
world um hafnarþjónustu vegna 
vatnsútflutningsins. Samþykkt 
var að fela hafnarstjóranum að 
undirrita samninginn. 
 gar@frettabladid.is

Vilja reisa átöppunarverk-
smiðju við Hafnarfjarðarhöfn
Forsvarsmaður Glacierworld segir það ráðast af vilja bæjaryfirvalda hvort átöppunarverksmiðja rísi í Hafn-

arfjarðarhöfn. Hafnarstjórnin hefur þegar samþykkt þjónustusamning vegna vatnsútflutningsins.

KALDÁRBOTNAR Fyrirtæki í eigu arabískra fjárfestingarsjóða falast eftir vatni úr vatnsbólum Hafnfirðinga í Kaldárbotnum.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

UMHVERFISMÁL Hafrannsókna-
stofnunin hefur lokið neðansjáv-
armerkingum á karfa árið 2008. 
Markmið rannsóknanna er að öðl-
ast skilning á göngum karfa og 
segja til um tengsl úthafskarfa 
annars vegar og hins vegar djúp-
karfa á landgrunnskanti Íslands. 
Til verksins er notaður búnaður 
byggður á íslensku hugviti.

Fiskmerkingar eru stór þáttur í 
rannsóknum á líffræði fiska og 
veita mikilvægar upplýsingar um 
hegðun þeirra. Hafrannsókna-
stofnunin og fyrirtækið Stjörnu-
Oddi hafa á undanförnum árum 
þróað búnað til að merkja fiska 
neðansjávar. Búnaðurinn er í dag 
notaður af Hafrannsóknastofnun-
inni til að merkja karfa, en ekki 
hefur verið unnt að merkja karfa 
með hefðbundnum aðferðum. 

Ástæðan er sú að karfinn, ásamt 
mörgum öðrum djúpsjávarteg-
undum, lifir ekki af þrýstings-
breytinguna sem verður þegar 
fiskurinn er dreginn upp á yfir-
borðið. 

Farinn var tíu daga leiðangur á 
rannsóknaskipinu Árna Friðriks-
syni. Er þetta í fimmta sinn sem 
slíkur leiðangur er farinn en í ár 
var markmiðið að merkja karfa 
við svokallaða „karfalínu“ um 150 
sjómílum vestur af Faxaflóa og 
aðskilur veiðistofna úthafskarfa 
og djúpkarfa innan íslensku lög-
sögunnar. Tilgangur merkinganna 
er að reyna að leita svara við hvert 
karfinn er að fara sem er að koma 
upp með Reykjaneshryggnum. 
Gekk merkingin vel og voru alls 
336 karfar merktir, þar af 15 með 
rafeindamerkjum.   - shá

Fiskmerkingar með íslenskri tækni:

Merktur neðansjávar

HUGVIT Þegar karfinn syndir í gegnum tæki er hann skorðaður af og merki skotið í 
hann. Þetta er gert á mörg hundruð metra dýpi. MYND/STJÖRNU-ODDI

NOREGUR Norski Íslendingurinn 
Kristenn Einarsson, fram-
kvæmdastjóri Bokklubben í 
Noregi og stjórnarmaður í Norsk 
filminstitutt, er talinn einn af tíu 
valdamestu í menningarlífinu í 
Noregi, að mati norska dagblaðs-
ins Aftenposten.

Í grein blaðsins segir að fáir 
viti að Kristenn Einarsson sé 
maðurinn sem ráðningarskrif-
stofurnar hlaupi á eftir í hvert 
skipti sem vantar mann í topp-
stöðu í menningarlífinu. Í 
kringum aldamótin hafi hann 
afþakkað kurteislega starfið sem 
yfirmaður norska ríkisútvarps-
ins, NRK.  - ghs

Menningarlífið í Noregi:

Kristenn í hópi 
tíu valdamestu

MENNTUN Fræið – virkjun 
þekkingar í almannaþágu er heiti 
á samstarfsverkefni nemenda og 
starfsfólks Háskólans í Reykjavík 
í tilefni af 10 ára afmæli skólans.

Verkefninu var hleypt af 
stokkunum á fimmtudaginn en 
það felur í sér að Háskólinn í 
Reykjavík, starfsfólk hans og 
nemendur bjóða samtökum og 
einstaklingum sem starfa í þágu 
almannaheilla aðgang að starfs-
kröftum sínum og þekkingu. 
„Með því að deila þekkingu og 
kröftum okkar með öðrum í 
almannaþágu viljum við stuðla að 
auknum lífsgæðum í samfélaginu 
og jafnframt skapa gott fordæmi 
um samfélagslega ábyrgð fólks 
og fyrirtækja,“ segir í tilkynn-
ingu frá skólanum. Nánari 
upplýsingar má nálgast á slóðinni 
hr.is/fraeid en verkefnið stendur 
út afmælisár skólans.  - ovd

Háskólinn í Reykjavík 10 ára:

Þekking virkjuð 
í almannaþágu

AFMÆLISFAGNAÐUR Svafa Grönfeldt, 
rektor Háskólans í Reykjavík, kynnti 
verkefnið á afmælisfagnaði skólans.

ATVINNUMÁL Að minnsta kosti fjór-
ar fjölskyldur eru að flytja eða 
eru þegar fluttar á Þórshöfn á 
Langanesi. Fólkið kemur bæði af 
höfuðborgarsvæðinu og annars 
staðar að af landinu, að sögn 
Björns Ingimarssonar, sveitar-
stjóra Langanessbyggðar.

„Við höfum verið með ágætlega 
stöðugt atvinnulíf í nokkuð langan 
tíma,“ segir Björn. „Við erum utan 
þenslusvæða. Við höfum því ekki 
upplifað neina þenslu og þar af 
leiðandi engan samdrátt. Atvinnu-
lífið er í góðum gír og okkur hefur 
sárvantað fólk, til að mynda í öll 
þjónustustörf.“

Spurður um húsnæðismál á 

svæðinu segir Björn að nánast allt 
húsnæði sé í notkun Þórshafnar-
megin. Til þessa hafi hins vegar 
verið laust húsnæði Bakkafjarðar-
megin á nesinu.

„Það hefur einnig verið mikill 
uppgangur í atvinnulífinu þar frá 
því í vor þegar Toppfiskur hóf þar 
fiskvinnslu,“ bætir hann við.

Björn segir að fólkið sem er að 
flytja til Þórshafnar sé yfirleitt 
menntað fagfólk sem mikill feng-
ur sé að fyrir staðinn. Hann segir 
brottflutning fólks af staðnum 
hafa verið talsverðan á undan-
förnum árum en íbúafjöldinn sé 
nú nokkuð stöðugur.

- jss

ÞÓRSHÖFN Atvinnulíf hefur verið blóm-
legt og stöðugt í Þórshöfn. 

Heilu fjölskyldurnar flytja til Þórshafnar á Langanesi:

Fólk leitar í atvinnuöryggið

RISAAFMÆLI Það var dekrað við fílinn 
í dýragarðinum í Medellin í Kólumbíu 
á laugardaginn. Fíllinn fékk meðal 
annars afmælistertu með ávöxtum og 
grænmeti enda orðinn 67 ára og þarf 
að passa línurnar.   NORDICPHOTOS/AFP 
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Er þjónustustigið á Íslandi við frostmark?

Ótrúlegt stapp út af gallaðri vöru
Er þjónustustigið á Íslandi við 
frostmark? Lesandi sem kýs að 
kalla sig JR telur svo vera og 
spyr: „Fær maður hvergi góða 
þjónustu á Íslandi? Það er alveg 
sama við hvern maður talar, allir 
segja manni frá einhverju sem er 
alveg fáránlegt! Einn er að segja 
frá samtali vegna þess að 
bíllinn bilaði og hann fékk 
rangar upplýsingar um 
kostnað. Annar sagði mér 
frá því að hann keypti síma í 
Elko og var batteríið ónýtt í 
símanum. Það tók einn 
mánuð að fá þetta lagfært, 
en ekki fyrr en búið var að 
hafa samband á hverjum 
degi!

Erla Magna Alexanders-
dóttir hefur sögu að segja 
sem styður kenningar JR. Hún 
keypti GSM-síma á 32.000 kr. í 
verslun Símans í Smáralind. Sím-
inn reyndist gallaður. Í stað þess 
að fá möglunarlaust nýjan síma, 
afsökunarbeiðni og blómvönd, 
eins og eðlilegt gæti talist, lenti 
hún í ótrúlegu stappi. „Síminn var 
fínn í tvo daga en þá byrjaði hann 
að senda út neyðarboð með blikk-
andi ljósi,“ skrifar Erla. „Eina 
ráðið var að slökkva á símanum. 
Ég fór með hann í verslunina aftur, 
en nú í Ármúla þar sem það er 

styttra fyrir mig, og bað um 
nýjan síma – þetta væri 
gallað tæki. Það kom ekki 
til mála og síminn fór í við-

gerð sem tók hálfan 

mánuð. Ég fékk loks boð um að 
sækja símann og bað stúlkuna í 
búðinni að kveikja á honum... og 
hvað haldiði: sama merki kom 
eftir sem áður! Ég sagðist ekki 
taka við honum svona aftur. Sím-
inn fór á endanum þrisvar sinnum 
í viðgerð og kom alltaf eins til 

baka! Eftir stólparifrildi fékk 
ég loks annan og var beðin 
um að koma ekki aftur þarna 
í búðina í Smáralind. Engin 
hætta á því.

Ég hefði átt að læra af 
þessu, en gerði það ekki. Fór 
enn og aftur í búðina í Ármúla 
og keypti heimilissíma með 
símsvara. Eftir það hringdi 
enginn en fólk fór að hringja í 
farsímann minn og spyrja 

hvort ég væri með faxtæki? 
Það heyrðist bara surg! Enn ein 
bensínfrek ferð var farin til Sím-
ans í Ármúla til að fá nýjan heim-
ilissíma. Ég ætla ekki að orðlengja 
það ferli – það var svipað því 
fyrra.

Svo ég endaði í Elko og keypti 
heimilissíma hjá þeim. Sá var líka 
með símsvara sem virkaði ekki. 
Fór með hann til baka og spurði 
hvort ég fengi ekki bara annan? 
Bjóst við hinu versta en afgreiðslu-
maður tók gripinn, skrifaði inn-
leggsnótu og sagði mér að velja 
þann sem mér líkaði best við. Eftir 
útreiðina hjá Símanum gapti ég 
bara og langaði til að spyrja mann-
inn hvort hann hefði nokkuð dottið 
á hausinn nýlega.“

FRÉTTAVIÐTAL:  Thomas F. Hall 

THOMAS F. HALL Fyrrverandi yfirmaður herstöðvarinnar í Keflavík hafði gaman af að fylgjast með heræfingunni Norður-Víkingi 
í síðustu viku.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Horfir ekki til fortíðar
Thomas F. Hall, aðstoð-
arvarnarmálaráðherra 
Bandaríkjanna, kom til 
Íslands nú í vikunni til að 
fylgjast með viðamiklum 
heræfingum á Keflavíkur-
flugvelli. Honum er málið 
skylt, því fyrir tveimur 
árum var hann í forsvari 
fyrir Bandaríkjastjórn 
þegar samið var um brott-
hvarf hersins frá Keflavík. 

Heræfingarnar, sem ganga undir 
heitinu Norður-Víkingur, eru nú 
árlegur viðburður. Síðastliðið 
haust kom Hall hingað einnig í 
sömu erindagjörðum.

„Þetta hefur verið góð æfing og 
vel að henni staðið, þið megið vera 
stolt af því hvað hún hefur vaxið 
og hvað framkvæmdin hefur geng-
ið vel,“ segir Hall og hafði gaman 
af að koma aftur til Keflavíkur, 
enda fyrrverandi yfirmaður her-
stöðvarinnar þar. Ekki síst hafði 
hann gaman af að sjá hvernig her-
stöðin hefur fengið nýtt líf og nýtt 
hlutverk.

„Ég heimsótti skólastofur og 
leikskóla, börn og stúdenta sem 
búa í íbúðunum og spurði suma 
hvernig þeim líkar. Þeim líkar vel 
og ég ók út um allt með slökkvi-
liðsstjóranum að skoða hlutina, 
bara fyrir sjálfan mig, og allt leit 
mjög vel út.“

Hall kom fyrst til Keflavíkur 
árið 1965, þá ungur maður í banda-
ríska hernum. Keflavíkurvegur-
inn var þá aðeins malarvegur, en 
nú eru akreinarnar að verða fjór-
ar. Hann segir ótrúlega miklar 
breytingar hafa orðið á Íslandi frá 
því hann kom hingað fyrst.

„Í hvert skipti sem ég kem sé ég 
fleiri hús, meiri uppbyggingu, 
meiri útþenslu.“

Engin eftirsjá
Hann vill þó hvorki játa né neita 
þegar hann er spurður hvort ein-
hver eftirsjá sé að því fyrir Banda-
ríkjamenn að hafa lokað herstöð-

inni hér á landi, til dæmis í ljósi 
þess að Rússar hafa gerst heldur 
árásargjarnari upp á síðkastið.

„Ég er nú þannig gerður að ég 
vil heldur horfa fram á veginn en 
til baka. Ég reyni alltaf að finna 
tækifæri þar sem aðrir sjá erfið-
leika. Maður tekur þær ákvarðan-
ir sem maður telur vera bestar, 
gerir þá samninga sem maður 
telur besta, og vonast til að sagan 
sýni að þeir reynist vel.“

Hins vegar segir hann öryggis-
ástandið á Norður-Atlantshafi 
vissulega vera að breytast þessi 
misserin, og það af ýmsum ástæð-
um.

„Ein ástæðan er hlýnun jarðar 
og opnun Norðvesturleiðarinnar, 
siglingaleiðar norður fyrir Kan-
ada þar sem skip komast nú í gegn 
að flytja vörur til Austurlanda 
fjær. Þetta breytir miklu. Það 
verða meiri skipaferðir og kröf-
urnar aukast. Þessi heimshluti var 
alltaf mikilvægur og verður senni-
lega enn mikilvægari.“

Þanþol Bandaríkjahers
Innan bandaríska varnarmála-
ráðuneytisins hefur Hall yfirum-
sjón með varaliði og þjóðvarðliði 
bandaríska hersins. Mikið álag 
hefur verið á bandaríska hernum 
undanfarin ár vegna umfangsmik-
ils stríðsrekstrar í Írak og Afgan-
istan. Reglulega berast fréttir af 
því hve illa gangi að fá nægilega 
margt fólk til liðs við herinn til að 
standa undir öllum þessum verk-
efnum.

Thomas F. Hall segir þó reynslu 
sína engan veginn þá að nýliðun í 
hernum hafi gengið treglega. 
Þvert á móti hafi sjaldan gengið 
betur að fá ungt fólk í herinn en 
einmitt nú.

„Sjálfur ber ég ábyrgð á 1,2 
milljónum manna í þjóðvarðliðinu 
og varaliðinu. Þetta eru 46 prósent 
af öllum mannafla Bandaríkja-
hers. Síðan 11. september 2001 
höfum við kallað út til starfa 650 
þúsund manns í þjóðvarðliði og 
varaliði. Í dag eru 110 þúsund 
manns virkir í herþjónustu. Þetta 
er stærsta herkvaðning þjóðvarð-

liðsins og varaliðsins síðan í seinni 
heimsstyrjöldinni. Og allt eru 
þetta sjálfboðaliðar. Staðreyndin 
er sú að okkur hefur haldist betur 
á fólki en nokkru sinni síðan 1991, 
og svo er fólk að ganga til liðs við 
okkur í meiri mæli en þekkst 
hefur,“ segir Hall.

Það er svo allt önnur spurning, 
segir hann, hvort herinn verði 
nægilega vel mannaður til að 
standa undir stríðsrekstri fram-
tíðarinnar.

„Þeirri spurningu þarf næsti 
forseti að svara, og auðvitað hafa 
óvinir okkar þar atkvæðisrétt. Ég 
býst við að þetta fari allt eftir því 
hvernig heimurinn á eftir að þró-
ast. Ég á ekki von á því að heimur-
inn verði hættuminni.“

Ímynd Bandaríkjanna
Hall hefur alla ævi lifað og hrærst 
innan hersins. Hann talar varlega 
þegar spurt er um mál sem heyra 
undir verkahring stjórnmála-
manna, og forðast pólitískar yfir-
lýsingar. 

Þegar hann er spurður um 
ímynd Bandaríkjanna út á við vill 
hann ekki taka undir það orðalag 
að hún hafi skaðast á síðustu 
árum.

„Það er ekki mitt orðalag. Ég 
hef alltaf trúað á góðmennsku 
þjóðar minnar. Við erum ekki 
gallalaus, enginn er gallalaus hér 
á jörðu. Við gerum mistök, öll ríki 
gera það.“ 

Hins vegar telur hann fullvíst 
að við næsta forseti Bandaríkj-
anna blasi það verkefni að huga að 
ímynd Bandaríkjanna út á við.

„Hver sá sem Bandaríkjamenn 
kjósa til forseta fær tækifæri til 
að takast á við þetta verkefni, 
hvort það sé rétta ímyndin, hvort 
það sé sú ímynd sem við viljum 
hafa eða hvort við þurfum að 
breyta henni. Einmitt þess vegna 
eru þessar kosningar svo mikil-
vægar.“

FRÉTTAVIÐTAL
GUÐSTEINN BJARNASON
gudsteinn@frettabladid.is

THOMAS F. HALL
Aðstoðarvarnarmálaráðherra
Embætti aðstoðarvarnarmálaráðherra Bandaríkjanna er 
kannski ekki alveg jafn valdamikið eins og virðast kann 
af starfsheitinu. Robert Gates, varnarmálaráðherra 
Bandaríkjanna, hefur sér til stuðnings einn vararáð-
herra, sem er Gordon England, en auk þess hefur hann 
í starfsliði sínu sex undirráðherra og átta aðstoðarráð-
herra auk annarra yfirmanna í ráðuneytinu. Thomas 
F. Hall er sem sagt einn af átta aðstoðarráðherrum í 
varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna, en yfir honum er 
einn hinna sex undirráðherra ráðuneytisins og þar fyrir 
ofan í valdaröðinni kemur svo varnarmálaráðherrann 
sjálfur.

Yfirmaður varaliðs og þjóðvarðliðs
Aðstoðarráðherrarnir átta hafa hver um sig sitt verkefna-
svið í ráðuneytinu. Thomas F. Hall hefur í sex ár haft 
yfirumsjón með varaliði og þjóðvarðaliði Bandaríkjahers, 
en þetta er hinn borgaralegi hluti hersins. Liðsmenn 

varaliðs og þjóðvarðliðs eru ekki atvinnuhermenn, 
heldur almennir borgarar sem sinna ýmsum störfum úti 
í þjóðfélaginu, en hafa gefið kost á sér í herinn og eru 
kallaðir til starfa þegar þörf krefur. Fyrirkomulagið nú 
er þannig að þeir eru kallaðir í herinn í eitt ár í senn á 
fimm ára fresti, meðan þörfin er jafn brýn og verið hefur 
síðustu árin.

Tengslin við Ísland
Árið 1965 kom Thomas F. Hall til Keflavíkur í fyrstu 
ferð sinn út fyrir landsteina Bandaríkjanna. Hann var 
þá ungur maður í hernum og gegndi hér herþjónustu 
í nokkur ár, en kom aftur síðar, þá orðinn flotaforingi 
í bandaríska hernum, sem yfirmaður herstöðvarinnar 
í Keflavík árin 1989-92. Hann hefur einnig heimsótt 
landið reglulega, á hér vini og lítur á Ísland næstum því 
sem sitt annað heimili. Hann var aðalsamningafulltrúi 
Bandaríkjamanna fyrir tveimur árum þegar samið var 
við íslensk stjórnvöld um brotthvarf hersins frá Keflavík.
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Smelltu á notadir.brimborg.is og veldu notaðan bíl fyrir þig 
-  farðu síðan á bgs.is og sannreyndu tilboð dagsins í dag.
           Komdu í Brimborg 

Það er alltaf gaman að skoða bíla. Komdu á rýmingarsölu 
Brimborgar á notuðum bílum í dag. Skoðaðu úrvalið, aftur og 
aftur. Skoðaðu fj ármögnunina. Komdu bara í Brimborg í dag.

100 bílar í boði. Hringdu núna í síma 515-7000.

Ford Focus Trend
1,6 sjálfskiptur station
Fast númer SF493
Skrd. 4/2004. Ek. 64.000 km.
Verð áður 1.490.000 kr.
Rýmingarafsláttur 400.000 kr

Rýmingarverð 1.090.000 kr.
Rýmingarafsláttur 400.000 kr.

Toyota Rav4
2,0 sjálfskiptur 5 dyra
Fast númer OG496
Skrd. 9/2001. Ek. 98.000 km.
Verð áður 1.370.000 kr.
Rýmingarafsláttur 380.000 kr.

Rýmingarverð 990.000 kr.
Rýmingarafsláttur 380.000 kr.

Toyota Avensis Sol
1,8 sjálfskiptur station
Fast númer PR571
Skrd. 3/2004. Ek. 71.000 km.
Verð áður 2.040.000 kr.
Rýmingarafsláttur 350.000 kr

Rýmingarverð 1.690.000 kr.
Rýmingarafsláttur 350.000 kr.

Volkswagen Golf
2,0 beinskiptur station
Fast númer YV679
Skrd. 3/2004. Ek. 78.000 km.
Verð áður 1.280.000 kr.
Rýmingarafsláttur 290.000 kr.

Rýmingarverð 990.000 kr.
Rýmingarafsláttur 290.000 kr.



garsala
á notuðum bílum

   Komdu
í Brimborg 
  í dag

   Komdu
í Brimborg 
  í dag

100% fjármögnun

Komdu á rýmingarsölu Brimborgar á notuðum bílum í dag.
100 bílar í boði. Hringdu núna í síma 515-7000.

Ford Expedition XLT
5,4 sjálfskiptur 5 dyra
Fast númer NX157
Skrd. 7/2004. Ek. 93.000 km.
Verð áður 2.790.000 kr.
Rýmingarafsláttur 440.000 kr.

Rýmingarverð 2.350.000 kr.
Rýmingarafsláttur 440.000 kr.

Toyota Previa
2,4 sjálfskiptur 5 dyra
Fast númer AY567
Skrd. 10/2002. Ek. 121.000 km.
Verð áður 1.650.000 kr.
Rýmingarafsláttur 360.000 kr.

Rýmingarverð 1.290.000 kr.
Rýmingarafsláttur 360.000 kr.

Volvo XC70
2,4D sjálfskiptur station
Fast númer RU046
Skrd. 12/2004. Ek. 179.000 km.
Verð áður 3.350.000 kr.
Rýmingarafsláttur 560.000 kr.

Rýmingarverð 2.790.000 kr.
Rýmingarafsláttur 560.000 kr.

Volvo S80
2,4TD sjálfskiptur 4 dyra
Fast númer LH223
Skrd. 1/2007. Ek. 104.000 km.
Verð áður 5.050.000 kr.
Rýmingarafsláttur 500.000 kr.

Rýmingarverð 4.550.000 kr.
Rýmingarafsláttur 500.000 kr.
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Áhættuhegðun ungra ökumanna
UMRÆÐAN
Karl V. Matthíasson skrifar um 
umferðaröryggi

Mannfólkið er misjafnt í útliti og gerð. 
Strax í bernsku okkar verður okkur 

það ljóst. Í umferðinni sjáum við þennan 
fjölbreytileika mannlífsins mjög vel. Segja 
má að þar hafi hver sinn stíl. Á hverjum 
degi má greina og sjá fólk sem brýtur 
umferðarlög og reglur. Mikill fjöldi 
umferðarslysa verður rakinn til umferðar-
lagabrota og þá ekki síst ölvunar- eða 
vímuefnaaksturs sem og hraðaksturs. Öll viljum 
við komast heil heim úr umferðinni og því gerum 
við allt sem við getum til að koma í veg fyrir 
umferðarslys. 

Mörg okkar hafa lent í því að sjá einhverja sem 
við könnumst við lamast, bæklast eða jafnvel deyja 
af völdum umferðarslysa. Það er skelfilegt og djúp 
er sorgin sem ríður yfir þegar fólk fellur frá í 
umferðarslysum. Hvað getum við gert til að koma í 
veg fyrir þau slys og óhöpp sem verða í umferð-
inni? 

Hvers kyns öryggisbúnaður bifreiða hefur 

auðvitað mikið að segja. En það sem mestu 
skiptir er góðir ökumenn. Þeir sem eru í 
umferðinni eru í raun og veru umferðin og 
umferðin verður aldrei betri en þeir sem 
skapa hana. Vegagerðin hefur einnig þá 
stefnu að leggja örugga vegi. Hið opinbera 
leggur miklar fjárhæðir til umferðarörygg-
ismála. 

Umferðarráð, ásamt mörgum öðrum 
aðilum, gegnir hér mikilvægu hlutverki. 
Umferðarráð og slysavarnaráð standa 
saman að morgunverðarfundi hinn 9. 
september og hefst hann kl. 8. Að þessu 
sinni verður sjónum okkar beint að 

áhættuhegðun ungra ökumanna. Fyrirlesarar eru 
þau Divera Twisk og Willem Vlakveld sem víða eru 
þekkt fyrir þekkingu sína á þessu sviði. Einnig mun 
Holger Torp, verkefnastjóri ökunáms, koma með 
innlegg á fundinum, sem er öllum opinn. Skrá þarf 
þátttöku á vef Lýðheilsustöðvar www.lydheilsustod.
is/skraning og þátttökugjald er 2.000 kr. 

Látum okkur umferðarmálin varða því umferðin 
er mjög ríkur þáttur í lífi okkar.

 Höfundur er alþingismaður 
og formaður Umferðarráðs.

KARL V. 
MATTHÍASSON

– með þér alla leið 

VIÐ TÖKUM VEL
Á MÓTI ÞÉR
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eykjavíkurborg ákvað nýlega að setja á fót nefnd til 
að undirbúa siðareglur borgarfulltrúa, og er það vel. 
Hugmyndin um sérstakar siðareglur fyrir stjórnmála-
menn er hvorki ný af nálinni né séríslensk. Fjölmarg-
ar starfsstéttir hér á landi hafa sínar eigin siðareglur, 

svo sem læknar, lögfræðingar og kennarar, og eru siðareglur 
hverrar stéttar fyrir sig sértækar, eða útbúnar þannig að þær 
fjalli um starfsumhverfi stéttarinnar. Því er ekki hægt að taka 
siðareglur einnar stéttar og flytja umorðalaust yfir á starfshætti 
annarrar. 

Í umræðu um sérstakar siðareglur borgarfulltrúa hefur þeirri 
skoðun verið fleygt að stjórnmálamenn þurfi ekki sérstakar 
siðareglur til að fylgja, heldur eigi þeir að geta fylgt almennu 
siðgæði og lögum. Ef það sé gert eigi stjórnmálamenn að vera á 
grænni grein. Slík röksemdafærsla er á villigötum. 

Umræða um siðareglur fyrir stjórnmálamenn kemur upp í 
kjölfar umdeildra ákvarðana stjórnmálamanna; það sem kalla 
má löglegt en siðlaust, eins og Vilmundur Gylfason orðaði það 
svo snyrtilega. Það er ekkert ólöglegt við það að stjórnmála-
menn þiggi laxveiðiferðir að gjöf frá hagsmunaaðilum, eða 
aðrar gjafir. Það er heldur ekki ólöglegt fyrir stjórnmálamenn 
að fjárfesta í fyrirtækjum, vitandi það að mögulega geti til hags-
munaárekstra komið fyrir stjórnmálamenn. 

Reglulega koma upp álitaefni í stjórnmálum, þar sem löglega 
er að öllu staðið, en miklar efasemdir eru uppi um ákvörðun-
ina. Þessar efasemdir koma helst upp þegar augljóst virðist að 
ákvörðun stjórnmálamanna snúi að eiginhagsmunum, hagsmun-
um félaga í sama stjórnmálaflokki eða sameiginlegum hags-
munum stjórnmálamanna sem hóps. Stjórnmál eiga að snúast 
um hagsmuni heildarinnar, sameiginlega hagsmuni okkar allra 
að búa í góðu samfélagi. Því verða slík álitaefni mikil hitamál, 
ólíkt því sem stundum gerist þegar stjórnmálamenn taka bara 
slæmar ákvarðanir, án þess að sérhagsmunir spili þar inn í. 

