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Fréttablaðið er með 117% 
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...sem þú þarft..

HEYRÚLLUR Í HAGA  

Hátíðin Kátt í Kjós 

verður haldin nú um 

helgina. 
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NÝJUNG Í FERÐA-

ÞJÓNUSTU  Ferða-

mannastrætó tekinn í 

notkun á Akureyri.
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Úrval rúma, sófa og hvíldarstóla

M gir litir í boði – Frábær verð í gangi

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalög
JÚLÍ 2009

MIÐNÆTURSÓL Á 69 GRÁÐUM NORÐURTÖFRAR ILULISSAT Á GRÆNLANDI

+ ÍSLENSKUR VÍNBAR SLÆR Í GEGN Í LONDON, BANDARÍKI HÖRPU 

EINARSDÓTTUR, GÖNGUFERÐIR Á VESTFJÖRÐUM OG SKÍÐAFERÐIR TIL SVISS

Margrét Hannes-
dóttir varð 105 ára 
á miðvikudaginn 
og býr ein

Nýtt torg 
undir tónleika 
og markaði

FRÉTTABLAÐIÐ 
HEIMSÆKIR ILULISSAT 
Í GRÆNLANDI
FERÐALÖG Í 
MIÐJU BLAÐSINS

MIÐNÆTURSÓL Í NORÐRI

FÓLK Leikarinn Sigurður Skúla-
son landaði óvænt hlutverki í nýj-
ustu mynd rússneska leikstjór-
ans Aleksandrs Sokurov. Myndin 
er tekin upp að hluta á Íslandi og 
voru haldnar prufur í samstarfi 
við Eskimó í maí, en Saga Film 
hefur framleiðslu myndarinnar 
hérlendis á sínum snærum. 

Sigurður verður í stóru auka-
hlutverki og hefur þegar farið til 
Rússlands í búningamátun. Auk 
Sigurðar eru hafnar samninga-
viðræður við fimm unga leikara 
úr Listaháskóla Íslands í minni 
hlutverk.

Sokurov er leiðandi afl í rúss-
neskri kvikmyndagerð en fræg-
astar eru myndir hans Rússnesk 
örk (Russian Ark) og Feðgar 
(Father and Son).  - kbs / sjá síðu 30  

Íslendingar í aukahlutverkum:

Rússnesk stór-
mynd á Íslandi

STJÓRNSÝSLA Skynsamlegt er að 
sameina Efnahagsbrotadeild 
ríkislögreglustjóra og embætti 
fjögurra sérstakra saksóknara, 
að mati Rögnu Árnadóttur dóms-
málaráðherra. „Efnahagsbrota-
deildin yrði við það færð frá ríkis-
lögreglustjóra þar sem embætti 
sérstaks saksóknara er sjálfstætt 
og ekki hægt að hafa það undir rík-
islögreglustjóra,“ segir Ragna og 
telur sérþekkinguna nýtast best 
með þeim hætti.

Ólafur Þór Hauksson, sérstakur 

saksóknari, segir mörg rök hníga 
að þessu og æskilegt sé að lagðir 
séu saman kraftar á þessu sviði.

Skipa á þrjá nýja sérstaka sak-
sóknara við hlið þess sem nú 
er. Þetta segir í nefndaráliti 
allsherjarnefndar frá því á fimmtu-
dag. Steinunn Valdís Óskarsdóttir, 
formaður nefndarinnar segir að 
með þessu sé efnislega gengið að 
þeim tillögum sem Eva Joly lagði 
fram. Hún gerir ráð fyrir að frum-
varpið verði samþykkt í næstu 
viku.

„Því ber að fagna að fjölgað verð-
ur um þrjá saksóknara,“ segir Val-
týr Sigurðsson ríkissaksóknari.

Ekki liggja enn fyrir áætlanir 
um fjárframlög til sérstaks sak-
sóknara. „Áætlanir frá sérstökum 
saksóknara og samkvæmt tillögum 
Evu Joly eru nálægt 500 milljón-
um á ári,“ segir Ragna sem telur að 
auka þurfi fjárveitinguna frá því 
sem nú er. Til samanburðar má 
geta þess að embætti ríkissaksókn-
ara er með um 126 milljónir.

 - vsp / sjá nánar á síðu 6

Sameinuð og öflugri 
efnahagsbrotadeild
Dómsmálaráðherra segir skynsamlegt að sameina efnahagsbrotadeild ríkislög-
reglustjóra og embætti sérstaks saksóknara. Nýja embættið ekki undir RLS.

DÝR Dýraþjálfarinn Lyssa Rosen-
berg hefur kennt terríer-hundin-
um sínum Willow að hlýða skrif-
legum tilskipunum. Til dæmis 
teygir Willow loppu í loftið þegar 
hún sér orðið „veifaðu“. Einnig 
stendur hún upp þegar hún sér það 
skrifað.

„Hún er ótrúlega fljót að læra,“ 
sagði Rosenbergen Willow getur 
leyst 250 mismunandi þrautir. 
„Síðan lofaði vinur minn mér ferð 
til Mexíkó ef ég gæti kennt henni 
að lesa.“ Willow var ferðafélagi 
Rosenberg enda hefur hún sitt 
eigið dýravegabréf.

Það tók Willow aðeins sex vikur 
að læra orðin og hegða sér eftir 
þeim. Hún þekkir ekki aðeins 
skrift Rosenberg heldur getur hún 
skilið mismunandi skrift og lesið 
af tölvu. - vsp

Framsækinn dýraþjálfari:

Hundur getur 
lesið af blaði

BEÐIÐ EFTIR KRÓNUM Útskriftarnemar úr flugherskóla Frakklands, sem eru í útskriftarferð á Íslandi, bíða í þráðbeinni röð við 
hraðbanka á Austurstræti. Þau verja fjórum dögum hér og gista á svæði Varnarmálastofnunar. Í gærkvöldi heimsóttu þau franska 
sendiráðið. Eftir Íslandsdvölina halda þau för sinni áfram til Kanada.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VIÐTAL 14

ÞINGIÐ VERÐUR AÐ 
FELLA ICESAVE
Jón Ólafsson athafnamaður vill að 
ríkisstjórnin víki og við taki þjóðstjórn 
allra flokka sem láti pólitík lönd og leið.
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DÓMSMÁL Ungur maður, Jón Krist-
inn Ásgeirsson, hefur verið ákærð-
ur fyrir að valda öðrum manni 
ævarandi örkumlum með því að 
aka á hann á Hummer-bifreið í 
janúar. Jón Kristinn er jafnframt 
ákærður, ásamt öðrum, fyrir að 
kveikja í húsi við Kleppsveg í byrj-
un júní og koma manni sem þar 
var innandyra í bráða lífshættu.

Það var um nótt, þriðju helg-
ina í janúar, sem Jón Kristinn ók 
Hummer-jeppa Ásgeirs Þórs Dav-
íðssonar, föður síns, niður Lauga-
veginn. Bíllinn var merktur Steak 
& Play, veitingastað í eigu Ásgeirs. 
Nokkrir voru með Jóni Kristni í 
bílnum.

Á gatnamótunum við Vegamóta-
stíg ók hann á 26 ára meistara-
nema í lögfræði og slasaði hann 
alvarlega. Jón Kristinn ók síðan af 
vettvangi, en lögreglan hafði hend-
ur í hári hans skömmu síðar.

Jón Kristinn var ölvaður, og 
hefur samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins játað það. Þá er 
talið að hann hafi ekið jeppanum 
of greitt.

Maðurinn sem ekið var á var í 
lífshættu um tíma. Hann dvelur 
nú á Grensásdeild Landspítalans 
og er verulega skaðaður til fram-
búðar, að sögn læknis á deildinni. 
Ekki er víst að hann komist nokkru 
sinni út í samfélagið á ný.

Til er upptaka af slysinu úr 
verslun úrsmiðsins Franks Michel-
sens við Laugaveg, sem hefur verið 
notuð við rannsókn málsins.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er Jón Kristinn ákærður 
fyrir sérstaklega hættulega líkams-
árás af gáleysi og ölvunarakstur.

Jón Kristinn hefur nú setið í 
gæsluvarðhaldi í rúman mánuð 
vegna íkveikjunnar á Kleppsvegi. 
Í því máli eru þrír ákærðir, fyrir 
að skvetta bensíni á húsið og bera 
að því eld.

Þar var maður á miðjum aldri 
hætt kominn, en komst út af eigin 
rammleik áður en húsið varð 
alelda. Húsið eyðilagðist.

Í gæsluvarðhaldsúrskurðum 
yfir fólkinu kom fram að í bíl 
þeirra, sem var fyrir utan 
húsið við Kleppsveg, 
fannst listi yfir 
fíkniefna-
skuldir.

Fólk-
ið verður 
ákært fyrir 
íkveikju, 

samvæmt annarri málsgrein laga-
ákvæðisins, sem gildir um þá sem 
kveikja í og sjá jafnframt fram á 
að „ …  mönnum mundi vera af því 
bersýnilegur lífsháski búinn eða 
eldsvoðinn mundi hafa í för með 
sér augljósa hættu á yfirgrips-
mikilli eyðingu á eignum annarra 
manna“.

Lægsta refsing við slíku broti er 
tveggja ára fangelsi. Málið verður 
þingfest í Héraðsdómi Reykjavík-

ur á mánudag.
 stigur@frettabladid.is

Telja fórnarlambið 
aldrei munu ná sér
Ungur maður er ákærður fyrir að örkumla annan með því að aka Hummer-jeppa 
yfir hann undir áhrifum áfengis. Sá er slasaðist mun aldrei ná sér. Maðurinn er 
einnig ákærður fyrir að brenna nánast mann inni við Kleppsveg fyrr í sumar.

HUMMER Bíllinn sem 
Jón Kristinn ók var eins 

og þessi, nema merktur 
Steak & Play í bak og 

fyrir. FRÉTTABLAÐIÐ / VILHELM

VIÐ KLEPPSVEG Húsið sem kveikt var í gjöreyðilagðist. FRÉTTABLAÐIÐ / VILHELM

STJÓRNMÁL Róbert Marshall, þing-
maður Samfylkingar, flutti ræðu 
á þingi á fimmtudag í umræðu um 

ESB-ályktun 
ríkisstjórnar-
innar sem þykir 
óneitanlega mjög 
lík kafla úr bók 
Johns C. Max-
well um leiðtoga-
hæfni, The Dif-
ference Maker 
frá 2006. Þessi 
texti var einn-
ig notaður í Adi-

das-auglýsingaherferð árið 2006.
„Þetta er eitthvað sem ég sá á 

vegg í Vilnius. Mér fannst þetta 

eiga mjög vel við,“ segir Róbert 
sem segist vera, eins og margir 
gamlir blaðamenn, áhugamaður 
um tungumál.

En þurftir þú ekki að spyrja um 
leyfi forseta Alþingis til að fá að 
vitna í þetta? „Nei ég breytti text-
anum það mikið að ég þurfti ekki að 
biðja um leyfi forseta,“ segir Róbert 
en samkvæmt 58. gr. þingskapar-
laga má ekki lesa upp prentað mál 
nema með leyfi forseta Alþingis. 

Róbert segist ekki hafa þýtt text-
ann heldur lagt út af honum, svip-
að eins og þegar lagt er út af söng-
lögum og ljóðum. Jafnframt segist 
hann ekki hafa verið með skrifaða 
ræðu heldur eingöngu punkta.  - vsp

Þingræða samhljóða enskri Adidas-auglýsingu:

Var á vegg í Vilnius

RÓBERT MARSHALL

RÚSSLAND, AP Ramzan Kadyr-
ov, forseti sjálfstjórnarlýðveld-
isins Tsjetsjeníu, sem er hluti 
Rússlands, hafði hótað Natalíu 
Estemirovu á síðasta fundi 
þeirra, sem var í mars árið 2008.

Hún sagði hann hafa stært sig 
af því að vera blóðugur upp að 
olnboga. Þetta var ekki í fyrsta 
sinn sem hún lenti upp á kant við 
valdamenn vegna skrifa sinna og 
uppljóstrana.

Á miðvikudaginn var henni 
rænt í Grosní, höfuðborg Tsjet-
sjeníu, og fannst myrt fáeinum 
klukkustundum síðar. - gb

Kadyrov, forseti Tsjetsjeníu:

Hafði hótað 
Estemirovu

Ræða 
Róberts 
hljóðar orð-
rétt svona:

„En 
ómögulegt er 
bara orð sem 
notað er af 
fólki sem vill 
lifa í veröld-
inni eins og 
hún er frekar 
en að kanna 
til hins ýtrasta 
möguleika sína á að breyta henni. 
Það er ómögulegt er ekki staðreynd, 
það er skoðun. Það er ómögulegt 
er ekki yfirlýsing, það er áskorun. 
Ómögulegt er tímabundið ástand. 
Ómögulegt er mögulegt. Ómögulegt 
er ekkert. Ekkert er ómögulegt.“

Þetta er 
úr bók Johns 
C. Maxwell, 
kennara í leið-
togahæfni. 

„Impossible 
is just a big 
word thrown 
around by 
small men 
who find it 
easier to live 
in the world 
they’ve been 

given than to explore the power 
they have to change it. Impossible 
is not a fact. It’s an opinion. 
Impossible is not a declaration. 
It’s a dare. Impossible is potential. 
Impossible is temporary. Impossible 
is nothing.“

RÆÐA RÓBERTS OG TEXTI MAXWELLS

Katrín, heldurðu að það sé 
þess vegna sem Birgir vildi 
bindandi þjóðaratkvæða-
greiðslu?

„Ég skal ekki segja hversu bundinn 
hann vill vera.“

Birgir Ármannsson talaði um að heyrst 
hefði í svipuhöggum og handjárnahringli 
þegar vinstri græn hefðu verið barin til 
hlýðni í ESB-málinu. Katrín Jakobsdóttir 
menntamálaráðherra svaraði því til að 
hugsanlega væru svipuhögg og flengingar 
hluti af hans reynsluheimi.

STJÓRNMÁL Ríkisstjórnin hefur nú þegar komið 
umsókn sinni um aðild að Evrópusambandinu á 
framfæri. 

Forsætisráðherra Svíþjóðar, sem fer með for-
mennsku í ráðherraráði ESB, hefur borist bréf þar 
um og framkvæmdastjórn sambandsins fengið 
formlega kynningu á umsókninni.

Guðmundur Árni Stefánsson, sendiherra Íslands 
í Stokkhólmi, gekk í gær á fund ráðuneytisstjóra 
sænska utanríkisráðuneytisins og afhenti umsókn-
ina. Er hún stíluð á Fredrik Reinfeldt, forsætisráð-
herra Svíþjóðar, og Carl Bildt utanríkisráðherra. 

Á sama tíma kynnti Stefán Haukur Jóhannes-
son, sendiherra Íslands gagnvart Evrópusam-
bandinu, umsóknina fyrir framkvæmdastjórn 
þess.

Umsóknarbréfið er svohljóðandi í þýðingu blaða-
manns: „Herra forseti. Íslenska ríkisstjórnin 
hefur þann heiður að tilkynna hér með, í samræmi 
við 49. gr. samnings Evrópusambandsins, umsókn 
lýðveldisins Íslands um aðild að Evrópusamband-
inu.“ Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra og 
Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra undirrita 
bréfið. - bþs / vsp

HEILSA Þrettánda Laugavegs-
hlaupið er haldið í dag og leggja 
342 keppendur af stað hina 55 
km löngu leið milli Landmanna-
lauga og Þórsmerkur. 

Meðal þeirra er Hallgerður 
Arnórsdóttir sem er fyrsti og 
eini keppandinn í flokki kvenna 
60 ára og eldri, en hún verður 
sextug á árinu. „Mér finnst 
bara gaman að geta gert þetta,“ 
segir Gerður hógvær. Flokk-
urinn var búinn sérstaklega til 
fyrir hana. Eins þurfti að búa 
til flokk kvenna 50 ára og eldri 
þegar hún tók í fyrsta sinn þátt í 
hlaupinu fyrir tíu árum.

- sg /sjá Allt

Laugavegshlaupið í dag:

Ein í flokki 60 
ára kvenna

Forsetinn verndar sýningu
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti 
Íslands, verður verndari atvinnu- og 
menningarsýningar á Ströndum, sem 
verður opnuð þann 29. ágúst næst-
komandi. Fjörutíu sýningarpláss hafa 
verið bókuð á sýninguna, en hún á 
að efla ímynd Stranda.

STRANDIR

STJÓRNMÁL Þorgerður K. Gunn-
arsdóttir, varaformaður Sjálf-
stæðisflokksins, mátti sitja undir 
býsna harðri gagnrýni flokksfé-
laga sinna á fundi miðstjórnar 
Sjálfstæðisflokksins í gær. 

Fór fyrir brjóstið á mönnum að 
Þorgerður sat hjá við atkvæða-
greiðslu Alþingis um Evrópusam-
bandstillögu ríkisstjórnarinnar. 
Fannst þeim lítill bragur á að 
forysta flokksins væri ekki sam-
stíga í andstöðu í málinu. 

Formaður flokksins, Bjarni 
Benediktsson, sagði í Sjónvarpinu 
í gær að óheppilegt væri að ekki 
væri einhugur í forystunni. - bþs

Þorgerður K. Gunnarsdóttir:

Gagnrýnd fyrir 
hjásetuna 

ÞORGERÐUR K. GUNNARSDÓTTIR Hjá-
seta hennar var rædd í Valhöll í gær.

FÓLK Stokkseyringar halda 
bryggjuhátíð í sjötta sinn nú um 
helgina. Undirtitill hátíðarinnar 
hefur alltaf verið „brú til brott-
fluttra“ og hafa brottfluttir allt-
af sótt hátíðina vel. 

Nú hefur öðrum undirtitli 
verið bætt við, „vinir frá Vík“ 
því sérstakir gestir frá Vík í 
Mýrdal mæta á svæðið. 

Hátíðin var sett í gærkvöldi 
og verður fjölbreytt dagskrá 
fram á mánudagskvöld. Í kvöld 
verður til dæmis grillað í öllum 
görðum og ball verður haldið í 
íþróttahúsi Stokkseyringa.  - þeb

Bryggjuhátíð á Stokkseyri:

Grillað í öllum 
görðum í kvöld

Sendiherrar kynntu umsókn um Evrópusambandsaðild á viðeigandi stöðum:

Umsóknin komin á sinn stað 

SPURNING DAGSINS



Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl og eru háðar lagerstöðu.
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SLÖNGUHJÓL OFL.

35%
AFSLÁTTUR

REIÐHJÓLA-
HJÁLMAR
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LÖGREGLUMÁL Tveir ungir menn 
réðust á öryggisvörð í verslun 10-
11 í Engihjalla í fyrrinótt. Hann 
hafði staðið piltana að þjófnaði í 
búðinni og ætlaði að hindra för 
þeirra. Þeir brugðust við með því 
að slá hann í jörðina og sparka í 
höfuð hans.

Piltarnir, sem báðir eru innan 
við tvítugt að sögn varðstjóra lög-
reglu, komust síðan undan á bíl. 
Lögreglan leitaði þeirra í gær, en 
númerið á bíl þeirra sást á upp-
tökum úr öryggismyndavél og 
taldi lögregla sig því vita hverja 
um ræddi. Öryggisvörðurinn leit-
aði aðhlynningar á slysadeild en 
var ekki alvarlega meiddur.  - sh

Tveggja ungra manna leitað:

Réðust á 
öryggis  vörð

10-11 Í ENGIHJALLA Piltarnir höfðu 
stungið á sig vörum þegar öryggisvörð-
urinn hafði afskipti af þeim.

FRÉTTABLAÐIÐ / VILHELM

STJÓRNMÁL Við upphaf hins sögu-
lega þingfundar á fimmtudag 
þegar greidd voru atkvæði um 
aðildarumsókn að Evrópusam-
bandinu upplýsti þingforseti að 
Björn Valur Gíslason, þingmaður 
VG, hefði tilkynnt forföll og kall-
að til varamann í sinn stað.

„Ástæðan er sú að ég er að fara 
á sjó,“ sagði Björn Valur í samtali 
við Fréttablaðið sem fyrir vikið 
varð af atkvæðagreiðslunum og 
tekur ekki þátt í þingstörfunum 
næstu tvær vikurnar. „Það var 
löngu ákveðið að ég færi út á þess-
um degi og þá reiknaði ég með að 
þetta ESB-mál yrði löngu búið og 
reyndar Icesave-málið líka.“

Bjarkey Gunnarsdóttir, vara-
maður Björns Vals, kaus gegn 
breytingartillögum stjórnarand-
stæðinga og með tillögu ríkis-
stjórnarinnar. Björn Valur segir 

að engu hefði breytt þó hann 
hefði verið við atkvæðagreiðsl-
una; hann hefði kosið eins og 
Bjarkey.

Björn Valur hefur um árabil 
verið skipstjóri á Kleifarberginu 
frá Ólafsfirði en fékk tímabund-
ið leyfi frá þeim störfum eftir að 
hann var kjörinn á þing í apríl. 
„Þetta verður síðasta sjóferðin í 
bili. Ég geri svo upp hug minn um 
hvort ég hætti endanlega þegar 
þar að kemur.“ Kleifarbergið var 
við úthafskarfaveiðar á Reykja-
neshrygg í síðustu sjóferð en 
skipstjórinn átti allt eins von á 
að fara á bolfiskveiðar að þessu 
sinni.  - bþs

Björn Valur Gíslason tók sé leyfi frá þingstörfum á fimmtudag til að fara á sjóinn: 

Hefði kosið eins og varamaðurinn 

BJÖRN VALUR 
GÍSLASON Er 

kominn í frí frá 
þingstörfunum og 

heldur til veiða 
í dag.

JAPAN, AP Lögreglan í Japan rann-
sakar nú dauða tíu eldri borgara, 
sem fundust látnir í gær í fjalls-
hlíðum í Hokkaido, norðan til í 
Japan.

Átta þeirra voru saman í átján 
manna hópi sem hélt upp á fjallið 
Tomuraushi á vegum japanskrar 
ferðaskrifstofu, en einn var að 
klífa sama fjall einn síns liðs. Sá 
tíundi lést á öðru fjalli á sömu 
slóðum.

Lögreglan er að kanna hvort 
skipuleggjendur ferðanna hafi 
gerst sekir um vanrækslu. Talið 
er að allt þetta fólk hafi látist úr 
ofkælingu. - gb

Tíu eldri borgarar í Japan:

Fundust látnir 
á fjöllum

ÍRAN, AP Akbar Hashemi Rafsanj-
ani, fyrrverandi forseti Írans, 
gagnrýndi stjórn landsins harð-
lega í predikun á bænadegi mús-
lima í Teheran í gær. Hann sagði 
það mistök að hlusta ekki á gagn-
rýni almennings út af úrslitum 
forsetakosninga nýverið.

Tugir þúsunda stjórnarand-
stæðinga komu saman í tilefni af 
bænahaldinu og mótmæltu stjórn-
inni af miklum krafti. Mahmoud 
Ahmadinejad forseti var hvattur 
til að segja af sér.

Lögregla beitti táragasi á hluta 
mótmælendahópsins. Tugir 
manna voru handteknir.

Rafsanjani sagði öllum ljóst 
að vafi léki á úrslitum kosning-
anna: „Stór hópur af skynsömu 
fólki segist hafa efasemdir. Við 
verðum að grípa til aðgerða til að 
útrýma þessum efa.“

Ræðan var ótvíræð ábending 
til Ali Khameini, æðsta leiðtoga 
landsins, sem hefur lýst því yfir 
að sigur Ahmadinejads í kosning-
unum sé hafinn yfir allan vafa.

Rafsanjani segir að deilurn-
ar hafi valdið klofningi í klerka-
stéttinni, sem stjórnar landinu, og 
sagði hættu á stjórnarkreppu.

Mir Hossein Mousavi, leið-
togi stjórnarandstöðunnar, sem 
um tíma var talinn hafa sigrað í 
kosningunum, sat í fremstu röð í 
föstudagsbænahaldinu. Þetta er í 
fyrsta sinn síðan ólgan hófst sem 
hann tekur þátt í bænahaldinu.

Rafsanjani hefur reglulega flutt 
predikanir á bænadegi múslima, 
en hefur ekki látið sjá sig í nokkr-
ar vikur. Hann þótti hófsamur 
forseti sem vildi bæta samskipt-

in við Vesturlönd. Hann er harður 
andstæðingur Ahmadinejads og 
talinn hliðhollur Mousaveni. Dótt-
ir hans og fjórir aðrir ættingjar 
hans voru handtekin eftir að hafa 
lýst opinberlega yfir stuðningi við 
Mousaveni, en þau voru fljótlega 
látin laus á ný.

Kosningar voru haldnar í júní 
og þótti Mousaveni nokkuð líkleg-
ur til að vinna sigur fyrir kosn-
ingarnar. Stuðningsmenn hans 
hafa ekki sætt sig við að opin-
ber úrslit kosninganna, sem voru 
Ahmadinejad í vil, og segja brögð 
í tafli.

Fyrstu dagana eftir kosning-
arnar streymdu stuðningsmenn 
Mousaveni út á götur höfuðborg-
arinnar, en þau mótmæli voru 
barin niður af lögreglu og her. 
Hundruð manna voru handtekin 
og að minnsta kosti tuttugu létu 
lífið.

 gudsteinn@frettabladid.is

Forsetinn hvattur til 
að víkja úr embætti
Tugir þúsunda stjórnarandstæðinga krefjast enn afsagnar Mahmouds Ahmad-
inejad Íransforseta. Lögregla beitti táragasi og handtók tugi manna. Rafsanjani 
segir deilurnar hafa valdið klofningi klerkastéttarinnar, sem stjórnar Íran.

MÓTMÆLI Í TEHERAN Stuðningsfólk Mousaveni hefur engan veginn sætt sig við hin 
opinberu úrslit kosninganna í síðasta mánuði. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

Alicante

Amsterdam

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

New York

Orlando

Osló

París

Róm

Stokkhólmur

27°

19°

16°

22°

23°

19°

18°

17°

24°

21°

27°

23°

29°

33°

 21°

21°

27°

23°

15

14

13

14
14

10

10

10

14

12

11

3

1

1

2
3

3

6

4

2

2

2

Á MORGUN 
8-13 m/s við SA-ströndina 

og sumstaðar NV-til
MÁNUDAGUR

5-13 m/s stífastur SA-lands

19

14
14

14

20

20

20

20 16

10

12
12

20

GÓÐVIÐRASÖM 
HELGI  
Enda þótt einhverjir 
dropar kunni að falla í 
formi skúra sunnan-
lands um tíma í dag 
verður veður á land-
inu gott. Vindur verð-
ur hægur, ágætlega 
milt á landinu og bjart 
verður með köfl um, 
hálfskýjað eða létt-
skýjað en helst er að 
skýjað verði sunnan-
lands. Það hlýnar 
nokkuð vestanlands á 
sunnudag.    

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

Stór hópur af skynsömu 
fólki segist hafa efa-

semdir. Við verðum að grípa til 
aðgerða til að útrýma þessum efa.

AKBAR HASHEMI RAFASANJANI 
FYRRVERANDI FORSETI ÍRANS

STJÓRNMÁL Birta á fjárframlög 
til stjórnmálaflokka lengra aftur 
í tímann en lög gera ráð fyrir í 

dag. Þetta var 
samþykkt af 
öllum formönn-
um stjórnmála-
flokkanna. 
Sveitarstjórnar 
kosningarnar 
árið 2006 
og alþingis-
kosningarnar 
árið 2007 verða 
birtar. Einnig 

er þeim tilmælum beint til þeirra 
sem tóku þátt í prófkjörum á 
þessu tímabili að veita upplýsing-
ar um fjárframlög til sín.

„Við töldum að ekki væri hægt 
að neyða þau til þess að birta upp-
lýsingarnar,“ segir Steingrímur 
J. Sigfússon fjármálaráðherra. 
Hann ítrekar þó að þetta frum-
varp hafi lítil áhrif á vinstri græn 
þar sem þau hafi verið með opin-
bert bókhald um árabil.   - vsp

Fjárframlög birt lengra aftur:

Ná til kosninga 
2006 og 2007

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

LÖGREGLA Tvær íslenskar stúlkur, 
18 og 19 ára gamlar, voru hand-
teknar í Northampton í Englandi 
á fimmtudag eftir fjögurra daga 
alþjóðaleit. Faðir annarrar þeirra 
hafði hringt í lögregluna á Eng-
landi og sagt að þær væru líklega 
á þessu svæði.

Stelpurnar eru grunaðar um 
stórfellda glæpi, til dæmis inn-
brot, samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins. Um er að ræða 
góðkunningja lögreglunnar á 
Íslandi, samkvæmt heimildum.

Nú sem stendur eru þær í 
gæsluvarðhaldi, en tveir lög-
reglumenn komu til Íslands til að 
safna upplýsingum um þær. - vsp

Íslenskar stúlkur handteknar:

Eru góðkunnar 
lögreglunni

STJÓRNMÁL Steypa á saman 
héraðsdómstólunum átta og starf-
rækja einn héraðsdóm fyrir allt 
landið, samkvæmt frumvarpi 
dómsmálaráðherra. Skal dómur-
inn hafa starfsstöðvar á ýmsum 
stöðum á landinu þar sem dómar-
ar hafi fastan vinnustað. 

Við sameiningu embættanna á 
að nást sparnaður í rekstri enda 
færist yfirstjórn og stjórnsýsla á 
einn stað. 

Ragna Árnadóttir dómsmála-
ráðherra kynnti frumvarpið á 
ríkisstjórnarfundi í gærmorg-
un. Fer það fyrir þingflokka 
stjórnarflokkanna eftir helgi og 
verður að líkindum lagt fram á 
þingi í haust. - bþs

Breyta á lögum um dómstóla:

Héraðsdómum 
fækkað í einn 

GENGIÐ 17.07.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA
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VIÐ VILJUM VINNA MEÐ ÞÉR

Þann 21. júlí lækka óverðtryggðir útlánsvextir Landsbankans um allt að 
2 prósentustig og verðtryggðir útlánsvextir um allt að 1 prósentustig.

Landsbankinn hefur verið leiðandi í lækkun vaxta og tekur enn eitt mikilvægt 
skref í þá átt að létta undir með skuldsettum heimilum og fyrirtækjum í landinu.

Nánari upplýsingar á landsbankinn.is, í síma 410 4000 eða í næsta útibúi.

Á réttri leið,
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Yfirdráttarlán 
einstaklinga 

Yfirdráttarlán 
fyrirtækja

Yfirdráttarlán 
Vörðufélaga

Yfirdráttarlán Náman, 
almennir reikningar

Óverðtryggð skuldabréf 
kjörvextir án álags

Verðtryggð skuldabréf 
kjörvextir án álags

14.0%14.0% 13.5%

9.25% 9.95%

5.6%
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Lækkun á helstu útlánsvöxtum 
frá nóvember 2008
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EFNAHAGSMÁL „Það er verið að tak-
ast á um ákveðna liði og þetta mun 
dragast um einhverja daga alla-
vega,“ segir Páll Benediktsson, 
upplýsingafulltrúi skilanefndar 
Landsbankans. Hann segir óljóst 
hvenær endurfjármögnunarferli 
Landsbankans muni ljúka og það 
muni væntanlega dragast eitt-
hvað. 

Í yfirlýsingu frá fjármálaráðu-
neytinu í gær kom fram að ráð-
gert væri að gera grein fyrir nið-
urstöðum samningaviðræðna á 
mánudag. 

Páll segir að gert verði ákveð-
ið stöðumat á mánudag en hann 
gerir ekki ráð fyrir því að ferlinu 

muni ljúka fyrr en seinni part 
næstu viku. Páll segir að þetta sé 
gríðarlega stórt og mikið mál og 

það hafi tekið aðeins meiri tíma 
en menn hafi upphaflega gefið 
sér. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins stendur það einnig tæpt 
að samningaviðræðum ljúki á 
mánudag á milli kröfuhafa og 
skilanefnda Kaupþings og Glitnis 
líkt og stefnt var að.

Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra segir það enn áætl-
að að ljúka viðræðunum á mánu-
dag og ekki hafi verið ákveðið að 
fresta þeim að svo stöddu. Hann 
segir að stefnt sé að því að kynna 
málið fyrir nefndum og öðrum 
aðilum fyrir hádegi á mánudag.

 - bþa

Ólíklegt að endurskipulagningu Landsbankans ljúki á mánudag: 

Endurskipulagning tefst

UPPLÝSINGAFULLTRÚI LANDSBANKANS
Páll Benediktsson segir endurskipulagn-
ingu Landsbankans viðamikið verkefni 
og það hafi tekið lengri tíma en upphaf-
lega var gert ráð fyrir.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓBERT

DÓMSMÁL Þrír Litháar, tveir karl-
menn og ein kona, hafa verið 
ákærðir fyrir hrottalega líkams-
árás gegn samlanda sínum í húsi 
við Grettisgötu í byrjun júní.

Einn maður, 43 ára að aldri, er 
ákærður fyrir að eiga stærstan 
þátt í árásinni. Honum er gefið 
að sök að hafa stofnað lífi fórnar-
lambsins í háska með því að berja 
það linnulítið frá kvöldi 3. júní og 
alla aðfaranótt 4. júní. Þoland-
inn missti meðvitund, hlaut stór 
glóðaraugu með miklum bólgum, 
áverka á tannholdi og tönnum, 
heilablæðingu, heilabjúg og að 
öllum líkindum höfuðkúpubrot.

Hin tvö, 25 maður og 26 ára 
kona, eru ákærð fyrir ann-
ars vegar að sparka einu sinni í 
fórnar-lambið og hins vegar að slá 

það einu sinni. Þá eru þau ákærð 
fyrir brot gegn lífi og líkama með 
því að láta fyrir farast að koma 
manninum til hjálpar alla nótt-
ina. Þau hringdu ekki á sjúkrabíl 
fyrr en utanaðkomandi aðili sem 
sá fórnarlambið bað um það eftir 
hádegi á fimmtudeginum.

Þolandinn krefst tveggja millj-
óna króna í miskabætur frá þeim 
ákærðu. Ákæran var þingfest í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.

Sá sem harðast gekk fram í 
árásinni er jafnframt ákærður 
fyrir að hafa stolið áfengisflösku 
á Eiðistorgi í desember.  - sh

Tveir karlar og kona frá Litháen ákærð fyrir að stofna lífi samlanda síns í hættu:

Ákærð fyrir hrottalega árás

GRETTISGATA 43 Ofbeldið átti sér stað í 
þessu húsi við Grettisgötu.

FRÉTTABLAÐIÐ / ARNÞÓR

STJÓRNSÝSLA Skynsamlegt er að 
sameina Efnahagsbrotadeild 
ríkislögreglustjóra og embætti 
fjögurra sérstakra saksókn-
ara, að mati Rögnu Árnadóttur 
dómsmálaráðherra. „Efnahags-
brotadeildin yrði við það færð 
frá ríkislögreglustjóra þar sem 
embætti sérstaks saksóknara er 
sjálfstætt og ekki hægt að hafa 
það undir ríkislögreglustjóra.“ 
Gert er ráð fyrir því í lögum að 
ráðherra geti lagt til að sérstak-
ur saksóknari verði sameinaður 
öðrum lögregluembættum.

„Ég held að það komi til umfjöll-
unar núna hvort það sé ekki ein-
mitt hentugt að sameina þessi 
embætti, eða að minnsta kosti 
að þau starfi mjög nálægt hvort 
öðru, til þess að nýta þá sérþekk-
ingu sem er fyrir hendi,“ segir 
Ragna en önnur hugmynd er uppi 
um að embættin starfi hlið við 
hlið í sama húsnæði.

Ólafur Þór Hauksson, sérstak-
ur saksóknari, segir mörg rök 
hníga að því að þetta verði gert. 
„Ég held að það sé æskilegt að 
það séu lagðir saman kraftar á 
þessu sviði.“

Skipa á þrjá sérstaka sak-
sóknara við hlið þess sem nú er  
og setja á ríkissaksóknara yfir 
málaflokknum um bankahrun-
ið, svipað og tíðkast þegar ríkis-
saksóknari lýsir sig vanhæfan í 
einstökum málum. Þetta kemur 
fram í nefndaráliti allsherjar-
nefndar síðan á fimmtudag. Til-
laga dómsmálaráðherra var að 
setja sérstakan ríkissaksóknara 
yfir málaflokknum og stofna þar 
með nýtt embætti.

„Það var einfaldara að gera 
þetta svona en þetta er auðvitað 
bara útfærsluatriði,“ segir Stein-

unn Valdís Óskarsdóttir, formað-
ur allsherjarnefndar. Hún segir 
að með þessu sé gengið að þeim 
tillögum sem Eva Joly lagði fram. 
Gerir hún ráð fyrir að mæla fyrir 
álitinu eftir helgi og þetta verði 
að lögum þá en allir nefndarmenn 
skrifuðu undir nefndarálitið. 

„Því ber að fagna að fjölg-
að verður um þrjá saksóknara 
hjá embætti sérstaks saksókn-
ara. Með því er verið að styrkja 
ákæruvaldið í landinu,“ segir Val-

týr Sigurðsson ríkissaksóknari. 
Ekki liggja enn fyrir áætlanir 

um fjárframlög til sérstaks sak-
sóknara. „Áætlanir frá sérstökum 
saksóknara og samkvæmt tillög-
um Evu Joly eru nálægt 500 millj-
ónum á ári,“ segir Ragna sem 
telur að auka þurfi fjárveitinguna 
frá því sem nú er. Til samanburð-
ar má geta þess að embætti ríkis-
saksóknara er með um 126 millj-
ónir. vidirp@frettabladid.is

 stigur@frettabladid.is

Efnahagsbrotadeild 
verði færð frá RLS
Dómsmálaráðherra telur skynsamlegt að sameina Efnahagsbrotadeild ríkislög-
reglustjóra og embætti fjögurra sérstakra saksóknara í eitt embætti. Sérstakir 
saksóknarar fá um 75 prósentum hærri fjárveitingu en embætti ríkissaksóknara.

Ríkisstjórnin ákvað á fundi sínum í gærmorgun að veita 100 milljóna króna 
aukaframlag til embættis sérstaks saksóknara. 

Það var Eva Joly sem fór fram á það að viðbótarfjármagnið fengist. 
Fjármununum verður varið til að greiða fyrir aðstoð erlendra sérfræðinga 
sem ætla að rannsaka bókhaldsfærslur bankanna og gögn á bak við þær. 
Ragna Árnadóttir dómsmálaráðherra lýsir rannsókninni sem kortlagningu og 
viðamikilli bakgrunnsrannsókn.

„Þarna er verið að sýna í verki viljann til þess að styrkja embættið og 
standa fast að baki þessari rannsókn,“ segir Ólafur Þór Hauksson, sérstakur 
saksóknari.  - sh

100 MILLJÓNIR Í AÐ SKOÐA BÓKHALD

EVA JOLY OG RAGNA Ef farið verður að kröfum Evu mun fjárveiting til sérstaks 
saksóknara verða um 500 milljónir, 75 prósent meira en til ríkissaksóknara.

STJÓRNSÝSLA Nefnd um hælisleit-
endur sem dómsmálaráðherra 
skipaði síðasta vor hefur athuga-
semdir og tillögur í 22 liðum um 
hvað betur megi fara í afgreiðslu 
umsókna um hæli. Nefndin telur 
til dæmis að umsóknir um hæli 
taki alltof langan tíma. Einnig 
telur hún að, þrátt fyrir ákvæði 
Dyflinarsamningsins um endur-
sendingu hælisleitenda, skuli 
skoða hvert tilvik fyrir sig. Legg-
ur hún til sérkafla í útlendinga-
lögum og að lögum verði breytt 
þannig að hælisleitendum verði 
ekki vísað úr landi fyrr en að 
liðnum 15 daga kærufresti, nema 
ríkar ástæður réttlæti það.    - vsp

22 tillögur um hælisleitendur:

Umsóknirnar 
dragast úr hófi

KJÖRKASSINN

Ertu ánægð(ur) með að ganga 
til aðildarviðræðna við ESB?
Já   49,3%
Nei   50,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefði átt að setja fyrirvara 
um yfirráð yfir auðlindunum í 
þingsályktun um ESB?

Segðu skoðun þína á visir.is
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1. Hversu margir þingmenn 
samþykktu að ganga til aðildar-
viðræðna við ESB?

2. Hvernig fór leikur íslenska 
kvennalandsliðsins í knatt-
spyrnu við það enska á fimmtu-
dag?

3. Hver er talinn líklegur til að 
leikstýra áramótaskaupinu í ár?

SJÁ SVÖR Á SÍÐU 30

T INDUR GA L L ERY A IR 30+5 HOGAN ULTR A L IGHTT INDUR GA L L ERY A IR 30+5 HOGAN ULTR A L IGHT

Frábær svefnpoki með 90/10 gæsadúnfyllingu.
Þyngd 1350 g. Þægindamörk – 10°C.

Góður dagpoki með festingum fyrir göngustafi , gati fyrir 
vatnsslöngu, stillanlegu baki og góðri loftun um bak.

Létt (1,8 kg) tveggja manna göngutjald sem auðvelt er 
að tjalda um leið og það er stöðugt.

Fæst í Faxafeni.

dúnsvefnpoki Vaude bakpoki Vaude göngutjald

Verð: 21.500 kr.Verð: 28.800 kr. Verð: 34.900 kr.

SLYS Þyrla Landhelgisgæslunnar, 
TF LÍF, sótti mann upp í Esju-
hlíðar í gærdag. Maðurinn hafði 
ökklabrotnað. 

Björgunarsveitarmenn og 
sjúkraflutningamenn komu til 
mannsins í gærmorgun. Aðstæð-
ur á slysstað voru erfiðar og 
brattinn mikill og ekki hægt að 
flytja manninn niður á börum. 
Því var ákveðið að flytja hann 
með þyrlu á spítala. Líðan manns-
ins er eftir atvikum góð.  - þeb

Þyrla send til að sækja mann:

Ökklabrotnaði í 
Esjuhlíðum

LANDBÚNAÐUR „Þetta er eldgömul hefð,“ segir 
Sigurmundur Einarsson, fjárbóndi með meiru 
í Vestmannaeyjum, sem ásamt öðrum fjár-
eigendum smalaði í fyrrakvöld útigöngufé í 
Heimakletti.

Að sögn Sigurmundar hefur fé gengið úti 
allt árið í Heimakletti í nokkur hundruð ár 
og sömu ættirnar hafa sinnt því kynslóð eftir 
kynslóð. „Féð er alltaf rúið í júlí. Þá hefur 
gamla ullin skilið sig frá nýju ullinni og er 
orðin laus. Áður en við sleppum rollunum 
aftur gefum við þeim ormalyf og sprautum 
lömbin,“ segir Sigurmundur. Ekki eru notaðar 
rafmagnsklippur við rúninguna heldur aðeins 
gamaldags áhöld.

Sigurmundur segir smölunina hafa gengið 
vel enda séu í hópnum menn sem þekki vel til í 
Heimakletti sem er 280 metra hár og alls ekki 
fyrir óvana að þvælast í.

„Þetta er yfirleitt fallegra fé heldur en 
það sem er á húsum,“ segir Sigurmundur um 
Heimaklettskindurnar. Hann kveður enga 
ástæðu til óttast að féð fari úr klettinum enda 
séu þar aðeins björg niður úr. Stundum hrapa 
þó kindur í Heimakletti.

„Jú, það fer alltaf eitthvað en eins og við 
segjum þá er það bara heimska féð sem dett-
ur niður þannig að við erum með mjög viturt 
fé í Vestmannaeyjum,“ segir Sigurmundur 
Einarsson. 

 gar@frettabladid.is

Bændur smala Heimaklett
Fjárbændur í Vestmannaeyjum smöluðu í fyrrakvöld Heimaklett til að rýja kindur sínar og gefa þeim lyf. 
Kindur hafa gengið úti í Heimakletti um aldir. Bara þær heimsku sem hrapa segir Sigurmundur Einarsson.

SIGURMUNDUR EINARSSON Gamla ullin skilin frá þeirri 
nýju.

HEIMAKLETTSBÆNDUR Már Jónsson, Sigurmundur 
Einarsson og Ágúst Halldórsson huga að fé sínu.

HEIMAKLETTSFÉ Um þrjátíu kindur eru allt árið í 
Heimakletti. Útiganga fjár þar á sér aldagamla sögu.

LANGT NIÐUR Heimaklettur er hár og brattur og ekki fyrir óvana. MYNDIR/ÓSKAR P. FRIÐRÍKSSON

INDÓNESÍA, AP Átta manns létu 
lífið og meira en fimmtíu særð-
ust í tveimur sjálfsvígsárásum á 
bandarísk glæsihótel í Jakarta, 
höfuðborg Indónesíu. Sprengjurn-
ar sprungu nærri samtímis í and-
dyri hótelanna Marriott og Ritz-
Carlton.

Þar með lauk fjögurra ára hléi 
á árásum hryðjuverkamanna 
á Vesturlandabúa í Indónesíu. 
Meðal hinna særðu og látnu voru 
að minnsta kosti 18 Vesturlanda-
búar, þar af að minnsta kosti átta 
Bandaríkjamenn.

Grunur féll strax á samtökin 
Jemaah Islamiyah, sem hafa áður 
gert hryðjuverkaárásir í Indón-

esíu, þar á meðal árás á Marr-
iott-hótelið í Jakarta árið 2003. 
Sú árás varð tólf manns að bana.
Þessi samtök eru talin hafa tengsl 
við Al Kaída.

Bæði Barack Obama Banda-
ríkjaforseti og Hillary Clinton, 
utanríkisráðherra í stjórn hans, 
hafa fordæmt árásirnar. Clinton 
sagði þær vera áminningu um að 
enn stafi raunveruleg hætta af 
hryðjuverkum.

Árásarmennirnir höfðu dvalist í 
herbergi á átjándu hæð Marriott-
hótelsins, þar sem þeir virðast 
hafa útbúið sprengjubúnaðinn áður 
en þeir héldu niður til að sprengja. 
 - gb

Sjálfsvígsárásir á tvö bandarísk glæsihótel á Indónesíu:

Íslömsk öfgasamtök grunuð

STJÓRNMÁL Andrés Pétursson, for-
maður Evrópusamtakanna, segir 
rödd skynseminnar hafa sigrað á 

Alþingi í fyrra-
dag. „Þetta er 
mikilvægur 
áfangi sem er 
þegar búinn að 
senda mikil-
væg skilaboð 
út á markaðinn 
sem ég held að 
muni hafa áhrif 
á greiðslukjör 
ríkisins og 

almennt viðskiptaumhverfi.“
Andrés er bjartsýnn á viðræð-

urnar. „Evrópusambandið er harð-
ur viðsemjandi en við eigum gott 
fólk til að semja við það og ég hef 
fulla trú á að við náum ásættan-
legum samningi sem þjóðin mun 
bera gæfu til að samþykkja.“  - sh

Umsókn um aðild að ESB:

Rödd skynsem-
innar sigraði

ANDRÉS 
PÉTURSSON 

EFNAHAGSMÁL Í spá IFS greining-
ar segir að Seðlabanki Íslands 
muni ekki ná verðbólgumark-
miði sínu fyrr en á öðrum árs-
fjórðungi næsta árs. IFS grein-
ing gerir ráð fyrir að vísitalan 
muni hækka um 0,2 prósent í 
júlímánuði sem leiði til þess að 
12 mánaða verðbólga sé nú 11,4 
prósent. 

Í frétt IFS greiningar um 
málið segir að útsölur í júlímán-
uði og lækkun húsnæðisverðs 
haldi aftur af hækkunum verð-
lags. Í spánni segir að undirliggj-
andi verðbólga sé 0,8 prósent nú 
en sambærileg hækkun var eitt 
prósent í síðasta mánuði.  - bþa

Stýrivaxtamarkmið næst að ári:

Útsölur draga 
úr verðbólgu

REYKJARMÖKKUR ÚR HÓTELINU Fjögur 
ár eru síðan herskáir múslimar gerðu 
síðast sprengjuárás á Vesturlandabúa í 
Indónesíu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Opinn dagur í Vatnsfirði
Almenningi gefst kostur á því í dag 
að skoða minjastaðinn í Vatnsfirði og 
njóta leiðsagnar fornleifafræðinga. Í 
Vatnsfirði eru miklar fornminjar og 
hefur farið þar fram uppgröftur frá 
árinu 2003. 

VESTFIRÐIR

VEISTU SVARIÐ?



TILBOÐIN GILDA 16. - 19. JÚLÍ EÐA MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

KJÚKLINGALUNDIR, 700g

998 kr/pk.

30%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

50%
afsláttur

CALIFORNIU RÚSÍNUR 

298 kr/pk.
339 kr/pk.

BÖKUNARKARTÖFLUR Í LAUSU 

79 kr/kg
158 kr/kg

KJÚKLINGABRINGUR, 900g

1.198 kr/pk.

42%
afsláttur

GRILL LAMBAKÓTILETTUR

1.959 kr/kg
2.798 kr/kg

TEX-MEX KJÚKLINGAVÆNGIR

269kr/kg
449 kr/kg

GRILL LAMBALÆRISSNEIÐAR

1.889 kr/kg
2.698 kr/kg

BAYONNESKINKA ÚR BÓG

779 kr/kg
1.198 kr/kg

35%
afsláttur

40%
afsláttur

GRÍSA MÍNÚTUSTEIK

985 kr/kg
1.698 kr/kg

GRILL HAMBORGARAR, 10x90g 

989 kr/pk.
1.498 kr/pk.

www.netto.is

Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær
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Verslaðu ódýrt!

SPARNAÐUR
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Samþykkt Alþingis um að-
ildarumsókn að Evrópusam-
bandinu skildi marga eftir 
í sárum. Allir flokkarnir 
klofnuðu nema Samfylk-
ingin og ljóst er að margir 
þingmenn kusu af lítilli 
sannfæringu í þessu máli. 
Ríkisstjórnin stóð málið af 
sér og stóðst fyrsta prófið. 
Menn hafa þó lítinn tíma til 
að slaka á, því handan við 
hornið bíður annað og ekki 
minna mál; Icesave.