Siðareglur stjórnmálamanna ættu að geta brúað það bil sem 
er á milli þess sem er löglegt og þess sem er viðunandi. Í full-
komnum heimi væri mögulegt að segja að stjórnmálamenn ættu 
að finna þá línu sjálfir, en það gera þeir ekki alltaf. Það er ekkert 
vont við það að hafa reglur til leiðbeiningar, og ekki niðrandi 
fyrir stjórnmálamenn, frekar en aðrar starfsstéttir sem hafa 
sett sér slíkar reglur. Siðareglur lækna eru með þeim elstu í 
heiminum og treyst er á að læknar fylgi reglum sinnar stéttar. 
Að læknar hafi siðareglur og fylgi þeim er frekar til þess vald-
andi að traust okkar á stéttinni aukist en að það minnki. 

Það er ekki nóg að stjórnmálamenn í borgarstjórn komi sér 
saman um siðareglur. Þar sem stjórnmálamenn eru valdamestir 
er mesta þörfin á siðareglum, það er á Alþingi. Slíkar siðareglur 
eru í vinnslu, en þegar þær líta dagsins ljós ættu þær að vera 
almennur leiðbeinandi rammi. Ef einstaka stjórnmálaflokkar 
vilja hafa sínar siðareglur ítarlegri er þeim frjálst að taka upp 
sínar eigin siðareglur. 

Réttur háttur stjórnmálamanna:

Siðareglur 
á Alþingi

SVANBORG SIGMARSDÓTTIR SKRIFAR

Með puttann á púlsinum
Eins og sjá má hér í blaðinu koma 
bæði iðnaðarráðherra og formaður 
iðnaðarnefndar af fjöllum þegar rætt 
er um Bjallavirkjun. Líkt er á farið 
með mörgum og án efa hafa margir 
gúglað Bjöllum til að átta sig á þess-
um nýjustu virkjanahugmyndum.

Við slíka leit má sjá að ein er sú 
stofnun sem talið hefur nauðsyn-
legt að skýra út örnefnið Bjalla fyrr 
í sumar, en það er Árnastofnun. 
Bjalli er nefnilega örnefni apríl-
mánaðar á vef stofnunarinnar.

Hvort það var með fyrirhugaða 
virkjun í huga eða ekki skal ósagt 
látið, þá væru menn svo sannarlega 
með puttann á púlsinum hjá 
stofnuninni. Og um að svo sé 
efast enginn.

Bjallabrellur
Jón Kaldal, ritstjóri Fréttablaðsins, 
skrifaði leiðara um helgina þar sem 
hann fullyrti að hugmyndir um 
virkjun við Bjalla væru blöff. Ætlun 
Landsvirkjunar væri að þrýsta á um 
virkjanir í neðri hluta Þjórsár.

Í því ljósi er athyglisvert að næsta 
örnefni hjá Árnastofnun á eftir Bjöll-
um er einmitt Brellur.

Gildir líka 
um þingmenn?
Ágúst Ólafur Ágústsson er 
einn þeirra sem hrifust af 

frammistöðu Jónasar 
Haralz í Silfri Egils í 

gær. Á heimasíðu 
sinni lýsir Ágúst 
sig sammála all-

flestu sem Jónas sagði í þættinum.
Honum verður einnig tíðrætt um 

aldur fjölmiðlafólks og viðmælenda 
þeirra. Ágústi finnst eldra fólk bera 
skarðan hlut frá borði í fjölmiðlum 
og þar ætti það að fá meira pláss, 
því „[a]uðvitað er heilmikill fengur og 
viska á meðal þeirra sem eldri eru og 
það er synd að það fær ekki oftar að 
njóta sín“.

Hvort varaformanni 
Samfylkingarinnar þyki 
það sama gilda um 
Alþingi skal ósagt látið, 
en sjálfur tók hann sæti 
þar 27 ára gamall fyrir 
fimm árum.

kolbeinn@frettabladid.is

Gunnar Björnsson, formaður 
samninganefndar ríkisins, 

gæti gert nánast hvern sem er að 
femínista. Haft var eftir honum í 
Morgunblaðinu á laugardaginn var 
að ekki ætti að fara eingöngu eftir 
menntun þegar komi að röðun 
stétta í launaflokka, heldur eigi 
„miklu frekar að taka mið af eðli 
starfa“.

Það er nefnilega það. Skyldi 
Gunnar Björnsson þá hafa 
nokkurn tímann hugleitt „eðli“ 
ljósmóðurstarfsins? Fróðlegt væri 
að heyra hugmyndir hans um þau 
störf á vegum ríkisins sem meiri 
ábyrgð fylgir eða njóta meiri 
virðingar meðal almennings. Ætli 
hann geti nefnt mörg störf þar 
sem fengist er við meiri verð-
mæti?

Ekki verður annað ráðið af 
orðum Gunnars en að hann telji 
ljósmóðurstarfið léttvægt í „eðli“ 
sínu – að minnsta kosti léttvægara 
en ýmis önnur störf á vegum 
ríkisins þar sem krafist er ámóta 
langrar sérfræðimenntunar en eru 
miklu betur launuð. Og þegar 
þetta „eðli“ er hugleitt er aðeins 
eitt sem skilur það frá hinum 
störfunum: það er kvenlegt. Og 
úrlausnarefnið sem er svo lítilsiglt 
að mati formanns samninganefnd-
ar ríkisins: að aðstoða við að koma 
barni í heiminn.

Ef kröfugerð ljósmæðra 
miðaðist við eðli starfsins – sjálfa 
verðmætasköpunina – gætu þær 
heimtað svona 60 milljónir á 
mánuði. Í grunnlaun.

Ættu kannski að skipta um heiti?
Samanburður á því hvort eitt starf 
sé öðru merkilega er að vísu alltaf 
ósköp bjálfalegur því að flest störf 
hafa eitthvað sér til ágætis nokkuð 
– kannski síst þau þar sem menn 
eru með 60 milljónir á mánuði. En 
getur það verið að t.a.m. nýút-
skrifaður verkfræðingur sé 
þjóðinni helmingi dýrmætari en 
ljósmóðir, eins og ætla mætti af 
laununum? Ætli flestir séu ekki á 

því að þessu sé akkúrat öfugt 
farið, með fullri virðingu fyrir 
verkfræðingum og útreikningum 
þeirra. 

Þetta er ósköp einföld deila. 
Ljósmæður eiga að baki fjögurra 
ára hefðbundið grunnnám í 
hjúkrunarfræði og síðan leggja 
þær stund á tveggja ára sérnám. 
Þetta eru því sérhæfðir hjúkrun-
arfræðingar, rétt eins og læknar 
stunda sérfræðinám í hinum og 
þessum krankleika og líkamspört-
um til að afla sér meiri þekkingar 
– og hærri launa – sem þeir og fá.

Ættu þær kannski að skipta um 
nafn? Orðið „ljósmóðir“ var að 
vísu kosið fegursta orð tungunnar 
hjá Önnu Ólafsdóttur Björnsson 
en það er kannski of kvenlegt, 
mjúkt og fagurt? Þarf samninga-
nefnd ríkisins kannski eitthvað 
ferkantað og harðneskjulegt svo 
að þeir átti sig á mikilvægi 
starfsins? Þær ættu kannski að 
kalla sig fæðingar-hjúkrunarfræð-
inga – það er karlkyns orð sem 
myndi strax kveikja skilnings-
glampa hjá samninganefnd 
ríkisins; orðið „hjúkrun“ er samt 
kannski aðeins of ljúft: hvernig 
væri orðið fæðingartæknir?

Í umboði hverra?
Það er vissulega að einhverju leyti 
í „eðli starfs“ Gunnars Björnsson-
ar að gæta hagsmuna ríkissjóðs 
gagnvart launafólki og þar með að 
þumbast við þegar það vill 
launahækkanir. En maður skyldi 
ætla að hluti af starfinu væri líka 
að hugsa um verðmætamat – og að 

launastefna ríkisins endurspegli 
það að einhverju leyti almennar 
hugmyndir um réttlæti og 
ranglæti. Já, nánast almennt 
velsæmi.

Því að sé ríkissjóður að sligast 
undan launakostnaði, sem vel kann 
að vera, þá er þar áreiðanlega ekki 
við umönnunarstéttir að sakast 
heldur endurspeglar það væntan-
lega hið fáránlega launaskrið sem 
hér hefur orðið síðustu árin hjá 
forréttindafólkinu – líka í stjórn-
sýslunni, þar sem menn hafa um 
of miðað sig við absúrd kjör 
bankastjóra og annarra lukkuridd-
ara á fjármálamarkaðnum sem nú 
er að koma á daginn að kunna að 
hafa sett alla þjóðina á hausinn 
með fúski og óábyrgu framferði. 
Eðlileg viðbrögð við slæmu 
árferði væru því ef til vill að 
lækka almennt launin meðal allra 
þeirra ríkisforstjóra sem hafa yfir 
milljón á mánuði. Það yrðu góð 
skilaboð til almennings og þótt 
þeir færu í verkföll tæki líka 
enginn eftir því …

Maður skyldi ætla að samninga-
nefnd ríkisins eigi að endurspegla 
í störfum sínum vilja og stefnu 
þeirrar ríkisstjórnar sem með 
völdin fer hverju sinni og þess 
þingmeirihluta sem að baki henni 
er. Að vísu hefur furðu lítið heyrst 
í ráðherrum um þetta mál en það 
er engu síður yfirlýst markmið 
ríkisstjórnarinnar að leiðrétta kjör 
kvennastétta. Hér er tækifærið til 
þess. Málflutningur þingmanna 
allra flokka er mjög á eina lund og 
hlýtur þar til dæmis að skipta máli 
ræða Ástu Möller, talsmanns 
Sjálfstæðisflokks í heilbrigðismál-
um, sem tók eindregið undir 
kröfur ljósmæðra. Því verður ekki 
trúað að Ingibjörg Sólrún og aðrir 
ráðherrar Samfylkingarinnar leyfi 
þessari deilu að þróast út í frekari 
verkföll. 

Slíkt verkfall myndi vitna um 
vont þjóðfélag – villimannaþjóðfé-
lag þar sem öllum verðmætum 
hefur verið snúið á hvolf. 

Eðli starfa

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG |  Ljósmóðurdeilan



Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

Ilmandi ritvél frá afa er eftirlæt-
isgripur kvikmyndagerðarkon-
unnar Helgu Rakelar Rafnsdótt-
ur en hún kríaði hana út úr afa 
sínum einungis fjórtán ára 
gömul. 

„Ég fann ritvélina uppi á háa-
lofti hjá afa mínum, Gunnlaugi 
Finnssyni, sem var kaupfélags-
stjóri, bóndi og kennari á Flat-
eyri. Á henni stendur Orga Prívat 
og þó að þetta sé sjálfsagt útlenska 
þá fannst mér orðin standa fyrir 
sköpunina sem felst í því að skrifa 
og hvernig maður orgar einn síns 
liðs í gegnum vélina,“ segir Helga 
Rakel sem fannst orðin tala til 
sín. Hún segir afa sinn ekki hafa 
verið á því að gefa henni vélina í 
fyrstu, enda var þetta hans fyrsta 

ritvél, en hann lét á endanum 
undan. Vélin á sér nú heiðurssess 
á hillu fyrir ofan borðstofuborðið 
á heimili Helgu Rakelar. „Ef ég 
set eitthvað við hliðina á henni þá 
er það mjög vel valið,“ segir 
Helga Rakel. Hún segir lítið hægt 
að skrifa á vélina og að hún þarfn-
ist viðgerðar. „Það er þó mjög góð 
olíu- og prentlykt af henni og hún 
veitir mér innblástur við störf,“ 
fullyrðir hún.

Helga Rakel er einnig ánægð 
með nýjasta fjölskyldumeðliminn 
en það er verðlaunagripur sem 
hún fékk afhentan þegar hún 
hlaut fyrstu verðlaun í flokki 
heimildarmynda á Shorts & Docs-
verðlaunahátíðinni fyrir skömmu. 
Hann fékk hún fyrir myndina 

Kjötborg sem hún og Hulda Rós 
Guðnadóttir gerðu í sameiningu. 
„Þetta er silfurrefur eftir mynd-
listarkonuna Söru Riil og sérstak-
ur verðlaunagripur að því leyti að 
hann er töff sem mér finnst ekki 
alltaf vera tilfellið með slíka 
gripi.“ 

Helga Rakel, sem er menntuð 
leikkona og bókmenntafræðing-
ur, ætlar að halda áfram að starfa 
við kvikmyndagerð og er með 
nýja mynd á teikniborðinu. Hún 
vill þó lítið ljóstra upp um hana 
en segir von á litríkri mynd með 
skemmtilegu fólki. Á næstunni 
hyggst Helga Rakel fylgja Kjöt-
borg eftir í aðalkeppni Nordic 
Panorama. Myndin verður síðan 
sýnd á RÚV í vetur. vera@frettabladid.is

Ritvélin frá afa veitir 
innblástur við störfin
Olíu- og prentlykt leggur frá gamalli ritvél sem Helga Rakel Rafnsdóttir kríaði út úr afa sínum á unglings-
árunum og hefur vélin veitt henni innblástur við störf síðan. 

Ritvélina eignaðist afi Helgu Rakelar ungur að árum en silfurrefurinn féll í skaut Helgu Rakelar um síðustu helgi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

EIN  aðferð sem dugar til að pússa fína silfurborðbúnaðinn sjaldnar 

er að bíða ekki alltaf eftir einhverjum sérstökum tækifærum til 

að nota hann heldur gera það oftar. Með auk-

inni notkun minnka nefnilega líkurnar á að 

það falli á borðbúnaðinn.

SKEMMTILEG NÁMSKEIÐ

ónsalir
Bæjarlind 2 sími 534-3700 www.tonsalir.is

Erum að taka á móti umsóknum á
eftirfarandi barna- og unglinganámskeið:

* Gítarnámskeið
* Trommunámskeið
* Rafbassanámskeið
* Píanónámskeið

   Partýgítarnámskeið
-Ætluð fullorðnum 
byrjendum í gítarleik.

Upplýsingar og innritun á www.tonsalir.is
Námskeið hefjast í september

Tónsalir er ryþmískur tónlistarskóli þar sem leitast 
er við að viðhalda gleðinni í hljóðfæranáminu

Píanónámskeið
-fyrir fullorðna

Gítarnámskeið 
-fyrir leikskólastarfsfólk

• 5 tímar í skvass
• 5 tímar í Golf
• máltíð á BK Kjúkling
• 5 tímar í ljós

• frítt í allar ÍTR sundlaugarnar
• frír mánuður fyrir vin
• tækjakennsla
• bolur
• brúsi

Sport
Klúbburinn

Alla miðvikudaga



Eins er með rúmfatnaðinn og gardínurnar að 
margir eiga til skiptanna eftir árstíðum. Á sumr-
in þegar blómum prýddar gardínurnar blakta í 
gluggum setur fólk gjarnarn hvít og björt rúmföt 
á sængurnar en þegar hausta tekur vilja margir 
breyta til. Dekkri litir og viðameiri munstur sjást 
þá frekar í rekkjum fólks. Nú er starfsfólk versl-
ana í óða önn að taka upp haustvörurnar og úr 
nógu að velja. Sterkir litir eins og bleikur og blár 
verða áberandi en fyrir þá sem kjósa frekar hefð-
bundnari litatóna eru grábrúnir og drapplitir 
tónar einnig áberandi í haust. - rat

Sængurföt
fyrir haustið
Í hausthúminu er gott að kúra undir sæng og 
draga það sem lengst að fara á fætur. Ekki 
skemmir það fyrir notalegheitunum ef sæng-
urfötin eru fallega munstruð og í hlýlegum lit.

Sterkir litir rata gjarnan utan um sængina á haustin. Í IKEA fæst þetta 
bleikröndótta sett fyrir 3.990 krónur.

ANDREA SA Sængurverasett frá 
Ikea með marglitum dröppuð-
um röndum. Settið kostar 3.990 
krónur.

Dimmblá og notaleg rúmföt frá 
Ikea með hvítu blómamunstri. 
Settið kallast ALVINE FLOR og 
kostar 1.990 krónur.

Fólk fær sér gjarnan dekkri liti inn í svefnherbergið 
á haustin og eru rúmfötin þar engin undantekning. 
Grá röndótt sængurföt úr egypskri bómull úr Fatabúð-
inni á Skólavörðustíg á 12.900 krónur. 

HÁRÞURRKUR  hafa gagnast mörgum við að losna við límmiða til 

dæmis af flöskum, krukkum eða myndarömmum, sérstaklega ef önnur 

ráð virka ekki. Nóg er að hita límmiðann í nokkrar sekúndur með hár-

þurrkunni og plokka hann svo strax af. Þannig heyra förin sögunni til.

Danskir Fataskápar

Smiðsbúð 6  210 Garðabæ  Sími 564 5040

www.hirz lan. is

 59.100

á miklu betra verði!

85.600

 97.600

47.300

Hornskápur

Rennihurðir

82.300

Flex eru vandaðir fataskápar framleiddir í 
Danmörku.  Þeir eru fáanlegir í hvítu, eik, 
kirsuber, hlyn og svarbrúnu (coffee).

Flex byggist á raðker�, 50 cm og 100 cm 
einingum sem hægt er að raða saman að 
vild.

98.800

52.600 66.200 97.000

111.200

Kennslan skiptist í tvær annir. Haustönnin 
er 12 vikna námskeið, og vorönnin 12 – 14 
vikna námskeið.
Kennt er í Skipholti 35 í  Reykjavík, og 
Íþróttahúsi Breiðabliks í Kópavogi.
Frekari upplýsingar á balletskoli.is
Skólinn er aðili að Frístundakorti ÍTR.

Innritun er hafin í síma 

567 8965 og 588 4960

Balletnámskeið 
fyrir yngri nemendur og framhaldsnemendur

Ballet-leikskóli
Ein kennslustund í viku, 

3 – 4 ára

Ballet-forskóli
Ein kennslustund í viku, 

4 – 6 ára

Balletstig
2 – 3 kennslustundir í viku, 

7 ára og eldri
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Fasteignasalan Hof hefur til 
sölu 209,1 fermetra einbýlis-
hús á einni hæð miðsvæðis í 
Hafnarfirði.

E ignin, sem er við 
Hraun tungu í Hafnarfirði, 
skiptist í 158,6 fermetra 

íbúð og 50,5 fermetra bílskúr. 
Húsið skiptist í forstofu með 
skáp, gestasnyrtingu með flísum 

á gólfi, þvottahús með innrétt-
ingu, parkettlagt hol og herbergj-
agang, samliggjandi stofur, sjón-
varpsstofu með parketi, þaðan 
sem útgengt er á hellulagða ver-
önd, eldhús með eikarinnréttingu 
og búri, hjónaherbergi og tvö 
barnaherbergi, sem eru öll park-
ettlögð, og flísalagt baðherbergi 
með innréttingu, baðkari og 
sturtuklefa.

Fallegur garður og fullbúinn, 

tvöfaldur bílskúr með hurðaropn-
ara, vatni, hita og rafmagni fylgja 
með í kaupum. Afstúkuð geymsla 
er innst í bílskúrnum. Bílaplan 
er hellulagt og með snjóbræðslu-
kerfi. Nýtt eikarparkett á hol, 
stofur og eldhúsið getur fylgt með 
(ólagt).

Nánari upplýsingar fást hjá 
Guðmundi Birni Steinþórssyni, 
löggiltum fasteignasala, í síma 
564 6464.

Falleg og vel staðsett eign 
með fullbúnum bílskúr

Eigninni fylgir fallegur garður og fullbúinn tvöfaldur bílskúr.

Gengið frá greiðslumati

Sótt um íbúðalán

Sótt um lengingu og
styttingu á lánstíma

Á ils.is getur þú:

Bráðabirgðamat

Ýmsar reiknivélar

Netsamtal við ráðgjafa

Umsókn um rafrænar
afborganir lána

Önnur þjónusta á ils.is:

Opið hús í dag milli 18-19

18.400.000 - Laus við kaupsamning.
Glæsileg 2ja herb. 57,9 fm. íbúð á 1. hæð með stórum 
afgirtum sólpalli.  Stutt er í alla þjónustu og afþreyingu, íbúðin er í göngufæri 
við Lindir, Smáratorg og Smáralind. 
Hreinn tekur á móti gestum.

Ljósalind 10, íbúð 101 - 201 Kóp  

HÚSIN Í BORGINNI • Klapparstíg 5 • 101 Reykjavík • Sími 511 5005 • www.husin.isFr
u

m

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali

… það borgar sig!

Er eignin þín í öruggum höndum? 
Löggiltir fasteignasalar með þér alla leið. 

Skráðu eignina þína hjá okkur, það kostar ekkert.

Sími 511 5005  www.husin.is



BÚJÖRÐ 
á norðurlandi til sölu
Neseignir bjóða, í einkasölu, bújörðina Fremstafell 2, 
í Köldukinn, Þingeyjarsveit fáist viðunandi tilboð.  
Stærð jarðarinnar eru 264ha brúttó.  Ræktað land er 
um 69ha + 25ha af flögum sem hægt er að breyta í 
tún.  Mjólkurkvóti rúml.446Þ lítrar fylgir jörðinni.  Um 
230 nautgripir, þar af um 90 mjólkandi kýr og 10 naut.  
Tveir „Lely" mjaltaþjónar og nýr „Lely" mjólkurtankur.  
Alls 3 samliggjandi lausagöngu-fjósbyggingar 
nýjar / nýlegar samtals 896ferm þar af véla- og 
fóðurgeymslur ca. 70m2 (ca.5mx14m).  Einbýlishús 
174,6m2, byggt 1984. Núverandi ábúendur eru 
tilbúnir til áframhaldandi búsetu ef kaupandi óskar. 
Tækja- og vélalisti er hjá fasteignasölunni Neseignir.
Sjá nánari lýsingu á: www.neseignir.is

Nánari upplýsingar gefur;
�Sigurbjörn Á. Friðriksson sölumaður
Beinn sími: 53-50-207 & GSM: 862-2107
Netfang: saf@neseignir.is

NESEIGNIR fasteignasala
Ánanaustum við Sólvallagötu 84, 101-Rvík.
Sími:535-0200,  net:neseignir@neseignir.is
Gunnar Valdimarsson viðsk.fr. lögg.fast.sali

Opið hús í dag milli 18-19

18.900.000
Laus við kaupsamning

Virkilega fallega 2ja herb. 69,8 fm. 
íbúð á 7. hæð í mjög vel viðhöldnu 
lyftuhúsi með frábæru útsýni til 
suðvesturs. Þvottahús á hæðinni 
og stórar suðvestursvalir.  
Stutt í alla þjónustu s.s. verslun, bíó 
og kirkju. 

Bjarni s. 896-5678 tekur á 
móti gestum, bjalla nr. 72.

Þangbakki 8-10 - 109 Rvk

Jón Gunnarson löggiltur fasteigna- og skipasali

Fr
um

Selvík 3, Reykjanesbær
Nýtt vandað atvinnuhúsnæði 

á góðum stað í Keflavík
Stærð á hverju bili er 155 fm.

Byggingaraðili:
Stálnes ehf.

Hafnargata 27 • 230 Keflavík 

Símar 421 1420 / 421 4288

asberg@asberg.is • asberg.is

Söluaðili: Ásberg Fasteignasala.

Stálgrindarhús með ál/tré gluggum.

Upphituð bílastæði fyrir hvert bil með snjóbræðslu.

Hiti í gólfum og sér inngangur og 4x4,2 metra innkeyrsluhurð í 

hverju bil.

6,3 metra lofthæð, möguleiki á að setja milliloft

Rafmagnstafla uppsett.

Húsið er staðsett rétt við Helguvík þar sem álverið mun rísa.

Verð aðeins frá 

kr. 17.200.000.-

AÐEINS 4 BIL EFTIR
AÐEINS 4 BIL EFTIR

faste
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HÞJÓNUSTA 
U

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík



Arnartangi - glæsilegt Mjög fallegt
einnar hæðar 219,6 fm einbýli. Húsið hefur
verið töluvert endurnýjað m.a. þakkantur,
eldhús, ofnar og gólfefni. 4 rúmgóð svefnh.
Glæsil. garðskáli með kamínu. Góður 38 fm
bílskúr og stór og breið innkeyrsla. Áhvílandi
er lán frá Glitni sem mögulegt er að yfirtaka.
LÆKKAÐ VERÐ V. 49,9 m. 3537

Parhús

Rituhöfði - 147,2 fm parhús Mjög
fallegt 147,2 fm parhús með innbyggðum
bílskúr við Rituhöfða í Mosfellsbæ. Húsið
sem er timburhús skiptist í forstofu, hol,
þvottahús, tvö herbergi, sjónvarpshol (sem
hægt er að breyta í herb.) baðherbergi,
eldhús, stofu og borðstofu. Garðurinn er
fallegur og með tveimur timburveröndum
og bílaplan hellulagt. V. 41,8 m.

Lindarbyggð - parhús Fallegt 154
fm parhús ásamt 23 fm bílskúr innst í botn-
langa. Húsið skiptist í forstofu, innra hol,
stórar stofur sem eru með mikilli lofthæð,
eldhús, þv.hús, baðherb. og þrjú herb. auk
innb. bílskúrs. Innri hluti stofunnar er sól-
stofa og úr henni er gengið út á fallega
timburverönd með heitum potti og fallegan
garð. Falleg aðkoma er að húsinu og bíla-
plan hellulagt. V. 42,5 m. 3750

Fálkahöfði - fallegt parhús Mjög
fallegt 132,6 fm 4ra herb., einlyft parhús
með innb. 27,2 fm bílskúr. Húsið skiptist í
forstofu, þvh., baðh. með kari og sturtu,
hol, gang, tvö góð barnah., hjónah., stofu,
borðstofu, eldhús og bílskúr með millilofti.
Húsið stendur innst í botnlanga á fallegri
og gróinni lóð. Stórt bílaplan fyrir framan
húsið er hellulagt. Mjög stutt er í skóla,
leikskóla, sundlaug og World Class, sem
og á golfvöll Mosfellsbæjar. V. 39,9 m.
3751

Hlíðarás - glæsilegt útsýni Fallegt
163,4 fm parhús á 2 hæðum með inn-
byggðum 27,8 fm bílskúr við Hlíðarás í
Mosfellsbæ. Húsið er allt mjög vandað og
stendur á fallegum útsýnisstað. Á neðri
hæðinni er forstofa, forstofuherbergi/sjón-
varpshol, þvottahús og innbyggður bílskúr.
Á efri hæðinni eru 3 svefnherbergi, stór
stofa, baðherbergi og eldhús. Stórar svalir
eru út af stofunni. V. 44,9 m. 3653

Raðhús

Grenibyggð - 164 fm raðhús
Glæsilegt 164 fm endaraðhús á tveimur
hæðum, auk risherbergis sem ekki kemur
fram í fm tölu hússins. Á jarðhæð er eld-
hús, stór stofa, sólstofa, þvottahús og
gesta WC, á 2. hæð eru 3 svefnherbergi,
sjónvarpshol og fallegt baðherbergi og í risi
er stórt herbergi. Stórt hellulagt bílaplan
fyrir framan bílskúr og mjög skjólgóður
suðvesturgarður bakatil. V. 41,9 m. 3456

Furubyggð - 112,4 fm raðhús
Fallegt 112,4 fm endaraðhús á einni hæð á
stórri hornlóð í grónu og fallegu hverfi.
Þetta er vel skipulagt raðhús á 2 pöllum,
hannað af Ingimundi Sveinssyni. Í íbúðinni
eru þrjú svefnh., baðh., sér þv.hús, eldhús
með borðkrók og stór stofa/sólstofa.
Lækkað verð!! V. 31,9 m. 3459

4 - 6 herb

Klapparhlíð - 4-5 herb. 112,6 fm
112,6 fm endaíbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýli
með opnum stigagangi við Klapparhlíð 30.
Íbúðin er teiknuð sem 5 herb., en er í dag
4ra herbergja, hægt að breyta aftur. Þrjú
rúmgóð svefnherbergi, stofa og gangur með
merbau parketi, flísar á baði og þvottahúsi
og korkflísar á forstofu og eldhúsi. Eignin er
laus til afhendingar. V. 29,9 m. 3402

Tröllateigur - 4ra herb. Mjög falleg
121,4 fm 4ra herbergja íbúð með sérinn-
gangi og sérgarði á jarðhæð miðsvæðis í
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, stóra
geymslu, hol, hjónaherb., tvö barnaherb.,
baðherbergi, stóra stofu, borðstofu, eldhús
með glæsilegri innréttingu og útigeymslu.
Rauðeikarparket og Mustang flísar eru á
gólfum. Þetta er mjög falleg íbúð í fallegu og
vel skipulögðu hverfi í næsti nágrenni við
miðbæ Mosfellsbæjar. V. 31,9 m. 3765

Klapparhlíð - Endaíbúð jarðhæð
Björt og falleg 98,9 fm 4ra herb. endaíbúð
með sérinngangi og timburverönd á 1. hæð í
2ja hæða fjölbýli. Íbúðin er með eikarparketi
og mahony innréttingum. Náttúruflísar eru á
forstofu. Baðherbergi og þvottah. eru flísa-
lögð. Falleg eign á flottum stað mjög stutt er
í leikskóla, grunnskóla, sundlaug, World
Class, svo er golfvöllur og fallegar göngu-
leiðir á næstu grösum. V. 28,7 m. 3753

Klapparhlíð - 5 herb. Falleg 112,6
fm, 5 herbergja endaíbúð á efstu hæð í ný-
legu þriggja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 28.
Góð stofa, eldhús með borðkrók, baðher-
bergi m/sturtu, sér þvottahús, 4 svefnher-
bergi og geymsla. Mahony innréttingar í eld-
húsi, baði og svefnherb. Frábær staður stutt
í Lágafellsskólasvæðið. Flott útsýni til suðurs
og austurs. V. 29,4 m. 3545

Klapparhlíð - 4ra herbergja 97
fm Mjög falleg 97 fm, 4ra herb. endaíbúð á
2. hæð í 3ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð.
Íbúðin er með eikarparketi og mahony inn-
réttingum. Flísalagt baðherb. m. sturtu og
sérþv.hús. Flottur staður, mjög stutt í World
Class, Lágafellslaug, Lágafellsskóla og leik-
skólann Hulduberg. V. 25,9 m. 3442

Fálkahöfði - bílskúr 121,9 fm, 4ra
herbergja íbúð á 1. hæð með sérinngangi
og sérgarði ásamt 29,2 fm bílskúr í góðu
fjölbýlishúsi. Íbúðin er björt og rúmgóð
með stórum herbergjum, stofu, borðstofu,
eldhúsi með góðum borðkróki, baðher-
bergi með baðkeri og sturtuklefa og sér
þvottahúsi. Mjög gott aðgengi er að íbúð-
inni og gengt íbúðinni er bílskúrinn. V. 32,8
m. 3499

3ja herb.