Samþykkt aðildarumsóknarinnar 
hefði ekki átt að koma neinum á 
óvart sem fylgst hefur með stjórn-
málum. Flokkarnir samþykktu 
í stjórnarmyndunarviðræðum í 
vor að leggja málið fram og þrátt 
fyrir að skýrt hafi verið að þing-
menn hafi ekki verið bundnir til að 
styðja málið, hefur málflutning-
ur forystumanna Vinstri grænna 
bent til þess að þeir hafi heitið því 
stuðningi.

Fimm þingmenn flokksins 
greiddu atkvæði gegn tillög-
unni og einn sat hjá. Nokkur ólga 
er innan flokksins sjálfs vegna 
afgreiðslu þingflokksins og hefur 
þingmönnum verið brigslað um 
svik við stefnu flokksins. Á það 
má þó benda að kosningastefna 
flokksins gekk ekki út á tvöfalda 
þjóðaratkvæðagreiðslu. Á flokks-
þingi hans var því hafnað sem 
stefnu hans og aðeins kveðið á 
um að aðild að ESB ætti að „útkljá 
með þjóðaratkvæðagreiðslu að 
undangenginni upplýstri og lýð-
ræðislegri umræðu“. Flokkur-
inn væri þó á móti aðild. Þessari 
afstöðu lýstu flestir þingmanna 
sem studdu tillöguna á fimmtu-
dag.

Mikið hefur verið rætt um að 
þingmenn Vinstri grænna hafi 
verið beittir miklum þrýstingi. 
Óljóst er þó hverjir það voru og 
ekki sýnt að þeir átta þingmenn 
sem studdu málið hafi ætlað sér 
annað í aðdraganda þess.

Varaformaður með
Sjálfstæðisflokkurinn greiddi að 
mestu atkvæði gegn tillögunni, 
þó Ragnheiður Ríkharðsdótt-
ir hafi stutt hana. Athygli vakti 
að varaformaður flokksins, Þor-
gerður Katrín Gunnarsdóttir, sat 
hjá. Þingmenn sem Fréttablaðið 
ræddi við voru þó ekki endilega á 
því að það hefði veikt stöðu hennar 
mikið. Afstaða hennar hefði komið 
á óvart, en um mikið tilfinninga-
mál væri að ræða sem ekki væri 
víst að drægi dilk á eftir sér.

Evrópumálið hefur lengi verið 
Sjálfstæðisflokknum vanda-
mál. Skiptar skoðanir eru innan 

flokksins hvernig málið mun þró-
ast áfram innan flokksins. Ljóst 
er að flokkurinn verður að taka 
afstöðu til þess samnings sem 
borinn verður undir þjóðina og 
það getur reynst honum erfitt. 
Hann mun þó eiga aðild að ráðs-
lagshóp samninganefndarinnar 
og það gæti breytt afstöðu hans. 
Að sumu leyti er niðurstaðan létt-
ir fyrir flokkinn, mál sem valdið 
hefur honum vandræðum er frá, í 
bili að minnsta kosti.

Þingmenn sem Fréttablað-
ið ræddi við telja að flokkurinn 
hafi gert ákveðin mistök. Þegar 
þrír þingmenn Borgarahreyfing-
arinnar gengu úr skaftinu á mið-
vikudaginn, hefði átt að knýja 
atkvæðagreiðslu strax í gegn. Í 
staðinn fékk stjórnin færi á að 
endurmeta stöðuna og vinna í 
þeim sem óvissir voru.

Tvær fylkingar
Framsóknarflokkurinn er klof-
inn í herðar niður eftir atkvæða-
greiðsluna. Þrír þingmenn, með 
varaformanninn í broddi fylking-
ar, studdu tillögu ríkisstjórnarinn-
ar, en fimm fylgdu formanninum 
að málum.

Þetta vekur upp spurningar um 
stöðu Sigmundar Davíðs Gunn-
laugssonar. Hinum unga for-
manni virðist ekki hafa tekist að 
fylkja flokknum að baki sér. Vara-
formaðurinn, Birkir Jón Jóns-

son, hefur verið nefndur til sög-
unnar sem framtíðarleiðtogi og 
sumir hafa nefnt Guðmund Stein-
grímsson einnig. Hvort þetta sé 
til marks um að seta Sigmundar í 
formannsstóli verði ekki löng skal 
ósagt látið. Það hvernig flokkur-
inn tekur á niðurstöðu samning-
anna mun hins vegar ráða miklu 
um trúverðugleika hans. Flokks-
þing samþykkti ströng skilyrði 
fyrir stuðningi við aðild og frá 
þeim verður trauðla hlaupið.

Borgarahreyfingin skekst nú 
stafna á milli. Þrír þingmenn af 
fjórum greiddu atkvæði gegn 
frumvarpinu og hefur það vakið 
hörð viðbrögð frá forystu flokks-
ins. Sá eini sem studdi frumvarp-
ið, Þráinn Bertelsson, hefur lýst 
því yfir að vandstarfað verði í 
þingflokknum og Þór Saari baðst 
afsökunar á afstöðu sinni. Það 
hvernig flokkurinn höndlar þetta 
mál segir mikið til um hvort hann 
á einhverja framtíð fyrir sér.

Leiðir VG viðræðurnar?
Aðildarumsóknin var erfið próf-
raun fyrir ríkisstjórnina og engum 
blöðum er um það að frétta að hún 
stóðst þá raun. Vissulega eru skipt-
ar skoðanir innan annars flokks-
ins, en menn sýndu hins vegar að 
þeir eru tilbúnir til að leggja ýmis-
legt á sig til að halda ríkisstjórn-
inni saman. Ekki veitir af í næstu 
orrahríð sem er Icesave.

Eitt er þó að styðja aðildarum-
sókn, annað að taka afstöðu til 
aðildar. Vinstri græn hafa ekki 
breytt þeirri skoðun sinni að vera 
á móti Evrópusambandsaðild og 
ítrekuðu hana við atkvæðagreiðsl-
una. Málið er á forræði utanríkis-
ráðherra, en utanríkismálanefnd 
verður mjög virk í viðræðunum. 
Henni stýrir Árni Þór Sigurðsson. 
Skipuð verður nefnd fimm full-
trúa, einum frá hverjum stjórn-
málaflokki, sem verða samninga-
nefndinni til ráðslags. Nefndin 
sjálf verður líklegast skipuð emb-
ættismönnum. 

Fréttablaðið hefur heimild-
ir fyrir því að Össur Skarphéð-
insson hafi, í stjórnarmyndunar-
viðræðum í vor, boðið Vinstri 
grænum að leiða samningagerð-
ina við Evrópusambandið. Það er 
að mörgu leyti klókt; slíkt mundi 
binda hendur Vinstri grænna enn 
frekar þegar kemur að atkvæða-
greiðslu. Á móti hefði flokkurinn 
betra færi á að setja sína fyrir-
vara í viðræðunum.

Þá vakti það nokkra athygli á 
þingi þegar Steingrímur J. Sig-
fússon sagði að ef ekki fengjust 
undanþágur og samningurinn 
væri ekki nógu góður, væri sjálf-
hætt í samningaviðræðum. Þing-
menn Sjálfstæðisflokksins hafa 
bent á að það þýði í raun að þjóðin 
hafi ekki fyrsta val, heldur forysta 
Vinstri grænna. Líki henni samn-

ingurinn illa verði hann ekki bor-
inn undir þjóðina.

Ekki bindandi
Sjálfstæðisflokkurinn lagði til 
tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu; 
að fyrst yrði kosið um hvort ætti 
að fara í viðræður við Evrópu-
sambandið og síðan um niður-
stöðuna. Ljóst er að slík niður-
staða hefði hentað flokknum vel, 
þar sem málið er honum enn erf-
itt. Þetta hefði þýtt að þjóðar-
atkvæðagreiðslan hefði farið fram 
eftir næstu kosningar og flokkur-
inn getað beðið enn um sinn með 
uppgjör í Evrópumálum, sem án 
efa verður sársaukafullt.

Í staðinn skuldbundu flokkarn-
ir sig til að líta á niðurstöðu þjóð-
aratkvæðagreiðslu sem bindandi. 
Það er hins vegar spurning hvaða 
vægi slík skuldbinding hefur. 
Formenn flokka geta ekki bundið 
hendur þingmanna og núverandi 
þing getur ekki bundið næsta þing 
til að lúta niðurstöðum þjóðar-
atkvæðagreiðslunnar. Og það er 
næsta þing sem endanlega mun 
staðfesta inngöngu í ESB; komi 
til þess.

FRÉTTASKÝRING: ÍSLAND SÆKIR UM AÐILD AÐ EVRÓPUSAMBANDINU

FRÉTTASKÝRING
KOLBEINN 
ÓTTARSSON PROPPÉ
kolbeinn@frettabladid.is

Sannfæring vék fyrir samstöðu

Evrópuslagurinn er ekki fyrr að baki en næsta orrahríð 
hefst og hún gæti reynst stjórna,rflokkunum erfiður ljár í 
þúfu. Nokkuð hefur verið reynt að sætta ólík sjónarmið 
hvað varðar ríkisábyrgð Íslands, bæði innan stjórnar og á 
milli stjórnar og stjórnarandstöðu.

Það hve fáir þingmenn Sjálfstæðisflokksins greiddu 
Evrópusambandstillögunni atkvæði sitt hefur hins vegar 
gert stjórnarliðum ljóst að lítil von er á sáttum. Stjórnar-
andstaðan vilji einfaldlega fella stjórnina; líkt og er hennar 
eðlilega hlutverk.

Stjórnin verður því að reiða sig á þingmeirihluta sinn, 
en hún hefur 34 þingmenn af 63. Allir 20 þingmenn Sam-
fylkingarinnar munu samþykkja tillöguna og því verða 12 
af 14 þingmönnum Vinstri grænna að gera slíkt hið sama.

Þrír þingmenn hafa verið nefndir til sögunnar sem 
andstæðingar Icesave; Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, Lilja 
Mósesdóttir og Ögmundur Jónasson. Lilja segist ekki 
vera búin að gera upp hug sinn endanlega. Verði settir 
nægilega góðir fyrirvarar við málið gæti hún hugsað sér að 
styðja það. Hin tvö hafa ekki tjáð sig frekar um málið.

Fyrirvarar forsenda stuðnings
Frumvarp ríkisstjórnarinnar er nú í nefndum og þar er 
verið að vinna að því að setja einhvers konar fyrirvara við 
málið. Það sem helst hefur verið nefnt til sögunnar í því 
efni er virkara endurskoðunarákvæði. Það þykir óljóst í 
núverandi samningi hvort Íslendingar geti tekið samning-

inn upp og á því þurfi að skerpa.
Fleiri fyrirvarar hafa verið nefndir til sögunnar, meðal 

annars um friðhelgi íslenskra eigna og ákvæði um endur-
skoðun komi til þess að lægra hlutfall endurheimtist af 
eignum Landsbankans er gert er ráð fyrir í samningnum. 
Einnig verði að gera ráð fyrir að lagaumhverfið geti breyst 
og er þá horft sérstaklega til neyðarlaganna, en lögmæti 
þeirra hefur verið véfengt.

Líkur á samþykkt
Ólíklegt er að frumvarpið verði samþykkt á þingi án fyrir-
vara. Með fyrirvörum sem hald er í fer það líklega í gegn. 
Það er svo önnur spurning hvað slíkir fyrirvarar þýða; 
hvort þeir hafi eitthvert gildi á endanum, eða hvort semja 
þurfi um þá.

Sú hugmynd hefur skotið upp kollinum að fresta 
frumvarpinu fram á haustið. Þannig kæmust menn úr 
skotgröfunum og gætu náð saman með stjórnarandstöð-
unni. Heimildir Fréttablaðsins herma að Sjálfstæðisflokk-
urinn muni ekki styðja málið án fyrirvara sem þýði nýja 
samninga við Breta.

Sú niðurstaða er ekki líkleg; menn munu annaðhvort 
samþykkja samninginn, með fyrirvörum sem ekki verða til 
umræðu, eða fella. Vinna nefndanna um fyrirvarana getur 
því á endanum skorið úr um hvort stjórnin lifir eða ekki. 
Það gætu því orðið örlög Vinstri grænna að koma Evrópu-
umsókn í gegnum þing en fella svo stjórnina.

ALLT LAGT UNDIR MEÐ ICESAVE

TILFINNINGAMÁL Þingmenn tóku niðurstöðu Alþingis misvel, enda klofnuðu allir flokkar nema Samfylkingin í málinu. Ljóst er að málinu er hvergi lokið í stjórnamálaflokkun-
um og tekist verður á um það eftir því sem viðræðunum vindur fram. Ríkisstjórnin stóðst fyrsta prófið en handan við hornið bíður Icesave-málið. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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SAMFÉLAGSMÁL „Það er lítil stemn-
ing fyrir skynseminni í íslensku 
samfélagi um þessar mundir,“ segir 
Borgar Þór Einarsson, ritstjóri Lög-

mannablaðsins í 
ritstjóragrein 
nýjasta heftisins. 
Greinin ber heit-
ið „Engin stemn-
ing fyrir skyn-
seminni“.

Í grein-
inni áréttar 
Borgar mikil-
vægi réttarrík-
isins, réttlátrar 

málsmeðferðar og óvilhallra dóm-
stóla. Segir hann þá einstaklinga 
fá hljómgrunn í samfélaginu sem 
bera á borð fordæmingu í forrétt, 
skyndilausnir og alhæfingar í aðal-
rétt og aftöku án dóms og laga í 
desert.

„Þeir sem eyðileggja veðsettu 
húsin sín eða hvetja fólk til lög-
brota eru ekki hetjur. Þeir sem 
ekki virða grundvallarreglur rétt-
arríkisins um réttláta málsmeð-
ferð eru það ekki heldur,“ segir að 
lokum í greininni.

Vill Borgar meina að hetjur 
Íslands séu þeir sem taka upp 
hanskann fyrir skynsemina og 
andæfa stemningunni. - vsp

Harðorð ritstjórnargrein:

Ekki stemning 
fyrir skynsemi

Reistu níðstöng
Þriggja metra hárri níðstöng hefur 
verið komið fyrir við veginn á Strönd-
um skammt frá Kaldrananesi. Stöngin 
er reist til höfuðs útrásarvíkingum og 
á hana er búið að letra ýmis konar 
níð. Samkvæmt bb.is var stöngin reist 
af hjónum sem hafa lent í hremming-
um vegna efnahagsástandsins. 

ÍSAFJÖRÐUR

EFNAHAGSMÁL Samtök Iðnaðarins 
hafa hafið ítarlega greiningu 
á áhrifum aðildar Íslands að 
Evrópusambandinu. Þetta kemur 
fram í fréttabréfi samtaka Iðnað-
arins, Íslenskur iðnaður.

  Bjarni Már Gylfason hag-
fræðingur stýrir vinnu starfs-
hóps samtakanna. Hann segir að 
vinna starfshópsins muni byggj-
ast á því að bera saman mögulega 
þróun iðnaðar á Íslandi miðað við 
að standa utan eða innan Evrópu-
sambandsins. Jafnframt segir að 
greiningin verði ítarlegri en áður 
hefur verið lagst í. Samtök Iðnað-
arins hafa ætíð stutt aðild að Evr-
ópusambandinu.  -bþa

Samtök iðnaðarins:

Greina áhrif 
aðildar

BORGAR ÞÓR 
EINARSSON

Ágúst áfram rektor 
Katrín Jakobsdóttir menntamálaráð-
herra hefur skipað Ágúst Sigurðsson í 
embætti rektors Landbúnaðarháskóla 
Íslands til næstu fimm ára. Ágúst 
hefur gegnt starfinu undanfarin fimm 
ár og var annar tveggja sem sóttu um 
embættið. 

MENNTAMÁL
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AUKAKRÓNUR

2 gallabuxur á ári 
fyrir Aukakrónur

A-kortin
Kreditkort sem safna Aukakrónum fyrir þig

Þú getur keypt þér nýjar Diesel gallabuxur að vori og hausti hjá fjölmörgum verslunum NTC
fyrir Aukakrónurnar sem safnast þegar þú notar A-kortið þitt – eða eitthvað annað sem þig 
langar í hjá samstarfsaðilum Aukakróna.

Sæktu um A-kort á www.aukakronur.is

* M.v. 150 þúsund kr. innlenda verslun á mánuði, þ.a. 1/3 hjá samstarfsaðilum. 
Sjá nánar á www.aukakronur.is.

*

33 MILLJÓNIR
Í EINU HÖGGI

Lottópotturinn er fimmfaldur og stefnir beinustu leið í 33 milljónir.
Leyfðu þér smá Lottó!
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SPOTTIÐ

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Umræðurnar um Evrópu-
sambandsaðildina voru 
merkilegar fyrir þá sök 
að lítið fór fyrir efnisleg-

um röksemdafærslum með og á móti 
aðild. Þær snerust mest um hverjir 
ættu að taka ákvörðunina, hvenær 
og með hvaða hætti. Allt nauðsynleg 
og gild umræðuefni. Kjarna málsins 
hefði þó mátt gefa meiri gaum.

Allt um það er ánægjulegt að nú 
liggur fyrir að látið verður reyna á 
hvort viðræður um aðildarumsókn-
ina leiða til þeirrar niðurstöðu sem 
meirihluti þjóðarinnar getur fallist 
á. Með þessari ákvörðun er stigið 
skref sem líta verður á sem rökrétt 
framhald af þeirri hugmyndafræði 

sem lá að baki 
aðild Íslands 
að Atlantshafs-
bandalaginu á 
sínum tíma.

Bandalagið er 
hins vegar ekki 
lengur sá burða-
rás í samstarfi 
Evrópuþjóðanna 
sem það var 
áður. Utanríkis-

pólitísk kjölfesta Íslands hefur 
veikst að sama skapi. Evrópusam-
bandið er þar af leiðandi eðlilegur 
og nauðsynlegur vettvangur fyrir 
Íslendinga til þess tryggja sömu 
hagsmuni og verja sömu hugsjón-

ir og lengst af hafa ráðið utanríkis-
stefnunni. Hrun gjaldmiðilsins 
gerir það svo að verkum að brýnna 
er en nokkru sinni fyrr að hraða 
því svo sem nokkur kostur er að 
launafólk og atvinnufyrirtæki  fái 
samkeppnishæfan gjaldmiðil til að 
vinna með. Evran er eini raunhæfi 
kosturinn í því efni. 

Staðreynd er að sjávarútvegur og 
landbúnaður geta ekki vegna nátt-
úrulegra takmarkana staðið undir 
auknum hagvexti. Önnur atvinnu-
starfsemi mun ekki gera það held-
ur nema hún njóti sömu samkeppn-
isskilyrða og sama stöðugleika og 
helstu viðskiptaþjóðirnar. Um þetta 
snýst hagsmunamatið.

Nýtt skref á gömlum grunni

Stjórnarandstöðuflokkarn-
ir greiddu að uppistöðu til 
atkvæði á móti umsókn-
inni. Í málflutningi for-

ystumanna þeirra kom þó fram að 
þeir væru ekki andstæðir aðildar-
viðræðum. Í því ljósi má ætla að 
stuðningur við framgang aðildar-
viðræðna geti í raun verið víðtæk-
ari en atkvæðagreiðslan ein og sér 
gefur til kynna. 

Á sínum tíma var samstaða 
þriggja flokka um kjarna utanríkis-
stefnunnar. Styrkur hennar fólst í 
þeirri samstöðu. Fyrir þær sakir er 
gagnrýni stjórnarandstöðuflokk-
anna á margan hátt skiljanleg. Það 
er ámælisvert í svo stóru máli að 
forsætisráðherra skuli ekki hafa 
gengið lengra til þess að brúa bilið 
í málinu.

Kröfur stjórnarandstöðunnar 
um úrslitavald þjóðarinnar að lok-
inni umfjöllun og ákvörðun Alþingis 
um væntanlegan samning voru bæði 
eðlilegar og réttmætar. Komi vænt-
anlegur samningur fyrst til kasta 
Alþingis mun það kosta stjórnarslit 
á þeim tímapunkti með því að VG 
getur ekki lagt samning sem það er 
á móti fyrir þingið. 

Eina haldbæra skýringin á því 
að Samfylkingin sýnist hafa keypt 
stuðning við aðildarviðræður með 
loforði um að leiða málið fram hjá 
Alþingi þegar samningurinn liggur 
fyrir felst í þessum úrslitakostum 
VG, andstæðinga málsins.

Stjórnarandstaðan hefði hins 
vegar getað sett gaffal á Samfylk-
inguna með stuðningi við aðildar-
viðræður gegn loforði um að vænt-

anlegur samningur yrði lagður fyrir 
þjóðina til úrslitaákvörðunar eftir 
umfjöllun Alþingis. Þá hefði Sam-
fylkingin þurft að velja milli tveggja 
kosta: Breiðfylkingar um málið eða 
hálfan stuðning flokks sem ætlar 
síðan að vinna gegn aðildarsamn-
ingnum þegar þar að kemur. 

Stjórnarandstaðan kaus að leiða 
Samfylkinguna ekki í þessa erfiðu 
klípu. Hvers vegna?

Ánægjulegt var að sjá tvo þing-
menn Sjálfstæðisflokksins, Ragn-
heiði Ríkharðsdóttur og Þorgerði 
Katrínu Gunnarsdóttur, halda fast 
á þeim hugsjónakyndli í utanríkis-
málum sem gengnir forystumenn 
flokksins höfðu framsýni til að 
tendra með því að hafa forystu um 
að skipa Íslandi í sveit lýðræðisþjóð-
anna í Evrópu. 

Setja mátti gaffal á Samfylkinguna

Í flestum þjóðþingum, ekki 
síst á Norðurlöndum, keppast 
menn við að ná breiðri sam-
stöðu um grundvöll utanríkis-

stefnunnar. Þannig var það einnig 
hér.

Af málflutningi margra tals-
manna VG má ráða að þeir líta svo 
á að með atkvæðagreiðslu á Alþingi 
á fimmtudag hafi þeim tekist að 
koma þessu máli aftur fyrir sig. 
Það er ekki svo. Nú tekur þetta mál 
fyrst við í fullri alvöru. Þegar við-
ræður hefjast, væntanlega í byrj-
un næsta árs, mun reyna daglega 
á ríkisstjórnina í ákvörðunum um 
framgang málsins.

Um leið og mikilvægu skrefi er 
fagnað er ástæða til að hafa nokkr-
ar áhyggjur af framhaldinu. Hjá 
því getur ekki farið að andstaða 
annars stjórnarflokksins við aðild 
hlýtur að valda margvíslegum 
erfiðleikum á þeirri för sem nú er 
hafin. Hætt er við að þau fótakefli 
verði að stærri pólitískum viðburð-
um en efni standa til vegna þess að 
þeir munu öðrum þræði snúast um 
líf ríkisstjórnarinnar.

Utanríkisráðherra er því vandi 
á höndum. Umsókn dugar skammt 
ef ekki ríkir gagnkvæmt traust á 
málsmeðferðinni sem líklegt er til 
að leiða til ásættanlegrar niður-

stöðu. Vegvísirinn sem utanríkis-
nefnd undir farsælli stjórn Árna 
Þórs Sigurðssonar tók upp eftir til-
lögu stjórnarandstöðunnar er mik-
ilvæg umgjörð um þann feril.

Þetta mál er hins vegar af þeirri 
stærðargráðu að á einhverju 
stigi kann að vera nauðsynlegt 
að breikka samstöðuna með þjóð-
stjórn. Ríkisstjórnin var mynduð 
til að herða á hugmyndafræðileg-
um ágreiningi. Aðstæður kalla hins 
vegar á hugmyndafræðilega sátta-
viðleitni. Framganga þessa máls 
mun þegar á líður kalla enn frekar 
á viðleitni í þá átt. Spurningin er: 
Tekur einhver forystu þar um?

Framhaldið kallar á samstöðu

E
fnahagskrísan er birtingarmynd annars mun alvarlegri 
vanda, skorts á öflugum leiðtogum með heilbrigt gildis-
mat og framtíðarsýn. 

Stjórnir og stjórnendur fyrirtækja hafa of lengi ein-
blínt á skammtímagróða að því er virðist oft á kostnað 

skynsemi og siðferðis. Stjórnmálamenn horfa því miður oftast 
til skamms tíma og einblína á næsta prófkjör eða kosningar og 
virðast á köflum huga meira að eigin hag og flokksins, en að hag 
þjóðarinnar. Embættismenn og stofnanir hafa horft í gegnum 
fingur sér á óæskilega og hugsanlega ólöglega hegðun aðila sem 
þó áttu lögum samkvæmt að sæta opinberu eftirliti og viðurlög-
um við brotum. Allt gerðist þetta með aðstoð sérfræðinganna, 
endurskoðenda og lögfræðinga sem ýmist hönnuðu eða blessuðu 
hvern gjörning.