Skeljatangi - 3ja herb. 84,2 fm íbúð
á jarðhæð með sérinngangi og sérgarði við
Skeljatanga. Íbúðin skiptist í forstofu, gang,
tvö herb., geymslu, baðh., eldhús, stofu og
kalda útigeymslu. Sameiginlegur garður er
snyrtilegur, afgirtur og gönguleið að húsi er
hellulögð V. 23,5 m. 3742

Bjartahlíð - 3ja herb. jarðh. Rúm-
góð og björt 104,2 fm, 3ja herbergja enda-
íbúð á jarðhæð með sérgarði í 3ja hæða
fjölbýli við Björtuhlíð. Íbúðin skiptist í for-
stofu, gang, gott þvottahús/geymslu, eld-
hús með borðkrók, baðh. með sturtu og
kari, tvö rúmgóð herbergi, stofu og borð-
stofu. Mjög stutt er í leikskóla, grunnskóla,
sundlaug og World Class. V. 24,8 m. 3757

2ja herb.

Hjallahlíð - 2 herb. Rúmgóð 64,1 fm,
2ja herb. íbúð á jarðh. í litlu fjölbýli með sér-
inng. og sér verönd. Íbúðin skiptist í forst.,
gang, rúmgott svefnh., góða geymslu (sem
hægt er að nota sem leikherb. eða tölvuh.),
baðh., þv.hús, stofu og eldhús með borð-
krók. Afgirt verönd í suður V. 19,9 m. 3812

Klapparhlíð - 2ja herb. jarðhæð
Glæsileg 2ja herb. 66,6 fm íbúð með sérinn-
gangi og sérgarði á jarðhæð. Íbúðin skiptist í
forst., rúmgott svefnh. baðh. með baðkari,
þv.hús, stofu og fallegt eldhús. Innrétt. eru
úr mahony og á gólfum er eikarparket og
flísar. Mjög stutt er í grunnskóla, leikskóla,
sundlaug og World Class, sem og á golfvöll.
V. 19,6 m 3752

Hjallahlíð - 2ja herb. Björt og falleg
65,8 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð með sérinn-
g. Íbúðin skiptist í forst., stórt herb., geymslu
sem nú er notuð sem barnah., baðh., þv.-
hús, eldh., stofu og geymsluloft. Þetta er vel
staðsett eign, stutt er í skóla, leikskóla,
sund, World Class og í golf. V 19,7 m. 3741

REYKJAVÍK

Háaleitisbraut - 4ra herb. Mjög
góð, mikið uppgerð og vel skipulögð 110,9
fm, 4ra herbergja íbúð á 3.hæð ásamt 20,7
fm bílskúr. Íbúðin skiptist í hol, vinnustofu,
herbergi, borðstofu, stofu, eldhús, baðher-
bergi og sér geymslu í kjallara. Góð eign
sem er þess virði að skoða. V. 24,7 m. 3805

Kópavogur

Straumsalir - 4ra herb - Kópa-
vogi Til sölu mjög falleg 120,3 fm endaíbúð
á jarðhæð í sex íbúða fjölbýli á fallegum út-
sýnisstað við Straumsali 3. Í íbúðinni er stór
stofa, fallegt eldhús, þrjú góð svefnh., baðh.
m/kari og sturtukl. og sér þv.hús + geymsla í
kjallara. Sérsmíðaðar kirsuberjainnrétt. og
parket og flísar á gólfum. V. 32,8 m. 3465

Þrymsalir - hagstæð kaup Tvílyft
264 fm forsteypt einingahús sem er fokhelt
að innan á frábæru verði. Húsið er risið. Á
efri hæð er forst., hol, baðh., svefnh.,
eldhús og stofur auk bílsk. en á neðri
hæðinni eru 3 stór herb., baðh., þvh.,
geymslur o.fl. V. 27 m.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:00 TIL 19:00
Glæsileg 199,3 fm efri sérhæð með innbyggðum bílskúr í fallegu tvíbýlishúsi. Húsið skiptist í
rúmgóða forstofu, gang, þrjú góð herbergi, sjónvarpsherbergi (sem hægt er að breyta í
svefnherbergi), gestasalerni, baðherb. með hornbaðkari og sturtu, þv.hús með innrétt.,
bjarta og fallega stofu og borðst., fallegt eldhús með góðum tækjum og 28,2 fm bílskúr og
geymslu. Innrétt. úr hlyn, hvíttuð eik og náttúruflísar á gólfum, innfelld hallogen-lýsing er í
húsinu. Þetta er glæsileg eign með flottu útsýni á frábærum stað. V. 54,5 m. 3764

SPÓAHÖFÐI 16 - GLÆSILEG EFRI SÉRHÆÐ

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:00 TIL 19:00 - 101 á bjöllu
Falleg og rúmgóð 94,2 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með timburverönd við Kristni-
braut í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús með borðkrók, bjarta stofu og borð-
stofu, baðherbergi með baðkari, tvö rúmgóð herbergi, þvottahús og sér geymsla í kjall-
ara. Mjög góð timburverönd með skjólgirðingu. V. 24,7 m. 3802

KRISTNIBRAUT 35 - 3JA HERBERGJA 

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 TIL 19:00 - Davíð og Erla á bjöllu
Falleg 119,5 fm, 4ra herbergja íbúð á annarri hæð ásamt 25,9 fm bílskúr við Maríubaug í
Reykjavík. Íbúðin er björt og falleg með fallegu útsýni. Íbúðin skiptist í þrjú góð svefnher-
bergi, baðherbergi, þvottahús, anddyri, geymslu, eldhús, borðstofu, stofu og svalir. Íbúð-
in er mjög vel skipulögð á góðum stað. V 34,7 m. 3723

MARÍUBAUGUR 143 - REYKJAVÍK 

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:00 TIL 19:00
Glæsilegt 286 fm tvílyft parhús á frábærum útsýnisstað í Leirvogstungu, Mosfellsbæ. Húsið
er einkar reisulegt og stílhreint með mikilli lofthæð og stórum útsýnisgluggum auk um 60 fm
svala. Stórkostlegt útsýni yfir Mosfellsbæinn, Leirvoginn og Sundin. V. 47.8 m. 3544

KVÍSLARTUNGA 7 OG 9

Einbýlishús

Akurholt - frábær staðsetning
Tvílyft 300 fm einbýlishús sem er með
möguleika á aukaíbúð í kjallara. Á efri hæð-
inni er forstofa, hol, stórar stofur, tvö her-
bergi, fataherb. (snyrting) og baðherbergi.
Á neðri hæðinni er forstofa, hol, þvottahús,
tvö til þrjú herbergi, eldhús, annað þvotta-
hús, og geymsla. Stór og falleg lóð. Eignin
gefur ýmsa möguleika. V. 65 m.

Bjargartangi - fallegt einbýli Fal-
legt og vel skipulagt 191,4 fm einbýlishús á
einni hæð í litlum botnlanga í grónu um-
hverfi við Bjargartanga í Mosfellsbæ. Hús-
ið, sem er steinsteypt, skiptist 140,2 fm
íbúð og 51,2 fm bílskúr. Í húsinu er for-
stofa, gestasalerni, baðherbergi, hol, fjögur
svefnherbergi, eldhús, stórt þvottahús,
borðstofa og stofa. Stór timburverönd og
skjólgóður garður. Húsið var mikið endur-
bætt á síðasta ári. V. 49,9 m. 3801

Langitangi - 171 fm einbýli Mjög
fallegt einbýlishús á einni hæð með sam-
byggðum bílskúr og stórri og gróinni lóð
við Langatanga í Mosfellsbæ. Flott eldhús,
hvítt háglans, með steingráum flísum og
granítborðplötu, baðherbergi nýlega end-
urnýjað með stórum glersturtuklefa, fjögur
svefnherbergi, sjónvarpshol, þvottahús,
gestasalerni, stór stofa og borðstofa með
arni og timburverönd og skjólgóður garð-
ur. Skipti möguleg á ódýrari eign!!! V. 54,8
m. 3454

Leirvogstunga - nýtt einbýli Nýtt
og vandað 198 fm einbýli með innbyggð-
um 34,0 fm bílskúr á góðum stað í nýju
hverfi í Mosfellsbæ. Húsið er vel skipulagt,
4 svefnherb., stofa, eldhús, þvottahús og
tvö baðherb. Húsið skilast með fullbúinni
lýsingu frá Lumex, málað að innan og til-
búið til innréttinga og án gólfefna, þó eru
flísar á bílskúr og þvottahúsi. V 43,7 m.
3500
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Fr
um

ESKIVELLIR Falleg 85,0 fm
enda/-horníbúð á jarhæð. 2 sv.herb.
Verönd m/skjólveggjum. Verð 20,5
millj. 7098

ESKIVELLIR Falleg 109,5 fm íbúð
á 2. hæð m/stæði í bílag. 3 sv.herb.
24 fm svalir. Verð 27,5 millj. 7040

HÆÐIR

SUNDLAUGAVEGUR 18 -
REYKJAV. Falleg sérhæð ásamt
bílskúr á góða stað. sér inngangur og
stórar stofur. Verð 29,9 millj. 7816

BLÓMSTURVELLIR - AUKAÍ-
BÚÐ 150 fm einbýli m/bílsk. sem
breytt hefur verið í íbúð. Stór verönd,
pottur. Verð 22,9 millj. 6604

NÝBYGGINGAR

KIRKJUBREKKA - ÁLFTA-
NES Miðjuraðh. í byggingu, íbúðin er
191 fm, bílsk. er 28 fm Afhendast til-
búin til innréttinga, fullbúin að utan,
lóð grófjöfnuð. Verð 49,5 millj. 7640

DREKAVELLIR - SKIPTI
MÖGULEG Fallegt 183 fm einbýli á
einni hæð ásamt 30 fm bílskúr, sam-
tals 213,8 fm Skilast fullbúið að utan,
rúmlega fokhelt að innan. LAUST
STRAX. Verð 42,9 millj. 7351

EYRARHOLT - m/bílskúr Fal-
leg og vel skipulögð miðhæð í þríbýli.
3 rúmgóð herb. FRÁBÆRT útsýni og
víðar. Innb. bílsk. Eignin er alls 137,3
fm Verð 29,9 millj. 7759

3JA HERB.

ÁLFTAMÝRI - R.VÍK Góð 74 fm
endaíbúð á efstu hæð. Glæsilegt út-
sýni. Verð 19,7 millj. 7774

2JA HERB.

ÁLFABORGIR - Rvík. -
GLÆSILEGT ÚTSÝNI Sérlega
góð tveggja herb. íbúð á annarri hæð
í góðu fjölbýli. Verð 18,4 millj. 7847

HELLUBRAUT - TVÆR ÍBÚÐ-
IR Góð 112,8 fm efri hæð m/38 fm
séríbúð sem býður upp á leigu. Verð
17,5 millj. 6602

TÚNFIT - VIÐ LÆKINN Í
GARÐABÆ Vorum að fá glæsilegt
220,5 fm einb. með innb. bílsk. á
þessum frábæra stað. Skilast fullbúið
að utan og fokhelt. NÁTTÚRAN -
HRAUNIÐ VIÐ HÚSDYRNAR. 7683

FAGRAKINN - SKIPTI Á
MINNA Virðulegt og vel viðhaldið
194,7 fm EINBÝLI á þremur hæðum,
ásamt 41,0 fm BÍLSKÚR, samtals
235,7 fm Verð TILBOÐ. SKIPTI
MÖGULEG Á MINNI EIGN. 7316 

LINDARBERG - NEÐRI SÉR-
HÆÐ Góð neðri sérhæð í tvíbýlis-
húsi á frábærum útsýnisstað efst í
setbergshverfinu. Sér inngangur, lóð
og bílstæði. Verð 31,9 millj. 7342

HRÍSMÓAR - LYFTUHÚS Fal-
leg 111,3 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í
LYFTUHÚSI, ásamt bílastæði í bíla-
geymslu á góðum stað í miðbæ
Garðabæjar. 7767 

SUÐURBRAUT Falleg 65,5 fm 2ja
herbergja íbúð á 3ju hæð í litlu fjölbýli.
Parket og flísar á gólfum. Fallegt út-
sýni. Verð 18,2 millj. 7845

AUSTURVEGUR 143 fm einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verönd og pott-
ur. Verð 20,5 millj. 3790

EINBÝLI

TÚNGATA - ÁLFTANES Fallegt
velviðhaldið 134,7 fm einbýli á einni
hæð, ásamt 34,4 fm bílsk, samtals
169,1 fm á góðum og rólegum stað.
Verð 47,5 millj. 7817

ÞRÚÐVANGUR - LAUST
STRAX Fallegt 233,4 fm einbýli
m/bílskúr innst í botnlanga við hraun-
jaðarinn. 5 sv.herb. Stór sólarverönd.
Verð 66,0 millj. 6896

4RA TIL 7 HERB.

SLÉTTAHRAUN - FALLEG OG
BJÖRT 94 fm FJÖGURRA HER-
BERGJA ÍBÚÐ SEM BÚIÐ ER AÐ
ENDURNÝJA AÐ HLUTA. 7836 

KELDUHVAMMUR - ÚTSÝNI
Falleg 86,7 fm 3ja herbergja risíbúð í
góðu þríbýli á góðum og rólegum út-
sýnisstað. Verð 17,9 millj. 7766

ESKIVELLIR 5 - LYFTUHÚS
LAUS STRAX NÝLEG GLÆSILEG
76,9 fm 2ja herb. íbúð á 4. hæð FRÁ-
BÆRT ÚTSÝNI. Verð 20,5 millj. 7780

STAÐARHRAUN Talsvert endur-
nýjuð 96 fm íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb.
Verð 14,9 millj. 9957

FÍFUMÝRI - GARÐABÆR Sér-
lega fallegt og vandað 227,7 fm EIN-
BÝLI á 2 hæðum, ásamt 40,1 fm BÍL-
SK, samtals 267,8 fm á góðum stað í
GBÆ. Stutt í leik- barna- og fram-
haldsskóla, sund og fl. 7773 

RAÐ- OG PARHÚS

Grundarhús Rvík Talsvert
endurnýjað raðh. Mögul. á allt að
5-6 svefnh. Verð 37,9 millj. 7819

DAGGARVELLIR - ENDAÍ-
BÚÐ Falleg fjögurra herb. endaíbúð
á neðri hæð í nýlegu fjórbýli. 40 fm
afgirt verönd út frá stofu. Verð 30,9
millj. 7776

HÁHOLT - SÉRINNGANGUR
Falleg 3ja herbergja íbúð, 109 fm á
jarðhæð með sér inngangi. Falleg og
vel með farin íbúð, verönd, laus fljót-
lega. Verð 25,5 millj. 7481

GRINDAVÍK

AUSTURHÓP - LAUST
STRAX Sérlega fallegt sdamt. 215
fm einbýli, ásamt 57,9 fm bílskúr.
Fullb. að utan, tæpl. tilbúið undir tré-
verk. Verð 28,5 millj. 7253

BLÓMSTURVELLIR Fallegt tals-
vert endurnýjað 176,4 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 29,9 millj.
5114

ÞINGVAÐ - NÝTT OG
GLÆSILEGT Nýtt sérlega fallegt
217,9 fm einbýli á einni hæð, ásamt
34,3 fm bílskúr, samtals 252,2 fm á
góðum stað. Vandaðar innréttingar,
tæki, gólfefni og fl. 7769 

FÍFUVELLIR - ENDARAÐHÚS
FALLEGT FULLBÚIÐ ENDARAÐH.
INNARLEGA Í BOTNLANGA. 5O fm
SVALIR, 40 fm VERÖND. 4-5 HERB.
Verð 48,5 millj. 7775

SUÐURBRAUT Falleg 100,9 fm
4ra herbergja íbúð á 3. hæð í góðu
litlu fjölbýli á góðum útsýnisstað. 3
möguleg 4 svefnherbergi. Verð 23,5
millj. 7539

HRINGBRAUT - 3JA TIL 4RA
Herb. Falleg talsvert endurnýjuð
80,0 fm 3ja til 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð í góðu tví-/fjórbýli á góðum stað
í suðurbænum. Verð 19,9 millj. 7439

STAÐARVÖR Mikið endurnýjað
147,5 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb.
Verönd og pottur. Verð 24,9 millj.
Skipti á ódýrari eign kemur til greina.
7022

ATVINNUHÚSNÆÐI

VÖRÐUSUND GRINDAVÍK -
LAUST STRAX Nýtt og gott 49
fm ENDABIL, ásamt ca: 15 fm milli-
lofti, samtals 64 fm í nýju atvinnuhús-
næði á góðum stað við höfnina. Verð
7,5 millj. 7607

HRINGBRAUT Nýlegt og glæsi-
legt 203 fm einbýli á tveimur hæðum,
ásamt 40 fm bílskúr, samt. 243 fm 4
herbergi. Húsið er vel staðsett i hjarta
Hafnarfjarðar, mikil veðursæld, stórar
svalir. Verð 62,9 millj. 7555

ÁLFHOLT - m/aukaíbúð Ein-
býli/raðhús (áfast litlu fjölbýli) á þrem
hæðum í Álfholtinu í Hafnarfriði. Eign-
in er alls 277 fm Á 1. hæð er aukaí-
búð. Verð 52,7 millj. 7335

BREKKUHLÍÐ Sérlega fallegt full-
búið 169,0 fm PARH. á 2 hæðum,
ásamt 36,0 fm BÍLSK, samtals 205,0
fm á frábærum stað innst í botnlanga
í Hlíðunum í Hafnarfirði. 7820

MIÐVANGUR - ENDARAÐ-
HÚS Fallegt 187 fm endaraðh. á
góðum stað með bílskúr og sólstofu.
Fjögur herbergi. Glæsilegur garður.
Verð 44,9 millj. 7770

KLUKKUBERG 107 fm íbúð á 2.
hæð, frábært útsýni, sér inngangur,
þrjú svefnherbergi, parket og flísar á
gólfum. Verð 24,7 millj. 7377

STEKKJARBERG Falleg 4ra her-
bergja ENDAÍBÚÐ á 3. hæð í litlu fjöl-
býli á góðum stað neðst í Setberginu.
Verð 24,6 millj. 7297

ÁLFASKEIÐ Góð 125,7 fm íbúð á
efstu hæð m/bílskúr. 2 sv.herb. Suð-
vestursvalir. Flott útsýni. Verð 21,9
millj. 7254

LÆKJARGATA - Falleg 106,2 fm
íbúð á 1. hæð m/stæði í bílag. 2
sv.herb. Skemmtilega hönnuð og vel
með farin eign. Verð 26,5 millj. 7213

STAÐARHRAUN Fallegt talsvert
endurnýjað 110 fm einbýli á einni
hæð, ásamt 55 fm bílskúr, samtals
164,5 fm á góðum stað í miðbænum.
Verð 25,9 millj. 6886 

TÚNGATA Fallegt mikið endurnýj-
að 169 fm einbýli, ásamt 55fm bíl-
skúr, samtals því 224,0 fm 5 svefn-
herb. Verð 28,9 millj. 6887

TRÖNUHRAUN - HAFNAR-
FJÖRÐUR Gott 258,4 fm atvinnu-
húsnæði á tveimur hæðum sem
skiptist niður í 138,4 fm fm gólfflöt,
ásamt ca: 120,0 fm milliloft. Verð 36
millj. 7541

GRANDATRÖÐ - HAFNAR-
FJÖRÐUR LAUST FLJÓT-
LEGA Nýlegt og glæsilegt atvinnu-
húsnæði (ENDABIL) á góðum stað.
Hæðin er 201,2 fm og milliloft 73,5
fm, samtals 274,7 fm Verð 49,5 millj.
7510

ERLUÁS - ENDARAÐHÚS Fal-
legt ENDARAÐHÚS 162,4 fm, þar af
bílskúr ca 20 fm 4 svefnherbergi.
Stórar svalir. Fallegur garður. Verð
43,9 fm 7350

LYNGMÓAR - GARÐABÆ -
MEÐ BÍLSKÚR Falleg 113 fm 4ra
til 5 herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð
m/BÍLSKÚR í góðu 6 íbúða húsi í
HJARTA GBÆ. Stórar svalir. Góð
staðsetning. Verð 28,7 millj. 7250

LAUFVANGUR Góð 89 fm íbúð á
2. hæð. 2 sv.herb. Suðvestursvalir.
Stutt í þjónustu. 7114 

HELLUBRAUT Fallegt talsvert
endurnýjað 85 fm einbýli. Nýlegt eld-
hús. Hús klætt að utan. Verð 15,9
millj. 6776

STEINHELLA - GÓÐ STAÐ-
SETNING Gott atvinnuhúsnæði
sem skiptist í 330 fm einingar með
mikilli lofthæð til leigu eða sölu á góð-
um stað. Húsnæðið hefur mikið aug-
lýsingagildi frá Reykjanesbrautinni.
7060

ERLUÁS - EINBÝLI Á 1 HÆÐ
Fallegt 194 fm einbýli á einni hæð
með innb. bílskúr. Góð staðsetning
og stórir pallar. Verð 62 millj. 7516

ÁLFHOLT Fallegt 209 fm raðhús
m/bílskúr á fjölskylduvænum stað. 4
sv.herb. Svalir og verönd. Verð 38,4
millj. 6823

SUÐURBRAUT Rúmgóð 112,3 fm
endaíbúð á 3. hæð. 3 sv.herb. Hús
nýlega viðgert að utan. Frábært út-
sýni. Verð 24,3 millj. 7065

BURKNAVELLIR - Sérlega falleg
91,7 fm íbúð á 3. hæð á góðum stað.
2 sv.herb. Stutt í skóla, leikskóla og
þjónustu. Verð 23,0 millj. 7100

MARARGATA Góð 178 fm efri
hæð m/bílskúr. 4 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 21,9 millj. 6697

HESTHÚS

SÖRLASKEIÐ - HFJ Sérlega
góð eining í glæsilegu 12 hesta húsi í
einu besta hesthúsahverfi höfuðborg-
arsvæðisins. 7837 

FJÓLUVELLIR Nýtt og fallegt
223,5 fm einbýlishús, þar af bílskúr
37,5 FM. Allt að 6 herbergi. Flott gólf-
efni og innréttingar. Sérlega flott og
vandað hús. Verð 55,0 millj. 6202
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Óskar Mikaelsson,
próf í fasteigna-, fyrirt.- 
og skipasölu, ráðgjafi 

atvinnuhúsnæðis

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Valgeir Kristinsson, 
Hrl., Lögg. faseignasali

Löggilt Leigumiðlun Atvinnuhúsnæðis | Fasteignir & Fyrirtæki, Fyrirtækjasala Íslands ehf. | Sala – Leiga – Umsýsla - Verðmat. | Áratuga reynsla!

Drangahraun 763 fm. 
Til leigu á tveimur hæðum vel stað-
sett atvinnuhúsnæði sem hentar vel
undir ýmsan blandaðan rekstur.
Möguleiki á innkeyrsluhurð. Hvor
hæð um sig um 358 fm auk stiga-
gangs. Sérinngangur.

Lónsbraut, Hfj,  200 fm. 
Til leigu 200 fm nýlegt húsnæði með
lofthæð 5,5 mtr. Tvennar mjög góðar
innkeyrsluhurðir. Allt makbikað í
kring.  Gott leiguverð.

Drangahraun, Hjf, 180 fm. 
Til leigu enda-innkeyrslubil. Háar
flekahurðir og mikil lofthæð. Salur er
120 fm, milligólf með lagnastokkum
og skrifstofu  um 60 fm. Malbikuð
lóð.

Dvergshöfði - 400 fm. Til
leigu um 400 fm salur undir léttan
iðnað/framleiðslu eða lager,  með
innkeyrsluhurð. Einstök staðsetning
með mikið auglýsingagildi. LAUST!

Grandatröð, Hfj, 274 fm. 
Til sölu nýlegt og glæsilegt stálgrind-
arhús að grunnfl. 201 fm auk innrétt-
aðs 70 fm samþ. milligólfs, salur,
skrifst., eldhúskr., wc. Vegghæð um
5,5 mtr. Laust fljótlega.

Fiskislóð, Rvk, 690 fm. 
Til sölu mjög vel staðsett stálgrindar-
hús, samþykkt 111,4 fm innréttað
milligólf,  2x innk.hurðir, lofth. um 7 +
mtr. í mæni. Skrifstofur, matsalur, op-
inn vinnurými, búningaaðst. Lóð mal-
bikuð.

Keflavík, 860 fm eign. 
Glæsilegt nýlegt atvinnuhúsnæði á
frábærlega sýnilegum stað. Vandað
húsnæði í alla staði. Glæsilegur salur
og lítil innkeyrslubil. Rekstur getur
fylgt. Gott verð og yfirtakanleg lán
áhv.!

Flugumýri, Mos, 968 fm 
Til sölu / leigu nýl. hörkugott iðnaðar-
húsnæði með braut f. brúarkrana
(krani getur fylgt). Húsið samloku-
stálgrind, skrifstofa, wc. Um 9 mtr.
mænishæð. 4x innkeyrsluhurðir.
Lóðin malbikuð. Samþ. 200 fm við-
byggingarréttur. LAUST! 

Fákafen, Rvk, 140 fm. 
Til leigu einstaklega staðsett skrif-
stofuhúsnæði á 2. hæð við mjög fjöl-
farna umferðaræð með mikið auglýs-
ingagildi. Opið rými, 3x skrifstofur,
wc og eldhúskrókur. LAUST!

Drangahraun, Skrifstofur. 
Til leigu um 107 fm skrifstofuhæð
með allt 5 skrifst., flísalagður sérinn-
gangi, eldhúskrókur, wc með sturtu.
Gluggar á 3 vegu og því bjart. Laust
fljótlega.

Stapahraun, Hfj.  168 fm. 
Til leigu innkeyrslubil á 1 hæð með 3
mtr. hurð og um 5 mtr. mænishæð,
afstúkað kaffihorn og wc. Malbikuð
lóð. 3ja fasa rafm. LAUST! 