En nú eru nýir tímar og íslenska þjóðin kallar eftir forystu, 
framtíðarsýn og heilbrigðum gildum. Níu mánuðum eftir algjört 
hrun íslensks efnahagslífs, þá bólar ekki á þeirri forystu á vett-
vangi stjórnmálanna og greina má bresti í samfélagssáttmálan-
um sem gætu hæglega ágerst. Viðskiptalífið er verulega laskað 
og þeir sem enn standa eru ýmist önnum kafnir í bráðaaðgerðum 
eða enn við sama heygarðshornið að skara eld að eigin köku. Sér-
fræðingarnir hafa margir hverjir tekið sæti í skilanefndum og 
eru ekki líklegir til forystu í þágu samfélagsins, enda tímakaupið 
ekki eins gott.   

Íslenska þjóðin kallar eftir leiðtoga, okkar eigin Obama, sem 
gefur þjóðinni von og leiðir hana úr krísunni. Slíkur leiðtogi virð-
ist ekki vera í augsýn. En svarið er heldur ekki að finna í ein-
hverri einni manneskju sem drýgir hetjudáð, svarið er að finna 
hjá þjóðinni sjálfri og nýrri hugsun í forystu. Við hljótum að vera 
sammála um að læra af mistökum fortíðar og leita leiða til að 
sameinast um framtíð og gildismat sem hugnast okkur öllum, 
færir okkur von og gefur okkur kraft til að framkvæma á ný. Við 
verðum að sameina kraftinn sem nú er að finna víða í grasrótinni 
og skapa farveg fyrir samstillt átak þjóðarinnar, átak sem skilar 
heilbrigðu og áhugaverðu samfélagi til framtíðar. 

Við stöndum frammi fyrir krefjandi verkefnum og sú nálgun 
og það hugarfar sem skóp vandann er ekki líklegt til að leysa 
hann. Við þurfum nýja nálgun. Við verðum að hætta að velta því 
fyrir okkur HVER hefur rétt fyrir sér og spyrja frekar HVAÐ 
er rétt fyrir þjóðina.

Það eru hugrakkir einstaklingar eins og Ragnheiður Ríkharðs-
dóttir og Siv Friðleifsdóttir sem vekja von um að þrátt fyrir allt sé 
til fólk sem setur þjóðarhag ofar þröngu flokksræði. Þær fylgdu 
sinni sannfæringu í atkvæðagreiðslunni um aðildarviðræður 
þrátt fyrir að aðrir létu undan þrýstingi og greiddu atkvæði sér 
þvert um geð. 

Við þurfum ekki einn leiðtoga sem drýgir hetjudáð, við þurfum 
marga leiðtoga sem starfa af einlægni þvert á flokkadrætti og 
sýna umheiminum hvers lítil þjóð er megnug þegar hún stillir 
saman strengi. 

Íslenska þjóðin kallar eftir leiðtoga.

Ný hugsun
í forystu

HALLA TÓMASDÓTTIR SKRIFAR
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Þ
að sem olli fjármálahrun-
inu á Íslandi var ekk-
ert annað en óstjórnleg 
græðgi í sambland við 

algera blindni,“ segir Jón Ólafs-
son athafnamaður. Hann tapaði 
litlu sem engu í hruninu hérlend-
is, enda fluttur af landi brott árið 
1998 og búinn að selja Norðurljós 
og aðrar eignir hér á landi árið 
2003.

„Það eina sem ég átti voru ein-
hverjir peningar í stofnbréfum 
í Sparisjóðnum í Keflavík. Ég 
átti engin hlutabréf á Íslandi. Ég 
hugsaði stundum, hvað er að mér, 
af hverju tek ég ekki þátt í þessu 
mikla ævintýri. Þegar upp er stað-
ið sé ég hversu lánsamur ég var að 
láta það eiga sig,“ segir Jón.

„Það hlýtur að vera gífurlega 
erfitt að vera útlagi í sínu eigin 
landi. Það eru mikil lífsgæði að 
geta gengið um í miðbæ Reykja-
víkur og annars staðar á Íslandi 

og mætt jákvæðu og elskulegu 
viðhorfi. Það er eitthvað sem 
útrásarvíkingarnir eiga erfiðara 
með,“ segir Jón.

Grunnurinn að hruninu var 
lagður með sölu Landsbankans 
og Búnaðarbankans, sem Jón 
kallar einkavinavæðingu Davíðs 
Oddssonar, þáverandi forsætis-
ráðherra. Ekki verði betur séð 
en að helmingaskiptareglan hafi 
verið allsráðandi, og að ákveð-
ið hafi verið fyrirfram að þeir 
sem fengju að kaupa bankana 
gætu gert það með lánsfé hvor 
frá öðrum.

„Þarna byrjar ævintýrið, þessi 
ótrúlega vitleysa. Ég heyrði reglu-
lega í fólki úr viðskiptalífinu í 
Bretlandi á útrásarárunum, sem 
spurði mig hvernig stæði á því að 
Íslendingar væru að kaupa allt á 
Englandi. Ég sagði þeim að þetta 
væru bara duglegir strákar sem 
vildu gera góða hluti. „En þetta er 

allt rusl sem þeir eru að kaupa,“ 
sagði þetta fólk við mig. „Þeir 
eru að kaupa allt sem við hinir 
viljum ekki.“ Ég hélt þá að þetta 
væri ekki alveg svona, en það má 
spyrja sig í dag hvort það hafi 
verið eitthvað til í þessu. Auðvit-
að tengdist þetta líka viðskipta-
módelinu, en þeir voru að kaupa 
allt of mikið af félögum sem voru 
ekki í lagi,“ segir Jón.

„Fyrir utan einkavinavæð-
inguna var það eftirlitshlutverk 
ríkisstjórnarinnar og eftirlits-
stofnana sem helst klikkaði. Það 
virðast allir hafa sofið á verðin-
um. Það er skrítið þegar maður 
horfir á stöðuna, að það er eins og 
Davíð Oddsson hafi verið búinn að 
missa tiltrú allra sem skiptu máli 
eftir að hann fór yfir í Seðlabank-
ann. Hann segist alltaf hafa verið 
að vara menn við, en það hlustaði 
enginn á hann. Ekki einu sinni 
hans eigin flokksmenn.“

Sammála Davíð um dómstólaleið
Þjóðin vann verðskuldaðan sigur 
þegar hún felldi ríkisstjórn Sjálf-
stæðisflokks og Samfylkingar með 
búsáhaldabyltingunni, segir Jón. 
Ekki hafi verið annað í stöðunni 
en að kjósa Jóhönnu Sigurðardótt-
ur og Steingrím J. Sigfússon til 
að leiða nýja ríkisstjórn. Þau séu 
bæði gegnheil og skuldi engum 
neitt. Nú sé hins vegar komið að 
þáttaskilum sem geti valdið því að 
ríkisstjórnin þurfi að fara frá. Þau 
þáttaskil séu vegna Icesave-samn-
ingsins.

„Í gegnum tíðina var það stefn-
an að láta alltaf mál þar sem kraf-
ist er fébóta af ríkinu fara fyrir 
dóm, það var aldrei samið. Þótt 
um væri að ræða réttlætismál 
var formið alltaf það sama, að 
fara með málið fyrir dómstóla og 
fá þeirra úrskurð um hvað bæri 
að greiða hverjum. Þá leið ætti 
að fara í Icesave-málinu, enda 
er samningurinn að mínu mati 
ákaflega óheppilegt og óvandað 
plagg.“

Davíð Oddsson, fyrrverandi for-
sætisráðherra og seðlabankastjóri, 
sagði í þættinum Málefninu á Skjá 
einum í vikunni að hann teldi rétt 
að Alþingi felldi Icesave-samn-
inginn. Þá gætu breska og hol-
lenska ríkið einfaldlega sótt sinn 
rétt fyrir dómstólum hér á landi. 
Jón viðurkennir að með orðum 
sínum sé hann búinn að skipa sér 
í lið með Davíð, manninum sem 
hann eldaði grátt silfur við árum 
saman.

„Eins merkilegt og það er þá 
er ég algerlega sammála Davíð. 

Það á að dæma í þessu máli. Ég 
hvet alþingismenn til þess að fella 
Icesave-samninginn. Það getur 
aðeins haft það í för með sér að 
það verði annaðhvort samið betur 
eða að það verði farin þessi dóm-
stólaleið.“

Þurfa að mynda vinnustjórn
Það er umhugsunarefni nú þegar 
þjóðin stendur á slíkum tímamót-
um hvort það sé rétt að láta örfáa 
einstaklinga bera ábyrgð á upp-
byggingunni sem þarf að eiga sér 
stað, að mati Jóns. 

„Ef Alþingi gerir það sem þarf 
að gera og fellir Icesave-samning-
inn er það eina rétta í stöðunni að 
ríkisstjórnin víki og skipuð verði 
þjóðstjórn. Það þurfa allir að 
standa saman að því að rétta land-
ið við. Það á ekki að vera á ábyrgð 
þeirra tveggja einstaklinga sem 
eru að gera sitt besta til þess núna. 
Þetta er stærra mál en svo.“

Jón óttast ekki að slík þjóðstjórn 
verði ávísun á aðgerðalitla stjórn, 
og ákvarðanir einkennist frekar 
af pólitískum málamiðlunum en 
röggsemi. Pólitíkin verði einfald-
lega að víkja. Stjórnmálamenn 
verði að mynda vinnuþjóðstjórn 
til að leggja grunninn að framtíð-
inni.

„Þjóðstjórnin þarf ekki að stýra 
landinu í langan tíma, en þetta er 
nauðsynlegt til þess að allt póli-
tíska litrófið beri á því ábyrgð að 
koma okkur úr því ástandi sem 
við erum í núna, og inn í bjartari 
framtíð. Þarna er ég ekki að gera 
lítið úr þeirri ríkisstjórn sem nú 
situr, ég tel verkefnið einfaldlega 

Þingmenn verða að fella Icesave
Eftir að hafa eldað grátt silfur við Davíð Oddsson árum saman er Jón Ólafsson athafnamaður kominn í þá sérkennilegu stöðu 
að vera sammála sínum forna fjandmanni í máli sem skekur íslensku þjóðina. Hann sagði Brjáni Jónassyni hvers vegna þing-
menn ættu að fella Icesave-samninginn, og hvers vegna hann telur þjóðstjórn einu fýsilegu leiðina til að byggja upp eftir hrunið.

ORÐSPOR ÍSLANDS ÓLASKAÐ Jón Ólafsson segir orðspor Íslands ekki hafa beðið hnekki, þó að orðspor íslenska fjármálageirans sé verulega laskað. Landið hafi fengið gríðarlega auglýsingu, þó með neikvæðum for-
merkjum sé, og heimurinn allur viti nú af þessari litlu eyju í norðurhöfum. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Jón Ólafsson hefur verið kenndur við ýmis fyrirtæki í gegn-
um tíðina, til dæmis Norðurljós og Skífuna, enda komið 
víða við í íslensku viðskiptalífi síðustu áratugina. 

Undanfarið hefur Jón beint kröftum sínum að því að 
selja íslenskt vatn undir merkjum Icelandic Glacial í gegn-
um fyrirtækið Icelandic Water Holding, þar sem hann er 
stjórnarformaður.

Jón, sem er 54 ára gamall, er líklega þekktastur 
fyrir að byggja upp Skífuna, sem sameinaðist Íslenska 
útvarpsfélaginu og Sýn sumarið 1999 í fjölmiðlarisanum 
Norðurljósum.

Skífan varð til upp úr lítilli plötubúð í Hafnarfirði sem 
Jón keypti skömmu eftir tvítugt. Í framhaldinu lét hann til 

sín taka í plötuútgáfu og stóð fyrir tónleikahaldi. Upp úr 
þeirri samsuðu spratt Skífan.

Jón hefur komið að fjölmörgum öðrum fyrirtækjum, átti 
til dæmis stóran hlut í Íslenskum aðalverktökum, og var 
í svokölluðum Orca-hópi, sem átti ráðandi hlut í Fjárfest-
ingabanka atvinnulífsins, sem síðar rann inn í Íslands-
banka.

Jón hefur sjálfur upplýst að hann hafi komist í ónáð hjá 
Sjálfstæðisflokknum árið 1990 þegar hann hafi neitað að 
ráða sjónvarpsstjóra sem hafi verið forystumönnum flokks-
ins þóknanlegur. Síðan hefur hann með hléum átt í úti-
stöðum við hóp sem var í innsta kjarna Sjálfstæðisflokksins 
um tíma, innan jafnt sem utan dómsalanna.

NEITAÐI AÐ RÁÐA SJÓNVARPSSTJÓRA SJÁLFSTÆÐISMANNA
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svo stórt og mikið að það er heppi-
legra að koma þessu fyrir með 
þessum hætti,“ segir Jón. 

Spurður hver ætti að stýra slíkri 
vinnustjórn segir hann það sam-
komulagsatriði fyrir stjórnmála-
mennina. Í ljósi úrslita alþingis-
kosninga teljist líklega eðlilegt 
að Samfylkingin leiði slíka stjórn, 
en það sé ekki sitt að velja menn í 
embætti.

„Almenningur hefur sjaldan 
staðið jafn vel saman og núna. Það 
er meðbyr sem við eigum að nota. 
Þessi þjóð er ótrúlega dugleg, svo 
kraftmikil og klár. Hún sást ekki 
fyrir í þessu nýjasta ævintýri, en 
það er engin spurning að ef sam-
staða næst um þjóðstjórn þá munu 
allir snúa bökum saman.“

Jón er heitur Evrópusinni og 
fagnar því að ákveðið hafi verið 
að sækja um aðild að Evrópusam-
bandinu á Alþingi á fimmtudag. 
Hann segist enn þeirrar skoðunar 
að það hafi verið mistök að ganga 
ekki alla leið fyrir fimmtán árum 
og semja um aðild að Evrópusam-
bandinu frekar en að undirrita 
samning um Evrópska efnahags-
svæðið.

Helstu verkefni þjóðstjórnar 
væru að koma Íslandi út úr Ice-
save-samningnum, endurreisa 
bankana og gefa í svo neysla auk-
ist og kapítalíska kerfið stöðvist 
ekki. Enn er von á mun fleiri upp-
sögnum og gjaldþrotahrinan er 
rétt að byrja, segir Jón. Botninum 
verði líklega ekki náð fyrr en í lok 
árs 2009. Eitt af brýnustu verkefn-
unum segir Jón þó vera að taka á 
fasteignavandanum.

Þarf að afskrifa fasteignaskuldir
„Það er ótrúlegur fjöldi fólks sem 
er komið í þá ömurlegu stöðu að 
það á ekki krónu í húsnæðinu sínu, 
og skuldar jafnvel meira en and-
virði eignarinnar. Það þarf að fara 
í afskriftir, það er svo einfalt. Á 
þessu byrjuðu Bandaríkjamenn í 
upphafi kreppunnar, en þessi hús-
næðisvandi er síðastur í röðinni 
hér.“

Talsvert hefur verið rætt um 
afskriftir, og hefur Framsóknar-
flokkurinn til að mynda barist 
fyrir því að 20 prósent skulda 
heimila og fyrirtækja verði 
afskrifaðar. Jón segir aðferðina 
eða endanlega krónutölu afskrifta 
ekki stærsta málið til að byrja 
með. En afskriftirnar muni fara 
fram.

„Það má skoða dæmið út frá 
manni sem á fasteign, og skuldar 
100 prósent í henni. Á bankinn að 
taka fasteignina af þessum manni, 
og selja hana einhverjum öðrum 
með talsverðum afföllum, og láta 
upphaflegan eiganda fara á haus-
inn? Eða á að fella niður hluta af 
skuldunum strax svo eigandinn 
geti haldið áfram að borga og búa 
í fasteigninni? Það þarf alltaf að 
afskrifa hluta af skuldinni, spurn-
ingin er bara hver nýtur þess, eig-
andinn eða einhver sem vill kaupa 
fasteignina.“

Orðspor Íslands ekki beðið hnekki
Eftir hrun fjármálakerfisins er  
Ísland á allra vörum, í það minnsta 
í hinum vestræna heimi. Jón hefur 
verið óþreytandi að koma íslenska 
vatninu á markað erlendis í gegn-
um fyrirtækið Icelandic Water 
Holding. Hann segir orðspor 
landsins langt frá því að vera jafn 
skaddað og ýmsir telji.

„Ég held að það sé hægt að full-
yrða að orðspor Íslands hafi ekki 
beðið hnekki. Við höfum hins 
vegar fengið gríðarlega auglýs-
ingu, þó hún sé með neikvæðum 
formerkjum. Það þýðir samt að 
sama hvar ég kem í heiminum vita 
menn allt um Ísland, sem var ekki 
áður. Ímynd Íslands hefur ekki 
breyst, Ísland er ennþá „svalt“ 
í augum fólks, og það vorkennir 
okkur vegna hrunsins. Hins vegar 
hefur orðspor íslenska viðskipta-
lífsins laskast verulega, og aðal-
lega fjármálageirans.“

Jón segir það altalað í Bretlandi 
að bresk stjórnvöld hafi farið mjög 
illa með þessa litlu eyju norður í 
höfum. Þar geri menn sér grein 
fyrir því að eftirlitsstofnanir þar 
hafi klikkað, ekki síður en hér. Það 
sé engin afsökun fyrir eftirlits-
stofnanir í Bretlandi að íslenska 
Fjármálaeftirlitið hafi klikkað.

Hefur enn taugar til Skífunnar
Jón var ásamt umboðsfyrirtæk-

inu William Morris einn þeirra 
sem sóttust eftir því að kaupa 
Senu þegar fyrirtækið var selt 
síðla vetrar. Það kom kannski ekki 
mikið á óvart því Jón byggði upp 
kjarnann í fyrirtækinu, og var 
löngum kenndur við Skífuna, sem 
nú er hluti af Senu. 

Jón varð fyrir gífurlegum von-
brigðum með hvernig haldið var 
utan um söluna. Leikreglurn-
ar hafi ekki verið sanngjarnar. Í 
framhaldinu hafi komið til greina 
að hann myndi á ný hasla sér völl í 
afþreyingarbransanum hér á landi 
með stofnun nýs fyrirtækis.

„Ég reikna samt ekki með að 
af því verði. Ég segi kannski ekki 
að mér þætti það ósiðlegt, en ég 
byggði þetta fyrirtæki upp á sínum 
tíma og vil ekki fara að vinna gegn 
því núna,“ segir Jón.

„Þetta er kannski ekki sama 
fyrirtækið og það var, en mér er 
samt ekki sama um það.e

Ef frásagnir af vatnsútflutningi Jóns 
eru undanskildar hefur hann hvað 
oftast komist í fréttirnar hér á landi á 
undanförnum árum vegna dómsmála 
sem hann hefur staðið í. 

Frægt er orðið hvernig hann fór í 
mál við Hannes Hólmstein Gissurar-
son fyrir ummæli sem féllu á vef 
Hannesar. Þrátt fyrir að dómur hafi 
fallið Jóni í hag ytra er niðurstaða 
þess máls sú að Jón getur ekki 
gengið að Hannesi þar sem Hannesi 
var ekki birt stefna með réttum hætti 
af breskum stjórnvöldum. Jón hefur 
því hafið málaferli gegn breskum 
stjórnvöldum þar sem hann krefst 
milljónatuga vegna mistakanna.

Jón hyggst einnig stefna íslenska 
ríkinu eftir að skattamáli á hendur 
honum var vísað frá dómi nýverið. 
Hann segir að það kæmi sér ekki 
á óvart ef það mál væri allt runnið 

undan rifjum Davíðs Oddssonar, 
fyrrverandi forsætisráðherra.

„Það virðist vera eins og Davíð hafi 
ákveðið að hjóla í mig og Jón Ásgeir 
[Jóhannesson]. Hvað mig varðar held 
ég að hann hafi gert það vegna þess 
að hann hafi fundið að ég átti gott 
samstarf við aðra en Sjálfstæðisflokk-
inn. Eina leiðin sem hann gat fundið 
til að loka á þau tengsl var að gera 
mig að glæpamanni, skattsvikara. Þá 
vildi enginn koma nálægt mér.“

Í máli sínu gegn íslenska ríkinu 
mun Jón krefjast þess að staðfest 
verði að lögheimili hans hafi verið 
fært til Bretlands árið 1998, og hann 
því skattskyldur þar í landi frá þeim 
tíma. Skattamálið á hendur Jóni sner-
ist um lögheimilið, og hvenær það 
var flutt frá Íslandi.

Jón segir að þegar allt hafi verið 
talið til hafi upphæðin sem ágreining-

urinn snérist um komist í 361 milljón 
króna. Þetta kallaði Davíð Oddsson 
„langmesta skattsvikamál sem upp 
hefur komið í sögu þjóðfélagsins“ í 
viðtali við Morgunblaðið. 

„Enda fór ég í meiðyrðamál við 
hann og vann það mál,“ segir Jón.

„Það var afskaplega einkennilega 
að þessu máli staðið. Málið snerist 
um tæknilegt atriði sem ég fór yfir 
með endurskoðendum mínum. Þegar 
yfirvöld eru ekki sammála tækni-
legum útfærslum skrifa þau yfirleitt 
kurteislega orðuð bréf, þau fara ekki 
með tugi manna í húsleit, og gæta 
þess að láta Morgunblaðið og Ríkis-
sjónvarpið vita svo fjölmiðlamenn 
verði örugglega á staðnum þegar 
húsleitin hefst. Það eru ekki venjuleg 
vinnubrögð. Það mál má skýra á 
einfaldan hátt með einni setningu: Ég 
varð fyrir mannorðsmorði.“

Stefnir íslenska og breska ríkinu
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M
ér finnst ég breyt-
ast alveg óskaplega 
lítið,“ segir Mar-
grét Hannesdóttir 
hlæjandi en hún er 
næstelsti núlifandi 

Íslendingurinn og varð 105 ára síðast-
liðinn miðvikudag. „Ég veit að árin 
færast yfir mann eins og alla aðra en 
mér finnst ég alltaf vera í sömu spor-
unum.“

Margrét fæddist og ólst upp að 
Núpsstað í Vestur-Skaftafellssýslu. 
Hún flutti til Reykjavíkur 27 ára en 
á Núpsstað býr enn Filippus bróð-
ir hennar sem verður hundrað ára á 
árinu. Margrét er elst tíu systkina en 
fimm eru látin. „Ég var 21 árs þegar 
ég fór fyrst til Reykjavíkur og var 
vetur á saumaverkstæði,“ útskýrir 
Margrét sem bjó þó áfram á Núps-
stað. „Það var svo margt heima að ein-
hver varð að fara að heiman, það var 
ekkert að gera fyrir allt fólkið,“ segir 
Margrét en þegar hún fór að heiman 
bjuggu öll tíu systkinin að Núpsstað.

Hringbrautin ysta gatan
Margréti fannst mikil viðbrigði að 
koma til Reykjavíkur en segist hafa 
vanist því eins og hverju öðru. Mar-
grét segir að á þeim tíma hafi Hring-
brautin verið ysta gatan í bænum og 
fyrir utan hana hagar og mýrar þar 
sem skepnum var beitt. Þegar Margrét 
er spurð út í það hvernig Reykjavík 
hafi verið á þessum árum segir hún: 
„Æi, það var afskaplega mikil fátækt í 
Reykjavík eins og annars staðar. Allir 
börðust í bökkum, verkföll voru tíð og 
menn höfðu lítið að gera.“

Fljótlega eftir að Margrét kemur 
til Reykjavíkur kynnist hún eigin-
manni sínum, Samúel Kristjánssyni 
sjómanni og eignuðust þau fimm börn 
á tólf árum. Bjuggu þau fyrst á Þórs-
götunni sem Margrét segir að hafi 
verið heldur utan við bæinn á þeim 
tíma. Árið 1941 ákveða hjónin að flytj-
ast með börnin á Langholtsveginn þar 
sem Margrét býr enn þann dag í dag 
en hún segir að þá hafi það verið úti í 
sveit og að húsið hafi verið umkringt 
sumarbústöðum.

Aldurinn hefur ekkert að segja
„Mér finnst gott að vera hér,“ segir 
Margrét og bætir við að ástæðan sé 
helst sú að fjölskyldan byggði húsið 
sjálf. „Í þá daga hafði fólk engin efni á 
því að taka smiði. Allir gerðu það sem 
þeir gátu sjálfir en fengu náttúrulega 
menn til að leggja vatn og rafmagn. 
Allt handverk gerðu menn sjálfir. Ég 
þiljaði þetta til dæmis,“ segir Margrét 
og bendir á eitt af gulrósóttu hornun-
um í eldhúsinu á Langholtsveginum. 
„Ég hjálpaði bóndanum þegar ég var 
ekki að sýsla við krakkana og matinn, 
og var handlangari hjá honum,“ segir 
Margrét og hlær innilega.