Tunguháls, Rvk, 530 fm. 
Til leigu í nýl. steyptu iðnaðarh. Loft-
hæð 4,9 mtr., 2x háar innk.hurðir.
Endabil. Möguleiki er að skipta hús-
næðinu niður. Lóð Malbikuð. Frábær
staðsetning. Mögul. að fjölga
innk.hurðum. LAUST!

SÓLBAÐSSTOFA Í EIGIN HÚSNÆÐI.
Falleg sólbaðsstofa með 5-6 bekki og nuddaðstöðu, talsvert endurnýjað.

Er í rúmlega 100 fm góðu eigin húsnæði. Stofa með sérstöðu. 

NUDD OG GUFUBAÐSTOFA.
Til sölu þekkt stofa vel staðsett með öllum búnaði. Verð aðeins 2,5 millj. 

BAR Í AUSTURBORGINNI.
Til sölu bar og skemmtistaður í góðu húsnæði. Topp tækifæri.

GLÆSILEG TÍSKUVERSLUN Í  MIÐBORGINNI
Til sölu glæsileg kvenfataverslun í miðborginni, með heimsþekkt vörumerki, og
í flottu húsnæði. Frábært tækifæri. Traustur meðeigandi kemur líka til
greina. 

GLÆSILEGUR VEITINGASTAÐUR.
Til sölu mjög glæsilegur veitingastaður í nágr. borgarinnar. Meðeigandi á 40-
80% hlut kemur líka til greina. Mjög sérstakur og flottur staður, velstaðsett-
ur. Leitið upplýsinga.

HEILDVERSLUN Í SPORTVÖRUM. 
Til sölu heildverslun með þekkt merki í sportvörum. Er vel staðsett í góðu hús-
næði. Auðveld kaup. Leitið upplýsinga.

FYRIRTÆKI Í  AUGLÝSINGAVÖRUM.
Allt eigin innflutningur. Sterk viðskiptasambaönd á innlendum markaði. Yfir 300
artc. Auðveld kaup með yfirtöku og frábært verð.

TÍSKUVERSLUN Í VERSLUNARMIÐSTÖÐ.
Til sölu falleg tískuverslun með kvenfatnað, skart og fylgihluti, í þekktri verslun-
armiðstöð. Frábært tækifæri á mjög góðu verði. 

BAKARÍ OG KONDITORI.
Til sölu gott bakarí í 300 fm húsnæði, vel tækjum búið auk þess Kondtori í mjög
góðu húsnæði á fjölförnum stað. Nánast allt nýr búnaður. Getur selst í sitt
hvoru lagi, eða sem ein heild. 

ÚTGÁFA - PRENTVERK - UMBROT - AUGLÝSINGAR
Til sölu þekkt fyrirtæki í góðum rekstri, með góðan tækjakost og í tryggu hús-
næði. Frábært tækifæri og gott verð.

HÁRSNYRTISTOFA Í KÓPAVOGI - Góð Kjör.
Af sérstökum ástæðum er til sölu þekkt hársnyrtistofa, í nýlegu góðu húsnæði
í Kópavoginum. Er með eigin innflutning. Mjög góð aðstaða og búnaður. Góð
kjör í boði. Leitið nánari upplýsinga. 

PÚSTVERKSTÆÐI MIÐSVÆÐIS. 
Til sölu þekkt pústverkstæði í 300 fm leiguhúsnæði, mjög miðsvæðis. 4 lyftur
og 3 innkeyrsluhurðir og góð bílastæði og aðkoma. Mjög góð staðsetning. 

BÍLAPARTASALA.
Til sölu rekstur þekktrar partasölu. Er í 300 fm velstaðsettu leiguhúsnæði. Hef-
ur starfað í 27 ár. Staðsetning einstaklega góð. Gott verð.

Fjöldi annara góðra fyrirtækja á skrá.

Endilega leitið nánari upplýsinga.  Sími: 517-3500 

Fyrirtækjasala Ís lands
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Björnsson
lögg. leigumiðlari
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Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlar

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali



Kringlan -  Skrifstofuhúsnæði
132 m2 fallega innréttað skrifstofurými á 5. hæð við Kringluna 4-6. Parket á  
öllum gólfum og vandaðar innréttingar. Fullbúið eldhús. Tvenn salerni, annað 
fullkomið baðherbergi með mosaík fl ísalögðum sturtuklefa og innréttingu við 
handlaug og hitt fl ísalagt og einnig með innréttingu við handlaug.  Falleg eign 
með miklu útsýni. Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7, 
- s. 590-7600

Kársnesbraut 112 - iðnaðarhúsæði
Um er að ræða húsnæði á tveimur hæðum, alls 739,2 fm.  Húsnæðið hefur 
verið nýtt til matvælaframleiðslu og hentar vel undir slíka starfsemi.  Eignin 
er laus við kaupsamning.  Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, 
Lágmúla 7, - s. 590-7600

Nethylur 2 – verslunarhúsnæði 
SELJANDI GETUR LÁNAÐ ALLT AÐ 70% AF KAUPVERÐI EIGNARINNAR. EKKERT 
ÁHVÍLANDI.  393 fm , húsnæði á jarðhæð með miklu auglýsingagildi þar sem 
það stendur rétt við ein af fjölförnustu gatnamótum bæjarins. Húsnæðið 
skiptist að mestu leyti í einn sal með ágætri loftæð ca 3,3 metrar. Eignin er 
laus.ýmis skipti eru möguleg. Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, 
Lágmúla 7, - s. 590-7600

Flugumýri - Mosfellsbæ
968 fm. atvinnuhúsnæði með mikilli lofthæð,  u.þ.b. 8 m. Húsið er byggt 
úr stálgrind og klætt með yleiningum. Stór innkeyrsluhurð er á vesturenda 
hússins. Möguleiki að bæta við fl eiri hurðum á hlið hússins og skipta niður 
í smærri einingar.   Lóð er malbikuð og 2.600 fm. að stærð. Eignaskipti 
möguleg.   Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7, - 
s. 590-7600

Vesturvör 30c - til sölu 
1.768 fm. sérstæð atvinnu-fasteign vel staðsett í vesturbæ Kópavogs. Húsið 
er stálgrindarhús með u.þ.b. 6  m lofthæð. Milliloft er í hluta hússins. Húsið 
er byggt árið 2001  með malbikuðum bílastæðum allt í kringum húsið. 
Möguleiki á 100% láni.Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, 
Lágmúla 7 - 590-7600

Súðarvogur - verslunarhúsnæði
Um er að ræða 229,2 fm skrifstofu/verslunarhúsnæði á jarðhæð sem skipt hefur 
verið í tvö rými.  Sérinngangur er í hvort rými frá Súðarvogi.  Annað rýmið er in-
nréttað sem íbúð og hitt sem skrifstofurými.   Parket er á gólfum og tölvulagnir 
nýlegar. Annað rýmið er í leigu.  Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, 
Lágmúla 7, - s. 590-7600

Urðarhvarfi  14 í Kópavogi,
6 hæða 4.833 fm verslunar og skrifstofuhúsnæði  ásamt 49 bílastæðum í 
bílastæðahúsi. Gert er ráð fyrir verslunarrými á jarðhæð og skrifstofuaðstöðu á 
efri hæðum. 6. hæð er inndregin.  Húsið skilast tilbúið til innréttinga að innan of 
sameign fullbúin. Að utan skilast eignin fullbúin klædd með lituðu áli.  Bílastæði 
verða malbikuð og lóð hellulögð og tyrfð eftir aðstæðum.  Bílastæði á lóð verða 
99.  Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7, - s. 590-7600

Skrifstofuhæð Kringlunni 4-6.
Um er að ræða 5. hæð stóra turns Kringlunnar.  Stærð hæðarinnar er277,9 
fm.  Lyfta og stigahús er fyrir miðju hæðarinnar.  Á ganginum fyrir framan 
lyfturnar eru salerni og þvottahús.  Hæðin skiptist niður í opin rými með 
linoleum dúk á gólfi  og 4 nokkuð rúm herbergi auk eldhúss.  Eignin er í 
alla staði mjög snyrtileg.   Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, 
Lágmúla 7, - s. 590-7600

 FREMSTIR Í ATVINNUFASTEIGNUM
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Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali
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Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

Seltjarnarnes
Erum með kaupendur að eignum á
Seltjarnarnesi

108 Reykjavík
Erum með kaupanda að raðhúsi í
Fossvogsdal (Löndunum).

110, 112, 201 eða 203 
erum með kaupanda að raðhúsi á
einni hæð með stórum bílskúr.

107 Reykjavík
Erum með kaupanda að 3ja herbergja
íbúð í vesturbæ Reykjavíkur

Fr
um :: 535_1000

Laugavegur 101 Rvík.

3ja herbergja íbúðir í nýju, 6 íbúða
húsi við Laugaveg. Ekkert hefur
verið til sparað varðandi val á efni
og hönnun. Íbúðirnar skilast full-
búnar með gólfefnum og  innrétt-
ingum. Íbúðirnar eru frá 86,6 fm til
100,8 fm. Mikil lofthæð er í íbúð-
unum og allar hurðir í yfirstærð-
um. Lyfta í húsinu. Þakíbúðirnar
eru með tvennum svölum og
glæsilegu útsýni. 

Verð frá 43 til 45 millj.

.is : : 535_1000

Strandvegur-Garðabær
Um er að ræða fallega 4ra herbergja
íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi með stæði í
bílgeymslu. Mikið og gott útsýni er úr
íbúðinni. Íbúðin er laus við kaupsamn-
ing.
Verð 43,2 millj.

Kaplaskjólsvegur-Vesturbær
Ný innréttuð 107.2 fm, 4ra herbergja
endaíbúð á 1. hæð á þessum vinsæla
stað í vestunbænum. Íbúðin skiptist í
þrjú svefnh., stofu, eldhús og bað.
Verð 32 millj.

Háaleitisbraut - 108 Reykjavík
Stórt 291,1 fm einbýlishús á 2 hæðum,
sem býður upp á marga möguleika. 11
svefnherbergi, 3 baðherbergi og 2
stofur.
Verð 110 millj.

Kóngsbakki - 4ra herb.
101.4 fm íbúð á 3. hæð. Íbúðin skiptist
í anddyri, stofu, eldhús, hjónah., 2.
barnaherbergi, bað og þvottah. Íbúðin
er upprunaleg og snyrtileg. Sér
geymsla í kjallara. 
Verð 21.9 millj.

Háteigsvegur – sérhæð
154.5 fm sérhæð við Háteigsveg.
Eignin skiptist í forst, hol, 2 saml.stof-
ur, 3 svefn, bað og eldhús, þvottah.i
og geymslu á jarðhæð, 32 fm bílskúr
með frístundah. Stór garður.

Grettisgata-Miðbær-Einbýli
Viltu innrétta sjálf/ur? Í dag eru hæð-
irnar einn geimur og hægt að hanna
herbergisskipan að vild. Húsið skiptist
í kjallara, hæð og ris. samt. 138 fm og
50 fm 2ja herb hliðarbyggingu.
Verð 45 millj.

Þorláksgeisli-Gott áhvílandi lán
Falleg og stór 4ra herbergja íbúð á
þriðju hæð í góðu lyftuhúsi. Bíla-
geymsla. Gott lán sem hægt er að yfir-
taka á þessari íbúð. Laus við kaup-
samning.
Verð 34.9 millj.

Þórðarsveigur - Útsýnisíbúð
4ra herbergja 106,8 m2 íbúð á 4.hæð í
lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, eldhús, hjónah., 2 barnah., bað,
þvottahús og geymslu auk stæðis í
bílageymslu.
Verð 29,9 millj.

Gullengi - 5 herb.
Ný fullbúin 132 fm íbúð á 2. hæð í 3ja
hæða fjölbýli. Eignin skiptist í 4 svefnh.,
stofu, eldh., baðh. og þv.hús. Sameig-
inl. garður með leiktækjum. Sér inn-
gangur af svölum. Verð 33.2 millj.

Klettakór - útsýni 
Ný 177,7 fm 4 - 5 herb. íbúð á 2. hæð.
Bílast. í bílageymslu. Íbúðin skiptist í 3
svefnh. 2 böð, geymslu, eldhús og
stofu. Íbúð er skilað án gólfefna en
með flísum á baði og þvottah. 
Verð 46 millj.

Skólavörðustígur – „Penthouse“
155 fm penthouse íbúð, útsýni yfir alla
Reykjavík. Íbúðin skiptist í 4 herber-
bergi, bað, eldhús og glerturn. Íbúðin
hefur verið mikið endurnýjuð. 
Verð 59 millj.

Auðbrekka - hæð
100 m² 3ja herbergja miðhæð í þríbýl-
ishúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu,
eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi,
barnaherbergi og geymslu (5,2m²) á
jarðhæð. Eldhús nýlega uppgert. 
Verð 22.5 millj.

og tenglar eru nýtt. Verð 26.6 millj.

Engihjalli - 1. hæð
84 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð
mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæð-
inu. Íbúðin skiptist í 2 svefnh. stofu,
eldhús og bað. Sérgeymsla á jarðhæð.
Þvottah. Á hæðinni. Verð 19.9 millj.

Verð 26.2 millj.

Lauganesvegur – endurnýjuð
3ja herb. 83,2 fm íbúð sem skiptist í
forstofu, bað, 2 svefnh., eldh., stofu og
7 fm geymsla. Eldhús er með sérsmíð-
aðri hvítri sprautul. innr., nýl. tækjum
úr burstuðu stáli. Gler, raflagnir, dósir

Tröllakór - 3ja herb
108 fm 3ja herb. í búð á 2. hæð í 4ra
hæða lyftuhúsi. Íbúðin er með 2 rúmg.
svefnh. Stórri stofu með góðum suð-
ursv. Innangengt í bílag. Öll eldhús
tæki fylgja með. Vandaðar eikarinnrétt-
ingar.

Laugavegur - 3ja herb
101,3 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð. 65
fm svalagarður til suðurs með heitum
potti. Forstofa, bað, eldhús og tvö
svefnh. Eignin er öll nýlega endurnýjuð
að sögn eiganda þ.e.a.s. raflagnir, þak
og ofnalagnir. Sameignin falleg.

Herjólfsgata - Laus strax
96 fm risíbúð fyrir 60 ára og eldri. Gott
sjávarútsýni. Stofa, eldhús, svefnher-
bergi, milliloft og baðherbergi.Stæði í
bílageymslu. Íbúð er laus og til afhend-
ingar við kaupsamning.
Verð 32.9 millj.

Hringbraut - Lyftuhús
50 fm 2ja herbergja íbúð á 4.hæð í 5
hæða lyftublokk vesturbæ Reykjavíkur.
Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, bað-
herbergi, svefnh. og stofu. Geymsla á
1.hæð. Stæði í bílageymslu. 
Verð 17.9 millj.

Seljabraut-109 Reykjavík
Stúdíó íbúð á efri hæð í verslunarhús-
næði með sérinngang. Eldhús og stofa
eru eitt rými, svefnloft og baðherbergi.
Sérmerkt bílastæði fylgir eign. Íbúð er
haglega útfærð.
Verð 16.7 millj.

Álftamýri - 3ja herbergja
82 fm 3ja herbergja íbúð miðsvæðis í
Reykjavík. Öll gólf eru parketlögð,
nema eldhús og baðherbergi. Mósaík
flísar eru á baðherbergi. Þvottahús
með geymslu innan íbúðar. 
Verð 22.9 millj.



45 mm bjálki

GESTAHÚS 21m²

VH ehf · Heiðarbraut 3 · 250 Garður · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

Völundarhús.is  hafa til sölu glæsileg ný gesta- og garðhús sem eru enn 

sterkbyggðari en áður. Nýju húsin eru bjálkahús frá 34 mm að þykkt og 

koma með tvöfaldri vatnslæsingu. Húsin eru tilvalin geymsla fyrir grillið 
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www.volundarhus.is 28 mm bjálki

HUNDAKOFI 1,6 m²

34 mm bjálki

GARÐHÚS 4,7-9,7m²

44 mm bjálki GESTAHÚS 15 m²

VINSÆLU GESTAHÚSIN OG

GARÐHÚSIN ERU AÐ SELJAST UPP
Því fer hver að verða síðastur að eignast hús frá okkur á 
gamla genginu. Næsta sending gæti hækkað um 15%.
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Bergur Steingrímsson lögg. fasteigna- og skipasali

Þing

Engjavellir 3  - 221 Hafnarfirði
Opið hús mánud. frá kl 17:45-18:15

Verð 29.900.000,-
Fm: 132,6 
Herbergi: 4

Högni K. hjá RE/MAX ÞING kynnir: FYRSTA OPNA 
HÚSIÐ!   Glæsileg 4ja herb. íbúð með sérinngang, góðum 
afgirtum garði m/hellulögðum pall.

ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR HÖGNI
Í SÍMA 692-9532

HÁHOLTI 13-15 

MOSFELLSBÆ

SÍMI 412 3300
Högni

Sölufulltrúi
692 9532

Bergur
lögg. fasteigna- 

og skipasali

Línakur 3,  210 - Garðabær
Opið hús í dag  kl 18:00-18:30 

Verð: 36.900.000 kr
Fm: 130,8
Byggingarár: 2007
Herbergi: 4
Falleg endaíbúð á jarðhæð með sérinngangi í nýju fjölbýli. 
Mikið útsýni er frá íbúðinni.

ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR
SNORRI Í SÍMA 699-4407

Kristnibraut 37 – 113 Reykjavik
Opið hús á mánudag kl. 18:30 – 19:00

Verð: 29.900.000
Fm: 140,4
Herbergi: 4

Högni K.hjá RE/MAX ÞING kynnir: LÆKKAÐ VERÐ !!!! 
VERÐIÐ VAR 34.900.000,- NÚ 29.900.000,-!!!!!
4ja herbergja íbúð m/bílskúr í nýlegu 3ja hæða fjölbýli.

ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR HÖGNI
Í SÍMA 692-9532

Klapparhlíð 24, 270 Mosfellsb.
Opið hús þriðjudaginn 9. sept kl. 18:00-18:30.

Verð: 25.900.000 
Fm: 97,0
Byggingarár: 2001
Herbergi: 4
Falleg íbúð á 2. hæð með sérinngangi í nýlegu fjölbýli. 
Fallegar innréttingar og mikið skápapláss.

ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR
 SNORRI Í SÍMA 699-4407

Iðunnarbrunnur 5  - 113 Rvík
Opið hús á mánudag kl. 17:30 – 18:00

Verð: 49.990.000,-
Fm: 255
Herbergi: 7

Högni K. Hjá RE/MAX ÞING kynnir: Æðislegt 6 herbergja 
einbýlishús á tveimur hæðum á besta verði, efst í 
suðurhlíð Úlfarsfells með stórkostlegu útsýni og suður 
svölum . Húsið afhendist fokhelt.. 

ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR HÖGNI
Í SÍMA 692-9532

Kóngsbakki 3, 109 Reykjavík 
Opið hús þriðjudag 9. sept kl 19:00-19:30 

Verð: 22.900.000
Fm: 99,3
Byggingarár: 1970
Herbergi: 4
Falleg íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli. Hús, sameign og 
garður hefur nýlega allt verið endurnýjað. 
Eignin er laus fljótlega.

ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR
 SNORRI Í SÍMA 699-4407

Goðheimar 13 – 104 Rvík 
Opið hús á mánudag kl. 18:00 – 18:30

Verð: 33.900.000
Fm: 131
Herbergi: 3

Högni K. hjá RE/MAX Þing Kynnir: Stórskemmtileg 4ja 
herbergja sérhæð (Með bílskúrsrétti) með sérinngangi 
og tveimur svölum.

ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR HÖGNI
Í SÍMA 692-9532

Barðastaðir 11, 112 Reykjavík
Opið hús í dag  kl. 19:00-19:30

Verð: 25.900.000
Fm: 119,1
Byggingarár: 2000
Herbergi: 4

Falleg íbúð á 2. hæð í nýlegu lyftuhúsi. Íbúðin er vel 
skipulögð með rúmgóðum herbergjum.

ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR
SNORRI Í SÍMA 699-4407

Snorri
Sölufulltrúi
699-4407
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Sími 594 5000

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

BORGARTÚNI 31

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI KL. 17-18

NORÐURBAKKI

15, 17 OG 19 HFJ. 

GG læsilegar sérlega vandaðar 83 til
135 fm 2ja og 3ja herbergja
íbúðir á 1. til 5 hæð í nýjum

LYFTUHÚSUM á NORÐURBAKKAN-
UM, m/ STÆÐUM í bílageymslu. Sér-
lega vel skipulagðar eignir, gólfsíðir
gluggar, gólfhiti, extra lofthæð o.fl. Frá-
bær lóð verður á milli bygginga.
Verð frá 25,7 millj. 7561

Leigðu og eigðu …

ibud.is
Ný leið til fasteignakaupa

Sími 660 9791

Fr
um



Búseti auglýsir
– lausar íbúðir til úthlutunar 10. sept. 

umsóknarfrestur er til og með 9. sept.

Fr
um

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

Búseti hsf.

Almenn lán veita rétt til vaxtabóta. 
Lán með tekjumarki veita rétt 

til húsaleigubóta.
Til að geta sótt um íbúð með

tekjumarksláni verður viðkomandi að
vera undir eigna- og tekjumörkum. 

Eignamörk: 3.069.000 
Tekjumörk einstaklinga: 2.843.000

Tekjumörk hjóna: 3.980.000 
Vegna barns: 476.000

Gvendargeisli 17 Íbúð: 101
113 Reykjavík

3 herb. 78,6 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

Hámarksverð: 2.712.503 kr
Lágmarksverð: 2.712.503 kr
Búsetugjald: 111.741 kr

Gvendargeisli 17 Íbúð: 204
113 Reykjavík

4 herb. 96,0 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

Hámarksverð: 3.507.309 kr
Lágmarksverð: 3.507.309 kr
Búsetugjald: 133.816 kr

Þverholt 13 Íbúð: 101
270 Mosfellsbær

2 herb. 73,3 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Fyrri part okt.

Hámarksverð: 2.020.363 kr
Lágmarksverð: 1.485.293 kr
Búsetugjald: 95.608 kr

Fyrirvari er um mögulegar prentvillur og breytingar á verði.
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Atli Snær

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra 

Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir 

Sigurjónsson hrl. og

lögg. fasteignasali

Óskar 

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd. Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

Leigðu og eigðu …

ibud.is
Ný leið til fasteignakaupa

Sími 660 9791

Fr
um



HÚSIN Í  BORGINNI • Klapparstíg 5 • 101 Reykjavík • Sími 511 5005 • www.husin. isFr
um

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is
GSM 899 5611

HÚSIN Í BORGINNI 

… það borgar sig!

Sími 511 5005 www.husin.is
ARAHÓLAR 2 – 111 RVK 

16,9 mGóð 63,3 fm 2ja herb íbúð á 6. hæð í 
lyftuhúsi með frábæru útsýni. Laus strax. 
Sölumaður á staðnum.

HREFNUGATA – 105 RVK

29,9 mBjört og rúmgóða 92 ferm 4ra herb. hæð  
miðsvæðis í Reykjavík í góðu húsi. Frá-
bær staðsetning.

KROSSALIND – 201 KÓP

69,9 mGlæsilegt 230 fm 6 herb. nýlegt parhús  
með 27 fm  innbyggðum bílskúr. Frábært 
útsýni.  Eignin er laus fljótlega.

BIRKIHOLT – 225 ÁLFTANES

21,9 mGóð 95 fm 3ja herb. endaíbúð  á 3.hæð 
með sérinngangi í nýlegu húsi með fal-
legu útsýni. Laus strax.

FURUÁS – 221 HAFN.

59,9 m310 fm einbýli með auka íbúð á frá-
bærum stað, útsýni, tilb. til afhend. strax. 
Skipti á minni eign koma til greina.

KLAPPARSTÍGUR – 101 RVK

25,9 mBjört 81.3 fm 2-3ja herbergja íbúð á 1. 
hæð með útgegni út í garð. Á góðum 
stað í miðborginni.

GULLTEIGUR – 104 RVK 

18,9 mGóð 4ra herb. íbúð í risi með fallegu út-
sýni. Íbúðin er laus strax.

HRAUNBÆR – 110 RVK

21,5 mGlæsilega og mikið  endurnýjaða 3ja
herbergja 8o,4 ferm. íbúð á 3. hæð í 
góðu húsi.

SÆVIÐARSUND – 104 RVK

56,9 mGott  231, 8 fm endaraðhús með 2 íbúð-
um og bílsk. Hæð 163,8 fm og íbúð í risi 
68 fm. Hús með mikla möguleika.

RÓSARIMI  5 – 112 RVK 

20,9 mGóð 89 fem 3ja herb íbúð á 1. hæð með 
sérinngagni og sérverönd.  Stutt í alla 
þjónustu. Sölumaður á staðnum.

ÞÓRAÐARSVEIGUR – 113 RVK

31,5 mFalleg 125,2 fm  4ra herb. íbúð  á 2. hæð
með sérinngagni og stæði í bílageymslu.

TEIGASEL 3 – 109 RVK 

20,7 mRúmgóð 90,5 ferm 3ja herb. íbúð á 2. 
hæð með stórum svölum í góðum húsi.
Sölumaður á staðnum.

OPIÐ Í DAG FRÁ KL. 17:00 – 17:30 OPIÐ Í DAG FRÁ KL. 18:00 – 18:30OPIÐ Í DAG FRÁ KL. 19:00 – 19:30
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Júlíus
sölustjóri

Stefán Hrafn
Hdl. lögg. 

fasteignasali

EINBÝLI

HÆÐARSEL - SELJA-
HVERFI
Makaskipti skoðuð á minni eign.
Húsið er samtals um 255 fm og er á tveim-
ur hæðum. Falleg arinstofa með góðri loft-
hæð. Fimm svefnherbergi og vinnuherbergi
í risi. Tvö glæsileg baðherbergi. Á gólfum er
náttúrusteinn og gegnheilt parket. Nýleg
verönd til suðurs með skjólveggjum. Stór og
gróin lóð. Innbyggður bílskúr. Um er að
ræða vandað og skemmtilegt hús sem gæti
hentað mörgum. 
Laust við kaupsamning.
Möguleiki á eftirfarandi fjármögnun 
A) Yfirtaka kr 30 millj. hagstæð áhvílandi

lán.
B) Nýtt ÍLS lán ca kr 15 millj.
C) Eigandi lánar ca kr 10 millj. til 20 ára

með 5,5 vöxtum.
D) Útborgun er því einungis kr 10.9 millj.

Verð 65,9 millj. 

FJALLALIND - EINBÝLI -
LAUST STRAX 
Fallegt 235,1 fm einbýli á þessum góða stað
í Kópavogi. Sex svefnherbergi og tvö bað-
herbergi. Hentar vel fyrir stóra fjölskyldu.
Parket og flísar á gólfum, verönd í suður. 
Sölumenn Stórborgar sýna eignina sem er
laus strax. V. 77 millj.

GOÐAKÓR - EINBÝLI MEÐ
MIKLU ÚTSÝNI
Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum. Stærð
eignarinnar er 208 fm. Húsið er með 4
svefnherbergjum, stofu, eldhús, 2 baðher-
bergi, sjónvarpshol og bílskúr. Gólfhiti,
plankaparket á gólfum. Það eru tveir inn-
gangar í húsið sem býður upp á þann
möguleika að útbúa litla íbúð á neðri hæð
sem hægt væri að leigja út. Makaskipti á
minni eign innan hverfis skoðuð.
Verð 59.8 millj.

RAÐ- OG PARHÚS

MIÐHOLT-RAÐHÚS Í
SVEIT
Viltu eignast: raðhús í sveit, heilsárshús í
sveit, sumarhús í sveit. 
Í einkasölu fallegt og nýtt 90 fm raðhús á
einni hæð. Parket og flísar. Áhv ca átta millj.
frá Íbúðarlánasjóði. Möguleiki að bæta við
ca 7,5 milljl láni til viðbótar frá Íbúðarlánsj-
óði.. Athugið, húsið er staðsett í Reykholti (
Aratungu) þar sem ríkir mikil veðursæld. Á
staðnum er m.a. sundlaug, sparkvellir, kaffi-
hús, og lítið kaupfélag. Laust strax. 
V. 19,7 millj.

FANNAFOLD - PARHÚS
Fallegt og vel skipulagt 4ra herbergja 154,7
fm parhús með innbyggðum bílskúr í grónu
hverfi í Grafarvogi. Húsið er bjart og vel
skipulagt. Þrjú svefnherbergi, stofa og
borðstofa, eldhús, þvottahús og baðher-
bergi. Góður garður með verönd í suður.
Lúmex lýsing í húsinu. Mjög góð eign. 
Verð 49.8 milljónir

4RA TIL 7 HERB.

HRAFNHÓLAR-4RA HER-
BERGJA ÍBÚÐ.
Góð 4ra herbergja 96,9 fm íbúð á fjórðu
hæð í lyftuhúsi. 3 svefnherbergi.
Eldhús er með borðkrók. Stofa og borð-

stofa eru rúmgóðar og meðútgengi á svalir
sem eru yfirbyggðar.
Baðherbergi er flísalagt með baðkari.
Geymsla er í kjallara ásamt hjóla og vagna-
geymsla. Húsvörður er í húsinu.
Verð 20.5 millj.

GRÓFARSEL - SÉRBÝLI Á
ÍBÚÐARVERÐI
Gott frístandandi sérbýli sem er hæð og ris
við Grófarsel. Um er að ræða 3-4 herbergja
sérbýli. Stærð 96,1 fm, sérinngangur. Falleg
sameinileg lóð. Sölumenn Stórborgar sýna
þessa eign.
Verð 23.6 millj.

2JA HERB.

VALLARÁS - GÓÐ FYRSTA
EIGN
Góð tveggja herbergja íbúð á fimmtuhæð
með útsýni. Komið er inn í íbúðina með eld-
hús á vinstri hönd. Stofa er rúmgóð með út-
gegni á svalir. Svefnherbergi með góðu ská-
paplássi.
Baðherbergi með baðkari.
Á þessa eign fæst lán frá ÍLS kr 12.720.000.
Verð 15.9 milljónir.

LANDIÐ

ÁRHRAUN VIÐ HVÍTÁ Í ÁRNESSÝSLU.
Landspildur í Skeiða og Gnúpverjahreppi, stærð
á hverri landspildu fyrir sig er frá 15,9 - 16,5
hektarar. Þetta eru 6 landspildur, hægt að kaupa
hverja fyrir sig eða allar saman.
Ath, að allar landspilldur ná niður að ánni
(vatnsbakka).
Tilvalið fyrir hestafólk, skógrækt eða sem stórt
frístundaland.
Möguleiki á 100% fjármögnun.



Fr
um

EYKTARHÆÐ
GARÐABÆR

Glæsilegt 266 fm einbýlishús á góðum út-
sýnisstað. Eignin skiptist m.a. í þrjú svefn-
herbergi, þrjár stofu, turnstofu, tvö bað-
herb. og flísalagðan bílskúr. Vandaðar inn-
réttingar og gólfefni. Óvenjustór lóð með
stóru bílastæði. Hægt að fá afh. fljótlega.

SMÁRARIMI
TIL AFH. STRAX

Yfirtaka möguleg á 18 millj. á 4,15% vöxt-
um og 10 millj. á 5,2% ! Eig. tilbúnir í að
skoða skipti á minni eign. Nýtt 198,4 fm
einbýlishús á einni hæð, skiptist í skiptist í
158,8 fm íbúð og 39,6 fm bílskúr. Seljandi
klárar flísalögn að utan. Verð 56,9 millj.

HRAUNTUNGA
HAFNARFJÖRÐUR

Fallegt og vandað 160 fm einbýlishús á
einni hæð ásamt 50 fm bílskúr, alls 210 fm.
Þetta er ekta fjölskylduhús, Stórt eldhús
með þvottahúsi innar, stórar stofur, og
fjögur góð svefnherbergi. Glæsileg horn-
lóð í barnvænu hverfi.  Verð 53,3 millj.

LAUGALÆKUR
SKIPTI Á MINNI EIGN

Gott 164 fm raðhús á frábærum stað í
Laugardalnum. Á 1. hæð er rúmg. stofa og
eldhús, á efri hæð eru þrjú rúmg. svefn-
herb. og baðherb, í kjallara er svefnherb,
baðherb, þvottaherb. ofl.  Tvennar svalir
og stór sólpallur. Áhv. Íls 12,5 millj. Verð
39,5 millj.

JÖRFAGRUND -
KJALARNES

90 fm 3ja herb. neðri sérhæð í nýlegu fjór-
býlishúsi. Gott eldhús með borðkrók og
björt stofa með útg. á sérlóð, tvö rúmgóð
herb. með skápum og flísalagt baðherb.
Verð 20,8 millj. sem gæti mögulega verið
gr. með yfirtöku lána (100%)

LAUTASMÁRI
JARÐHÆÐ

119 fm íbúð á jarðh. í vönduðu fjölbýlishúsi
í hjarta Kópavogs. Stofa með útg. á stóran
sólpall, þvottahús innan íb, tvö góð svefn-
herbergi með skápum og samtengt
(m/hringstiga) íbúðarherb. og snyrting í kj.
Áhv. 26 millj. L.Í. Verð 32,4 millj.

BAUGAKÓR
SÉRHÆÐ

117 fm 4ra herb. neðri sérhæð í nýju fjór-
býlishúsi. Vandaðar innr. frá EGG, eikarp-
arket og flísar á gólfum. Stór sólpallur
með góðri skjólgirðingu. Örstutt er í alla
þjónustu, skóla, leikskóla, sundlaug og
íþróttaakademíuna. Verð 35,8 millj.

TRÖNUHJALLI

ÍB. MEÐ HÚSGÖGNU
Falleg 60 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli.
Stór stofa með útg. á suðursvalir, stórt
svefnherb,  flísal. baðherb, þvottahús inn-
af eldhúsi. parket og flísar á gólfum. Íb.
fylgir geymsla í kj. sem er ekki inn í stærð
FMR.  Verð 18,9 millj.

HLÍÐARHJALLI - LAUS
Falleg 103,4 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð
ásamt 25,9 fm bílskúr. Stór parketlögð
stofa með útg. á suðursvalir, tvö rúmgóð
svefnherb. með skápum, rúmgott eldhús
með stórum borðkrók, tengi f. þvottav..
Áhv. Íls. 7 millj. Verð aðeins 25,8 millj.

FREYJUBRUNNUR 25-27

Glæsilegt  fjölbýlishús með 8 lúxusíbúðum. Íbúðirnar eru 79-180
fm auk stæðis í bílageymslu, afhendast þær fullbúnar með vönd-
uðum innréttingum og tækjum, en án gólfefna. Verð 26-60 millj.
Möguleiki er á að taka íbúðir upp í stæðstu íbúðirnar.

564 6464
Stórhöfða 33 • 110 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali



9 MANNA
Nissan Primastar 9 manna diesel 
09/2004 ek 85 þ.km, 5 gira verð 1990

Renault Master 120 dci Diesel háþekja 
langur 11/05 ek 135 þ.km gott ástand 
klæddur að innan verð aðeins 1790 
þús

Dodge Grand Caravan SXT (NEW) 3.8 
V6, árg 2008, 7 manna, ek 27 þ.km, 6 
gira ,sjálfskiptur, leður ofl TILBOÐ 3.9 
mil ákv 3 mil

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Toyota Land Cruiser 90 VX diesel nýskr 
12/1999. Ekinn 109 þ.km sjálfskipt-
ur 33“. breyttur spoiler krókur vara-
dekkshlíf kastaragrind + kastarar. Verð 
2.50.000 - ath skipti. Uppl. í síma 
420 6600.

Toyota Avensis W/G nýskr. 4/2004. 
Ekinn 47þ. km, sjálfskiptur og álfelgur. 
Verð 2.150.000- ath skipti. Uppl. í síma 
420 6600.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

M.Benz R350 AWD, árg.2006, ek.42þús.
km, ssk., topplúga, leður, rafmagn 
ofl. Stgr.Tilboð 4990þús.kr. Ásett verð 
5490þús.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

38“ LC120
2005 model, 5 gíra sjálfsk, ekinn 100 
þ.km, loftlás að framan, grillgrind, kast-
arar, kassi á afturhurð, aukatankur ofl. 
Verð 5.690 uppl. í s. 618-4444 og 
618-4440

Haustútsölurnar í USA lækka verð og 
auka kaupmátt. Nýir og nýlegir bílar 
frá öllum helstu framleiðendum. Yfir 
þrjár milljónir bíla á skrá. Dæmi um 
2007/2008: Dodge Caliber frá 2.030 
þús., Dodge Caravan og Chrysler Town 
and Country frá 2.000 þús., Toyota 
Camry frá 2.550 þús., Dodge Charger 
SXT frá 2.400, S. 5522000 - www.
islandus.com.

Nýir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum. Við finnum drauma-
bílinn. 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.

Golf TrendLine, árg. 07, ek. 9.200. IPod 
tengi, sport pakki, sólluga, álfelgur, 
samlitir stuðarar, spoiler og vetrardrekk 
á felgum. Verð yfirtaka á hagstæðu láni. 
S. 893 9360.

Glæsilegur Mercedes Benz C230 K 
Sport til sölu, árg. ‘05, ekinn 43.þ. km. 
Nýjar 18“ Benz felgur. Möguleiki á 90% 
láni. Uppl. í s. 897-3236

Til sölu toyota crown super salon árg 
1985 ek 243000 6cyl sjálsk sk 09 í topp 
standi með öllu s 8981221

Honda Accord Tourer árg.12/06 
ek.16þús eins og nýr ásett 2990þús til-
boð 2490þús eða 650þús út + yfirtaka 
30þús á mán. fyrsti gjaldagi 1.12.08 
S:697-3080

Hyundai Trajet 2,0l ssk, árg 00, krókur, 
ek 108 þús, mikið endurnýjaður, ásett 
890 þús, áhví 740 þús. s 6903466

Toyota Corolla 1,4, árg 03, ekinn 109 
þús, vel með farinn og góður bíll, 
sumar-vetrardekk. verð 960 þús, áhv. 
900 þús. Uppl s: 893 6302

Daihatsu Terios árg ‘98, ek. 99 þús.km, 
ný dekk, sk.’09. Góðu ástandi, bsk., 
4wd. S. 841 9308, 390 þús.

Til Sölu Bmw M5 árg’99. skipti á mót-
orhjóli eða tjaldvagni koma til greina. 
Uppl í s. 696 6669.

 250-499 þús.

Daihatsu Terios ‘98, ek. 100þ. Í góðu 
ástandi, ný dekk. Verð 390þ. Uppl. í 
síma 841 9308

Suzuki Jimny, JLX, 1300, 3. dyra, Bensín, 
Beinskiptur. Ekinn: 132.000 km. Vel 
með farinn. Nýleg heilsársdekk. Verð: 
340.000 kr. S. 821-6650

 1-2 milljónir

Corolla ‘06, bsk., ek. 56þ. Áhv. 1350þ., 
ásett 1750þ. tilboð óskast. S. 822 
7057.

 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, s. 5522000. Hybrid-bílar eru 
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleið-
endum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda, 
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota 
o.fl. www.islandus.com.

Opel Astra OPC fæst á yfirtöku, 
VERÐUR að fara v. flutnings. ‘07 ek.24þ 
s.8200621

 Jeppar

Haustútsölurnar í USA lækka verð 
og auka kaupmátt. Mikið framboð 
af jeppum. Dæmi um 2007/2008: 
Dodge Durango frá 2.900 þús., Ford 
Explorer frá 2.900 þús., Jeep Grand 
Cherokee frá 3.000 þús. S. 5522000 
- www.islandus.com.

Moving sale. 33“ Suzuki Sidekick ‘95, 
4x4, sk. ‘09, 210t km, stick, lube book. 
Uppl. í s. 869 1517.

Til sölu. Nissan Patrol árg 02- 44“ 
dekk ekinn ca 160.000 þ Upplýsingar 
8603804

Ford F-150XLT. ek.140 1998, s8439060

Óska eftir 1“x 6“ og doka í mótaupp-
slátt. S 8603158

Rembrant eða Picasso sofasett og sófa-
borð óskast. Er frá TM Húsgögnum og 
ca 25 ára. S: 615-1074

Til leigu í 101 Reykjavík. Rúmlega 50 
fm. íbúð með sérinngangi + geymsla til 
leigu. Nýlegar sérsmíðaðar innréttingar. 
Allt innbú og eldhúsáhöld geta fylgt 
með. Rafmagn og hiti innifalin. Leiga 
150 þús.kr. á mánuði.

 Pallbílar

Haustútsölurnar í USA lækka verð og 
auka kaupmátt. Mikið framboð af pall-
bílum vestanhafs. Gríptu tækifærið og 
gerðu góð kaup. Dæmi um 2007/2008 
bíla: Ford F250 frá 2.400 þús., Dodge 
Ram 2500 frá 2.500 þús., Toyota 
Tundra frá 2.700 þús., GMC Sierra 
C/K 1500 frá 2.600 þús. S. 5522000 
- www.islandus.com.

 Hópferðabílar

Hópferðabíll með verkefnum til sölu, 
uppl. í síma 858-5868

 Vörubílar

Langendorf árgerð 2007 gleiðöxla 
með rafmagnsyfirbreiðslu er með 
erlendu láni skoða skifti á vinnuvél 
Sími:8665156

 Mótorhjól

Vorum að fá nýja sendingu af 250cc 
hippum. Litir : blár, vínrauður og svartur. 
5 gíra, þjófavörn, fjarstart, rollbar, töskur 
og með framgleri. Verð 380 þús.

Vorum að fá krosshjálma í þremur 
litum og vespu/mótorhjólahjálma í 
þremur litum. Einnig barna krosshjálm-
ar. Verð 12.900 kr.

X Motors Pit Bike 125 cc, 159 þús, 2 
litir. X Motors Dirt Bike 250 cc, 249 
þús. 2 litir.

Eigum eingöngu 2 vespur eftir, 50 cc 
m/ þjófavörn, álgólfi, stórum kassa, 12“ 
breiðum dekkjum. 229 þús, m/ hjálm 
og skráningu.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

 Hjólhýsi

Hobby 650kfu, kojuhús, fortjald, sólar-
sella. Verð 3.950.000. Sími 8426551.

 Bátar

Til sölu 9 metra .NB Marine árg,2008. 
Uppl, 8936109 www.batavik.is

Skemmtibátar
Bóklegur hluti í fjarnámi frá 
Framhaldsskólanum í Austur-
Skaftafellssýslu, SIG102, SIR102, 
STL102 og SIT102. Stefnt er á verklegt 
próf víðsvegar um land í samráði við 
nemendur. Skráning á vefnum www.
fas.is Sími 4708070 Umsóknafrestur til 
15.september 2008 og hefst kennsla 
22.september.

 Varahlutir

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

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

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

 Garðyrkja

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

 Bókhald

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

Bókhaldsþjónusta: Bókh., vsk., laun, 
framtöl og fl. Sanngjarnt verð. S. 696 
3969, www.ulfurinn.is

 Málarar

Getum bætt við okkur inni verkefnum. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið mál ehf. S. 
896 5758.

 Búslóðaflutningar

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

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

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

Búslóðar og fyrirtækjaflutningar, 
Vörudreifing. Fljót og góð þjónusta. S. 
772 0418.

 Húsaviðhald

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

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

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

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og 
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir 
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér 
að kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, 
s. 860 1180.

Húsaviðgerðir og málun
Málum þök, skiptum um bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Ryð og lekavarnir á 
þökum

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

www.matfasteigna.is - metum við-
haldsþörf húseigna- Sími 694 1385.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

WWW.VORTEX.IS

 Nudd

Whole body massage. Tel. 849 5247.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987. Visa/Euro

 Ef þig vantar hlustanda eða 
ráðgjöf, andleg leiðsögn, fyrir-
bænir, tarot. Fullur trúnaður. Er 
við alla virka daga frá hádegi til 

01 & um helgar frá kl. 12-03.
Visa/Euro.

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

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

 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

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

Eftirlitsmyndavélar
Mkið úrval kerfa. Leiga eða sala. videoc-
om.is s. 588 8850.

 Hljóðfæri

Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið 
úrval. Harmonikkukennsla. EG tónar, 
Rvk. s. 824 7610 & Ak. s. 660 1648.

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Hanna og smíða stiga. Fást á 
ýmsum byggingarstigum. Sérlausnir í 
þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 
894 0431.

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, móta-
bitar 1.185 kr/m, timbur 2x4 205 kr/m, 
allt verð m/vsk. Kíktu á ulfurinn.is eða 
s: 840 7273, Halldór

 Verslun

 Heilsuvörur

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

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

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

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

9 Daga hreinsiprógram frá Aloe Vera 
NÝTT NR. 772 2885, Sigríður & Kristján

 Fæðubótarefni

www.perform.is - Mesta úrval landsins 
af fæðubótarefnum.

 Nudd

Whole body massage Telepone 846 
4768.

 Námskeið

Námskeið fyrir börn! 
Matreiðslunámskeið. Ratatouille þema 
og Poppstjörnunámskeið High School 
Musical þema fyrir 8-11 ára. stjornu-
stelpur.is

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

 Dýrahald

Yorkshire terrier hvolpar til sölu. 
Bólusettir, örmerktir, tryggðir og ættbók 
frá HRFÍ. Nánari uppl. s: 690 2661.

Kattasýning Kynjakatta verður 11. & 12. 
okt. Skráningu lýkur 11. sept. Nánari 
upplýsingar á www.Kynjakettir.is

 Ýmislegt

 Ferðaþjónusta

Sjóstangveiði - Andrea
Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið 
fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa. 
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari 
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

 Fyrir veiðimenn

Sjóstöng- Sjóstöng!
Fyrirtæki,starfsmannafélög nú er tíminn 
að skella sér í veiði. Ísafold er eitt besta 
skipið fyrir stærri hópa í sjóstöng. Leitið 
tilboða og skoðið einnig síðuna okkar 
www.sjavarferdir.is Frábær skemmtun 
fyrir alla konur sem karla. Sjávarferðir 
- Ísafold s. 861 6062 & 861 5828.

 Húsnæði í boði

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

TIL LEIGU eða sölu glæsilegt nýstandsett 
húsnæði. Leigist sem 340m2 tvær sam-
liggjandi íbúðir eða sem 170m2 stakar 
íbúðir. Hentar fjölskyldum, vinnuflokk-
um, fyrirtækjum, félagasamtökum eða 
sendiráði sem leita að stærra húsnæði 
um/yfir 200þús. Frábær staðsetning 
umkringt útivistarsvæðum og í göngu-
fjarlægð frá skóla, verslunarmiðstöð og 
félagslífi. Sími 496 2002. Nánari uppl. 
www.pulsinn.com/hus.

Þjónusta
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101 Reykjavík Þú þarft 
bara að flytja inn með 

fötin þín
Herbergi með öllu til leigu 

frá 1. sept. 2 fullbúin eldhús, 
setustofa, fullbúið þvottahús, 
4 sturtur, 3 salerni, netið og 

Stöð 2.
Uppl. í s. 897 1016.

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.

Free rent in September
Grand opening special. Long term rent 
guesthouse. Tel. 824 4530.

Opnunartilboð
Frítt í september. Langtímaleiga á gisti-
heimili. Uppl. í s. 824 4530.

Rooms for rent. Long term from 25th 
august. Tel: 588 5588 or lobby@hot-
elvik.is

ÍBÚÐIR TIL LEIGU Í 
KAUPMANNAHÖFN

Lúxus íbúðir í göngufæri frá miðbæn-
um, skammtímaleiga. Nánari uppl. í 
s. 822-7303, 891-8612, +45 27111038 
eða arnar@stracta.com

Til leigu 100 fm. sérhæð 4 herb. á 
Góðum stað í Grindavík leiga 75.000 
per mán. Upplýsingar í síma 897 7694.

ROOM NEAR KRINGLAN w/furniture, 
smal kitchen. Price 65000 a month 
single 80000 two. Tel. 897 3611.

ROOM BREIÐHOLT w/furnture ac. 
kitchen /bathroom. Pricce 60000 a 
month singl 75000 two. Uppl. í s. 
897 3611.

Til leigu 90fm 3-4 herb. í búð á jarðhæð 
í nágrenni við Iðnskólann í Hafnarfirði, 
leigutími til 01.06. leigist á 130.þ á 
mánuði . Bankaábyrgð fyrir 3 mánaða 
leigu uppl á ghy@bonus.is

Til leigu 40 m2 stúdíó íbúð í Árbæ, með 
sér inngangi, 80 þús, s:820-4062

Hlíðarvegur björt og falleg 62m2 2ja 
herb íbúð. verð 110.þ hússjóður innifal-
in. nánari uppl í síma 897-4693.

3. herb. 80 fm hæð í 107 Rvk. Nýl. 
uppgerð, m/húsg. ef vill. 150. þús/mán. 
6934837 eða krm6@hi.is

Til leigu 3. herbergja íbúð í miðbænum. 
Sérinngangur og þvottahús. Upplýsingar 
í síma 692 3518.

3 herb. íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi til leigu í Seljahverfi Breiðholti. 
Langtímaleiga. Reglusemi áskilin. Laus 
strax. Verð 120þ. Uppl. í s. 664 8363.

3 herb. íbúð með húsg. til leigu m.bí-
lskýli. Laus strax. S. 562 5410 eftir kl 12

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu iðnaðarhúsnæði. Um er að 
ræða um 417 fermetra húsnæði með 2 
stórar innkeyrsluhurðir með rafmagns-
opnun. Mikil lofthæð. Góð staðsetning 
við Vesturhraun í Garðabæ. Laust nú 
þegar. Uppl. í s. 480 0000.

Iðnaðar- og lagerhúsnæði til leigu í 
Hafnarfirði. 80, 90, 180, 270 ferm. 4 og 
7 m lofthæð. Hagstæð leiga. Uppl. í s. 
660 1060 & 822 4200.

Til leigu rúmlega 11m2 skrifstofuhús-
næði með aðgangi að eldhúsi, snyrt-
ingu og setustofu á 3 hæð í Mjódd. 
Upplýsingar frá kl. 9-14 virka daga í 
síma 587 7171.

Verslunarhúsnæði til leigu, 50fm í 
Garðastræti, RVK. Góð staðs. gott verð. 
Möguleiki á vinnustofu í innra rými. S. 
698 8521

 Geymsluhúsnæði

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

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. 
S. 555 3464

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

HÚSVAGNAGEYMSLA
Nýstandsett og upphitað hús á 
Eyrarbakka. Stærstu: 11.875 Stórir: 
9.875 Fellih: 7.375 á mánuði í 8 mán-
uði S. 564 6500.

Til leigu geymsluhúsnæði undir hjólh. 
fellih. tjaldv. V. á fm. 3800kr. S. 893 
3347.

Gámur
20 feta gámur til sölu. Gámur í góðu 
standi, fæst fyrir 120.000 kr. Uppl í 
síma 820-4113.

 Atvinna í boði

Nýr og glæsilegur Panorama 
Veitingastaður óskar eftir góðu starfs-
fólki í kvöld og helgarvinnu, hentar 
vel með skóla, einnig er laust starf 
í fulla vaktavinnu. Upplýsingar í fb@
centerhotels.is

Vélsmiðja í skipaþjón-
ustu

Óskum eftir að ráða járniðn-
aðarmenn, vélvirkja og aðra 

starfsmenn. Tökum við nemum. 
Möguleiki á hlutastarfi.

Upplýsingar í síma 896 2336 & 
896 2335.

Villtu ganga til liðs við 
okkur?

Bakarameistarinn Smáratorgi, 
Mjóddinni, Húsgagnahöllinni, 

Suðurveri, Austurveri og 
Glæsibæ leitar eftir hressum 
og skemmtilegum einstakl-
ingum til starfa. Í boði eru 

bæði hlutastörf og fullt starf. 
Skemmtilegur vinnustaður og 
góð laun í boði fyrir rétt fólk. 

Íslenskukunnátta skilyrði.
Upplýsingar 897 5470 milli kl. 

9-16 Umsóknareyðublöð á net-
inu www.bakarameistarinn.is

Kvöld og helgarvinna
Okkur vantar öflugt og skemmtilegt 
fólk til starfa! Ekki síður skemmtilegt 
fullorðið fólk. Hringdu núna í síma 575 
1500 simstodin@simstodin.is www.
simstodin.is

Kornið
Kornið óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu, 
annars vegar í fult starf og einnig frá 
13:00-18:30 Uppl. í s. 864 1593 Ella 
fyrir kl. 18:00

Vantar starfsfólk um helgar og eftir kl. 
15 á virkum dögum. S. 555 6565 / 
stjornustelpur.is

Vantar ömmu til að sækja 2 drengi í 
leikskólann og sinna léttum húsverk-
um. Vinnutími 15-17:30 virka daga. 
Uppl. í síma 8967177.

Ritfanga- og leikfanga-
verslun

Óskar eftir starfsfólki í fullt starf. 
Umsóknir sendist á hugsel@gmail.com

AU-PAIR TENERIFE. Erum 5 manna 
fjölsk. sem vantar hjálp á heimilinu.
Sendið umsókn á jonadis@hotmail.
com

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, vélamenn, 
suðumenn, fiskvinnslufólk o.fl. S. 845 
7158.

 Tapað - Fundið

Stolið var potti aðfara-
nótt laugardags 

30. ágúst á lóðinni 
Hellu, beint á móti 

Hafravatnsafleggjara 
(Geitháls) við 

Suðurlandsveg.
Potturinn var með gráu segli 

sem stóð Arctic Spas, hann er 
með bláa skel að innan, án 

nuddstúta og rafmagns.
Ef einhver getur gefið uppl. 
eða vitneskju um hann vin-

samlegast hafið samband í s. 
869 4545 Guðrún, 861 2524 

Erlingur eða Lögreglu

 Einkamál

Stefnumót.is
Nýr vefur: „Þar sem íslendingar kynn-
ast“. Nýttu þér vandaðan vef fyrir fólk 
sem gerir kröfur! Vertu velkomin/n.

Leitar þú að dansfélaga?
Nýttu þér nýjan vef, www.stefnumót.
is, til að kynnast dansfélaga við hæfi. 
Stefnumót.is.

Viltu eignast nýja vini?
Nýttu þér nýjan vef, www.stefnumót.
is, til að kynnast nýju fólki á þínum 
forsendum. Stefnumót.is

Leitar þú varanlegra 
kynna?

Ertu í makaleit? Leitar þú að rómantík? 
Nýttu þér nýjan vef, www.stefnumót.is, 
til að kynnast fólki sem leitar þess sama 
og þú. Stefnumót.is.

908 6666
Tvær nýjar byrjaðar og eru í 
góðum gír. Hver verður kær-
astan þín í kvöld ? Opið allan 

sólarhringinn, engin bið.

Tilkynningar

Sumartilboð

Nýtt! Gras.is beint á skjáborðið þitt!
Gras.is hefur  sett upp vefþjónustu (Gagdet) sem tengir þig beint 

við fréttirnar, án þess að þurfa opna vafrann þinn!
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timamot@frettabladid.is

Dagblaðið hóf göngu sína þenn-
an mánaðardag árið 1975. Það 
var síðdegisblað og sjötta dag-
blaðið á markaðnum í Reykja-
vík. Fyrsti ritstjóri þess var Jónas 
Kristjánsson. Ritstjórnarskrifstof-
ur voru í Síðumúla 12, áfastar 
húsi Blaðaprents sem gaf út það 
síðdegisblað sem fyrir var, Vísi. 

Dagblaðið lagði áherslu á að 
það væri frjálst og óháð, sem 
var nýjung á Íslandi því stjórn-
málaflokkarnir höfðu ítök í öllum 
hinum blöðunum. Annað ein-
kenndi Dagblaðið frá byrjun en 
það voru neytendamál. Fleiri nýj-
ungar fylgdu blaðinu því með 
leiðurum, fréttaskýringum og 
greinum fylgdu jafnan myndir af 

höfundum, ásamt nöfnum. Það 
var ekki venja á hinum blöðun-
um.

Dagblaðið seldist strax vel og 
talsverður hasar skapaðist í mið-
bænum þar sem blaðasalar Dag-
blaðsins og Vísis börðust um at-
hygli vegfarenda. Þurfti lögregl-
an að hafa afskipti af sölumálum 
á horni Austurstrætis og Póst-
hússtrætis þar sem Óli blaða-
sali, sem var Vísismegin, átti sinn 
sess.