Margrét segir að þegar Lang-
holtsvegurinn var að byggjast hafi 
nágrannarnir allir þekkst en svo sé 
ekki í dag. „Nú er gamla fólkið dáið, 
farið á elliheimili eða í burtu og nýtt 
fólk komið í staðinn en ég þekki fátt af 

Finnst ljómandi að búa ein
Margrét Hannesdóttir varð 105 ára á miðvikudaginn en hún er næstelsti núlifandi Íslendingurinn. Hún tók á móti Mörtu Maríu 
Friðriksdóttur á heimili sínu á Langholtsveginum í vikunni þar sem hún hefur búið í tæp sjötíu ár. Nú býr Margrét þar ein en á 
fjölskyldu og vini sem heimsækja hana daglega. Hún ræðir um árin hundrað og fimm, breytingar, fjölskylduna og ferðalög.

Á FERÐINNI Margrét fór í lagningu í tilefni afmælishalds sem verður í kvöld með fjölskyldu og vinum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FRÍSK OG Á FÓTUM Margrét Hannesdóttir er ern og ber aldurinn vel. 
Hún býr enn í húsinu sem hún hefur búið í síðustu  sjötíu árin.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SAUMAÐI OG VERKAÐI FISK Þau eru orðin mörg handtökin hennar Margrétar. Hún saumaði mikið en hefur dregið úr því 
með árunum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ef maður 
er frískur 
og á fótum 
er alveg 
sama hver 
aldurinn 
er. Hann 
hefur 
ekkert að 
segja.

því. Í dag er enginn samgangur eins 
og var þá,“ segir Margrét sem býr 
ein í dag þó alla daga komi einhver 
í heimsókn til hennar. „Mér finnst 
alveg ljómandi að búa ein. Ef maður 
er frískur og á fótum er alveg sama 
hver aldurinn er. Hann hefur ekkert 
að segja.“

Gekk til Reykjavíkur
Margrét var heimavinnandi húsmóð-
ir, gekk til Reykjavíkur með börnin til 
að fara í búðir og hélt líflegt heimili 
en eftir að börnin voru uppkomin hóf 
hún vinnu í fiski. „Mér fannst gaman 
að vinna úti. Núna vilja Íslendingar 
ekki vinna í fiski því þeim finnst það 

ekki nógu fínt fyrir sig,“ segir Mar-
grét brosandi. „Mér fannst það alveg 
ljómandi.“

Margrét segist heimsækja Núpsstað 
hvert sumar og að henni finnist hún í 
hvert skipti vera komin heim. En hefur 
hún farið til útlanda? „Já, já, maður 
fór þetta nú. Fyrst fór ég með bónd-
anum til Englands. Þá tóku sjómenn-
irnir konurnar með sér í túr á togar-
anum. Seinna hef ég flogið,“ útskýrir 
Margrét sem vill langt um heldur 
vera á Íslandi og á Langholtsvegin-
um innan um stóla, borð og myndir 
sem hún hefur í gegnum árin saumað 
út og geymir í öðrum enda stofunnar 
þar sem sólin nær ekki til.
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Forsíðumynd Vilhelm Gunnarsson, tekin á Grænlandi
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Þ
að er fátt skemmtilegra 
en gott skíðafrí með fjöl-
skyldu eða vinum, þar sem 
dögunum er eytt í brekk-

unum og kósíheit, og góður matur og 
„aprés-ski“ stemning taka við á kvöld-
in. Ítölsku alparnir hafa verið einstak-
lega vinsælir hjá Íslendingum undanfar-
in ár en Úrval-Útsýn hefur boðið upp á 
ferðir þangað á staði eins og Madonna 
og Selva. 

Næsta vetur kynnir ferðaskrifstof-

an hins vegar til sögunnar nýjan 
áfangastað, bæinn Davos í Sviss.  
Þessi fallegi bær hefur boðið upp 
á skíðaiðkun allt frá átjándu öld og 

er einn sá þekktasti í Sviss. Skíðaferðir 
hófust til Davos í lok 18 aldar og því er 
óhætt að segja að Davos sé gamalgró-
inn skíðabær og hann er einn sá stærsti 
og þekktasti í Sviss. Davos liggur í um 
1.500 metra hæð yfir sjávarmáli og þar 
er hægt að skíða upp í tæplega 3.000 
metra hæð. Brekkurnar eru mjög fjöl-

breyttar og eru fyrir alla, byrjendur og 
þá sem eru lengra komnir. Skíðagöngu-
brautir eru einnig mjög skemmtilegar 
og fjölbreyttar. 

Það er ekki hægt að skella sér í skíða-
frí án þess að smakka á ljúffengu fondue 
eða raclette en Davos er einmitt þekktur 
fyrir fjölmörg frábær veitingahús. Eins 
og Svisslendingum sæmir er þar líka að 
finna glæsilegar verslanir og ekki úr 
vegi að skoða svissnesk úr og bragða á 
ljúffengum ostum og súkkulaði.  

SKÍÐI OG 
SVISSNESK SÆLA
Nýr áfangastaður hjá Úrval-Útsýn

Gamalgróinn skíðabær  Hægt er að skíða upp í 300 metra hæð í Davos.

A
thafnamaðurinn Thor 
Guðmundsson, sem 
áður átti vinsælu ensku 
„Frog“ pöbbana í París 

opnaði sinn fyrsta vínbar í Lond-
on á síðasta ári. The Kensington 
Wine Rooms er í Notting Hill og 
býður upp á gríðarlega mikið úrval 
góðra vína ásamt ljúffengum mat 
frá Miðjarðarhafinu. Staðurinn er 
klassískur, látlaus en smart og þar 
er einnig að finna hinar sniðugu 
Enomatic vínvélar sem skammta 
um 40 mismunandi vín, við full-

komið hitastig, sem eru seld í 
glasatali. Vínlistinn er annars 
mjög frumlegur og hægt að panta 
vínflöskur á mjög hóflegu verði. 
Matseðillinn er einfaldur og góður 
og býður upp á klassíska rétti eins 
og grillaðan smokkfisk, chorizo 
pylsur með pönnusteiktum kartöfl-
um, grillaðan fisk og steikur. Stað-
urinn hefur fengið afbragðsgóðar 
viðtökur og mikið lof frá gagnrýn-
endum hjá Time Out og The Even-
ing Standard svo eitthvað sé nefnt.  
 - amb

ÍSLENSKUR VÍNBAR 
SLÆR Í GEGN Í LONDON
Kensington Wine Rooms í Notting Hill

Mikð úrval af góðum vínum  The Kensington 
Wine Rooms hefur fengið afbragðs viðtökur 
hjá bresku pressunni.

THE KENSINGTON WINE ROOMS, 127-129 KENSINGTON CHURCH STREET, NOTTING HILL OG EINNIG ER AÐ FINNA AÐDÁENDASÍÐU Á FACEBOOK.

BÓKAÐU
NÚNA

flugfelag.is

Netið
Þú færð alltaf 
hagstæðasta verðið 
á www.flugfelag.is

Þ
að er svo einfalt að finna rómantíkina í ein-
földustu hlutum. Það þarf ekkert endilega 
að fljúga til New York,  Balí eða Feneyja 
til að eiga spennandi sumarfrí heldur getur 

einföld vika úti á landi gert kraftaverk fyrir sálina. 
Það er samt farið að hljóma eins og helber klisja að 
segja: „Ég ætla að sækja Ísland heim í sumar“ þar 
sem allir, sökum kreppu, virðast vera að faðma að 
sér eigið land og dásama innanlandsferðir þessa dag-
ana. Það eru svo margir svona hlutir sem eru orðn-
ir að hálfgerðum „kreppuklisjum“. Hvort sem fólk á 
peninga eða ekki þá tala allir um innanlandsferðir, 
matjurtagarða, notuð húsgögn og bíldruslur sem er á 
vissan hátt fyndið en auðvitað á allan hátt jákvætt. Ég 
man varla eftir öðru eins sumri þegar fólk dásamar 
eigið land jafnmikið. Allir sem ég þekki eru búnir að 
vera að bruna um landið þvers og kruss, og ólíkleg-
asta fólk er orðið að háfjallageitum í alls kyns göng-
um. Enda er sumarið líka búið að leika við landann 
eftir þennan leiðindavetur og ekkert yndislegra en 
að slaka á úti í íslenskri náttúru og sumarsól. Sjálf 
skrapp ég í yndislega friðsæld Skagafjarðarins með 
vinahópi og var svo heppin að eyða löngum heitum 
dögum í að lesa úti á engi þar sem ekkert heyrðist 
nema í einstaka spóa, eða flatmaga við sundlaugar-
bakka. Góð gönguferð með smáfólki út í falda vík þar 
sem allir fundu glitrandi gimsteina var líka afar vin-
sæl leið til að eyða eftirmiðdegi. Svo enduðu kvöld-
in á góðum mat, dásemdar rauðvíni, góðu spjalli og 
kúri úti í móa. Ég vona að sumarið geymi fleiri slík-
ar stundir. 

Anna Margrét Björnsson skrifar

SUMARIÐ HEIMA



Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn
vikuferð 3.-10. janúar 2010

99.933 kr.*frá
Glæsileg gisting 
í viku með 
morgunverði.
29.734 kr aukalega 
fyrir  hálft fæði

Hotel Baobab 

sumarferdir.is

...eru betri en aðrar

- besta verðið bókast fyrst!

Verð frá:

59.900 kr.*

Kanarí í vetur

* Flug báðar leiðir með sköttum og öðrum greiðslum. 
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting. Verð miðast við að bókað sé á netinu. Ef 
bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu
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Ilulissat á Grænlandi.   Í bænum, sem er á 69. breiddargráðu á vesturstöndinni búa 4.500 manns. Ilulissat er á heimsminjaskrá Unesco.

Kajakferð í Ilulissat  Ísjakar gnæfa upp úr sjónum og ljá firðinum mikla fegurð. 

Beðið eftir strætó.  Þessir krakkar voru að koma úr kajakkeppni í Ilulissat og voru að bíða eftir strætó. 

MIÐNÆTURSÓL 

Í NORÐRI
Gænland, þetta exótíska og leyndardómsfulla land er okkar næsti nágranni en 
samt er það okkur svo framandi. Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari Fréttablaðsins, 
slóst í för með Flugfélagi Íslands til Nuuk, Narsarsuaq, Qaqartoq, Bröttuhlíðar og 
nýs áfangastaðar: Ilulissat.  



HEYRÚLLUR Í HAGA  
Hátíðin Kátt í Kjós 
verður haldin nú um 
helgina. 
  BLAÐSÍÐA 3

NÝJUNG Í FERÐA-
ÞJÓNUSTU  Ferða-
mannastrætó tekinn í 
notkun á Akureyri.
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HHEITUR REITUR Í MIÐBÆNUMEITUR REITUR Í MIÐBÆNUM
● MATURMATUR

SSVALANDI  SUMARDRYKKURVALANDI  SUMARDRYKKUR

LÚR - BETRI HVÍLD
HLÍÐASMÁRI 1
201 KÓPAVOGUR
SÍMI 554 6969
FAX 554 3100
WWW.LUR.IS
LUR@LUR.IS

www.lur.is

Úrval rúma, sófa og hvíldarstóla

10:00 – 18:00mán
fös

Opið:

lau 11:00 – 16:00

Margir litir í boði – Frábær verð í gangi



● inni&úti

Nýtt og glaðlegt torg hefur orðið til 
í miðborg Reykjavíkur sem almenn-
ingur kann greinilega að meta. Það 
er á svokölluðum Hljómalindarreit 
á bak við húsið að Hverfisgötu 24. 
Þar var fyrr í sumar hafist handa 
við að tyrfa og helluleggja en áður 
höfðu verið fjarlægðir þaðan skúrar 
og girðingar. Nú er svæðið orðið hið 
fegursta. Það laðar að borgarbúa og 
gesti sem gæða sér þar á nesti eða 
líta í bók og tónleikar og útimark-
aðir eru fyrirhugaðir um helgar á 
næstunni. 

Átakið Bjarta Reykjavík á stór-
an þátt í breytingunni. Á deili-
skiplagi er gert ráð fyrir að hótel-
bygging rísi við Hverfisgötuna en í 
ljósi þess að bið verður á stórfram-
kvæmdum var talið heillaráð að 
bæta svæðið með litlum tilkostn-
aði. Því var það fegrað með gróður-
setningu, málningu og hellum sem 
hægt er að flytja til seinna og end-
urnýta. Þetta heitir að gæða borg-
ina lífi. -gun

Glænýtt torg, fögur borg
● Á svokölluðum Hljómalindarreit hefur orðið til torg sem vakið hefur mikla lukku.

Sjálfboðaliðar frá Vaktinni og Vinnuskóla Reykjavíkur í samvinnu við Óskatré hafa 
unnið við að mála húsgaflana við torgið bak við Hverfisgötu 24 með gjafamálningu 
frá Slippfélagi Reykjavíkur.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hjartað á miðju torginu sendir hlýja 
strauma út í umhverfið. 

Súrrealískt listaverk eftir Franceseo 
Sideli, sem er Sikileyingur búsettur í 
New York. 

Skyldu þessi tvö vera að hugsa það 
sama þegar þau lentu á myndinni hjá 
Gunnari V. Andréssyni ljósmyndara? 

●HAFNFIRÐINGAR  og vinir þeirra halda Skógar- og útivistardag 
fjölskyldunnar í dag í Skógræktinni Höfðaskógi. Þar verður dag-
skrá frá klukkan 14 með setningu, Helgistund, tónlist og 
Skógar-göngu. Hægt er að grilla við Hvaleyrarvatn og heitt 
verður á könnunni í Þöll og Gildisskála hjá 
skátunum sem selja kaffi og vöfflur á 
hundrað krónur. 

Teymt verður undir börnum í gerð-
inu við Sörlastaði milli klukkan 15 og 16 
í boði Íshesta og Sörla.

Gróðurinn er fjölskrúðugur í Höfðaskógi. þar 
er rósagarður með yfir 100 rósayrkjum og trjásafn 
með meira en 200 tegundir trjáa og runna. 

Gaman saman

●NYTJAHLUTIR  eftir 24 höfunda verða á Sýningu handverks og 
hönnunar sem ber heitið Einu sinni er … og verður opnuð í Bryggjusal 
Edinborgarhússins á Ísafirði næsta miðvikudag, 22. júní.

Hugmyndin var að hvetja til nýsköpunar og 
vöruþróunar með því að stefna saman tveimur 

ólíkum listamönnum. Því voru tólf einstakl-
ingar valdir af Handverki og hönnun og hver 
þeirra valdi sér samstarfsmann af öðru sviði 
og af annarri kynslóð. 

Þema sýningarinnar er gamalt og nýtt. 
Askurinn sem hér sést nefnist Nói og er eftir 
Þorberg Halldórsson og Ara Svavarsson.

Einu sinni er …

MUNUM AÐ VÖKVA  Áríðandi er að vökva gróður í því þurra 
veðri sem verið hefur að undanförnu. Best er að vökva á morgnana 
og síðla dags.

● Forsíðumynd: Gunnar V. Andrésson  Útgáfufélag: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 
Ritstjórar: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is
Auglýsingar: Hlynur Þór Steingrímsson s. 512 5439  og Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir s. 512 5462 
Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. 

HEYRÚLLUR Í HAGA  
Hátíðin Kátt í Kjós 
verður haldin nú um 
helgina. 
  BLAÐSÍÐA 3

NÝJUNG Í FERÐA-
ÞJÓNUSTU  Ferða-
mannastrætó tekinn í 
notkun á Akureyri.
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HHEITUR REITUR Í MIÐBÆNUMEITUR REITUR Í MIÐBÆNUM
● MATURMATUR

SSVALANDI  SUMARDRYKKURVALANDI  SUMARDRYKKUR

LÚR - BETRI HVÍLD
HLÍÐASMÁRI 1
201 KÓPAVOGUR
SÍMI 554 6969
FAX 554 3100
WWW.LUR.IS
LUR@LUR.IS

www.lur.is

Úrval rúma, sófa og hvíldarstóla

10:00 – 18:00mán
fös

Opið:

lau 11:00 – 16:00

Margir litir í boði – Frábær verð í gangi

Sigurður Ámundason er 
listamaðurinn bak við 
þetta stórborgarverk á 
gafli sem snýr í vestur-
átt. Á því voru unnar 
skemmdir fyrir nokkrum 
dögum en Sigurður brást 
strax við og hóf lagfær-
ingar.
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Gæðafi skur 
úr Eyjum

Ýsa m/án roðs • Ýsuhakk • Reykt ýsa  
Saltfi sk-hnakkar • Þorskur • Gellur • Humar  
Skötuselur • Harðfi skur • Hundaharðfi skur

www.godthaab.is
pantaðu á netinu  eða 

hringdu í síma 616 1299 og við sendum þér

Þú færð fi skinn okkar einnig á eftirtöldum stöðum:
Plúsmarkaðurinn Hátúni 10b Reykjavík
Pétursbúð Ránargötu 15 Reykjavík
Gónhóll Eyrarbakka
Bændamarkaðurinn Flúðum
Minni-Borg, Grímsnesi
Stallar bændamarkaður
Vöruval Vestmannaeyjum

Blaðberinn
bíður þín

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...
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Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

„Ég byrjaði að hlaupa árið 1992. 
Fór aðeins til prufu en þetta hent-
aði mér svo vel að ég hef verið á 
hlaupum síðan,“ segir Hallgerð-
ur Arnórsdóttir, eða Gerður, sem 
tekur í dag þátt í Laugavegshlaup-
inu í fjórða sinn. Hlaupið, sem er 
55 km langt, hefst í Landmanna-
laugum og lýkur í Húsadal í Þórs-
mörk.

Gerður hefur verið í hlaupahópn-
um ÍR-skokk frá árinu 1994 og 
hefur hópurinn haldið vel saman og 
tekið þátt í ýmsum hlaupum. „Við 
fórum stutt fyrst og svo hefur þetta 
verið að smálengjast,“ útskýrir 
Gerður. Árið 1999 ákváðu svo sex-
tán úr skokkhópnum að taka þátt 
í Laugavegshlaupinu. „Þá gerði ég 
það í tilefni þess að ég yrði fimm-
tug á árinu,“ segir Gerður sem 
hefur farið hlaupið tvisvar síðan.

„Svo fannst mér tilvalið að fara 
síðasta Laugavegsmaraþonið á 
árinu sem ég yrði sextug og loka 

ferlinum þannig,“ segir hún glað-
lega. 

Þegar Gerður tók þátt í hlaupinu 
fyrst var aðeins til flokkur kvenna 
38 ára og eldri sem hún var ekki 
sátt við enda var til flokkur karla 
fimmtíu ára og eldri. Korteri fyrir 
upphaf hlaupsins var því búinn til 
flokkur kvenna fimmtíu ára og 
eldri sem Gerður keppti í ásamt 
einni erlendri konu. Í þetta sinn 
þurfti aftur að búa til nýjan flokk 
fyrir Gerði, konur 60 ára og eldri, 
þar sem hún verður eini keppand-
inn. Hún er þó ekkert að hreykja 
sér af þessum afrekum. „Mér 
finnst bara gaman að vera sextug 
og geta gert þetta,“ segir hún.

En hvernig undirbýr hún sig 
fyrir svona langt hlaup? „Ég 
hleyp um þrisvar til fjórum sinn-
um í viku, hjóla og fer í nokkrar 
fjallgöngur,“ svarar Gerður. Hún 
vonast til að geta hlaupið leiðina 
á undir átta tímum en besti tími 

hennar er sjö og hálfur tími. Þess 
má geta að metið í kvennaflokki er 
5 klukkustundir og 31 mínúta.

En er einhver hluti leiðarinn-
ar erfiðari en aðrir? „Mér finnst 
leiðin yfir sandana, áður en komið 
er að Emstrum, erfiðasti hlutinn. 
Leiðin er löng og það tekur alltaf 
við nýr og nýr hóll,“ segir Gerður 
kankvís. Hún segir þó fátt jafnast 
á við að koma niður í fagurgrænan 
Húsadalinn eftir langt og stremb-
ið hlaup.

Gerður ætlar að taka rútuna í 
bæinn strax að hlaupi loknu og úti-
lokar ekki að halda upp á afrekið 
á einhvern hátt. Það fari þó eftir 
líðaninni.

Á sunnudaginn stefnir hún svo 
aftur út úr bænum í bústað aust-
ur fyrir fjall þar sem hún ætlar að 
slaka á og láta þreytuna líða úr sér 
áður en hún heldur aftur af stað, 
nú í fjögurra daga gönguferð um 
Tröllaskaga. solveig@frettabladid.is

Bara glöð að geta þetta
Þrettánda Laugavegshlaupið er haldið í dag. Hallgerður Arnórsdóttir er ein af 342 keppendum og hleyp-
ur Laugaveginn nú í fjórða sinn. Hún er fyrsta og eina konan sem skráð er í flokk kvenna 60 ára og eldri.

ULL Í FAT  er þjóðleg keppni sem haldin verður á 

Hvanneyri í dag. Það er Ullarselið sem stendur fyrir 

keppninni sem fara mun fram í kálfafjósi Halldórsfjóss. 

Háð verður keppni í því að vinna ull í fat, frá hráefni til 

fullunninnar vöru. Keppnin hefst klukkan 13.30.

Hallgerður Arnórsdótt-
ir hleypur Laugaveg-
inn í dag ásamt 341 

öðrum hlaupara. 
Hún er fyrsta og eina 
konan í flokki kvenna 

60 ára og eldri.
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Elding Reykjavík Whale Watching
Tel: (+354) 555 3565
Online booking: www.elding.is

Komdu með hundinn í Viðey
Hundadagur 19. júlí

Kynningar frá Líflandi og Dýra- 
ríkinu frá 12:00-17:00

Hundaþjálfari verður á staðnum 
á milli 13:00 og 16:00 og svarar 
spurningum og gefur góð ráð.

ATH! Allir hundar verða að vera  
í bandi og eru á ábyrgð eiganda.

Dúnmjúkar
BRÚÐARGJAFIR

Laugavegi 176 
Sími 533 2220

www.lindesign.is

Við hjá Lín Design erum í essinu þegar kemur
að brúðkaupsgjöfum. Vörulína okkar er hönnuð
á Íslandi þar sem íslensk náttúra spilar stórt

hlutverk. Allt okkar efni er sérvalið svo úr verð-
ur vara sem gefur mýkt og hlýju. 

Brúðhjón sem eru með gjafalista hjá 
Lín Design fá gjöf frá versluninni

ef keypt er af listanum. 

Hlý og persónuleg þjónusta 

Auglýsingasími

– Mest lesið



Vinningshafar í sumarleik 
Nings:

Í vinningi A eru 50 lítrar af 
gosi frá Ölgerðinni, 3. mánaða 
kort hjá  World Class, 10.000 
króna úttekt frá Olís og frítt 
frelsi frá Tal í allt sumar.
Vinning A hlutu: 
■ Linda Dögg Jóhannsdóttir 

Drekavelli 16. 
■ Olga Sigfúsdóttir Úthlíð 9. 
■ Erling Örn Magnússon 

Dvergabakka 26. 
■ Bóas R. Bóasson Brúnastöð-

um 33. 

Í vinningi B eru 50 
lítrar af gosi frá 
Ölgerðinni, 15.000 
kr gjafabréf í Bónus, 
frítt í Laugarásbíó í 
allt sumar og Temp-
ur heilsukoddi frá 
Betra baki.
Vinning B hlutu: 
■ Ingólfur K. Guð-

mundsson Álm-
holti 11.

■ Bjarki Reynis-
son Lautasmára 
37.

■ Auður Lilja Dav-
íðsdóttir Lækja-
smára 6.

■ Elfa Björk Kjart-
ansdóttir Mosa-
rima 15. 

Glæsilegir 
vinningar

„Þetta var kreppuhugmynd. Hún 
vaknaði þegar við vorum að taka til 
í geymslunum hjá okkur fyrir tæpu 
ári og fundum þá ýmis húsgögn 
sem við höfðum safnað að okkur í 
gegnum tíðina og voru farin að láta 
aðeins á sjá. Í stað þess að láta þau 
á haugana ákváðum við að gera þau 
upp og selja,“ segir Jökull Jóhanns-
son sem ásamt Sævari Eyjólfssyni 
rekur fyrirtækið S&J Húsgögn.

„Svo vatt þetta upp á sig og við 
vorum farnir að kaupa húsgögn 
sem voru í slæmu ásigkomulagi og 
gera upp,“ segir hann. Brátt var 
fólk einnig farið að gefa þeim félög-
um gömul húsgögn eða láta þá gera 
upp fyrir sig. 

„Við erum báðir 
nokkuð handlagnir,“ 
segir Jökull inntur 
eftir því hvort þeir 
séu eitthvað mennt-
aðir á þessu sviði. 
„Svo lærði Sævar 
líka húsgagnasmíði í 
eitt ár auk þess sem 
við erum báðir mikl-
ir áhugamenn um fal-
leg húsgögn,“ bætir 
hann við.

Þegar þeir félagar 
opnuðu fésbókarsíðu 

fóru hlutirnir að rúlla fyrir alvöru. 
„Fyrr en varði vorum við komnir 
með 2.000 aðdáendur,“ segir Jökull 
en fyrirtækið stækkaði mun hraðar 
en þeir bjuggust við. „Við byrjuðum 
að gera upp í kjallaranum hjá Sæv-
ari og áður en við vissum af vorum 
við komnir með stóra vinnustofu 
og ljósmyndastúdíó,“ segir hann 
áhugasamur. Jökull er lærður ljós-
myndari og tekur myndir af hús-
gögnunum fyrir vefsíðuna.

Hingað til hafa þeir mest gert 
upp húsgögn en eru að sögn Jökuls 
í meira mæli farnir að taka gamla 
hluti og gjörbreyta þeim eftir sínu 
lagi. Einnig eru þeir með nokkrar 
hugmyndir að frumsmíði.

Jökull og Sævar 
munu sýna nokkur 
húsgögn úr sinni 
smiðju í glugga 
verslunarinn-
ar GK á Lauga-
vegi 66 næstu 
vikurnar. Auk 
þeirra mun Hulda 
Vilhjálmsdóttir sýna 
skúlptúra í glugg-
anum en hún deil-
ir vinnustofu með 
þeim félögum.

 solveig@frettabladid.is

Húsgögn í glugga 
tískuverslunar
Verslunin GK á Laugavegi mun nýta glugga sína til að sýna hönnun 
og list. Fyrstir út í glugga eru Jökull Jóhannsson og Sævar Eyjólfsson 
sem endurhanna gömul húsgögn undir nafninu S&J Húsgögn.

MENNINGARDAGSKRÁ  tileinkuð ævi og verkum Jóns Trausta verður í 

Þistilfirði á sunnudag. Hún hefst á gönguferð með leiðsögn á Öxarfjarðarheiði 

um söguslóðir Höllu og heiðarbýlisins sem er eitt af ritverkum Jóns Trausta. 

Lagt verður af stað frá sæluhúsinu á Öxarfjarðarheiði klukkan 9.30.

Sævar Eyjólfsson og Jökull Jóhannsson gera upp og endur-
hanna gömul húsgögn undir nafninu S&J Húsgögn.

 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR



  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Viltu auðga líf mitt?

Ég er 39 ára gömul kona með hreyfi hömlun sem óskar 
eftir persónulegri aðstoðarmanneskju til starfa, helst 
sem fyrst. Í boði eru dag- og kvölvaktir.

Ég þarfnast aðstoðar við fl estar athafnir daglegs lífs, svo 
sem við klæðnað, akstur í skóla og vinnu, tölvuvinnu og 
ýmis önnur verk.

Markmið aðstoðarmanneskju er að stuðla að tækifærum 
mínum til þátttöku í samfélaginu og að viðhalda og 
auka lífsgæði mín. Æskilegt er að hún hafi  bílpróf því ég 
hef eigin bíl til umráða.

Jákvæðni, sveigjanleiki og virðing er lykillinn að farsæld í 
okkar samstarfi .

Fyrirspurnir, umsóknir og ferilskrár ásamt meðmælum 
berist á netfangið: asdisjenna@simnet.is

Með fyrirfram þökk,
Ásdís Jenna Ástráðsdóttir

Auglýsingasími

– Mest lesið
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SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA
Starf verkefnisstjóra í skólamálum

Samband íslenskra sveitarfélaga hyggst ráða verkefnis-
stjóra til tímabundinna starfa vegna innleiðingar nýrra 
laga um leik- og grunnskóla, með sérstakri áherslu á 
mats- og eftirlitsþátt þeirra. Þá mun verkefnisstjóri jafn-
framt fylgja eftir sameiginlegri framtíðarsýn sambandsins, 
Félags grunnskólakennara og Skólastjórafélags Íslands 
fyrir grunnskólastarf til ársins 2020. 

Um er að ræða samstarfsverkefni með Jöfnunarsjóði 
sveitarfélaga og menntamálaráðuneyti. Verkefnisstjóri 
mun í samstarfi  við  verkefnisstjórn skipuleggja starfi ð 
sem felst m.a. í ráðgjöf og leiðbeiningum til sveitarfélaga 
um val, greiningu og samhæfi ngu á mælitækjum og 
aðferðum til þess að meta og auka gæði skólastarfs.

Krafi st er háskólaprófs sem nýtist í starfi  auk þekkingar, 
áhuga og reynslu á sviði skóla- og fræðslumála með sér-
stakri áherslu á matsfræði og stefnumótun.  Leitað er að 
einstaklingi sem hefur til að bera frumkvæði, sjálfstæði, 
hæfni í mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnu-
brögðum og forystuhæfi leika. Gott vald á íslensku máli í 
ræðu og riti og færni í öfl un, úrvinnslu og framsetningu 
upplýsinga með fjölbreyttum hætti er skilyrði, þ.m.t. ex-
cel. Góð kunnátta í ensku er nauðsynleg sem og þekking 
á a.m.k. einu Norðurlandamáli.

Verkefnisstjóri vinnur náið með starfsmönnum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga, menntamálaráðuneytis, skólaskrif-
stofum sveitarfélaga og Hagstofu Íslands meðal annarra 
að framangreindum verkefnum og tengdum málum. Ráð-
ið verður í starfi ð til tveggja ára, frá og með 1. september 
2009.

Nánari upplýsingar veitir Svandís Ingimundardóttir, 
skólamálafulltrúi, netfang: svandis.ingimundardottir@
samband.is  eða Magnús Karel Hannesson, sviðsstjóri og 
starfsmannastjóri, netfang: magnus.karel.hannesson@
samband.is, í síma 515-4900 eftir 3. ágúst.   Umsækj-
endum er bent á verkefnislýsingu ásamt frekari upplýs-
ingum um Samband íslenskra sveitarfélaga á heimasíðu 
sambandsins - www.samband.is.

Umsóknir, merktar Umsókn um starf verkefnisstjóra, 
berist eigi síðar en 9. ágúst 2009 til Sambands íslenskra 
sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík 
eða með tölvupósti á netfangið magnus.karel.hannes-
son@samband.is. 

Tónlistarkennari
Tónlistarskóli Skútustaðahrepps

Við leitum eftir áhugasömum tónlistarkennara til starfa. 
Um  er að ræða uþb. 40% stöðu. Viðkomandi þarf að 
geta kennt m.a. á píanó, fi ðlu og tónmennt.

Tónlistarskóli Skútustaðahrepps er starfræktur innan 
Grunnskóla Skútustaðahrepps sem er skóli með um 50 
nemendur. Skólarnir er staðsettur við þéttbýliskjarnann í 
Reykjahlíð. 

Í Mývatnssveit búa um 390 manns.
Við munum aðstoða við að útvega húsnæði. Möguleiki 
er á frekari atvinnu á svæðinu.

Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Skútustaðahrepps 
464-4163.

Umsóknum skal skila á skrifstofu Skútustaðahrepps, 
Hlíðavegur 6, 660 Mývatn,  fyrir 1. ágúst n.k.



Creditinfo Group hf.  |  Höfðabakka 9  |  110 Reykjavík  |  Sími: 550 9600  |  www.creditinfo-group.com

Vegna aukinna umsvifa hjá framsæknu og spennandi fyrirtæki viljum við ráða til okkar hugbúnaðarsérfræðinga. 

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR – VEFFORRITARI (asp.net)

Menntunar- og hæfniskröfur:

5, Visual Studio 2008

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR – GLUGGAFORRITARI (winform)

Menntunar- og hæfniskröfur:
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Creditinfo Group var stofna
áhættustýringar og miðlun fjárhags- og fjölmiðlaupplýsinga, þar á meðal hugbúnað og módel er auðvelda ákvörðunartöku lánveitenda. Helstu markaðir 

Creditinfo Group var valið eitt af 500 
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Umsóknir berist til umsokn@next.is

Umsóknarfrestur er til og með 1. ágúst 2009

Hæfniskröfur

· Rík þjónustulund
· Góð hæfni í mannlegum samskiptum
· Lipurð, gleði og drifkraftur til að ná árangri

next leitar að
mikilvægustu
starfsmönnunum
í verslun sína

Starfsmaður í fullt starf
og helgarstarfsfólk.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar og Orkuveitu 
Reykjavíkur:
Grafarholt - Úlfarsfell. Undirgöng, göngubrú og 
stígtengingar.
Lokaskiladagur verksins er  1. desember 2009.
Útboðsgögn verða seld á geisladiski á kr. 3.000 frá 
og með 21. júlí 2009,  í síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur. 
Opnun tilboða: 5. ágúst 2009, kl. 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur. 
12316
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/
utbod
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Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. (IGS) vill 
ráða fólk í veitingasölu í sundmiðstöð á Álftanesi. 
Vinnufyrirkomulag er vaktarvinna.

HELSTU VERKEFNI:

 Almenn afgreiðsla í veitingasölu.

 Umsjón með hádegis- og kvöldverði.

Áhersla er lögð á snyrtimennsku, þjónustulund, hæfni 
í mannlegum samskiptum, reglusemi, stundvísi og 
árvekni. Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst.

Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á vefsíðu 
okkar, www.igs.is. Nánari upplýsingar fást hjá 
starfsmannaþjónustu IGS í síma 425 0230. 
Einnig veitir deildarstjóri flugeldhúss upplýsingar 
í síma: 864 7161.

Umsóknir berist ekki síðar en 24. júlí 2009.

FRAMTÍÐARSTÖRF 
HJÁ IGS 2009

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar er 
óskað eftir umsóknum verktaka um að fá að taka þátt 
í lokuðu útboði vegna uppsteypu Austurstrætis 22, 
Lækjargötu 2 og 2b.

Verkið nefnist: Austurstræti 22, Lækjargata 2 og 2b - Uppsteypa.

Verkið felst í að steypa sameiginlegan kjallara allra húsanna sem 
er rúmlega 830 m² og 4 m djúpur. Einnig á að steypa fyrstu hæð 
Lækjargötu 2 og allar 3 hæðir bakhússins að Lækjargötu 2b. Húsið 
að Austurstræti 22 kemur tilsniðið á staðinn sem og efri hæðir 
Lækjargötu 2. Endurbygging húsanna er utan við þetta verk.

Helstu magntölur eru áætlaðar:
Mótafl etir  3.000 m2
Bendistál     180 tonn
Steypa  1.800 m³
Burðarstál      15 tonn
Lagnir í grunni      400 m

Áætlað er að framkvæmdir geti hafi st í byrjun september 2009. 
Miðað er við að framkvæmdum við uppsteypu verði að fullu lokið 
fyrir apríl lok 2010.

Forvalsgögn verða afhent frá kl. 13:00 þann 21. júlí 2009 í síma- 
og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, Tjarnargötu 11, 101 
Reykjavík.

Umsóknum skal skila eigi síðar en: kl. 13:00 þann 6. ágúst 2009 
til síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.

12317

FORVAL

   

Smíðakennari óskast til starfa vegna forfalla, veturinn 
2009 – 2010.
Um er að ræða 100% starf.

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitar-
félaga og KÍ.
Nánari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 863 4911.
Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.

www.kopavogur.is   job.is

SNÆLANDSSKÓLISNÆLANDSSKÓLI

KÓPAVOGSBÆR



Innköllun
Samkvæmt heimild í 100. gr. a. í lögum nr. 161/2002 um
fjármálafyrirtæki, sbr. þáverandi 5. gr. laga nr. 129/2008 um
heimild til fjárveitinga úr ríkissjóði vegna sérstakra
aðstæðna á fjármálamarkaði ákvað stjórn Fjármálaeftirlitsins
þann 21. mars 2009 að Fjármálaeftirlitið tæki yfi r vald
hluthafafundar Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis hf.
(SPRON) og skipaði því skilanefnd. Með lögum nr. 44/2009
varð skilanefnd SPRON að bráðabirgðastjórn. Skv. 3. mgr.
100. gr. a laga nr. 161/2002 lauk störfum
bráðabirgðastjórnar þann 23. júní 2009 er héraðsdómur
Reykjavíkur skipaði SPRON slitastjórn og hefur hún meðal
annars með höndum meðferð krafna á hendur bankanum
meðan á slitameðferð stendur.

Frestdagur er 30. október 2008 sbr. 4. mgr. 101. gr. laga nr.
161/2002 um fjármálafyrirtæki. Upphafsdagur
slitameðferðar miðast við uppkvaðningu héraðsdóms
Reykjavíkur um skipun slitastjórnar þann 23. júní 2009, sbr.
2. ml. 3. mgr. 102. gr. laga nr. 44/2009.

Hér með er skorað á alla þá sem telja til hvers kyns skulda
eða annarra réttinda á hendur SPRON eða eigna í umráðum
bankans, að lýsa kröfum sínum skrifl ega fyrir slitastjórn
bankans innan sex mánaða frá fyrri birtingu þessarar
innköllunar í Lögbirtingablaði. Kröfulýsingar skulu hafa
borist slitastjórn innan fyrrgreinds tímamarks og skal efni
þeirra vera í samræmi við fyrirmæli 2. og 3. mgr. 117. gr.
laga um gjaldþrotaskipti o.fl . nr. 21/1991.

Kröfulýsingar skulu sendar til:
Slitastjórn SPRON
Lágmúla 6,
108 Reykjavík.

Vegna áðurnefndra lagaákvæða er því beint til kröfuhafa að
í kröfulýsingu komi fram sundurliðuð fjárhæð kröfu þann
23. júní 2009.

Kröfum í erlendri mynt skal lýst í viðkomandi mynt.
Kröfuhöfum frá aðildarríkjum Evrópska efnahagssvæðisins
eða Fríverslunarsamtaka Evrópu er heimilt að lýsa kröfum á
tungumáli heimalands síns. Slíkum kröfulýsingum skal
fylgja íslensk þýðing en þó er heimilt að lýsa kröfu á ensku
án þess að þýðing fylgi. Aðrir kröfuhafar geta lýst kröfum
sínum á íslensku eða ensku.

Sé kröfum ekki lýst innan framangreinds frests gilda um það
sömu réttaráhrif og um vanlýsingu kröfu skv. 118. gr. laga
um gjaldþrotaskipti o.fl . nr. 21/1991 og telst hún því fallin
niður gagnvart SPRON nema undantekningar í 1.-6. tölulið
lagaákvæðisins eigi við.

Sérstaklega er áréttað að með því að lýsa kröfu sinni telst
kröfuhafi  hafa fallist á brottfall þagnarskyldu (bankaleyndar)
að því er varðar viðkomandi kröfu.

Hér með er boðað til kröfuhafafundar og verður hann
haldinn miðvikudaginn 17. mars 2010 kl. 10.00, að Hilton
Hotel Nordica, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík. Rétt til setu á
fundinum eiga þeir sem lýst hafa kröfu á hendur bankanum.
Á fundinum verður fjallað um skrá yfi r lýstar kröfur og
afstöðu slitastjórnar að því leyti sem hún liggur fyrir. Skrá
yfi r lýstar kröfur verður aðgengileg þeim sem lýst hafa
kröfum á hendur bankanum að minnsta kosti viku fyrir
framangreindan fund.

Nánari upplýsingar um kröfulýsingar og meðferð krafna
munu gerðar aðgengilegar á heimasíðu bankans,
www.spron.is. Slitastjórn beinir eftirtöldum tilmælum til
kröfuhafa:
a) Að upplýsa um tölvupóstfang sitt eða
umboðsmann sinn í kröfulýsingu til að auðvelda
miðlun upplýsinga.
b) Að tilgreina bankareikning til að auðvelda
útgreiðslu, þegar og ef til hennar kemur.
c) Að lýsa kröfum sem fyrst eftir birtingu
innköllunar.

Reykjavík, 14. júlí 2009.
Slitastjórn SPRON.
Hildur Sólveig Pétursdóttir hrl.
Hlynur Jónsson hdl.
Jóhann Pétursson hdl.

Tilboð óskast 
Tilboð óskast í ADRIA CLASSICA hjólhýsi, árgerð 2005, skemmt eftir 
óhapp. Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. 
( útboð tjónabíla ) í síðasta lagi kl 07.00 að morgni 21. júlí. 2009. 
Hólhýsið er til sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM, Hamarshöfða 2   110  
Reykjavík á opnunartíma ( frá 8.30 til 16.30 virka daga )
Einnig er bent á Sölutorg TM  http://www.tryggingamidstodin.is/solutorg 
en þar eru til sölu bifreiðar og munir í eigu félagsins. 

Tilboð óskast 
TTilboð óskast í Mercedes Benz  Actros 2660 dráttarbifreið,  árgerð 
2007, skemmd eftir umferðaróhapp. Tilboð skilist inná heimasíðu 
Tryggingamiðstöðvarinnar hf. ( útboð tjónabíla ) í síðasta lagi kl 07.00 
að morgni 21. júlí. 2009. Bifreiðin er til sýnis á Geymslusvæðinu 
Hafnarfi rði,  á opnunartíma 
Einnig er bent á Sölutorg TM  http://www.tryggingamidstodin.is/solutorg 
en þar eru til sölu bifreiðar og munir í eigu félagsins. 

Tilboð óskast 
Tilboð óskast í KRUZ FST-25 malarvagn, árgerð 2007, skemmdur eftir 
umferðaróhapp. Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvar-
innar hf.  ( útboð tjónabíla ) í síðasta lagi kl 07.00 að morgni 21. júlí. 
2009. Vagninn er til sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM, Hamarshöfða 2   
110  Reykjavík á opnunartíma ( frá 8.30 til 16.30 virka daga ) 
Einnig er bent á Sölutorg TM  http://www.tryggingamidstodin.is/solutorg 
en þar eru til sölu bifreiðar og munir í eigu félagsins. 

Tilboð óskast 
Tilboð óskast í Mecedes Benz  ATEGO fl utningabíl, árgerð 2003, 
skemmdur eftir umferðaróhapp. Bifreiðin er með fl utningakassa, 
kælivél og lyftu.  Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðv-
arinnar hf. ( útboð tjónabíla ) í síðasta lagi kl 07.00 að morgni 21. 
júlí. 2009. Bifreiðin er til sýnis á Geymslusvæðinu Hafnarfi rði,  á 
opnunartíma 
Einnig er bent á Sölutorg TM  http://www.tryggingamidstodin.is/solutorg 
en þar eru til sölu bifreiðar og munir í eigu félagsins. 

Innköllun
Þann 23. júní 2009 krafðist stjórn Frjálsa
fjárfestingarbankans hf. þess að bankinn yrði tekinn til slita í
samræmi við 3. tl. 1. mgr. 101. gr. laga nr. 161/2002 um
fjármálafyrirtæki þar sem ekki var talið sennilegt að
greiðsluörðugleikar þess myndu líða hjá innan skamms tíma.

Frestdagur er 23. júní 2009 sbr. 2. ml. 3. mgr. 102. gr. laga
nr. 44/2009 er héraðsdómur Reykjavíkur skipaði bankanum
slitastjórn.

Hér með er skorað á alla þá sem telja til hvers kyns skulda
eða annarra réttinda á hendur Frjálsa fjárfestingarbankanum
hf. eða eigna í umráðum bankans, að lýsa kröfum sínum
skrifl ega fyrir slitastjórn bankans innan þriggja mánaða frá
fyrri birtingu þessarar innköllunar. Kröfulýsingar skulu hafa
borist slitastjórn innan fyrrgreinds tímamarks og skal efni
þeirra vera í samræmi við fyrirmæli 2. og 3. mgr. 117. gr.
laga um gjaldþrotaskipti o.fl . nr. 21/1991.

Kröfulýsingar skulu sendar til:
Slitastjórn Frjálsa fjárfestingarbankans hf.
Lágmúla 6,
108 Reykjavík.

Vegna áðurnefndra lagaákvæða er því beint til kröfuhafa að
í kröfulýsingu komi fram sundurliðuð fjárhæð kröfu þann
23. júní 2009.

Kröfum í erlendri mynt skal lýst í viðkomandi mynt.
Kröfuhöfum frá aðildarríkjum Evrópska efnahagssvæðisins
eða Fríverslunarsamtaka Evrópu er heimilt að lýsa kröfum á
tungumáli heimalands síns. Slíkum kröfulýsingum skal
fylgja íslensk þýðing en þó er heimilt að lýsa kröfu á ensku
án þess að þýðing fylgi. Aðrir kröfuhafar geta lýst kröfum
sínum á íslensku eða ensku.

Sé kröfum ekki lýst innan framangreinds frests gilda um það
sömu réttaráhrif og um vanlýsingu kröfu skv. 118. gr. laga
um gjaldþrotaskipti o.fl . nr. 21/1991 og telst hún því fallin
niður gagnvart Frjálsa fjárfestingarbankanum hf. nema
undantekningar í 1.-6. tölulið lagaákvæðisins eigi við.

Sérstaklega er áréttað að með því að lýsa kröfu sinni telst
kröfuhafi  hafa fallist á brottfall þagnarskyldu (bankaleyndar)
að því er varðar viðkomandi kröfu.

Hér með er boðað til kröfuhafafundar og verður hann
haldinn fi mmtudaginn 19. nóvember 2009 kl. 10.00, að
Hilton Hotel Nordica, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík. Rétt til
setu á fundinum eiga þeir sem lýst hafa kröfu á hendur
bankanum. Á fundinum verður fjallað um skrá yfi r lýstar
kröfur og afstöðu slitastjórnar að því leyti sem hún liggur
fyrir. Skrá yfi r lýstar kröfur verður aðgengileg þeim sem lýst
hafa kröfum á hendur bankanum að minnsta kosti viku fyrir
framangreindan fund.

Nánari upplýsingar um kröfulýsingar og meðferð krafna
munu gerðar aðgengilegar á heimasíðu bankans,
www.frjalsi.is. Slitastjórn beinir eftirtöldum tilmælum til
kröfuhafa:

 a) Að upplýsa um tölvupóstfang sitt eða
     umboðsmann sinn í kröfulýsingu til að auðvelda
      miðlun upplýsinga.
 b) Að tilgreina bankareikning til að auðvelda
     útgreiðslu, þegar og ef til hennar kemur.
 c) Að lýsa kröfum sem fyrst eftir birtingu
     innköllunar.

Reykjavík, 14. júlí 2009.
Slitastjórn Frjálsa fjárfestingarbankans hf.
Hildur Sólveig Pétursdóttir hrl.
Hlynur Jónsson hdl.
Jóhann Pétursson hdl.

Tilboð óskast 
Tilboð óskast í FLEETWOOD EVOLUTION fellihýsi, árgerð 2007, 
skemmt eftir óhapp.   Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamið-
stöðvarinnar hf.  ( útboð tjónabíla ) í síðasta lagi kl 07.00 að morgni 
21. júlí. 2009. Hýsið er til sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM, Hamarshöfða 
2   110  Reykjavík á opnunartíma ( frá 8.30 til 16.30 virka daga )

Einnig er bent á Sölutorg TM  http://www.tryggingamidstodin.is/solutorg 
en þar eru til sölu bifreiðar og munir í eigu félagsins. 

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Mjög snyrtileg og góð neðri sérhæð í tvíbýlishúsi, samtals
111,9 fm. Húsið er í mjög snyrtilegu umhverfi og er gott
aðgengi. Fallegur garður og gott rými við húsið. Góður
möguleiki er að stækka íbúðina um ca. 20 fm.  með
tiltölulega litlum tilkostnaði. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Falleg eign á frábærum stað. Verð 29,9 milj

Opið hús sunnudaginn 1. júní 
kl. 15-17 - Melás 7 Garðabæ
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Handfærabátur 
með strandveiðileyfi 

Til sölu Ármann SH-323 sknr 6037 með strandveiðileyfi , Báturinn afhendist með nýju 
haffæri og tilbúinn til veiða. 3 DNG Handfærarúllur. Verð 3,8 milljónir 
Upplýsingar veitir Friðbjörn í s: 840-3743

Valhöll fasteignasala  •  Síðumúla 27  •  Sími:588-4477. 

Mjög snyrtileg og góð neðri sérhæð í tvíbýlishúsi, samtals
111,9 fm. Húsið er í mjög snyrtilegu umhverfi og er gott
aðgengi. Fallegur garður og gott rými við húsið. Góður
möguleiki er að stækka íbúðina um ca. 20 fm.  með
tiltölulega litlum tilkostnaði. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Falleg eign á frábærum stað. Verð 29,9 milj

Opið hús sunnudaginn 1. júní 
kl. 15-17 - Melás 7 Garðabæ
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Mjög snyrtileg og góð neðri sérhæð í tvíbýlishúsi, samtals
111,9 fm. Húsið er í mjög snyrtilegu umhverfi og er gott
aðgengi. Fallegur garður og gott rými við húsið. Góður
möguleiki er að stækka íbúðina um ca. 20 fm.  með
tiltölulega litlum tilkostnaði. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Falleg eign á frábærum stað. Verð 29,9 milj

Opið hús sunnudaginn 1. júní 
kl. 15-17 - Melás 7 Garðabæ
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Auglýsingasími

– Mest lesið



FORD ECONOLINE. Árgerð 1979, 
ekinn -1 þ.km. DÍSEL, Sjálfskiptur. 
Verð 1.390.000. Bílabankinn S. 588 
0700. Sjá myndir www.bilabankinn.is. 
Rosalega góður og vel með farinn bíll. 
S. 862 2605.