Eftir þriggja mánaða útgáfu 
var upplag Dagblaðsins 21.000 
eintök og það var orðið annað 
stærsta blað landsins.

Heimild/Nýjustu fréttir/
Guðjón Friðriksson.

ÞETTA GERÐIST:  8. SEPTEMBER 1975

Dagblaðið kemur út í fyrsta sinnMARGRÉT KRISTJANA SVERRISDÓTTIR 
ER FIMMTUG Í DAG.

„Þegar við horfum til framtíðar 
ber okkur ekki síst skylda til að 
varðveita menningararfinn fyrir 

þær kynslóðir sem þá munu 
ganga um götur og torg.“ 

Margrét Kristjana Sverrisdóttir er 
varaborgarfulltrúi í borgarstjórn 

Reykjavíkur, varaformaður Íslands-
hreyfingarinnar og formaður Kven-

réttindafélags Íslands.

MERKISATBURÐIR
1208 Víðinesbardagi er háður 

milli liðs Ásbirninga og 
Svínfellinga og liðs Guð-
mundar Arasonar Hóla-
biskups. 

1636 Elsti háskóli Bandaríkj-
anna, New College, síðar 
þekktur sem Harvard-há-
skóli, er stofnaður. 

1891 Brú yfir Ölfusá er vígð 
að viðstöddu miklu fjöl-
menni. Fyrsta hengibrú á 
Íslandi. 

1977 Þriðja hrina Kröfluelda 
hefst með gosi norðan 
við Leirhnjúk. 

1987 Fimmtíu króna mynt með 
mynd af bogakrabba er 
sett í umferð. 

1989 Fjórir fatlaðir menn koma 
til Reykjavíkur á hjólastól-
um eftir fimm daga ferð 
frá Akureyri í þeim tilgangi 
að kynna Sjálfsbjörg.

Steinsmiðja
• Viðarhöfða 1 
• 110 Reykjavík 
•  566 7878 
• Netfang: rein@rein.is

• Vönduð vinna

REIN

Legsteinar 
í miklu úrvali

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Björn Helgason
Furugrund 54, Kópavogi,

lést á Landspítalanum sunnudaginn 31. ágúst. Útförin 
fer fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 9. september 
klukkan 15.

Helgi Björnsson
Einar Björnsson Alda Ásgeirsdóttir
Björn Ragnar Björnsson Gréta Mjöll Bjarnadóttir
Soffía Björnsdóttir Herbert Eiríksson
Arndís Björnsdóttir
og fjölskyldur.

„Við hjónin buðum vinum, vanda-
mönnum og samverkafólki til veislu 
á Núpi í Dýrafirði á laugardagskvöld-
ið. Ýmsum tilefnum var hlaðið á þann 
fagnað, fimmtugsafmælum okkar 
beggja og tuttugu og fimm ára brúð-
kaupsafmæli,“ upplýsir Ólína Þorvarð-
ardóttir, þjóðfræðingur og háskóla-
kennari, sem er fimmtug í dag. „Segja 
má að líf okkar hafi speglast í gestun-
um því þarna var fólk sem hefur komið 
við sögu okkar beggja gegnum tíð-
ina,“ bætir hún við. Hún kveðst alltaf 
hafa haldið upp á áratugaafmæli sín, 
þó ekki með slíkri stórveislu áður, en 
nú var allt hótelið á Núpi lagt undir og 
langt að komnir fengu þar gistingu. 

Ólína er hagvön á Núpi því þar 
kveðst hún hafa dvalið á heimavist-
arskóla einn vetur á unglingsárunum. 
„Það var fyrsta veturinn sem ég átti 
heima hér fyrir vestan,“ segir hún og 
er í framhaldinu beðin að rifja lítillega 
upp uppvaxtarárin. 

„Ég er fædd í Reykjavík og átti 
heima þar til fjórtán ára aldurs. Þá 
varð pabbi bæjarfógeti og sýslumað-
ur hér á Ísafirði og fjölskyldan fluttist 

vestur; pabbi, mamma, ég og alsystir 
mín Halldóra sem nú er sóknarprest-
ur í Landsveit og prófastur í Rang-
árvallaprófastdæmi. Við vorum hér 
báðar í menntaskóla. Eftir stúdents-
próf kenndi ég eitt ár á Húsavík og við 
Siggi bæði því við erum búin að vera 
saman síðan í menntó.“

Nú er Ólína verkefnastjóri fyrir 
Stofnun fræðasetra Háskóla Íslands. 
Hún býr á Ísafirði og kennir meist-
araprófsnemendum námskeið í menn-
ingarmiðlun. Kennslan fer fram gegn-
um fjarfundabúnað. „Námsefnið núna 
snýst um hvernig menningu er miðlað 
gegnum fjölmiðla, til dæmis útvarps-
þætti,“ útskýrir hún. 

Nú þarf Ólína að sinna heimilis-
hundunum og hleypa þeim inn af svöl-
unum. Svo er spjallinu haldið áfram 
og hún fær spurninguna hvenær henni 
hafi liðið best um sína daga. „Þér að 
segja finnst mér lífið hafi alltaf verið 
skemmtilegt og sérdeilis síðustu tvö 
árin. Ég á fimm mannvænleg börn, 
góða fjölskyldu og góða vini og þetta er 
það sem mér finnst skipta máli. Stund-
um hefur verið misviðrasamt í kring-

um mig en ég hef átt góða að og hefur 
alltaf liðið vel í mínu skjóli, hvernig 
sem lætin hafa verið fyrir utan.“ 

Ólína hefur skrifað fjórar bækur, 
ólíkar að gerð. Eina ævisögu, eigin 
doktorsritgerð, safn íslenskra þjóð-
sagna og umfjöllun um þær og eina 
ljóðabók. Spurð hvort hún yrki mikið 
svarar hún létt í máli: „Já, ég er allt-
af að yrkja og hef gert frá því ég var 
fjögurra ára.“ 

Ævisagan fjallaði um Bryndísi 
Schram og kom út 1988, þegar Bryndís 
stóð á fimmtugu. „Mér fannst í fyllsta 
máta eðlilegt að skrifa hennar ævi-
sögu þá enda hafði svo mikið á hennar 
daga drifið,“ segir Ólína. „Ég get samt 
hlegið að því núna að nafn bókarinn-
ar var Bryndís – lífssaga Bryndísar 
Schram. Dálítið dramatískt.“ En væri 
hún tilbúin sjálf í eigin ævisagnagerð? 
„Nei, mér finnst ég enn í fullu fjöri og 
ekki tímabært að skrá lífshlaup mitt 
nema þá til að muna það í ellinni. Ég lít 
á þetta afmæli sem þroskaáfanga og 
vona ég að ég geti notað vel það sem 
ég hef í farteskinu í vegferðinni fram 
undan.“ gun@frettabladid.is 

DR. ÓLÍNA ÞORVARÐARDÓTTIR ÞJÓÐFRÆÐINGUR:  FIMMTUG Í DAG

Lít á afmælið sem áfanga

FIMMTUG „Mér finnst ég enn í fullu fjöri og ekki tímabært að skrá lífshlaup mitt nema þá til að muna það í ellinni,“ segir Ólína Þorvarðardóttir 
þjóðfræðingur, sem hér stendur á tröppum heimilis síns með Naustahvilftina í baksýn. MYND/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON

Auglýsingasími

– Mest lesið

Kátt var á hjalla í leikskól-
anum Teigaseli á Akranesi 
síðastliðinn föstudag því þá 
var haldið upp á tíu ára af-
mæli skólans. 

Dagurinn hófst með 
skrúðgöngu sem farin var 
um hverfið en eftir hádegi 
var börnunum boðið í leik-
hús. Þar fengu þau að sjá 
uppfærslu brúðuleikhúss 
sem byggir á sögunum um 
Einar Áskel. Síðdegishress-

ingin var ekkert slor því þá 
var afmælisterta borin á 
borð. 

Margir komu til að sam-
fagna börnum og starfs-
fólki Teigasels; eldri starfs-
menn, útskrifaðir nemend-
ur og foreldrar. Gísli S. 
Einarsson bæjarstjóri kom 
líka í leikskólann og söng 
afmælissönginn með börn-
unum.

Heimild/akranes.is 

Tíu ára Teigasel

EINAR ÁSKELL Börnin í Teigaseli fengu að sjá brúðuleikhússýningu um 
þennan herramann.

AFMÆLI

HALLDÓR 
ÁSGRÍMSSON er 61 
árs í dag.

SÖNGKONAN 
CAROLA er 42 ára 
í dag.

DAVID ARQUETTE 
LEIKARI er 37 ára 
í dag.
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Það vita flestir sem reynt hafa að það er 
heldur óskemmtileg reynsla að ferðast 
með flugvélum. Ekki það að flugferðin 

sjálf sé endilega svo ógurlega slæm, heldur 
eru það aðdragandinn og eftirköstin sem eru 
óþolandi; að standa í biðröðum, að karpa við 
starfsfólk innritunarborðsins og svo eftir 
flugferðina að standa eins og fífl við 

færibandið og bíða þess að lúbarin 
ferðataska manns líði hjá. Út frá 
ofangreindu má reyndar smíða þá 
kenningu að það sé ekki flugið sjálft 

sem er óbærilegt, heldur fremur 
upplifunin af því að ferðast með 
mikinn farangur. Því til staðfest-
ingar er lítið mál að fljúga, meira 

að segja á milli landa, þegar maður 
er bara með handfarangur. Að sama 
skapi geta strætó- og lestarferðir 
orðið hin mestu leiðindi ef maður 
þarf að drösla með sér kofforti eða 

ferðatösku. Jafnvel þó að farangurinn sé á 
hjólum.

Það sem er samt klárlega mest ergjandi 
við ferðatösku-flug-reynsluna alla er óttinn 
við yfirvigt. Tuttugu kíló eru býsna fljót að 
koma sér fyrir í töskum ferðalanga, og það 
leiðir af sér mikið ergelsi að þurfa að velja á 
milli allra þeirra mikilvægu hluta sem þurfa 
að fylgja manni í hversdeginum. Verst af 
öllu við árans yfirvigtina er þó að hún er sú 
sama fyrir alla farþega, sama hversu þungir 
þeir eru sjálfir. Fimmtíu kílóa farþeginn 
þarf að kyngja tárum réttlátrar reiði sinnar 
þegar hann horfir upp á hundrað kílóa 
farþegann með sína stóru ferðatösku. 
Sanngjarnara væri að takmarka heildar-
þunga á hvern farþega við tiltekinn kílóa-
fjölda og vigta svo farþega og töskur saman. 
Slík aðgerð myndi að auki gera mikið til að 
bæta hag hungraðra íslenskra námsmanna 
erlendis.

Bætt kjör námsmanna erlendis

NOKKUR ORÐ
Vigdís 

Þormóðsdóttir

■ 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

...þegar ég var lítil 
man ég að ef ég lenti 

í vandræðum elti 
pabbi mig um hag-

ann með kjöthamar...

Öldrunarheimilið 
Grænahlíð

Ég hef aldrei haft vott af 
áhuga á mótorhjólum 

og þannig stússi! Það er 
jafn neðarlega á listanum 
og veðreiðar og búlgörsk 

samtímaljóðlist!

En núna um daginn fékk 
ég sjúklega löngun til að 
keyra þungt mótorhjól! 

Að klæðast leðri frá toppi 
til táar virtist allt í einu 
vera góð hugmynd!

Nú er ég 
hræddur!

Getur 
þetta verið 
grái fiðr-
ingurinn? 

Er það 
ekki full 

snemmt?

Kannski 
fríkarðu alveg 
út! Færð þér 
risatattú, flýrð 
að heiman og 
hefur nýjan og 
hamslausan 
kafla í 

lífi þínu?

Í leðri!
Svo kaupirðu hjól 
með svona hliðar-
vagni! Þar setur 
karl með barta! 

Hann heitir Kaldi! 
Ef þú ert í krísu er 

hún alvöru! 

Snjóboltinn 
minn hitti þig 
víst beint á 
eyrað, Palli!

Er allt í 
lagi?

Allt í 
góðu.

Ertu 
viss?

Algjörlega. Öh... það 
virðist vera 
að bólgna 

dálítið.

Nei, nei, hægra 
eyrað mitt hefur 

alltaf verið stærra, 
rauðara og með 

meiri æðaslátt en 
það vinstra. 

Lalli, malið mitt er týnt! 
Hvernig á ég nú að vita 

hvort ég er glaður!?!

Þú getur bara 
dillað skottinu! Það hlýðir 

mér bara alls 
ekki!!!

Mig vantar 
vasapeninga.

Veistu einu 
sinni hvað 

vasapeningar 
eru?

Auðvitað! Það eru pen-
ingar sem þú færð frá 

einhverjum og getur notað 
í eitthvað sem gleður þig.

Mig vantar 
vasapeninga.

Meiri snerpa

Þú átt valið

Hver leiksýning er sýnd þétt og í takmarkaðan tíma. Það er því 
um að gera að skipuleggja leikhúsárið fyrirfram og tryggja sér 
miða á þær sýningar sem heilla mest.

Þú velur þær fjórar sýningar sem þér finnst mest 
spennandi af glæsilegri dagskrá Borgarleikhússins.

Áskriftarkort
Hringdu í síma 568 8000 eða farðu á borgarleikhus.is
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NÚ FÁ 
SÉR ALLIR 
ÁSKRIFT!
4 leiksýningar
á einungis 8.900 kr.
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Frumsýnd
   5. sept!

Geggjaðir aukavinningar

Canon Ixus myndavél · MP3 Spilarar · Garmin GPS tæki  · Samsung Z400 

með 12.000 kr inneign frá NOVA · Samsung I70 myndavél ·  PSP tölvur

Bíómiðar · Gjafabréf á Tónlist.is · Kippur af Gosi · borðspilið Meistarinn,

DVD, geisladiskar, tölvuleikir og margt fleira! 

BÓNUSVINNING
U

R

Sá sem svarar hraðast tveimur

spurningum vinnur Guitar Hero kit
ásamt öllum leikjunum!

00

NUSVIN

U
R

Sá sem svarar hraðast tveimur

spurningum vinnur Guitar Hero kit
ásamt öllum leikjunum!

10. hver

vinnur!
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„Þetta er algjört æði og ég hlakka mikið til,“ segir Andrea Jónsdótt-
ir útvarpskona sem mun fara á tónleika poppdrottningarinnar 
Madonnu í París 21. september næstkomandi, en Andrea verður 
annar leiðsögumaður ferðarinnar ásamt Ólafi Páli Gunnarssyni, 
betur þekktum sem Óla Palla á Rás 2. Þau munu halda út ásamt 
fríðum hópi Íslendinga á vegum Icelandair, en nú þegar er orðið 
uppselt í ferðina. Tónleikarnir eru partur af Sticky & Sweet Tour 
söngkonunnar sem fagnaði nýverið 50 ára afmæli sínu.

„Mér fannst hún eins og hver önnur ljóska í poppinu þegar hún 
byrjaði fyrst, en svo sá maður hvað í henni bjó. Hún leggur óhemju 
mikið á sig og það skilar sér,“ útskýrir Andrea sem sér vikulega um 
Popppressuna á Rás 2, á milli þess sem hún plötusnúðast og les 
einstaka próförk, en áður starfaði hún sem prófarkalesari á Þjóðvilj-
anum um árabil. 

Andrea segist halda mikið upp á Madonnu, en ekki hafa búist við 
að fara á tónleika með söngkonunni í bráð. „Ég var ekki búin að sjá 
fyrir mér að það yrði fyrr en kannski þegar hún yrði sextug og ég 
sjötug,“ segir Andrea og hlær, en tíu ára aldursmunur er á 

henni og Madonnu. 
„Hún er svona ein 
af fáum mjög 
frægum 

einstaklingum 
sem ég hefði 
áhuga á að 
hitta,“ segir 

Andrea að 
lokum.  - ag

folk@frettabladid.is

> ÞJÓFUR KIRSTEN DUNST 
DÆMDUR

Þjófurinn sem braust inn í hótelherbergi 
Kirsten Dunst hefur verið dæmd-
ur í fjögurra og hálfs árs fangelsi. 
Maðurinn, sem nefnist Jarrod 
Beinerman, braust inn í hótel-
svítu leikkonunnar í ágúst 2007 
og lét greipar sópa. Beinerman 
lagði hald á peninga, mynda-
vélar, iPod, veski og seðlaveski í 
svítu Dunst, en hann mun hafa 
verið undir áhrifum eiturlyfja 
þegar atvikið átti sér stað.

Nýlega kom út Age of Conan sem er 
fjölspilunar-hlutverkaleikur í anda 
World of Warcraft. Sögusvið leiks-
ins er í sverð- og sandalaheimi sem 
bandaríski rithöfundurinn Robert 
E. Howard skrifaði um á fyrri hluta 
síðustu aldar.

Möguleikarnir sem spilarinn 
hefur í leiknum eru áberandi strax, 
hvernig hægt er að breyta persón-
unni eftir þínum stíl allt frá að spila 
sem vöðvatröll í líkingu við Schwarz-
enegger eða sem falleg kona. 

Eins og vaninn er í MMO-leikjum 
er takmarkið að hækka sig í þrep-
um, eignast betri vopn og brynju, 

eignast sem mestan pening og auð-
vitað fækka verulega óþokkunum. 
Það sem gerir Age of Conan frá-
brugðinn öðrum leikjum í sama 
bransa er hvernig hann höndlar 
byrjunarþrepin í leiknum, þú spilar 
hálferðan einmenningsleik í byrjun 
og spilar svo í gegnum sögu sem 
mun fleygja þér inn í heildarsögu-
heim leiksins þegar henni er lokið.

Bardagakerfi leiksins er aðeins 
öðruvísi en í öðrum leikjum; í stað 
þess að smella á músina og horfa á 
persónuna þína berjast hálf sjálf-
virkt er nauðsynlegt að ýta reglu-
lega á takkana. Hægt er að gera 
mismunandi aðgerðir eftir því 
hvaða bragð er notað og leiðir það 
stundum til mjög blóðugra endaloka 
fyrir andstæðing þinn.

MMO-leikir hafa þann kost og 
galla að þeir eru í raun aldrei klárað-
ir, það er ávallt nýtt efni að koma út 
fyrir þá í formi frís aukaefnis eða 
aukapakka sem koma reglulega út 
þannig að leikurinn er ávallt að 
ganga í gegnum breytingar. Á móti 
kemur að leikirnir innihalda oft leið-
indavillur og sumar sem geta haft 
slæm áhrif á leikinn og skemmt spil-
unina. AOC hefur átt við viss vanda-
mál en framleiðandi leiksins hefur 

unnið vel að því að laga það versta. 
Það ber kannski að nefna það sér-

staklega að AOC er með mjög mikl-
ar vélbúnaðarkröfur og lætur flest-
ar tölvur finna vel fyrir því. Því er 
mælt með að fólk skoði vélbúnaðar-
kröfurnar á kassanum vel áður en 
leikurinn er verslaður.

Age of Conan er skemmtilegur 
leikur sem kemur með nokkrar 
nýjar hugmyndir á borðið fyrir spil-
endur og eitthvað sem ætti að geta 
dregið fólk frá World of Warcraft, 

og miðað við hvernig hefur gengið í 
byrjun hefur það tekist ágætlega. 
Yfir ein milljón notenda hefur tekið 
stökkið inn í ævintýraheim Roberts 
E. Howard hingað til, sem er reynd-
ar enn talsvert frá yfir tíu milljón-
unum sem WOW hefur, en þetta 
kallast samt mjög gott. Hann er eins 
og margir MMO-leikir háður viss-
um göllum og villum, sem eiga von-
andi bara eftir að lagast með tíman-
um.

 Sveinn A. Gunnarsson

Blóðug endalok andstæðinga
TÖLVULEIKIR
Age of Conan: Hyborian 
Adventures
PC
PEGI-merkingar: 18+ Leikurinn inni-
heldur atriði sem geta valdið óhug. 
Upplýsingar um PEGI-merkingar má 
finna á www.saft.is

★★★
Ekki fullkominn leikur en góð 
skemmtun.

ILLMENNI Tom 
Cruise mun að öllum 
líkindum ljá illmenni 
rödd sína í næstu 
Shrek-mynd.

NORDICPHOTOS/GETTY

Tom Cruise mun að öllum 
líkindum ljá illmenni rödd sína í 
myndinni Shrek Goes Fourth, 
sem frumsýnd verður árið 2010. 
Það verður í fyrsta skipti sem 
hann fer 
með hlut-
verk í 
teiknimynd, 
en ástæðan 
fyrir því að 
hann langar 
nú til að 
spreyta sig 
mun vera 
aðdáun 
dótturinnar 
Suri á 
slíkum 
myndum. 

„Tom vill 
gera mynd 
sem börnin 
hans geta horft á,“ segir 
heimildarmaður. „Suri er mikill 
aðdáandi allra Disney-mynd-
anna og Tom heldur að henni 
myndi finnast það æðislegt ef 
rödd hans væri notuð fyrir 
vonda kallinn í myndinni.“

Í Shrek 
fyrir Suri

Setja á upp rokkóperuna 
!Hero í vor. „Hero er kristi-
leg rokkópera sem ferðaðist 

um Bandaríkin á árunum 
2002-2004 og er í raun 
bara guðspjallið, líf Jesú 
seinustu tvö árin. Þarna 
eru dægurlög og rapp, 

eiginlega allur skal-
inn,“ segir Rakel 
Brynjólfsdóttir, 
annar listrænna 
stjórnenda sýning-

arinnar, en með henni 
er Jóhann Axel Schram. 
„Við hjá KFUM og 

KFUK erum búin að ganga 
með þennan draum í ár. En 
við erum komin með sýning-
arleyfi og ætlum núna að 

kýla á þetta. Við stefnum á 
að sýningar hefjist í lok 
febrúar, byrjun mars.“

Kynningarkvöld verður á 
mánudaginn. „Við munum 
kynna óperuna og útskýra 
áheyrendaprufurnar. Við 
viljum fá alla, ekki bara fólk 
úr kirkjum. Við viljum gera 
þetta eins „pro“ og hægt 
er.“ 

!Hero gerist í Brooklyn, í 
heimi glundroða og haturs 
þar sem I.C.O.N. hefur 
útrýmt nær öllum trúar-
brögðum. Inn í þennan heim 
fæðist !Hero og kennir fólki 
að trúa á kærleikann og guð. 
Þetta fer illa í I.C.O.N. sem 
leggur á ráðin að drepa hann. 

Rakel segir söngleikinn 
!Hero ekki líkan Jesus Christ 
Superstar. „!Hero er ofboðs-
lega biblíulega rétt. Það er 
ekki verið að túlka neitt. 
!Hero er ein af fáum biblíu-
aðlögunum sem virkar í 
nútímasamhengi.“  

Kynningin fer fram á 
Holtavegi 28 og hefst klukk-
an átta. Frekari upplýsingar 
má finna á myspace.com/
heroiceland. - kbs

Setja upp kristilega rokkóperu

Andrea fer að sjá 
poppdrottninguna

UPPSELT Á MAD-
ONNU Andrea 
mun fara ásamt 
Óla Palla á Rás 
2 og fríðum 
hópi Íslend-
inga á vegum 
Icelandair að 
sjá Madonnu 
á tónleikum 
21. september 
næstkomandi.

DRAUMURINN AÐ RÆTAST Rakel 
og Jóhann Axel hafa gengið með 

drauminn um !Hero í ár.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sirkus Agora hefur komið 
sér fyrir við Smáralind 
eftir að hafa ferðast um 
landið. Fyrsta sýningin var 
á föstudagskvöld og féll 
frammistaða sirkusfólksins 
gestum vel í geð.

Það var frábær stemning í sirk-
us tjaldinu við Smáralind á föstu-
dagskvöld. Óhætt er þó að fullyrða 
að yngsta kynslóðin hafi skemmt 
sér best. Sirkusinn verður við 
Smáralind fram á fimmtudags-
kvöld en fer þá á Selfoss og Egils-
staði. Miða er hægt að kaupa á 
midi.is.

Stórkostlegur sirkus

LIÐAMÓTALAUS Þessi stúlka heillaði unga sem aldna með fimi sinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Rauði boltinn vakti vitanlega furðu hjá 
unga fólkinu.

Einlæg gleði skín úr andliti þessa 
drengs.

Gestir göptu í forundran þegar þessi 
sirkusdama sveif um loftin.

Hattamaðurinn lék listir sínar. Krakkarnir skýldu sér þegar vatnsbyssum 
var miðað á þá.
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YFIR TVÆR 
MILLJÓNIR Á DAG

Brennan er fertugur atvinnulaus 
karlmaður sem býr hjá móður 
sinni; Dale er í sömu stöðu en býr 
hjá sínum föður. Þegar foreldrar 
þeirra fella hugi saman verða þeir 
stjúpbræður og neyðast til að búa 
saman, sem þeim líkar illa við í 
fyrstu, þar til þeir verða óvænt 
bestu vinir.

Will Ferrell og leikstjórinn 
Adam McKay eru hér mættir 
aftur eftir samstarf þeirra við 
Talladega Nights og hina óviðjafn-
anlegu Anchorman. Saman skrifa 
þeir myndina og er hún einnig 
framleidd af Judd Apatow, heilan-
um á bak við helstu gamanmyndir 
undanfarinna missera.

Með Step Brothers hverfur Fer-
rell loks frá íþróttaformúlunni 
sem var að verða ansi þreytt, en 
heldur áfram með heimskingja-
rulluna, nú smástrákur í fullorð-
inslíkama. Myndin nær nýjum 
hæðum í ærslagangi og fíflalátum 
og hefur að geyma nokkur bráð-
fyndin atriði og setningar. Líkt og 
Apatow er lagið fer hún óhrædd í 
nekt og fúlyrði, mun meira en 
Ferrell-myndirnar hafa gert. Á 
meðan Ferrell stendur fyrir sínu í 
hlutverki sínu kemur John C. 
Reilly sterkur inn, enda góður 
gamanleikari líkt og sást í Walk 
Hard; hann fær þó kannski ekki 
að njóta sín jafn vel og Ferrell. 

Gaman er líka að Steenburgen og 
Jenkins, sem leika foreldrana sem 
eru á ystu nöf.

Öll þessi heimskupör verða þó 
þreytt að lokum og myndin reynir 
að teygja fullmikið úr sínum eina 
stóra brandara. Step Brothers 
hefur margt til síns ágætis, en 
nær þó ekki þeim hæðum sem 
Anchorman náði.

Loftur Ingi Bjarnason - Topp5.is

Ber er hver að baki … 
Tónlistarkonan Védís Hervör Árnadóttir 
hefur í nógu að snúast þessa dagana. Hún 
hefur tekið að sér tónlistarstjórn á Nem-
endamóti Verzlunarskóla Íslands, og snýr 
þannig aftur á heimaslóðir, er á öðru ári í 
mannfræði og semur tónlist í hjáverkum.

„Ég er komin aftur í þetta gamla, maður fær bara 
nostalgíukast,“ segir Védís Hervör kát, en á sínum 
tíma lék hún og söng í söngleikjunum Dirty Dancing, 
Thriller og Wake Me Up Before You Go Go á 
Nemendamóti Skólans. Hún fer nú með tónlistar-
stjórn fyrir komandi mót, þar sem settur verður upp 
söngleikur byggður á lögum meistarans Davids 
Bowie. „Hann er mikill snillingur sem hefur verið í 
miklu uppáhaldi hjá mér,“ segir Védís, sem er afar 
spennt fyrir verkefninu. „Við ætlum að gera þetta 
svolítið „organic“, ef maður getur sagt það. Svo mátti 
ég líka setja inn lag eftir sjálfa mig, sem er nú alls 
ekki verra. Þetta er bara mjög spennandi og mikil 
vinna fram undan í vetur og fram á vor,“ segir Védís, 
sem var á leið í vinkonuferð til London til að hlaða 
batteríin fyrir veturinn þegar blaðamaður náði tali af 
henni. 

Fyrir utan fulla vinnu við nemendamótið stundar 
Védís nám í mannfræði og hefur nýlega hafið annað 
árið. „Svo er ég að reyna að spila sem mest og langar 
að reyna að fara meira út að kynna mig og plötuna, en 
ég þarf bara að velja og hafna,“ segir hún. Tæpt ár er 
liðið frá því að platan A Beautiful Life – Recovery 
Project kom út og hlaut góðar viðtökur. „Hún gengur 
enn þá vel á iTunes og var líka dreift í háskólaútvarp-

ið í Bandaríkjunum. Þar var heilmikið um að vera og 
hún komst á ýmsa topp tíu-lista,“ segir Védís. „Ég 
ætla alveg að leyfa henni að lifa aðeins lengur, en ég 
er farin að vinna að annarri plötu,“ segir Védís, sem 
liggur þó ekki mikið á. 

„Ég er alls ekki komin með neinar fastar dagsetn-
ingar í huga og vil bara taka mér góðan tíma í þetta. 
Kannski ekki alveg jafn góðan tíma og síðast samt, 
það voru sex ár þar á milli,“ segir hún og hlær við.

sunna@frettabladid.is

Snýr aftur á heimaslóðir

STREMBINN VETUR FRAM UNDAN Védís Hervör stundar nám 
í mannfræði og fer með tónlistarstjórn í söngleik byggðum á 
lögum Davids Bowie, sem Verzlunarskólinn setur upp í vetur. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KVIKMYNDIR
Step Brothers
Leikstjóri: Adam McKay. Aðalhlut-
verk: Will Ferrell, John C. Reilly.

★★★
Skemmtileg vitleysa en verður þreytt 
þegar á líður.
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ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

DEATH RACE kl. 5:50D - 8D - 10:20D 16

DEATH RACE kl. 5:50 - 8 - 10:20 VIP
TROPIC THUNDER kl. 5:40 - 8 - 10:20 16

SVEITABRÚÐKAUP kl. 5:50 - 8 - 10:20 L

STAR WARS kl. 5:50 L

THE MUMMY 3 kl. 8 12

DARK KNIGHT kl. 5:40 - 8:30  - 10:20 12

DEATH RACE kl. 8:10D - 10:30D 16

GET SMART kl. 5:50D - 8D - 10:10 L

DARK KNIGHT kl. 10:10 12

WALL-E  m/ísl. tali kl. 6D L

WALL-E m/ensku tali kl. 5:50 - 8 L

DEATH RACE kl. 10:10 7

MAMMA MÍA kl. 8 L

SVEITABRÚÐKAUP kl. 8 L

THE ROCKER kl. 10:10 7

DEATH RACE kl. 8 - 10 16

SVEITABRÚÐKAUP kl. 8 L

GET SMART kl. 10 L

DEATH RACE kl. 10:10 16

SVEITABRÚÐKAUP kl. 8 L

TROPIC THUNDER kl. 10:10 16

MAMMA MÍA kl. 8 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

STEP BROTHERS kl. 6, 8 og 10 12

TROPIC THUNDER kl. 5.40, 8 og 10.15 16

MAMMA  MIA kl. 6 og 9 L

����
L.I.B Topp5.is/FBL

����
DV

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG

����
S.V – MBL.

FRÁ SNILLINGUNUM SEM FÆRÐU FRÁ SNILLINGUNUM SEM FÆRÐU
OKKUR TALLADEGA NIGHTSOKKUR TALLADEGA NIGHTS

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

7
7
16
L
L
L

STEP BROTHERS kl. 8 - 10
TROPIC THUNDER kl. 8 - 10.10
MAMMA MIA     kl. 6
GRÍSIRNIR 3 kl. 6

7
16
L
L

STEP BROTHERS kl. 5.45 - 8 - 10.15
STEP BROTHERS LÚXUS kl. 5.45 - 8 - 10.15
TROPIC THUNDER kl. 5.30 - 8 - 10.30
MAKE IT HAPPEN kl. 4 - 6 - 8 - 10.10
MAMMA MIA kl. 5.30 - 8 - 10.30
GRÍSIRNIR 3 kl. 4

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

7
L
12
L

STEP BROTHERS kl. 5.45 - 8 - 10.15
SVEITABRÚÐKAUP kl. 5.45 – 8 – 10.15 
SKRAPP ÚT  kl. 8 - 10
MAMMA MIA kl. 5.30  - 8 - 10.30
GRÍSIRNIR 3 kl. 6

5%

5%

SÍMI 551 9000

L
7
16
12
16
L

MAKE IT HAPPEN kl. 5.40 - 8 - 10.20
THE ROCKER kl. 8 - 10.20
X - FILES kl. 5.40 - ©8
SKRAPP ÚT kl. 6 - 8 - 10 
THE STRANGERS kl. 10.20
GRÍSIRNIR 3 kl. 6

SÍMI 530 1919

FRÁ BEN STILLER KEMUR EIN KLIKKAÐASTA 
GRÍNMYND ÁRSINS!

-L.I.B.TOPP5.IS/FBL -DV-S.V., MBL

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG! 
3 VIKUR Á TOPPNUM Í USA!

Langstærsta mynd ársins 2008

90.000 manns.

Frábæra teiknimynd fyrir alla 
fjölskylduna með íslensku tali.

Hið klassíka ævintýri um 
grísina þrjá og úlfinn í nýrri 
og skemmtilegri útfærslu.

FRÁ SNILLINGUNUM SEM FÆRÐU 
OKKUR TALLADEGA NIGHTS

550kr.

fyrir börn

650kr.

fyrir fullorðna

Fjölmargar áhugaverð-
ar plötur eru á leiðinni á 
næstu vikum frá íslenskum 
hljómsveitum sem kalla 
mætti „Airwaves-bönd“. 
Allir stefna á að gefa út fyr-
ir tónlistarhátíðina sem að 
þessu sinni fer fram helgina 
15.-19. október. Næstu vikur 
verða því „djúsí“ fyrir tón-
listargeggjara.

Strákarnir í Dr. Spock hafa lokið 
upptökum á plötunni Falcon 
Christ. Íslenski hljóðsmiðurinn 
Husky Hoskulds leggur nú loka-
hönd á plötuna í Kaliforníu. Hljóð-
heimur Spock hefur víkkað og 
nýjar, jafnvel áður óþekktar, tón-
listarstefnur banka upp á.

Þriðja plata rokktöffaranna í 
Singapore Sling er á næsta leiti. 
Endanlegur titill er að öllum lík-
indum Confusion Then Death.

Önnur plata Skakkamanage 
heitir All Over the Face. Þar verð-
ur boðið upp á ruddalegt vítisrokk 
í bland við ljúfsárar ballöður. Tvö 
lög af plötunni liggja nú ókeypis á 
netinu og sveitin stefnir á tilnefn-
ingu í flokknum „fjölbreytt tón-
list“.  

Fyrsta plata Motion Boys heitir 
Hang On og kemur út hjá Senu 1. 
október. Platan var gerð í Gróður-
húsinu með Valgeiri Sigurðssyni. 
Fjórða lagið er komið í spilun af 
plötunni, „Five 2 Love“, og sýnir 
sveitina enn við sama svala hey-
garðshornið.

Þotuhreyfilsrokkararnir í 
Reykjavík! hafa líka dvalið í Gróð-
urhúsinu, en með Ástralann Ben 
Frost á tökkunum. Hin enn ónefnda 

plata ku jafnvel enn harðari og 
groddalegri en sú síðasta. Kimi 
gefur hana út.

Kimi gefur líka út fyrstu plötu 
ungmennanna í Retro Stefson, 
Montaña. Platan er þrettán laga og 
var tekin upp í Sundlauginni í 
Mosfellsbæ og hljóðblönduð í 
Heita pottinum af Benna Hemm 
Hemm og Árna Plúseinum. 

Hljómsveit Árna, unnustu hans, 
Lóu, og vina þeirra, FM Belfast, 
gefur loksins út fyrstu plötuna 
sína á næstu vikum. How To Make 
Friends heitir hún.

Næsta plata Jeff Who? er á loka-
metrunum. Hún mun vera þrosk-
aðri og dramatískari en fyrri plat-
an og er með „rándýrum 
strengjaútsetningum“. Esther 
Talía syngur dúett í einu lagi plöt-
unnar.   

Hljómsveitin Slugs gefur út 
fyrstu plötuna sína hjá Smekk-
leysu á næstu vikum. Búast má 
við skítugu hávaðarokki.

Plata kemur loksins út með The 
Viking Giant Show, sólódæmi 
Heiðars í Botnleðju, og Lay Low 
er með nýja plötu. Lay Low heldur 
útgáfutónleikana þann 16. októb-
er. Frumraun Steed Lord, „hljóm-
sveitarinnar sem lifði af“, er vænt-
anleg og Steini, sigurvegari 
Þorskastríðs Cod Music, kemur 
með plötu. Þá hamast spútniksveit 

síðasta árs, Sprengjuhöllin, við að 
kláta plötu númer tvö; hávaðatil-
raunasveitin Evil Madness verður 
með sína aðra plötu sem og harð-
kjarnasveitin Gavin Portland. Þá 
koma Skátar með tveggja laga 
sjötommu í byrjun október. Gleði 
gleði!  drgunni@frettabladid.is

Allir gefa út fyrir Airwaves

ÞROSKAÐRI Jeff Who? blanda geði við Esther Talíu á nýrri plötu. Frá vinstri eru Elli, 
Baddi og Valdi. Ásgeir og Þorri mættu ekki í myndatöku. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VÍTISROKK OG BALLÖÐUR Skakkam-
anage stefna á flokkinn „Fjölbreytt 
tónlist“.

FYRSTA PLATAN VÆNTANLAG Heiðar er 
The Viking Giant Show.

Idolstjarnan Snorri Snorrason hefur stofnað nýja 
hljómsveit sem ætlar að ferðast um landið og spila 
vinsælustu lög Axl Rose og félaga í Guns N´Roses. 

Engir aukvisar verða með honum í sveitinni, eða 
þeir Gunnar Bjarni úr Jet Black Joe, Birgir Nielsen 
úr Landi og sonum, Herbert Viðarsson úr Skítamór-
al og Grétar Bulgretzky sem hefur spilað með 
Kalla Bjarna.

„Þetta er búið að vera í maganum á mér í 
mörg ár. Ég og Gunnar Bjarni ætluðum að 
gera þetta áður en það varð aldrei neitt úr því 
en núna er þetta að verða að veruleika,“ segir 
Snorri. „Í byrjun ársins byrjaði ég að leggja drög 
að þessu og núna er ég kominn með þessa fínu 
spilara með mér, þannig að þetta verður mjög 
spennandi.“

Guns N´Roses hefur verið uppáhaldshljómsveit 

Snorra í langan tíma og því hlakkar hann mikið 
til að takast á við verkefnið. Hann segist þó 
ekki ætla að apa algjörlega eftir sveitinni 
heldur reyna að nálgast tónlistina á sinn hátt. 

„Ég verð ekkert hlaupandi um í hjólabuxum 
með gúrku í nærbuxunum eins og Axl 
Rose,“ segir hann og hlær.

Eins og margir muna söng Snorri lag 
Guns´n Roses, Sweet Child O´Mine, í 
Idolkeppninni við góðar undirtekir og 

miðað við þann flutning eiga íslenskir 
tónleikagestir von á góðu. 

Fyrstu tónleikarnir verða í Hvíta húsinu á 
Selfossi þriðja október.  - fb

Snorri fetar í fótspor Axl Rose

SNORRI SNORRASON Snorri ætlar að feta í fótspor 
átrúnaðargoðs síns Axl Rose í nýrri hljómsveit sem 
spilar lög Guns N´Roses.



Skeifan 550-4110, Smáralind 550-4140, Hafnarfjörður 550-4120, Selfoss 550-4190, Vestmannaeyjar 550-4180, Egilsstaðir 550-4160, Akureyri 550-4150, Ísafjörður 550-4170 

Úrval af skólavörum 

60-80% afsláttur
Var eitthvað sem þú 
áttir eftir að versla 

fyrir skólann?
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sport@frettabladid.is

Nánar á expressferdir.is 
eða í síma 5 900 100

Kynntu þér tæmandi lista yfir ferðir á leiki á www.expressferdir.is

16.–17. september
Chelsea – Bordeaux

52.900 kr.
Verð á mann í tvíbýli

16.–18. september
Man. Utd. – Villareal

49.900 kr.
Verð á mann í tvíbýli

30. september–1. október
Arsenal – Porto

62.900 kr.
Verð á mann í tvíbýli
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Meistaradeildin

> Flensburg vann Íslendingaslaginn

Alexander Petersson og félagar í Flensburg fara vel af 
stað í þýsku úrvalsdeildinni í handknattleik. Þeir voru ekki 
í neinum vandræðum með Minden á útivelli í gær og 
unnu leikinn með ellefu marka mun, 25-36. Alexander 
skoraði fjögur mörk fyrir Flensburg en Lars Christiansen 
var markahæstur með ellefu mörk. Gylfi Gylfason skoraði 
þrjú mörk fyrir Minden en Ingimundur Ingi-
mundarson eitt. Þeir eru báðir á sínu 
fyrsta tímabili hjá félaginu.

Íslandsmeistarar Hauka tryggðu sér í gær þáttökurétt í 
riðlakeppni Meistaradeildarinnar í handbolta. Haukar 
mættu kýpverska liðinu Cyprus College í tveim leikj-
um ytra um helgina og unnu þá báða. Sá fyrri vannst 
naumt, 31-30, en sigur Hauka var aldrei í hættu í gær. 
Lokatölur 34-30 en Haukar leiddu lengstum með 
meiri mun.

„Þetta var talsvert betra í dag og sigurinn aldrei 
í hættu. Fyrri leikurinn hjá okkur var að sama 
skapi skelfilegur. Þá vorum við hreint og beint 
lélegir. Núna spiluðum við fína vörn og ágætis 
sóknarleik en markvarslan hefði mátt vera 
betri,“ sagði Aron Kristjánsson, þjálfari Hauka, 
við Fréttablaðið í gær en þó svo að hann hefði 
ekki verið ánægður með leik sinna manna var 
hann ánægður með að verkefnið væri búið og 
hefði endað farsællega.

„Við vissum sem var að það yrði mikið erfið-
ara að spila leikina hérna. Hefðum við keypt 

leikina heim hefðum við líklega unnið þá báða létt. Það var ýmislegt 
gert til þess að erfiða okkur verkefnið,“ sagði Aron og vísaði þá helst 
til hitans sem var í húsinu.

„Það var ofboðslegur hiti inni í íþróttahúsinu. Örugglega yfir 
fjörutíu gráður. Maður sat bara hreyfingarlaus á bekknum og svitnaði 
samt. Þetta var í raun eins og að spila handbolta í gufuklefa. Slíkur 
var hitinn. Svo horfði maður upp í loft á loftræstingarkerfið en það 

var einhverra hluta vegna ekki í gangi. Svo var 
dómgæslan sem við fengum ekki heldur upp 
á marga fiska. Til að mynda í seinni leiknum 
þegar við höfðum náð fínni forystu gripu 
dómararnir í taumana og hjálpuðu Kýpverjun-

um aftur inn í leikinn,“ sagði Aron.
Haukar eru í geysilega erfiðum riðli í Meistara-

deildinni. Þar mæta þeir þýska liðinu Flensburg, sem 
Alexander Petersson leikur með, ungverska liðinu Fotex 

Veszprém og úkraínska liðinu Zaparozhye. Fyrsti leikur 
Haukanna verður heima gegn úkraínska liðinu. Í kjölfarið fylgir 
útileikur gegn Flensburg.

MEISTARADEILDIN Í HANDBOLTA:  HAUKAR SLÓGU ÚT KÝPVERSKA LIÐIÐ CYPRUS COLLEGE Í GÆR

Eins og að spila handbolta í gufuklefa

FÓTBOLTI Fabio Capello, landsliðs-
þjálfari Englendinga, var fjarri 
því að brosa allan hringinn á leik 
Andorra og Englands. 

Þó svo að Joe Cole hafi skorað 
tvö mörk og bjargað Englending-
um slapp hann ekki frá reiði 
Ítalans, sem lét hann heyra það af 
hliðarlínunni. Slíkt hið sama gerði 
Capello við Wayne Rooney.

„Ég var ekki ánægður með Joe 
og Wayne. Ég bað þá um að fara 
framar þar sem Heskey fékk 
engan stuðning. Ég náði ekki til 
þeirra, kannski var ég of langt frá 
vellinum,“ sagði hinn grimmi 
Capello en hann var í heildina 
ánægður með Joe Cole. - hbg

Fabio Capello:

Ósáttur við 
Cole og Rooney

GRIMMUR Capello les hér yfir Rooney í 
Andorra. NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Hermann Hreiðarsson 
fór á kostum í viðtali við vefsjón-
varp Aftenposten eftir leik 
Noregs og Íslands.

Hermann sagði jafnteflið 
sérstaklega sætt fyrir sig þar 
sem systir hans væri gift 
Norðmanni.

Í kjölfarið horfði Hermann 
beint í myndavélina og sagði: 
„Kjetil, now you shut the fuck 
up,“ og hló í kjölfarið hrossa-
hlátri. - hbg

Hermann í norsku viðtali:

„Kjetil, shut the 
fuck up“

HERMANN Alltaf léttur á því.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Hringurinn er farinn að 
þrengjast hjá West Ham í leit að 
nýjum stjóra. Mike Lee hjá West 
Ham segir að Roberto Donadoni 
og Gianfranco Zola hafi báðir 
skinið skært í viðtölum um 
helgina.

Lee staðfesti þessi tíðindi við 
BBC í gær og sagði einnig að 
félagið myndi hitta Michael 
Laudrup og Slaven Bilic í vikunni. 
Óvissa ríkir þó um það hvort Bilic 
geti tekið starfið að sér.

„Með Donadoni, Zola og 
hugsanlega Laudrup erum við 
með spennandi kosti. Ef Bilic er 
ekki laus fyrr en í janúar kemur 
hann ekki til greina,“ sagði Mike 
Lee.  - hbg

Donadoni og Zola:

Fóru í viðtöl 
hjá West Ham

FORMÚLA 1 Það var mikil dramatík 
á Spa-brautinni í gær. Lewis Ham-
ilton kom fyrstur í mark en síðar 
um daginn var sigurinn dæmdur 
af honum.

Hamilton hafði misst forystuna 
í keppninni til Kimi Räikkönen. 
Hann gafst þó ekki upp og náði 
aftur forystunni þegar aðeins 
tveir hringir voru eftir og hélt 
henni til enda á blautri Spa-braut-
inni. 

Hamilton fagnaði eftir keppni 
en hann var ekki eins kátur nokkr-
um tímum síðar en þá höfðu 
keppnishaldarar skoðað rimmu 
hans og Räikkönens og komist að 
því að Hamilton hefði brotið regl-
ur. 

Í kjölfarið fékk hann 25 sek-
úndna víti fyrir að stytta sér leið. 
Fyrir vikið féll hann í þriðja sætið 

og sigurinn féll hans helsta keppi-
nauti, Felipe Massa, í skaut. 

Munurinn á þeim félögum er 
því aðeins tvö stig í stað átta eins 
og Hamilton hélt þegar hann 
renndi fyrstur í mark. - hbg

Það skiptust á skin og skúrir á Spa-brautinni í gær:

Hamilton fyrstur í mark 
en endaði í þriðja sæti

DRAMATÍK Hamilton brosti eftir keppni 
en ekki síðar. NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Skotar voru í gær að 
reyna að gleyma slakri frammi-
stöðu sinna manna gegn Makedón-
um í Skopje og eru þegar farnir að 
beina sjónum sínum að Íslandi þar 
sem Skotar spila næst á miðviku-
dag. Skosku blöðin fóru engum 
vettlingatökum um skoska liðið í 
gær en þegar er komin mikil 
pressa á þjálfara þess, George 
Burley.

Hann náði ekki að landa sigri í 
neinum af þeim þremur æfinga-
leikjum sem hann stýrði liðinu í 
fyrir undankeppni HM og heimild-
ir Fréttablaðsins í Skotlandi herma 
að kallað verði eftir afsögn hans 
nái Skotar ekki að landa sigri á 
Laugardalsvelli á miðvikudaginn. 
Það er því mikil pressa á Burley og 
skoska landsliðinu.

James Bett, sem gat sér gott orð 
sem knattspyrnumaður hjá KR og 
Val og er faðir þeirra Baldurs og 
Calum Bett, var í viðtali við breska 
blaðið Mirror í gær þar sem hann 
varar við íslenska liðinu. Það verði 
enginn hægðarleikur að leggja 
Ísland.

„Þjálfarinn þeirra var mjög sig-
ursæll í íslensku deildinni og 
stuðningsmenn Íslands ætlast til 
þess að hann snúi gengi íslenska 
liðsins við. Ég þekki Ólaf vel en 
hann er mjög einbeittur og ákveð-
inn einstaklingur. Íslenska liðið er 
að ganga í gegnum breytingar, 
Ólafur hefur aðeins verið með liðið 
í nokkra mánuði en þegar má sjá 
handverk hans á liðinu. Liðin hans 
Ólafs eru ávallt vel skipulögð, 
berjast grimmt og erfitt er að 
brjóta þau niður. Íslendingar lögðu 
Norður-Íra nýlega og Írar segjast 
vera með sitt besta lið í áraraðir. 
Það segir okkur að Skotar verði að 
búa sig undir erfiðan leik,“ segir 
Bett en fram kemur í viðtalinu að 
hann hyggi á að flytja til Íslands.

„Það væri rangt að dæma Ísland 

eftir styrkleika íslensku deildar-
innar, þó svo að FH hafi náð jafn-
tefli á Villa Park. Allir bestu leik-
menn Íslands spila erlendis og 
spila með góðum liðum. 

Aðalmaður íslenska liðsins er 
Eiður Smári, framherji sem getur 
unnið hvaða leik sem er með snilld-
artöktum sínum. Það þarf að passa 
hann vel allan leikinn, ef ekki þá 
gæti skoska liðið fengið að gjalda 
dýru verði,“ segir Bett og bendir á 

að í íslenska liðinu séu einnig 
háklassaleikmenn á borð við Her-
mann Hreiðarsson og Grétar Rafn 
Steinsson.

„Ef Skotland ætlar sér sigur í 
þessum leik þá verður liðið að 
byrja vel og skora fyrsta markið 
til að koma heimaliðinu úr jafn-
vægi. Ef það tekst ekki verður 
mjög erfitt fyrir liðið að landa 
sigri í Reykjavík,“ sagði James 
Bett. henry@frettabladid.is

Bett varar við Íslendingum
James Bett, fyrrverandi leikmaður KR og Vals, segir í Mirror að Skotar geti ekki 

búist við auðveldum leik á Íslandi. Mikil pressa er á þjálfara Skota, George Bur-

ley, fyrir leikinn og hann þarf að ná hagstæðum úrslitum á Íslandi.

VARAR SKOTA VIÐ James Bett, fyrrum leikmaður KR, Vals og skoska landsliðsins, 
varar Skota við því að Ísland verði erfitt viðureignar.  NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Norsku dagblöðin 
Dagbladet og VG fara ekki 
fögrum orðum um landsliðsþjálf-
arann Åge Hareide og nokkra 
leikmenn norska landsliðsins 
eftir 2-2 jafnteflið gegn Íslandi. 

„Ég get ekki kennt Hareide 
persónulega um klaufabrot þeirra 
John Carew og Tore Reginiussen 
sem kostuðu aukaspyrnur sem 
mörk Íslendinga komu upp úr. 
Hareide ber hins vegar ábyrgð á 
heildarútkomunni. Svo einfalt er 
það. Hvernig væri að segja þetta 
bara gott, Hareide? Þú sást 
hversu slæmt þetta var, leik-
mennirnir sáu það, sem og allir 
áhorfendur á Ullevaal-leikvangin-
um,“ segir Truls Dæhli, blaða-
maður VG. - óþ

Norsku blöðin í gær:

Kalla eftir upp-
sögn Hareide
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  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
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18.15 Fréttir og Að norðan  Endurtekið á 
klukkutíma fresti til kl. 12.15 daginn eftir.

20.30  Gönguleiðir Þáttur um áhugaverð-
ar gönguleiðir á Íslandi. Endurtekið kl. 21:30 
og 22:30.

N4 Sjónvarp Norðurlands

Digital Ísland rás 15

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Sylvester og 
Tweety, Kalli kanína og félagar og  Drauga-
sögur Scooby-Doo. 

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 La Fea Más Bella (143:300) 

10.15 Flipping Out (3:7) 

11.10 60 minutes

12.00 Hádegisfréttir

12.35 Neighbours

13.00 Danny Deckchair

14.40 Derren Brown. Hugarbrellur 

15.05 Friends (6:24) 

15.30 Friends (5:23) 

15.55 Háheimar 

16.20 Leðurblökumaðurinn 

16.40 Tracey McBean 

16.53 Louie 

17.03 Skjaldbökurnar 

17.28 Bold and the Beautiful

17.53 Neighbours

18.18 Markaðurinn og veður

18.30 Fréttir

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.17 Veður 

19.30 The Simpsons (24:25) Áttunda 
þáttaröðin um Simpsonfjölskylduna óborgan-
legu og hversdagsleika þeirra.

19.55 Friends (12:24) Ross og Chandler 
eru ekki á eitt sáttir þessa dagana þar sem 
þeir rífast um höfundarrétt á brandara sem 
birtist í Playboy.

20.20 So you Think you Can Dance 

21.50 So you Think you Can Dance 

22.35 Missing (18:19) Þriðja þáttaröð 
þessa vinsæla spennumyndaflokks sem fjall-
ar um leit bandarísku alríkislögreglunnar að 
týndu fólki. 

23.20 It‘s Always Sunny In Philadelp-
hia (10:10) Fjórir félagar sem reka saman 
bar en eru of sjálumglaðir til að geta unnið 
saman án þess að það verði árakstrar á milli 
þeirra. 

23.45 Jumpin‘Jack Flash 

01.25 Silent Witness (9:10) 

02.20 Danny Deckchair 

04.00 Missing (18:19) 

04.45 Friends (12:24) 

05.10 The Simpsons (24:25) 

16.35 Leiðarljós  (Guiding Light)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Hanna Montana  (1:26) (e)

17.55 Gurra grís

18.00 Kóalabræðurnir

18.12 Herramenn

18.25 Út og suður  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.15 Banvænar veirur  (Danger Virus) 
Frönsk heimildamynd um veirur og tilraun-
ir manna til að kortleggja og rannsaka þær 
um allan heim. Meðal annars er fjallað um 
veiruna sem olli spænsku veikinni og varð 
25 milljónum manna að bana á árunum 
1918-19. 

21.10 Anna Pihl  (Anna Pihl) (7:10) 
Dönsk þáttaröð um erilsamt starf lögreglu-
konunnar Önnu Pihl á Bellahoj-stöðinni í 
Kaupmannahöfn. Aðalhlutverk: Charlot-
te Munck, Iben Hjejle, Paw Henriksen, Kurt 
Ravn og Peter Mygind. 

22.00 Tíufréttir

22.20 Sportið  

22.45 Slúður  (Dirt II) (20:20) Önnur 
syrpan úr vinsælli bandarískri þáttaröð. 
Blaðamaður og ljósmyndari sem vinna á 
þekktu slúðurtímariti eru í stöðugri baráttu 
við að ná í heitustu fréttirnar úr heimi fræga 
fólksins. Aðalhlutverk: Courteney Cox, Ian 
Hart, Josh Stewart og Laura Allen. 

23.25 Amy Winehouse á tónleik-
um  (e)

00.20 Kastljós  (e)

01.00 Dagskrárlok

08.00 The Legend of Johnny Lingo 

10.00 Jimmy Neutron. Boy Genius 

12.00 De-Lovely 

14.05 The Legend of Johnny Lingo 

16.00 Jimmy Neutron. Boy Genius 

18.00 De-Lovely 

20.05 Mean Creek Verðlaunamynd um 
vinahóp sem ákveður að hefna sín á hrekkju-
svíni sem fór illa með einn þeirra. 

22.00 The Riverman 

00.00 Spartan 

02.00 U.S. Seals II 

04.00 The Riverman 

06.00 Rosenstrasse 

16.40 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik West Ham og Blackburn í ensku úr-
valsdeildinni.

18.20 PL Classic Matches Hápunktarnir 
úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvals-
deildarinnar.

18.50 PL Classic Matches Hápunktarnir 
úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvals-
deildarinnar.

19.20 English Premier League 

20.20 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Arsenal og Newcastle í ensku úrvals-
deildinni.

22.00 Coca Cola mörkin Allir leikirnir, 
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í 
þessu magnaða markaþætti.

22.30 Premier League World 2008/09 
Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum hliðum.

23.00 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Everton og Portsmouth í ensku úr-
valsdeildinni.