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga

www.bilabankinn.is

Tilboðsdagar á vespum
verð aðeins frá 195.000 kr með skrán-
ingu. Full búð af frábærum og góðum 
Vespum sjáið fleiri tegundir á www.
sportx.is / simi 897-6040

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri

Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta 

á staðnum
www.sportx.is

Óskum eftir hjólhýsum, fellihýsum og 
tjaldvögnum á skrá og í sölu, getum 
tekið hús á planið, sendið okkur skrán-
ingar á 100bilar@100bilar.is eða í síma 
517 9999.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 

FORD TRANSIT 280S VAN 85 HÖ. Árg. 
2004, ekinn 108 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. 
Verð 1.430. þús. 100% lán 49 þús. á 
mán. Rnr.170068.

BMW Z3 M ROADSTER. Árgerð 1998, 
ekinn 135 þ.km, 5 gírar. AC SNITCHER 
PÚST FJÖÐRUN VELTIBOGAR K&N SÍA 
Verð 1.990 þús. Rnr.127107.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu ford 350 outlaw 2007 ekinn 
aðeins 1184km. hús á palli og bed 
slider rancho demparar 6 diska maga-
sín topplúga, ofl. uppl.í síma 861 0315 
ásett 4,7.

TILBOÐ!!! RUGL VERÐ ! Suzuki GSX-R-
600, 2008 ek. 2þkm. Verð 1190!! lán 
950þús. 899 1888.

VW GOLF GTI 1.8 TURBO
Svartur GTI GOLF skoðaður 2010“ 
Topplúga - Körfustólar B/BOX - Magnari 
- Álfelgur - CD - 5 dyra - Flottur 
Kraftmikill & sparsamur - ástett verð 
750þús ATH mjög gott staðgreiðslu-
verð!!! skoða öll skipti S: 693-8400

Til sölu Golf station ‘01 ek. 104 þús. 
Nýsk., ný tímareim, ný smurður, vetrard. 
á álf. V. 590 þús. S. 865 1811.

OPEL ASTRA 1,6. árg 10/07, ekinn 40 
þ.km, beinsk. Áhv. 1450 þús, 100% ísl 
lán. S+V dekk. Tilboð óskast 8448683

Til sölu Reunolt Mégane árg. ‘00 ek. 
aðeins 109 þús. km. nýsk. ‘10 V. 390 
þús. stgr. S. 772 9924.

M.Benz 500E ‘91. ek.114.þkm. blyfotur.
is 695-4167 tnarfa@yahoo.com 1,7m.
stgr.

Dodge Ram 2500 Laramie árg. 2005 
ekinn 77Þús. 6 manna Leður. Góður 
bíll.Verð 3.590. S. 898 2811.

Lexus IS 200 ekinn 77þús km. Kemur 
á götuna 26/11/2003. Steingrár, sjálf-
skiptur, 17“ Lexus álfelgur, Lexus hljóm-
kerfi. Mjög gott eintak. Sími 698-8919 
Björgvin.

VW Golf árg. ‘99, 5d., bsk. Ek. 130þ.km. 
Nýsk., nýsmurður og í góðu standi. V. 
550þ. S. 848 6169.

Til sölu Audi A4 1,8T S line Aukabúnaður 
18“ RS4 felgur, Bluetooth, leður og sól-
lúga, ekinn 23 þús km. Glæsilegur bíll 
fluttur inn af umboði verð 4.390.000 
kr. Sími 8228832, bíllin er til sýnis hjá 
Heklu Kletthálsi 1A.

Til Sölu VW Touareq V6 Tdi. Aukabúnaður 
Infinity pakki, Bluetooth símkerfi o.m.fl. 
Ekinn 41.000 þús km, glæsilegur bíll 
i alla staði verð 8.350.000 kr sími 
8228844, bíllinn er til sýnis hjá Heklu 
Kletthálsi 1A.

Honda Sonata ‘98, skoðaður. Ek. 147 
þ.km., ssk., samlæsingar, dráttarkrókur. 
Verð 280 þús. Skipti á ódýrari, minni 
bíl. Uppl. í s. 694 7621 & 564 3850.

Nissan Primera árg. 11/’98 vél 1,6 ek. 
160 þús. Góð vél. Mikið af varahlutum. 
Dekk, felgur, dráttarkúla og fleira. V. 
240 þús. S. 692 5477.

Subaru Legacy 2000árg. Ek.140þ. ssk. 
leður, cruise, krókur ofl. Sumar/vetrar-
dekk, 2 eigendur, reyklaust ökutæki. 
S.464 2550 - 862 2900.

Scoda Octavia ‘99 ek 35þ. Nýsm, 
nýhjólasti, nýtt í bremsum ofl. Þarfn 
smávægil lagfær. V. 550þús. Fæst á 350 
þús. S 692 3099.

BMW 525Xi ‘06-
Toppeintak

Glæsilegur, 18“ álfelgur (low profile), 
fjórhjóladrif, ljóst leður, einn eigandi, 
keyrður 50þ, fullkomið viðhald, verð 
4,95m (áhv. 2m) engin lægri tilboð 
takk, s. 840 1236.

Lancer 04 ek 110þ.km ssk fæst á yfir-
töku 1,1 millj s:8643898

Renault Clio ‘99-Nettur!
Svartur, ekinn 238.000 km, gott verð 
150þ. s. 867 2293.

Til sölu GÓÐUR Nissan Terrano II. 
2,4. 1/7.’99. ek.162.þús. 4x4. 7.sæta, 
ýmis aukabún. Allur yfirfarinn ! ásett 
kr.890.000.- uppl. 866 4161 & 481 
2782.

Kia Picanto ‘04, ek. 95 þ.km., 5 gíra, ný 
tímareim. Verð 550 þús. S. 857 2696.

Nissan Almera comfort árg. 12/’00 ek. 
300 þús. Þarf að skipta um tímakeðju. 
Tilboð 150 þús. Skipti. S. 869 7286.

Daewoo Lanos, árg. ‘00, 5 d., ek. 177 
þ.km. Gott eintak. Listav. 360 þús, tilb. 
230 þús. Einn léttur á fóðrum. Uppl. í 
s. 618 6835.

Hyundai Santa Fe 2003 keyrður 95,000, 
listaverð 1.490þ, áhv 930þ afb 30þ á 
mán, 4 sumardekk, 4 vetrardekk, vel 
með farinn. Tilboð óskast í s:896 1556.

Til sölu Corolla ‘95 xli 3.d og R.M.Scenic 
‘04 uppl. í síma 696 7994.

Vinnubílar til sölu
2.Cit.Berlingo árg.2007 bensín, 1.Cit.
Berlingo árg.2007 dísel, 1.Opel combo 
árg.2007 dísel, 1.Nissan Primaster 
árg.2007 dísel. Yfirtaka á góðum erlend-
um lánum. Uppl. Stefán 824 1450.

Renault Kangoo ‘01, ek. 120 þúsund. 
Vel með farinn. Verð 390Þ stgr. s. 
8692242

Chevrolet Blazer 4,3 5 dyra. ‘00, sjálfsk 
ek. 169 þkm. Skoðaður ‘10. Góð vetr-
ardekk fylgja. Verð 990 þús. Uppl. 842 
3351.

Vel með farinn Vw Passat 4WD ekinn 
einungis 100.000km. Tilboðsverð: 
390.000kr. Sími. 699 4613.

3 góðir til sölu!! Kia Sportage ‘02, ek. 
47 þús, verð 650 þús. Dodge B250 
‘96, ek. 160 þús, verð 400 þús. Einnig 
Patrol Picup ‘85, ek 320 þús. Verð 150 
þús. S. 894 0431

Honda CRV ‘98. Ek 174þús. Skoðuð 
‘10. Dráttark og toppl. V 500 þús. S 
861 6334

Til sölu Nissan micra. Þarfnast lag-
færingar. Óskoðuð. Selst ódýrt. S 893 
1991.

 0-250 þús.

Einn góður!!
Toyota Corolla 94 árg. Keyrður 213 þús. 
Sjálfsk. 1300-vél. Ný tímareim í 207 
þús. Góður bíll sem eyðir litlu! Verð: 
200 þús. Áhugasamir hafi samband 
í síma 692-9824 eða sendið póst á 
klarakr@gmail.com.

Óska eftir Gúmíbjörgunarbát Sími 
8641249

Saab’82, e. 135þkm. til sölu 100þús. 
Nýskoðaður. Ný naglad. fylgja. S. 894 
4903.

 250-499 þús.

Til Sölu: M.Pajero 2,5 árg. 97’ ásett 
v.560þ selst fyrir 360þ. stg. nýl.uppt. og 
skoð 10’ uppl. í s. 618 4145.

Subaru Legacy 2.0 4 wd 1998, 207 
þ.km Skoðaður 2010. 350.000 kr 
Eliasorn@hotmail.com 858 2741

Nissan Almera ‘01, ekin 212 þús km, 
verð, 490 þús, upplýsingar í síma 695-
7534

Skoda Oktavia skr. 08.01, ekinn 75 þ. 
km. Nýr sjálfskiptivökvi, ný smurður, ný 
stilltur, skoðaður ‘10. Verð aðeins 490 
þús. Sími 895 1031.

Opel Astra 1.2 arg 2000 5 gira sk 10 ek 
166ooo.VERD 350 Uppl.s.6924887

 500-999 þús.

Ford Thunderbird 97,ek 73 þmíl v8 4,6 
verð 650 þús.Uppl. 659 0257.

 1-2 milljónir

Til sölu BMW 318, árgerð 2003, ekinn 
102.000 km. Sjálfskiptur, leður, álfelgur. 
Bein sala eða skipti á fólksbíl árgerð 
2006 eða nýrri. Upplýsingar í síma. 
868 9949.

Renault Kango Árgerð 2006 ekinn 42 
þ.km Disel 5 gíra Listaverð 1750 þ. 
Tilboð 1350 þ. Sparigrís í Kreppunni. 
S. 892 5085.

Gullmoli til sölu. Ford Focus 2005. 
Ekinn aðeins 45.000 km. Sem nýr að 
utan og innan. Einn eigandi frá upphafi. 
Sparneytinn, fallegur og vel hirtur bíll. 
Verð 1590 þús.

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

Til sölu
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Bmw 540 INDIVIDUAL ‘02 ek. 107 þús. 
Hlaðinn aukabúnaði. Ás verð 2.950 
tilb. 1.990 stgr. ekkert áhv, skoða skipti. 
S. 868 7326.

 2 milljónir +

Saleen 2006. Ekinn aðeins 2300 mílur. 
Aldrei séð rigningu! 475HP. Þessi er fyrir 
þá sem vilja alvöru Mustang. Breyttur af 
SALEEN. Supercharger, nýtt fjöðrunar-
kerki, öflugri bremsur, ný innrétting og 
m.fl Nýr mundi bíllinn kosta yfir 15 milj. 
en þessi fæst á gamla verðinu á aðeins 
8 milj. Skipt á japönskum td. Mazta 
kemur til greina. Uppl. 6993135

Volvo C30 Svartur ‘07 k 44þús km. Verð 
2.750, ekkert áhvílandi, skipti möguleg 
uppl. í s. 840 7051.

 Bílar óskast

Þýskir bílar óskast til 
kaups!!

Óska eftir að kaupa gegn stað-
greiðslu

þýska bíla árgerð 2005 og yngra
Mercedes Benz, Bmw, Audi og 

Porche
Hringdu núna og fáðu stað-

greiðslutilboð!
Sverrir s 618-7001

Selst bílinn ekki?
Óska eftir góðum bíl til leigu í nokkra 
mán. halldor74@hotmail.com

 Jeppar

Patrol Elegance 3.0 TD árg. 2000. Ek 
96 þ.km. 35“, beisli. Mjög góður bíll. 
Verð kr. 1.890.000, engin skipti. S. 
820 2061.

Til sölu Toyota Hilux árg. ‘98, original 
TD, ek. 291 þ.km. Þarfnast smá lagfær-
ingar. Breyttur fyrir 33“. Verð í kringum 
400 þús. Uppl. í s. 697 6996.

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

Góður ferðajeppi
Nissan Patrol árg.’95. 35“ breyting, góð 
dekk. Bíll í góðu standi. Verð 380 þús. 
Uppl. í s. 894 0856.

 Pallbílar

L-200 2,5 tdi 99 ek. 233þ. sk. 2010 í 
topp lagi ásett 450 skoða öll tilboð 
S.868 4611.

 Sendibílar

Til sölu Renault Midlum 210.12C sendi-
bíll, árg. 2000, ekinn 220 þ. Góður 
flutningskassi 5,7 m, með 1,5 t vörulyftu 
og kælivél. Verð 1.700 þ. án VSK, áhv. 
ca. 800 þ. lán getur fylgt. 864 1122.

IVECO STRALIS ‘05 18 t. EK. 290þ 
Allt Ak. Reykj.Í topp st.vel búinn. 
S.8962063

 Vörubílar

Til sölu bens 814 minnaprófs vörubíll 
‘91 ek.420 þ. m/lyftu. Ný dekk og nýsm. 
6m pallur. Verð 700 þús. stgr. Uppl. 
664-0595 Kjartan

Til sölu Carnehl malarvagn árg. ‘06, með 
segli og á góðum dekkjum. Hagstætt 
lán áhv. Uppl. í síma 896 1774.

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

M. Benz 813 ‘79 vörubíll með tvö-
földu húsi, löngum palli, sturtum, 2 
tonna falco krana. Alltkram gott, hús 
Sæmilegt. Ekki á númerum. V. 150 þús. 
Uppl. sendist til Fréttablaðsins, mail 
smaar@frett.is eða í s. 512 5100.

 Húsbílar

Fiat Elnac P200 ‘06 ek. 13þ. diesel. 
Ásett v. 5,2 áhv. ca. 3,7. S. 898 0885.

 Mótorhjól

SUZUKI GSXR1000, 05/2008, ekið 
4000 km. Verð 1.590.000. Möguleiki á 
100% láni. Uppl. í 844 5868.

KAWASAKI KX450 2007 krosshjól til 
sölu. Verð 590.000 Möguleiki á 100% 
láni.Uppl. 844 5868.

Til Sölu alvöru vespa piaggio px 200 
árg. ‘01 Uppl. í s. 865 6875.

VICTORY VEGAS JACKPOT
VICTORY VEGAS JACKPOT, árg. 2007, ek. 
13 þ. míl. Glæsilegt hjól, hlaðið auka-
hlutum. Verð 3.200.000. Skipti mögu-
leg á ódýrari. uppl. í síma 8970420.

Eigum gott úrval af vélhjólafatnaði á 
frábæru verði. Vandaður, hlýr og vatns-
heldur. Verð frá kr 24000 Jakki og 
Buxur. Einnig gott úrval af leðurfatnaði. 
Ský Trading Reykjanesbæ. Símar 892 
5005 og 892 1116.

Til sölu Suzuki Rmz 250 2007.Keypt 
nýtt 2008 ek24klst.Verð 600þ uppls 
6626801

Ath... Þú sem keyptir þetta hjól af okkur 
í október 2008 vinsamlega hafðu sam-
band í síma 662-2800

Til sölu Honda Shadow VLX 600 árg 
02, e. 5300 m. Mjög fallegt hjól. Uppl í 
síma 899-4474.

Til sölu Suzuki Hayabusa 2005 yoshim-
ura púst og krómfelgur ekið 12300 km 
uppl í síma 6978627

Skoða skipti
Suzuki GSXR K7, ek. 2þ.km. Lítur vel út, 
verð 1390þ. Áhv. lán 690þ. Skoða skipti 
á krossara. Uppl. í s. 899 9968.

Til sölu Honda Shadow 1100, árg. ‘86. 
Í góðu standi. Verð 400 þ. Uppl. í s. 
664 8567.

Til sölu Kawasaki KX65. Árg ‘04. V. 190 
þ. Uppl. í s. 698 9499.

Götuskráð KTM 250 EXC-F 2007, 
750þús. Áhvílandi 680þús. afb. 17þús. 
Sími.863 2820.

Til sölu Kawasaki Vulkan 900 cc. Árg. 
‘07 Hjól ársins ‘06 í USA. Ek. 600 km. 
Yfirtaka á láni. Ca. 1.100-1.200 þús. S. 
564 1133.

 Vespur

Til sölu 50cc 08“ Piaggio vespa. Verð 
360 Þús. Uppl 8951563

 Hjólhýsi

VIÐ HJÁ HÖFÐABÍLUM ÓSKUM EFTIR 
HJÓLHÝSUM, FELLIHÝSUM, EINNIG 
TJALDVÖGNUM OG BIFREIÐUM VEGNA 
MIKILLAR SÖLU OG EFTIRSPURNAR.
Höfðabílar

Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747

www.hofdabilar.is

Wilk S3 - 365 TK árg’07. Verð 2.290.000,-
. Fortjald, ísskápur með frystihólfi, 
sturta, gas og vatnsmiðstöð og margt 
fleira. Sissi. 420-3300, 8408200.

Til sölu Hobby hjólhýsi 560 use. Árg. 
‘06 V. 2.790 þús. S. 894 2460.

Nýtt fortjald til sölu, passar á öll hús. 
5.80-6 m. Verð 100þ. Uppl. í s. 899 
9968.

 Fellihýsi

Conway fellihýsi 6 manna stórt fortjaldi 
árg. ‘93. Ný skoðaður V-300 Þús. S. 
822 2091.

Aliner fellihýsi árg ‘08 frá Ellingsen til 
sölu. Uppl í síma: 898 4913, 421 2574.

Til sölu Palomino fellihýsi árg.’08. Eitt 
með öllu. Endilega hafið samband í 
síma 848 6060.

Palomíno Colt fellihýsi árg 2007 til sölu. 
Fortjald, svefntjöld, tengi fyrir hleðslu frá 
bíl, grjótgrind og fl. Mjög vel með farið. 
Verð 1400þús. Uppl. í s. 8997866.

Til sölu Coleman Redwood 9 fet. Árg 
‘01 Með markísu og fortjaldi. V. 890 
þús. S. 897 6388.

12 feta Starcraft fellihýsi 
til sölu!

Starcraft 2407. 08“ m. útdreginni hlið. 
Góð miðstöð, íssk, rafm. lyftibúnaður, 
sólarsella, markisa. v. 1,8m. s. 696 
1963.

Til sölu Palimino Colt ‘02. Íssk., miðsst., 
sólarsella, CD, grjótgrind. Mjög vel með 
farið. Verð 790þús. Einnig óskast nýlegt 
hjólhýsi ca 4-5m. Upp. í s. 898 4212 & 
663 5516.

 Tjaldvagnar

Til sölu Combi Camp, upphækkaður, 
farangursbox og farangursgrind. Verð 
190 þús. S. 864 4207.

Til sölu camplet concorde 1992 nýskoð-
aður og í fínu standi með geymslu 
kassa að framan. Segl yfir vagninum 
motta í fortjald, skelinn öll einangruð 
og varadekk er með honum Verð 200 
þús Uppl S:8679889,

Til sölu Combi Camp ‘03, fortjald, 
stór kassi á beisli, einangraður o.fl. 
Skoðaður og vel með farinn. Ásett verð 
600 þ. S. 697 5252.

Combi camp árg’93. Nýjar legur, loft-
púðar og fortjald. Uppl. í s. 699 2031.

 Vinnuvélar

 Bátar

Campion Chase 700(22fet) árg.’07 til 
sölu. Einn sá öflugasti á landinu gengur 
70 mílur. Allar uppl.á slóðinni http://
www.campionboats.com/chase/700/
iBR/specs.php Áhugasamir hafið sam-
band í s.868 1616.

Blíðfari 6416 til sölu Lengri gerðina 
af Færeying, tilvalinn í strandveið-
ina. Vélbúnaður og tæki í góðu lagi. 
Staðsettur á Siglufirði, áhugasamir hafi 
samband í síma. 894 0661.

GUL Shadow þurrgallar m/öndun. Gott 
verð! www.gummibatar.is Opið um 
helgar. S:6607570

Utanborðsmótor Yamaha 25 hp. 4G. 
Með stýri og stjórntæki. Í góðu lagi. 
Uppl. í s. 690 2369.

Til sölu seglbátur Laser 420, m/kerru, 
yfirbr. 4 blautbúningum 2 vestum. 
Uppl. s. 860 8810

2 Yamaha VX110 Delux árg. ‘05 til sölu. 
Uppl. í s. 892 5309.

Handfærasökkur úr stálsteypu 2 kg 
- 300 kr. stk 2,5 kg - 350 kr. stk 462 
6512 / 897 9999.

Hráðbátur 15 ft. 90 hestöfl til sölu. Verð 
1.8 millj. Uppl. í s. 824 0673.

Til sölu Champion Alliente bátur 
með 200 hö Volvo pentavél, árg. ‘06. 
Glæsilegur sjó- og vatnabátur. Uppl. í 
s. 861 6700.

Til sölu sportbátur 19 fet. M. utanborðs 
140 hö. Suzuki. V. 3.450 þús. S. 894 
2460.

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla. www.
netpartar.is

Þjónusta

Til sölu
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555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, 
I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, 
Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. 
Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC 
Galant, Pajero. Citroen Berlingo. 
Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 
26530 árg.’05. og margt fleira. Kaupum 
bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615 
0888. Skeiðarás 3, 210 Grb.

 Veislusalir

Leigjum veislusal, með eða án veitinga. 
Rúmar 120 manns í sæti. S. 896 1250.

 Hreingerningar

Get bætt við mig í heimilisþrifum. Er 
vandvirk og vön. Bryndís, s. 772 9794.

 Garðyrkja

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

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöð-
um grjótkanta og útvegum 

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Láttu okkur sjá um garð-
inn í sumar

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða - garðslátt, trjáfellingar, beðaum-
hirðu og trjáklippingar! Föst verð til-
boð ykkur að kostnaðarlausu Sláttur 
og Garðaþjónustan 577 4444 & 892 
9999.

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur 
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S. 
897 7279.

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

Til sölu Kubota 2100 sláttutraktor. Nýr, 
ek. ca. 15 klst. Uppl. í s. 892 1663.

Sumarklippingar!
Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting 
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.  
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.  S. 
848 1723.

 Bókhald

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

 Málarar

Frír háþrýstiþvottur í 
Júlí!!

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

vönduð vinna. Gerum verðtilboð 
þér að kostnaðarlausu.

Upplýsingar gefur Sverrir s. 
661 7000.

Þakmálun
Tökum að okkur útiverk, málum þök, 
glugga og útveggi. Skiptum um glugga. 
Uppl. í s. 661 3192.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

Málarar geta bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, hagstæð kjör! 
Uppl. í s. 773 0317.

 Búslóðaflutningar

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.

Ódýr Fluttningur! Er með ferð norður í 
land t.d. til Akureyrar. Býð upp á fluttn-
ing 28-29 júlí. Rými er um 42 m3. Uppl. 
í s. 840 5997.

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

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

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

og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Hreinsum gráma af sól-
pöllum!

Sólpallaeigendur, ódýr lausn til 
að djúphreinsa veðraða sólpalla 

og gera þá eins og nýja.
Anton í síma 866 5262. http://

solpallar.123.is

Lögg. rafverktaki getur bætt við sig 
verkefnum. Föst vinna eða tilboð. 
Sumarbústaðir og töfluskipti. Möguleiki 
á að taka bíl eða fokhelt húsnæði upp 
í vinnu. S. 693 7141.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig verk-
efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. 
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 
699 6069.

Gluggar og útihurðir. Getum bætt 
við okkur verkefnum. Trémenn s.696 
7994.

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

Múrviðgerðir, tröppur og 
málun

Múrviðgerðir, tröppur og málun. Geri 
tilboð innan viku yður að kostnaðar-
lausu. Hinrik, s. 892 9499.

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og múrviðgerðir og fl. Uppl. í 
s. 659 3598.

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598.

 Tölvur

Ódýrasta tölvuþjónustan! Kem í heima-
hús og fyrirtæki. Snögg þjónusta. s 
698 8886.

Alhliða tölvu- og netviðgerðir, gagna-
björgun og ráðgjöf. Kem á staðinn. Þar 
sem aðrir klikka kem ég við sögu. Gott 
verð!! Baldvin, S. 699 6735.

 Nudd

NUDD NUDD NUDD. No Rush service, 
call 772-7266

Nudd.Nudd.Nudd. Excellent whole 
body massage for you!S.822 7301.

Whole body massage. Tel. 849 5247.

 Spádómar

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

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

 Trésmíði

 Tökum að okkur alla 
almenna smíðavinnu á 

heimilum
S.s. flísalagnir, parketlagnir og 

málun, uppsetningu á gipsveggj-
um, spörslun ofl.

Uppl. í s. 844 0889.

Bergiðjan ehf
 www.bustadur.is

9 holu minigolfvellir til sölu. Skemmtileg 
sett. Upplagt fyrir einstaklinga, félags-
samtök, útihátíðarsamtök eða þjón-
ustumiðstöðvar. Smíðum og gerum við 
sumarhús og útileiktæki og almenn 
trésmíðavinna, smíðum borð með 
áföstum bekkjum. Uppl. í s. 867 3245 
& 869 1690 Bergiðjan ehf Smiðshöfða 
12, pukinn@simnet.is

smidaland.is
Nýsmíði, viðhald, gluggar, sólpallar, 
skálar, þakviðgerðir. Allt milli himins og 
jarðar. S. 772 0040.