17.45 PGA mótaröðin Útsending frá 
lokadeginum á BMW Championship mót-
inu í golfi.

20.45 Ryder Cup í Wales Magnaður 
þáttur þar sem stemningin fyrir Ryder Cup 
er byggð upp og þetta einstaka andrúms-
loft í kringum keppnina fangað á skemmti-
legan hátt.

21.15 10 Bestu Fimmti þátturinn af tíu 
í þessari mögnuðu þáttaröð um tíu bestu 
knattspyrnumenn Íslandssögunnar. Í þessum 
þætti verður fjallað um Sigurð Jónsson og 
ferill hans skoðaður.

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

22.40 Þýski handboltinn - Hápunktar 
Hver umferð gerð upp í þessum flotta þætti 
um þýska handboltann. Handknattleikur á 
heimsmælikvarða.

23.20 World Series of Poker 2008 
Sýnt frá World Series of Poker þar sem mæta 
til leiks allir bestu og snjöllustu pókerspilar-
ar í heiminum.

 

07.15 Rachael Ray  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg

09.45 Óstöðvandi tónlist

16.45 Vörutorg

17.45 Dr. Phil  Sjónvarpssálfræðingurinn 
dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa vanda-
mál og gefur góð ráð.

18.30 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti.

19.20 Kitchen Nightmares  Kjaftfori 
kokkurinn Gordon Ramsey heimsækir veit-
ingastaði sem enginn vill borða á og hefur 
eina viku til að snúa við blaðinu. (e)

20.10 Spice Girls. Giving You Everyt-
hing  Vinsælasta stúlknasveit allra tíma segir 
sögu sína í fyrsta sinn. Kryddpíurnar halda 
engu undan og tala opinskátt um lífið á 
toppi tilverunnar og ósættið sem kom upp 
þegar leiðir skildu eftir stormasaman frægð-
arferil.  (e)

21.00 Eureka  (5:13) Bandarísk þáttaröð 
sem gerist í litlum bæ með stórt leyndar-
mál. Þar hefur helstu snillingum heims verið 
safnað saman og allt getur gerst. 

21.50 C.S.I. New York  (3:21) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og fé-
laga hans í rannsóknardeild lögreglunnar í 
New York. Bíræfinn ræningi rænir ríka og 
fína fólkið í New York og lykillinn að gátunni 
virðist að finna í dularfullum sportbíl sem 
minnir helst á faratæki frægasta njósnara 
hennar hátignar, James Bond.

22.40 Jay Leno 

23.30 Swingtown  (e)

00.20 Criss Angel Mindfreak  (e)

00.45 Nokia Trends  (e)

01.10 Trailer Park Boys

02.00 Vörutorg

03.00 Óstöðvandi tónlist

21.10 Anna Pihl   SJÓNVARPIÐ

20.10 Spice Girls. Giving You 
Everything   SKJÁR EINN

20.05 Mean Creek   
 STÖÐ 2 BÍÓ

20.00 Seinfeld   STÖÐ 2 EXTRA

19.30 The Simpsons   STÖÐ 2

> Gary Sinise
„Ég reyni að haga starfsframa mínum 
þannig að mér sé ekki stjórnað ein-
göngu af því hvaða hlutverk eru 
í boði hverju sinni.“ Sinise 
leikur í þættinum C.S.I: 
New York sem sýndur er á 
Skjá einum í  kvöld. 

Tvær grundvallarspurningar plaga nútímaþjóðfélag-
ið. Þær hafa ekkert með stýrivexti eða Evrópu-
sambandsaðild að gera og því síður launakröfur 
stétta sem „setið hafa eftir“ eða hvort virkja skal á 
hálendinu með tilheyrandi umhverfisspjöllum. Nei, 
spurningarnar tvær ganga á milli karla og kvenna 
á hverjum einasta degi og enginn hefur nokkurn 
tímann getað svarað þeim svo vel sé. 

Spurning 1. Langar þig ekki til að gera eitthvað? 
Þessi spurning er nokkuð merkileg í sjálfu sér. Sá 
sem spyr hefur þörf fyrir að brjóta upp hversdags-
leikann en varpar ábyrgðinni yfir á þann sem er sáttur við að gera 
ekki neitt. Sá er settur undir mikla pressu. Viðkomandi gerir í flestum 
tilfellum tilraun til að koma með hugmyndir en þær falla alltaf í 
grýttan jarðveg. Hugmyndir einstaklings sem langar að gera ekki 
neitt litast óumflýjanlega af því ástandi sem hann er í. Svarið er því 
undantekningarlaust: „Viltu horfa á eitthvað annað?“ Niðurstaðan er 
pirringur og barátta um fjarstýringuna. 

Spurning 2. Hvað eigum við að borða? Hér á 
það sama við. Svangur einstaklingur sem spyr 
þessarar spurningar hefur háleitar hugmyndir um 
næstu máltíð og hefur yfirleitt fyrir fram ákveðna 
hugmynd um hvað það á að vera. Það er þó í 
öllum tilfellum eitthvað sem hinn aðilinn getur 
ekki hugsað sér að borða þann daginn. Upp 
hleðst mikil spenna á milli þessara einstaklinga 
sem fær ekki farveg nema á einn hátt. „Pitsa?“ 
Ef hvorugt hefur spurt spurningar númer eitt 
þann daginn er yfirleitt komist að niðurstöðu um 

hvaða dagskrárliður verður fyrir valinu á meðan flatbakan er snædd. 
Lausn við spurningu 1 og 2. „Jú, eigum við að fara út og skjóta 

kettlinga? Við getum síðan farið með þá heim og eldað úr þeim 
hjörtun. Ég get búið til góðu púrtvínsrjómasósuna hennar mömmu 
þinnar.“

Niðurstaða: Þú færð að klára uppáhaldsþáttinn þinn í friði; þann 
daginn og eftirleiðis.

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON OG GRUNDVALLARSPURNINGARNAR TVÆR

Kettlingahjörtu í púrtvínsrjómasósu



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

10.00 DR Update - nyheder og vejr  10.10 21 
Søndag  10.50 Socialdemokratiets landsmøde  
11.20 OBS  11.35 Den menneskelige zoo  12.25 
Min afrikanske forbindelse - Tanzania  12.50 
Nyheder på tegnsprog  13.00 DR Update - nyheder 
og vejr  13.10 Boogie Mix  13.35 Pigebandet Frank  
13.55 Skum TV  14.10 Angora by night  14.35 
Naruto  15.00 Troldspejlet  15.15 Robotboy  15.30 
Alle vi børn i Bulderby  16.00 Aftenshowet  16.30 
TV Avisen med Sport  17.00 Aftenshowet med 
Vejret  17.30 Supernabo  18.00 Attenborough 
- koldblodigt eventyr  19.00 TV Avisen  19.25 
Horisont  19.50 SportNyt  20.00 BlackJack  21.30 
OBS  21.35 Seinfeld  22.00 En opgave uden 
grænser     

10.00 NRK nyheter  10.10 Med hjartet på rette 
staden  11.00 NRK nyheter  11.05 Jessica Fletcher  
12.00 NRK nyheter  12.05 Niklas‘ mat  12.35 ‚Allo, 
‚Allo!  13.00 NRK nyheter  13.03 Amigo  13.30 
Keiserens nye skole  14.00 NRK nyheter  14.10 
Hannah Montana  14.35 Edgar og Ellen  15.00 
NRK nyheter  15.10 Oddasat - nyheter på samisk  
15.25 Tid for tegn  15.40 Mánáid-tv - Samisk 
barne-tv  15.55 Nyheter på tegnspråk  16.00 
Små Einsteins  16.25 Gjengen på taket  16.40 
Distriktsnyheter  17.00 Dagsrevyen  17.30 Puls  
17.55 Faktor. Cecilia Brækhus  18.25 Redaksjon 
EN  18.55 Distriktsnyheter  19.00 Dagsrevyen 
21  19.30 Elskerinner  20.20 Paralympics i Beijing  
20.50 Billedbrev fra Latin-Amerika  21.00 Kveldsnytt  
21.15 Dalziel og Pascoe  22.45 Russiske modeller i 
toppklasse  23.15 Kulturnytt  23.25 Sport Jukeboks  
01.00 Country jukeboks  

10.00 Rapport  10.05 Sportspegeln  11.35 Bröllopet 
på Solö  13.10 Gomorron Sverige  14.00 Rapport  
14.05 Hannah Montana  14.30 Vinnarskallar  
15.00 Hannas hjälplinje  15.10 Rorri Racerbil  
15.20 Jasper Pingvin  15.30 Krokodill  15.55 
Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 Regionala nyheter  
16.15 Fråga doktorn  17.00 Kulturnyheterna  17.15 
Regionala nyheter  17.30 Rapport med A-ekonomi  
18.00 Resan till Reims  20.10 Paralympics 2008  
20.40 Mirikitanis katter  21.55 Kulturnyheterna  
22.10 Brottskod. Försvunnen  22.55 Sändningar 
från SVT24 

06.05 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Bak við stjörnurnar

15.03 Útvarpssagan: Dyr standa opnar
15.30 Heimsauga
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Sigurbjörn Einarsson og guðfræðin
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Systurnar úr Flatey
23.10 Frá Tónskáldaþinginu í Dyflinni
00.07 Næturtónar

16.00 Hollyoaks (10:260) Bresk ungl-
ingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa 
Hollyoaks í Chester. 

16.30 Hollyoaks (11:260) 

17.00 Seinfeld

19.00 Hollyoaks (10:260) 

19.30 Hollyoaks (11:260) 

20.00 Seinfeld  Jerry Seinfeld er uppi-
standari sem nýtur mikillar kvenhylli en á í 
stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk.

22.00 Women‘s Murder Club (12:13) 
Fjórar perluvinkonur sem allar vinna við 
morðrannsóknir. Ein er rannsóknarlögreglu-
kona, önnur saksóknari, þriðja dánardómstjóri 
og sú fjórða er rannsóknarblaðakona. 

22.45 Numbers Þáttur um tvo ólíka 
bræður sem sameina krafta sína við rann-
sókn flókinna sakamála.

23.30 The Tudors (6:10) Önnur þátta-
röð einnar metnaðarfyllstu sjónvarpsþáttarað-
ar síðari ára. Jonathan Rhys Meyers fer með 
hlutverk Hinriks VIII sem er einn nafntogað-
asti konungur sögunnar. Hann var ófeiminn 
við að beita óvinum sínum harðræði og átti í 
stormasömu sambandi við fjölda kvenna.

00.25 The Wire (12:13) 

01.25 Sjáðu 

01.50 Tónlistarmyndbönd frá Skíf-
an TV 

▼

▼

Dansæðið heldur áfram og 
aðeins átta allra bestu dans-
ararnir eru eftir.  So You Think 
You Can Dance kemur frá 
framleiðendum American Idol. 
Þetta er fjórða þáttaröðin og 
hafa vinsældirnar aldrei verið 
meiri. 

STÖÐ 2 KL. 20.20

So You Think You Can Dance 

20.00 Mér finnst...  Umsjón: Kolfinna 
Baldvinsdóttir og Ásdís Olsen. Gestir: Björk 
Jakobsdóttir, Sigríður Klingenberg, Kormákur 
Geirharðsson.

21.00 Mæður og dætur  Umsjón: Stein-
unn Anna Gunnlaugsdóttir. Gestir: Edda 
Björgvinsdóttir, Eva Dögg Sigurgeirsdóttir, 
Margrét Ýrr Sigurgeirsdóttir og Bjarni Gabríel.  

21.30 Í kallfæri  Umsjón: Jón Kristinn 
Snæhólm. Gestur: Tómas Dagur Helgason.   

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn. 

Þáttastjórnandinn Jay Leno hóf feril 
sinn með því að koma fram á nætur-
klúbbum með uppistand. Hann varð 
fljótt þekktur fyrir þægilega framkomu, 
bæði á sviði og utan sviðs. Hann 
kom nokkrum sinnum fram í The 
Tonight Show þegar Johnny Carson 
stjórnaði þættinum en Leno tók við 
stjórn þáttarins árið 
1992. Á næsta ári 
rennur samning-
ur hans við NBC 
út og hefur hann 
tilkynnt að 
hann muni 
þá hætta 
með þátt-
inn. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Jay Leno
Skjár einn kl. 22.40

www.tmsoftware.is

TM Software efnir til ráðstefnu um 
sparnaðarleiðir í rekstri tölvukerfa.

Hjá TM Software starfa um 230 starfsmenn 
sem hafa áralanga reynslu af hagræðingu 
í rekstri tölvukerfa og leita sífellt leiða til að 
nota upplýsingatækni við að lækka 
rekstrarkostnað fyrirtækja.

Kynntar verða vörur og þjónusta, sem geta
leitt til umtalsverðrar hagræðingar við rekstur 
og þjónustu í upplýsingatækni fyrirtækja og 
stofnana, sem og sú aðferðafræði sem 
TM Software hefur tileinkað sér við að ná 
slíkum markmiðum fyrir sína viðskiptavini.

Taktu daginn frá og sjáðu hvort sérfræðingar 
TM Software geta ekki aðstoðað þig við 
að hagræða í rekstri upplýsingatækni og auka 
sparnað í rekstri. Nánari dagskrá verður 
auglýst síðar.

Þátttaka er ókeypis.

Dagsetning: 26. september
Tímasetning: 13 - 17
Staðsetning: TM Software Urðarhvarfi 6 
 í Kópavogi
Skráning: Skráning er nauðsynleg 
 og fer fram á:
 www.tmsoftware.is
 eða í síma 545 3000
 fyrir kl. 17 fimmtudaginn 
 25. september.

Urðarhvarf 6
203 Kópavogur
Sími 545 3000

Skipagata 18
600 Akureyri

Sími 545 3500

info@tmsoftware.is

Ráðstefna TM Software 26. september

Hagræðing
í upplýsingatækni
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LÁRÉTT
2. óskiptu, 6. í röð, 8. sægur, 9. rúm 
ábreiða, 11. skóli, 12. samstæður 
jakki og pils, 14. í vafa, 16. ógrynni, 
17. neitun, 18. hamfletta, 20. tveir 
eins, 21. kúnst.

LÓÐRÉTT
1. mylsna, 3. í röð, 4. viðtaki, 5. sarg, 
7. lurkur, 10. kóf, 13. hvoftur, 15. 
eignarfornafn, 16. skammstöfun, 19. 
hæð.

 LAUSN

„Ég hlusta mest á Rás 2 og X-ið 
en annars er ég að hlusta voða 
mikið á Pál Óskar, Björk, Heru 
og Botnleðju líka ef ég þarf að 
komast í rosalegt stuð. Ég er líka 
með vínylspilara og stundum 
skelli ég Madonnu, Prince, 
Cyndi Lauper eða Ruth Regin-
alds á fóninn.“

Selma Ragnarsdóttir klæðskeri.

Rithöfundurinn Friðrik Erlingsson hefur lokið 
við bókina Þór í heljargreipum sem kemur út 
fyrir jólin og fjallar um þrumuguðinn Þór. 
Bókin er byggð á handriti sem Friðrik hefur 
unnið fyrir tölvugerða teiknimynd um Þór 
sem er væntanleg í kvikmyndahús eftir tvö ár. 
Áætlaður kostnaður við myndina, sem 
framleidd er af CAOZ, er á annan milljarð 
króna og bíða hennar margir með mikilli 
eftirvæntingu. 

„Sagan fjallar um það hvernig Þór verður sá 
þrumuguð sem við þekkjum. Hvernig hann 
fær Mjölni í hendur og hvernig hann fer að 
takast á við hina illu vætti sem ógna bæði 
mannheimum og goðaheimum. Þetta er 
eiginlega sagan um hvernig Þór varð að 
súperhetju,“ segir Friðrik, sem gefur bókina 
út hjá Veröld. 

„Það er úr gríðarlega miklu magni að velja 
þegar maður skoðar goðafræðina og margar 

heilagar kýr í þeim efnum. Ég ákvað að hafa 
ekki áhyggjur af þeim heldur reyna frekar að 
vera trúr þessum persónum eins og þær eru 
kynntar í goðafræðinni, láta þær lifna við og 
þá heimsmynd og veröld sem er kynnt til 
sögunnar,“ segir hann.

Friðrik skemmti sér feikilega vel við gerð 
bókarinnar og líkir henni við spilamennsku 
sína í Purrki Pillnikk í gamla daga. „Ég var 
spurður hvernig þessi bók væri og þá sagði ég 
að hún væri eins og pönklag, hröð og mikið að 
gerast; hálfgert goðafræðipönk,“ segir hann 
og bætir því við að allir strákar og stelpur níu 
ára og eldri ættu að geta skemmt sér vel við 
lestur bókarinnar.   - fb

Friðrik semur goðafræðipönk 

Uppboðsvefurinn Selt.is hefur 
verið opnaður og er honum ætlað 
að vera nokkurs konar íslensk 
útgáfa af hinum vinsæla vef eBay. 
„Þetta er konsept sem virkar alls 
staðar og það er engin ástæða fyrir 
því að það virki ekki hérna líka,“ 
segir Sindri Bergmann, sem rekur 
Selt.is ásamt Björgvini Guðmunds-
syni og Óla Hauki Valtýssyni.

„Það hefur vantað svona vef 
hérna og við höfum lagt mikla 
vinnu í undirbúninginn. Vefurinn 
er búinn að vera opinn í stuttan 
tíma en við erum búnir að fá miklu 
betri viðtökur en við bjuggumst 
við,“ segir Sindri.

Auk þess að setja bæði nýjar og 
notaðar vörur á uppboð geta not-

endur síðunnar opnað sína eigin 
vefbúð þar sem þeir geta stjórnað 
útliti búðarinnar og vöruflokkum. 
„Við erum að reyna að gera þetta 
eins einfalt og hægt er fyrir fólk til 
að selja og kaupa. Við verðum 
áfram í þróun með vefinn og hann 
gæti breyst eitthvað á næstu 
dögum og mánuðum,“ segir Sindri, 
sem hvetur fólk til að kynna sér 
þessa nýjung. „Það vantar alla stað 
til að selja gamla dótið sitt og núna 
er kannski fínn tími fyrir fólk að 
nýta svona vef.“ - fb

Gerðu íslenska útgáfu af eBay

„Mig hafði lengi langað í tattú, en 
vissi bara ekki hvar ég ætti að fá 
mér það. Svo sá ég sjónvarpsþátt-
inn Ink, sem mér fannst vera mjög 
vel gerður og ákvað þá að slá til,“ 
segir tónlistarmaðurinn Roland 
Hartwell sem fékk sér nýverið 
stærðarinnar húðflúr í Las Vegas, 
þar sem hann var staddur á dögun-
um.

„Ég fór að heimsækja foreldra 
mína sem fluttu nýverið frá Los 
Angeles til Las Vegas og fór þá á 
tattústofuna The hearts and hunt-
ingtons sem er inni í The Palms cas-
ino. Stofan var sú fyrsta sem var 
opnuð inni í spilavíti og þarna hafa 
tvær þáttaraðir af Ink verið teknar 
upp. Sá sem ég fór til er þekktur 
húðflúrari og heitir Clark North. 
Hann var nú reyndar svolítið 
skuggalegur því hann er eineygður 
og gengur því með lepp,“ útskýrir 
Roland og brosir.

„Þar sem ég er fæddur í Japan 
1969, á ári hanans, langaði mig í 
tattú af hana í asískum „woodblock“ 
stíl. Eftir gott spjall við Clark kom í 
ljós að japanskar teikningar eru 
hans sérgrein svo hann teiknaði 
hana á handlegginn á mér fríhend-
is. Sex klukkustundum síðar, eftir 
miklar kvalir, var ég svo kominn 
með mitt fyrsta tattú sem er risa-
stórt og er mjög ánægður með það. 
Þar sem ég var aðeins staddur í Las 
Vegas í níu daga varð að gera þetta 
allt á einu bretti, annars er svona 
stórum tattúum vanalega skipt upp 
í fleiri tíma með tveggja til þriggja 
vikna millibili,“ segir Roland sem 
borgaði 900 dollara fyrir listaverk-
ið. „Clark tekur vanalega um tólf til 
þrettán hundruð dollara fyrir álíka 
tattú, en hann hafði svo mikinn 
áhuga á þessu að hann gaf mér 
afslátt,“ bætir hann við.

Aðspurður segist Roland hafa 
meira en nóg fyrir stafni en fram 
undan eru tónleikaferðalög bæði 
með hljómsveit hans, Cynic Guru, 
og Sinfóníuhljómsveit Íslands.

„Plata Cynic Guru verður gefin 
út annan október í Bretlandi svo við 
munum fara á tónleikaferðalag og 

spila á nokkrum stöðum í London, 
Manchester og Birmingham. 
Tveimur vikum síðar fer ég svo 
með Sinfóníuhljómsveit Íslands í 

þriggja vikna ferð til Japans þar 
sem við munum spila á einum sjö 
tónleikum,“ segir Roland. 

 alma@frettabladid.is

ROLAND HARTWELL: FÉKK SÉR RISAHÚÐFLÚR Í LAS VEGAS

Fiðluleikari með asískan 
hana á upphandleggnum

FRIÐRIK ERLINGSSON Rithöfundurinn Friðrik Erlingsson 
hefur lokið við bókina Þór í heljargreipum sem kemur 

út fyrir jólin.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

EIGENDUR Frá vinstri: Sindri Bergmann, 
Óli Haukur Valtýsson og Björgvin Guð-
mundsson, eigendur uppboðsvefjarins 

Selt.is.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Í SKÝJUNUM MEÐ HANANN Roland Hartwell er himinlifandi með húðflúrið sem var 
teiknað af Clark North.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

LÁRÉTT: 2. öllu, 6. áb, 8. mor, 9. lak, 
11. fg, 12. dragt, 14. efins, 16. of, 17. 
nei, 18. flá, 20. tt, 21. list. 

LÓÐRÉTT: 1. sáld, 3. lm, 4. loftnet, 5. 
urg, 7. barefli, 10. kaf, 13. gin, 15. sitt, 
16. ofl, 19. ás. 

Ný plata Emilíönu Torrini 
er væntanleg í verslan-
ir í dag og er eflaust 

beðið með mikilli 
eftirvæningu, enda 
seldist síðasta 
plata í fjórtán 
þúsund eintökum 
á Íslandi. Nýju 

plötunni, sem heit-
ir Me & Armini, er 
dreift á Íslandi af 
12 tónum, en það 

er enska merkið Rough Trade sem 
gefur út eins og áður. Platan fékk 
afar jákvæða umsögn hér í Frétta-
blaðinu á laugardag, fjórar stjörnur 
af fimm mögulegum. Evróputúr 
Emilíönu hefst í október og góðar 
líkur eru á því að hún spili fyrir jól á 
Íslandi, þá einna helst um mánaða-
mótin nóvember/desember.

Rithöfundurinn Valur 
Gunnarsson hefur 
í nógu að snúast 
þessa dagana. 
Önnur skáldsaga 
hans, framhald 
af Konungi 
norðursins sem 
kom út í fyrra, 
er væntanleg 
fyrir jólin en nú er útlit fyrir að Valur 
gefi einnig út hljómplötu í næsta 
mánuði. Samkvæmt nýrri Myspace-
síðu rithöfundarins á platan að 
heita Vodka Songs: Stories for Late 
Night Drinkers. 

Ferðabókin 50 Crazy Things to 
Do in Iceland sem Snæfríður 
Ingadóttir gaf út í vor hefur vakið 
athygli út fyrir landsteinana. Í 
bókinni er fjallað um óvenjulega 
hluti sem útlendingar geta búist 
við að upplifa hér á landi. Talsvert 
hefur verið fjallað um bókina í 
norskum og sænskum fjölmiðlum. 
Sænska blaðið Expressen efndi til 
að mynda til netkönnunar meðal 
lesenda sinna þar sem spurt var 

hvort þeir hefðu áhuga 
á því að heimsækja 
Ísland og gera eitthvað 
óvenjulegt sem bent 
er á í bókinni. Meiri-

hluti þátttakenda 
valdi það fram yfir 
hefðbundna ferða-
mennsku.  
 - drg / hdm

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ 
Svör við spurningum á síðu 8. 

1.   Moammar Gaddafi.

2.   Pálína Gunnlaugsdóttir.

3.   Through the Storm.



Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Óseyri 2, Akureyri, 461 1150

Scape Wallhugger – Eitt með öllu

· þráðlaus fjarstýring
· sér stilling fyrir höfuðlag
· nudd
· sleði sem leggst upp að vegg
· afar hljóðlátt og þægilegt í notkun

Scape Verð Tilboð

120x200 309.900 299.900
160x200 479.900 459.900
180x200 499.900 479.900
KING SIZE 519.900 499.900

Stillanleg rúm með okkar bestu                                 heilsudýnu á góðu verði

       ein allra besta 
heilsudýna sem hægt er að fá í 

dag. Fæst í 2 stífleikum.

10.000 kr. afsláttur af öllum 
heilsurúmum

Fyrst og fremst
í heilsudýnum

Violino
leðurhægindastólar, 

ítölsk hönnun. Þrír litir.
Verð 79.900.

Allt að 50% afsláttur af völdum svefnherbergishúsgögnum

Proflex er mest selda stillanlega 

rúmið hjá okkur, enda á góðu 

verði

Proflex Verð Tilboð

160x200 279.900 259.900
180x200 299.900 279.900

svefnherbergis-
húsgögn

Óseyri 2 Listhúsinu Laugardal



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
Þráins 
Bertelssonar

Í dag er mánudagurinn 
8. september, 252. dagur ársins.

6.31 13.25 20.17
6.12 13.10 20.06

Þegar ég ligg ekki undir feldi 
kvalinn af áhyggjum af efna-

hagsmálum, menntamálum, 
stjórnmálum og framtíð þjóðar-
innar er ég stundum að velta því 
fyrir mér af hverju eitthvað sé 
eins og það er. Dæmi: Af hverju 
eru svona margar og mismunandi 
mælieiningar í gangi? 

TÖKUM hraða sem dæmi. Hann 
er yfirleitt mældur í kílómetrum 
á klukkustund. En um leið maður 
er rétt byrjaður að skilja þetta þá 
byrja menn að tala um allt aðrar 
mælieiningar og vilja miða við 
hljóðhraða, MACH og ljóshraða 
(sem ég get aldrei munað hver er 
en veit þó að hlýtur að vera ólög-
legur).

TÖKUM stærð sem annað dæmi: 
Í Reykjavík er reiknað í fermetr-
um, en um leið og maður kemur 
út fyrir borgarmörkin er farið að 
tala um hektara eins og allir eigi 
að vita upp á hár hvað einn hekt-
ari er stór. En gott og vel, hektari 
og fermetri, tilheyra þó altént 
sama kerfi, en þegar kemur að 
pitsum, sjónvarpstækjum, timb-
urbútum og hjólbörðum þá kveðja 
menn metra og sentimetra og 
fara að tala um tommur í staðinn. 
„Viltu níu tommu pitsu eða tólf 
tommu?“ „Sjónvarpið mitt er 
fimmtíu og tveggja tommu; hvað 
er þitt?“ „Fjallabíllinn minn er á 
þrjátíu og þriggja tommu dekkj-
um, þau eru dýrari en dekkin 
undir Yaris-inn þinn.“ „Mig vant-
ar spýtu. Ég man ekki hvort hún á 
að vera ein sex eða tvær fjórar.“ 
Og til að auka enn á fjölbreytnina 
þá reyna menn að gera málið 
ennþá flóknara með því að kalla 
tommur þumlunga. Af hverju eru 
sjónvörp, pitsur, dekk og spýtur 
mæld í þumlungum en ekki senti-
metrum?

VIÐ þessu hef ég aldrei fundið 
neitt svar svo að þarna gefst ég 
yfirleitt upp í hinum dýpri pæl-
ingum og sný mér að því að hugsa 
um hvenær við ætlum að taka 
upp hámarkslaun eins og lág-
markslaun svo að geðveikir 
græðgissjúklingar séu ekki að 
skammta sér tíföld eða hundrað-
föld mánaðarlaun bara af því að 
þeir geta það? Hvenær ætlum við 
að afnema hina gerspilltu verð-
tryggingu sem bankarnir græða á 
en fólkið tapar? Svarið við þessu 
hlýtur að vera: Um leið og venju-
legar og ærlegar manneskjur 
veljast til að stjórna landinu. Það 
er ekki flóknara en það, svo að ég 
kasta af mér feldinum og fer 
fram og fæ mér kaffi.

Flókin mál 
og einföld