 Önnur þjónusta

 Til sölu

Second Hand verslunin 
Marilyn Monroe

Opið frá kl. 13 - 17.30 alla virka 
daga. 

Úrval af notuðum og nýjum 
herra- og dömufatnaði á góðu 

verði. 
Skór, töskur, slæður ofl.

Marylin Monroe, Starmýri 2. 
(gengið inn frá Álftamýri) s. 

866 9747.

Til sölu áburður. Tuttugu 40kg pokar 
af blákorni. V. 4.500kr pokinn. Uppl. í 
s.897 8626.

Bolalager!!
C.a 1500 stk af 200 gramma gæða-
bolum Verð 450.000 100 % bómull. 
Svartir,Baige,gulir og Army green. Uppl. 
í síma 847 6400.

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Kaupi gull !
Ég Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi af 

fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. 
Leitið til fagmanns.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13,
Verið velkomin

Óska eftir original bítlahljómplötum. 
Uppl. í s. 862 1382.

 Heimilistæki

Óska eftir að kaupa ísskáp og þvottavél, 
má vera bilað. S. 847 5545.

Óska eftir að kaupa ísskáp og þvottavél, 
má vera bilað. S. 847 5545.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full 
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4 
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá 
kr. 34.900 Hljómborð frá kr. 8.900 
Trommusett kr. 69.900 með öllu. 
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 
www.gitarinn.is

Harmonikur í úrvali. Tökum harmon-
ikkur í umboðssölu. Sími 824 7610 & 
660 1648.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Óska eftir sambyggðri vél, sög, hefill 
og fræsari. Eða stakar vélar gegn stgr. 
S. 867 4940.

 Skotvopn

Hawke Varmit II 6-24-44 Riffilsjónauki 
- verð 19 þúsund s.856 7113.

 Til bygginga

Óska eftir að kaupa 
vinnupalla og steypumót

gegn staðgreiðslu
Frá Layher, Plettac, Hunnebeck 

eða
Rux. Steypumót, frá Peri, Doka 

eða Hünnebeck.
Óska einnig eftir byggingar-

krana, t.d.
Liebherr, Demag, Grove eða 

Faun.
Hringdu núna, Sverrir s. 693-

6445

Til sölu 20 feta vinnuskúr með raf-
magnstöflu tilb:150.000 uppl. 698 
6631.

Timbur til sölu. Sperruefni 40x230mm. 
kr. 550 meterinn. Lengd 4,3 m, 4,9 m, 
5,5 m og 6,1m. S. 857 2158.

Krossviður, timbur, mótaborð, kamb-
stál, gips og fl. uppl. í s: 840-7273 og 
ulfurinn.is

 Verslun

 Ýmislegt

KERAMIKOFN Óska eftir keramikofni 
með tölvu Upplýsingar í 6180030 og 
8970490

Til sölu



Ferðamannastrætó ekur nú í fyrsta sinn um 
götur höfuðborgar Norðurlands.

Þetta er búið að vera á teikniborðinu mjög lengi,“ 
segir Hulda Sif Hermannsdóttir, verkefnisstjóri 

viðburða- og menningarmála Akureyrarstofu, um 
verkefnið City Bus Sightseeing.

Í júlí og ágúst býðst ferðalöngum á Akureyri sá val-
kostur að kynnast bænum með því að stíga um borð í 
City Bus Sightseeing. Það er strætisvagn sem keyrir 
hring um bæinn frá klukkan 9 til 13 með viðkomu á alls 
tólf stöðum og tekur hver hringur 45 mínútur. 

„Fyrsta ferðin var farin á miðvikudaginn og vonir 
standa til að þessar strætóferðir verði í boði næstu 
sumur,“ segir Hulda Sif en markhópurinn er fyrst og 
fremst farþegar skemmtiferðaskipa. „Við vildum bjóða 
þeim sem ekki fara í rútuferð í Mývatnssveitina upp 
á þennan kost enda eru ferðalangar farþegaskipanna 
oft á þeim aldri að þeir eiga ekki auðvelt með að ganga 
langt,“ útskýrir hún.

Ástæðuna fyrir því að ekki hefur verið farið af stað 
með slíkt verkefni fyrr segir Hulda Sif vera kostnaðinn 
sem er nokkur. „Við náðum hins vegar samningum við 
Vinnumálastofnun sem er með sérstakt átaksverkefni 
svo hún borgar hluta launakostnaðar,“ segir Hulda. 

Ferðin með City Bus Sightseeing kostar 500 krónur 
eða 3 evrur og geta ferðalangar stigið út á einum við-
komustað og gengið um borð annars staðar og gildir 
miðinn í einn dag.  - sg

● LITSKRÚÐUGAR HEYRÚLLUR Í HAGA 
Hátíðin Kátt í Kjós verður haldin um helgina. Þar verð-
ur meðal annars staðið fyrir fyrsta Íslandsmótinu í hey-
rúlluskreytingum. Mótið verður haldið á Laxárnes-
túninu neðan við Félagsgarð í Kjós, milli klukkan 12 
og 16.30 í dag. Þar gefst áhugasömum tækifæri til að 
skreyta plastaðar heyrúllur með frjálsri aðferð. Hver 
þátttakandi skreytir eina rúllu eftir eigin höfði. Máln-
ingarsprey stendur til boða en einnig getur fólk komið 
með sína eigin liti eða annað efni til skreytingar. Skrán-
ing í keppnina er á staðnum.

Keppnin er haldin í tengslum við há-
tíðina Kátt í Kjós en þar verður einnig 
margt annað á boðstólum.

Sveitamarkaður verður í Fé-
lagsgarði.  Að Neðra-Hálsi verður 
boðið upp á fræðslu um lífrænan 
landbúnað og gestir fá að bragða 
á fullunnum lífrænum mjólkur-
afurðum. Skólahúsið í Ásgarði 

verður opið frá 15 til 19 og hægt 
verður að gæða sér á kræsingum í 
Kaffi Kjós.

Allar nánari upplýsingar er að 
finna á vefsíðunni www.kjos.is. - sg

V eitingastaðurinn Saffran hefur getið sér 
gott orð fyrir hollan og framandi mat. 

Færri vita að þar er líka boðið upp á fjölda 
hollra drykkja, ávaxta- og grænmetissafa og 
boost, sem til stendur að fjölga vegna auk-
innar eftirspurnar.

„Upphaflega voru drykkirnir hugsað-
ir sem viðbót við hollan bita, en einir og sér 
eru þeir auðvitað góð máltíð, uppfull af vít-
amínum, sem fólki finnst gott að kippa með 
sér,“ segir Dóra Eyland, starfsmaður hjá Saf-
fran, og bætir við að aðeins ferskt hráefni sé 
notað í drykkina: gulrætur, epli, engifer, ban-
anar, mynta, lime, ber og fleira. Í boostið fer 
að auki skyr, aðeins hreint þar sem engin 
aukaefni eru sett út í. Heitin Sunnanvindur 
og Sólsskinssafi gefa sannarlega fyrirheit um 
eitthvað ljúft og gott og kalla fram í hugan-
um myndir af suðrænum slóðum, sem er við-
eigandi í veðurblíðunni sem ríkt hefur undan-
farna daga.

Beðin um að mæla með einum bragðgóð-
um og svalandi í hitanum, leggur Dóra til að 
menn búi sér til ávaxtaboost, sem vel gæti 
endað á nýja matseðlinum. „Hann er mjög 
einfaldur og góður, algjör vítamínbomba,“ 
segir hún um drykkinn, sem starfsmennirnir 
kalla Sumarhamingjuboost. „Hann saman-
stendur einfaldlega af jarðarberjum, ananas, 
appelsínu, hreinu skyri, ananassafa og svo 
lime, sem gerir hann extra góðan. Nú og svo 
þarf auðvitað að setja slatta af klaka út í til að 
hafa hann vel kældan.“ - rve

Góð viðbót við hollan bita
● Starfsmenn veitingastaðarins Saffran luma á nokkrum uppskriftum að góðum og nær-
ingarríkum drykkjum. Þeir mæla sérstaklega með Sumarhamingjuboosti í mesta hitanum.

Ferðamaður stígur um borð í City Bus á Akureyri.

Heyrúllur sem bíða þess að verða 
skreyttar í öllum regnbogans litum.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Ferðamannastrætó ekur um Akureyri

Sumarhamingjuboost
Fyrir einn

1 msk. hreint skyr
1 msk. jarðarber
1 msk. ananas
1/2 lime
1/2 appelsína
Skvetta af ananassafa
Botnfylli af klökum

Setjið í blandara og blandið vel saman.

Dóra Eyland og Arnþór Hupfeldt hjá Saffran með drykkinn góða. 
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● inni&úti

fróðleikur í tölum

5.523  
báru nafnið Jón sem fyrsta 
eiginnafn 1. janúar 2008. 
Þá báru 938 nafnið Jón sem 
annað eiginnafn. 

… ÞEIRRI SÉRSTÖKU UPP-
LIFUN sem hlýst af  því að skoða 
sýningu sem Rósa Sigrún Jónsdóttir 
myndlistarkona opnar í Djúpuvík á 
Ströndum í dag klukkan 14. Lista-
konan heimsótti staðinn sumarið 
2008 og varð heilluð þegar hún kom 
inn í lýsistank sem tilheyrir gamalli 
síldarverksmiðju og fannst kjörið að 
halda sýninguna inni í honum.

… AÐ MENN GERI SÉR FERÐ 
upp í Árbæjarsafn á morgun þar sem 
harmonikkuhátíð hefst klukkan 13. 
Meðal þeirra sem spila á hátíðinni 
eru Bragi Hlíðberg, Reynir Jónasson 
og Karl Jónatansson. Auk þeirra mun 
stórsveit frá Harmonikkufélaginu 
Hljóm úr Reykjavík spila undir stjórn 
Sigurðar Alfonssonar. Sérstakir gestir 
að þessu sinni eru meðlimir Félags 
harmonikkuunnenda á Suðurnesjum 
og frá Noregi kemur sérstakur gestur 
hátíðarinnar, Sigmund Dehli.

… HÖNNUNARMARKAÐI 
sem Rósa Helgadóttir fatahönnuður 
stendur fyrir að Grund, Bjarkarbraut 
6 á Laugarvatni sem verður opinn á 
morgun milli klukkan 14 og 18. Von 
er á básúnuleikara, stærðfræðingi og 
myndlistarmönnum.

… SUMARTÓNLEIKUM í 
Norræna húsinu. Fyrstu tónleikarnir 
hefjast í dag klukkan 14. Næstu tón-
leikar verða á mánudag, þá miðviku-
dag og loks á laugardag eftir viku. 
Sjá dagskrá á www.nordice.is.

VIÐ MÆLUM MEÐ… 

905 
 íbúar á Íslandi eiga 
afmæli í dag.

100  sæti voru við hringborðið hjá Artúr konungi 
samkvæmt Le Morte d’Arthur eftir Sir Thomas Malory frá 1485. 90.000  blaðsíður 

af bókapappír eða 2.250 eintök af 40 blaðsíðna 
Fréttablaði fást úr einum faðmi af höggnum viði.12  menn hafa komið til tunglsins og 

tíu til viðbótar komist á braut um það.

Girnileg ný grillbók 
eftir Thomas Möller,
höfund Eldaðu maður. 

Njóttu augnabliksins, ilmsins,
bragðsins og takmarkalausrar ánægju við

grillið og ... GRILLAÐU EINS OG MAÐUR
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F
lugfélag Íslands hefur 
hafið flug til bæjarins 
Ilulissat (Jakobshavn) á 
Norður-Grænlandi.

Ilulissat er einn helsti ferða-
mannastaður á Grænlandi og 
þykir hvergi jafn mikilfenglegt 
að skoða jökulinn brotna fram í 
sjóinn eins og þarna. Um 4.500 
íbúar búa við Diskóflóann og er 
fjörðurinn á heimsminja skrá 
UNESCO. Flogið verður með 
DASH 8-vél frá Keflavík tvisv-
ar í viku í júlí og ágúst.

Mjög hefur aukist hjá fyrir-

tækjum og stofnunum að nota 
Grænland sem áfangastað 
þegar halda á ýmiss konar við-
burði, hópefli eða hvataferðir 
þar sem umhverfið þarf að vera 
óvenjulegt eða einstakt.

Flugfélag Íslands flýgur 
nú til allra landshluta Græn-
lands, þ.e.a.s. Ilulissat á Norð-
ur-Grænlandi, Nuuk á vestur-
strönd Grænlands, Narsarsuaq 
á Suður-Grænlandi og svo til 
Kulusuk og Constable Point sem 
eru á austurströndinni.

ILULISSAT 
NÝR OG SPENNANDI 
ÁFANGASTAÐUR

Bátsferð  Í baksýn sést jökullinn sem gengur í sjó fram og er mikilfenglegt að sjá þegar 
jakarnir brotna frá. 

Leið 7  Einkennilegt að sjá strætó i þessu litla þorpi á Grænlandi.

Sölukonur   Lítill sölubás í Nuuk á vesturströnd Grænlands. 

FRÍTT
Það kostar ekkert að nálgast 

Konur og Kaupmannahöfn á 

www.icelandexpress.is

með ánægju

Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Um er að ræða valdar
dagsetningar og takmarkað sætaframboð.

Flugsæti frá:

12.900 kr.

Kaupmannahöfn er frábær fyrir konur á öllum aldri. Verslanir með 

öllum fínustu merkjunum, það heitasta í hönnun og náttúrulega 

þessar stóru og ódýrari fataverslanir sem allir þekkja. Svo er upplagt 

að dekra aðeins við sig inn á milli og hafa það huggulegt á kaffihúsum 

og njóta lífsins á veitingahúsum borgarinnar. Af nógu er að taka!

Á vefnum okkar finnurðu veftímaritið Konur og Kaupmannahöfn

sem hefur að geyma spennandi og hagnýtar upplýsingar um tísku og 

hönnun, bestu kaupin og ýmis góð ráð fyrir konur í Kaupmannahöfn. 

Nánar á www.icelandexpress.is

Kvenlega hliðin á Køben

eiðslum. Um er að ræða valdar 
markað sætaframboð.

BÓKAÐU

NÚNA!
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Halifax, Kanadaferð 2009
Ferðaskrifstofan Vesturheimur sf. skipuleggur ferðir
fyrir eldri borgara til Halifax í Nýja-Skotlandi í Kanada
í september. Flogið verður frá Keflavík til Halifax og þar
gist á sama hóteli í sjö nætur. Þaðan verða farnar dags-
ferðir á ýmsa merka staði. 

Frá Halifax – Borgarvirkið fyrir miðju er rétt hjá hótelinu 

Frekari upplýsingar og skráning er hjá fararstjóra,
Jónasi Þór, í síma 861-1046 og á
jonas.thor1@gmail.com.

Merkir staðir sem skoðaðir verða í borginni:
1. Maritime Museum of the Atlantic - Sjóminjasafn
2. Halifax Citadel National Historic Site - Borgarvirki
3. Pier 21 National Historic Site - Innflytjendasafn
4. Nova Scotia Museum of Natural History

- Þjóðminjasafn

Skoðunarferðir: Ferðirnar hefjast  kl.  9:00 og þeim
lýkur á hóteli sama dag undir kvöld. Áætlaðar eru
a.m.k. fjórar dagsferðir og ein sigling.

Innifalið í verði, kr.157.000 m.v.tvíbýli, er flug, gisting
með morgunverði, allur akstur, skoðunarferðir, aðgangur
að söfnum og fararstjórn.

Halifax er ekki stór borg en afskaplega notaleg og falleg.
Meðalhitinn í september er 18 gráður. Íbúafjöldinn
er um 360.000. Íslenskir vesturfarar komu fyrst til Nýja-Skotlands
árið 1875. Stjórn fylkisins hafði skipulagt svæði á svonefndum
Elgsheiðum (Musquodoboit) sem ætlað var Íslendingum eingöngu.
Þarna myndaðist lítil, íslensk nýlenda þar sem nokkrar fjölskyldur og
einhleypingar reyndu að draga fram lífið í nokkur ár. Jóhann Magnús
Bjarnason lýsir mannlífinu þarna ágætlega í skáldsögu sinni,
Eiríki Hanssyni. Heilum degi verður varið til þess að skoða þetta
svæði með afkomendum landnámsmanna.

Ferðadagar 10.-17.september. 

Gönguhátíðin Svartfuglinn verð-
ur nú haldin í fjórða sinn dagana 
22.-26. júlí næstkomandi á sunnan-
verðum Vestfjörðum. Á hátíð-
inni er boðið upp á bæði léttar og 
þungar göngur með leiðsögn sem 
kryddaðar eru með ýmsum uppá-
komum. Er markmiðið að gefa fólki 
tækifæri til að kynnast þeim frá-
bæru gönguleiðum sem um svæð-
ið liggja og upplifa um leið þá ríku 
menningu og sögu sem á svæðinu 
er. Þátttaka í gönguferðunum er 
ókeypis en greiða þarf fyrir báts-
siglingar. Meðal þess sem boðið 
er upp á í ár er einstök leiksýning 
um Gísla Súrsson sem flutt verð-
ur á söguslóðum Gísla í Geirþjófs-
firði, einangruðum eyðifirði innst 
í Arnarfirði, fetað verður í fótspor 
Hrafna-Flóka upp á Skírnarfont 
Íslands og skoðaðar gamlar vörð-
ur sem jafnvel er talið að séu frá 
tímum Hrafna-Flóka og þar með 
elstu mannvirki á Íslandi. 

Nánari upplýsingar um hátíð-
ina og dagskrána er að finna á 
www.svartfuglinn.is. og á Face-
book á http://www.facebook.com/
pages/Vesturbyggd/Svartfugl-
inn/101346726103

GÖNGUHÁTÍÐ Á 
VESTFJÖRÐUM
Svartfuglinn haldinn í fjórða sinn

Fetað í fótspor Hrafna  Flóka Svartfuglinn er 
frábær leið til að kynnast gönguleiðum um 
Vestfirði

BESTU HELGARNAR SEM ÉG 
HEF ÁTT:  Síðustu tvær helgarnar 
sem ég átti í New York með Elísa-
betu vinkonu minni. 

BESTI STAÐURINN TIL AÐ 
BORÐA Á :  Little Frankies á 
Manhattan, það er yndislegur lítill 
ítalskur veitingastaður. 

BESTI STAÐURINN TIL AÐ FÁ 
SÉR DRYKK:  Rosebar, frekar dýrt 
samt og ekki fyrir alla að komast 
þar inn, he, he!

BESTA NÆTURBÚLLAN:  B.east á 
fimmtudagskvöldum, en Hrafn-
hildur Hólmgeirs átti mikinn þátt í 
að skapa þá stemningu.

BESTA HVERFIÐ TIL AÐ 
VERSLA Í:  Soho, mikið af flottum 
„designer“-búðum meðal annars 
Seven, sem er ein uppáhaldsbúð-
in mín, einnig er yndislegt að rölta 
á Bedford Avenue í Brooklyn. 
Þar í kring er líka mikið af góðum 
„second hand“-búðum. 

EKKI MISSA AF :  Fuerza Bruta 
á Broadway. Besti brönsinn og 
Bloody Mary er á Relish í Brook-
lyn, gamaldags veitingastaður 
með yndislegum garði.

FALDA LEYNDARMÁLIÐ :  er 
eflaust við Hudson River horft af 
North 8, þar er yndislegt að sitja 
og horfa yfir borgina og súpa öl í 
bréfpoka, uppáhaldsleyndarmálið 
mitt er samt þakið hennar Elísa-
betar!   - amb

HEIMAMAÐURINN  New York
HARPA EINARSDÓTTIR FATAHÖNNUÐUR
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Fjölskyldu- og menningarhátíð-
in Húnavaka 2009 verður haldin 
á Blönduósi um helgina og er dag-
skráin fjölbreytt að vanda.

„Við höfum fengið til liðs við 
okkur fjölda góðra listamanna,“ 
segir Einar Örn Jónsson, einn 
skipuleggjenda Húnavöku og nefn-
ir til sögunnar Felix og Gunna, 
hljómsveitirnar Bróður Svartúlfs 
og Frænda Fresco og svo Geirmund 
Valtýsson, sem ætlar að bregða út af 
vana með tónleikum á tjaldsvæðinu. 
„Þar ætlar hann að flytja sín þekkt-
ustu lög við annan mann, í stað þess 
að troða upp á balli. Þannig að menn 
mæta bara með garðstólana til að 
hlýða á og hafa gaman af.“ 

Af öðrum viðburðum tiltekur 
Einar fjölskylduskemmtun, kvöld-
vöku og ball á laugardag, þar sem 
hljómsveitin Í svörtum fötum spil-
ar. „Svo er ástæða til að geta sér-
staklega síðasta viðburðarins á 
sunnudag sem verður í Hafíssetr-
inu þar sem við tilkynnum nafnið á 
uppstoppaða birninum sem birtist 
hér í fyrrasumar,“ segir Einar og 
lofar góðri skemmtun. -rve

BLÁSIÐ TIL 
HÁTÍÐAR Á 
BLÖNDUÓSI

 Jónsi í Svörtum fötum mætir hress til leiks.

Á Fáskrúðsfirði hafa Franskir dagar 
verið haldnir árlega frá 1996, alltaf síð-
ustu helgi júlímánaðar. Þá er haldið á 
lofti minningunni um veru Frakka á 
Fáskrúðsfirði og tengsl þeirra við stað-
inn, auk þess sem heimamenn ásamt 
gestum gera sér glaðan dag.

„Venju samkvæmt verður margt 
í boði,“ segir María Óskarsdóttir, 

deildar-stjóri mannauðs og símennt-
unarmála hjá Fjarðabyggð, sem heldur 
utan um Franska daga. „Hátíðarhöld-
in sjálf hefjast á föstudag, en þá fara 
Fáskrúðsfjarðarhlaupið og hjólreiða-
keppnin Tour de Fáskrúðsfjörður fram.“ 
Hún nefnir líka til sögunnar list,- hönn-
unar- og handverkssýningar, sirkus, þar 
sem ungmenni á staðnum bregða á leik, 

íþróttaviðburði og minningarathöfn um 
sjómennina á laugardag, en þá verða 
afhjúpaðir krossar sem verða lagð-
ir á grafir þeirra. „Hátíðinni lýkur svo 
á sunnudag með glensi og gamni fyrir 
alla fjölskylduna í ætt við Sjómannadag-
inn og svo hörkuspennandi leik þar sem 
stelpurnar úr Fjarðabyggð mæta Leikni 
í fótbolta.“  -rve

AÐ HÆTTI FRANSMANNA

Hafðu samband í síma 580 7000 og fáðu heimsókn frá öryggisráðgjafa.
Nánari upplýsingar er einnig að finna á vefsíðu okkar, www.securitas.is.

Flestir kvarta undan flugvélamat 
sem þykir oft á tíðum bragðlítill 
eða hreint og beint vondur. Það er 
þó ekki einfalt að framreiða mat í 
háloftunum þar sem hann þarf oft 
að geta geymst lengi, má alls ekki 
valda magakveisum hjá farþegum 
og þarf að uppfylla alls konar heil-
brigðisstaðla. Þar að auki missa 
bragðlaukar okkar um 40 pró-
sent af getu sinni þegar við erum 
komin svona hátt upp. En dagblað-
ið The Times í London tók sig til og 
valdi nýlega bestu flugvélamáltíð-
ir heims. Í fyrsta sæti var breska 
flugfélagið British Airways, í öðru 
sæti var Singapore Airlines og í 
því þriðja var arabíska flugfélagið 
Emirates. Skrítnasti flugvélamat-
ur heims er soðin svínatyppi sem 
kínverskt flugfélag býður upp á. 

SNÆTT Í HÁ-
LOFTUNUM
Times velur bestu 
fl ugvélamáltíðirnar
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Smiðjuhátíð verður haldin í Tækni-
minjasafni Austurlands á Seyðis-
firði helgina 24. til 26. júlí. „Á 
hátíðinni verða grunnnámskeið í 
eldsmíði fyrir byrjendur, námskeið 
í hnífasmíði sem Páll Kristjáns-
son, eða Palli hnífasmiður, heldur, 
físibelgjagerð og grunnnámskeið í 
málmsteypu,“ segir Helgi Örn Pét-
ursson, forvörður.

Ýmislegt fleira verður í boði á 
Smiðjuhátíðinni, til dæmis verð-
ur ball á bryggjunni, veitingar 
verða í boði allan tímann og hand-
verksmenn munu einnig sýna muni 
sína.

„Það sem er merkilegt við þetta 
er að verið er að vinna inni í gam-
alli smiðju en elsti hluti húss-
ins var byggður árið 1907,“ segir 
Helgi Örn og heldur áfram: „Þetta 
er hluti af því að vera með það sem 
við köllum lifandi safn, þar sem 
unnið er inni í safninu. Öll nám-
skeiðin eru haldin inni á safninu 
nema hnífagerðarnámskeiðið sem 
er haldið í smíðastofu í grunnskól-
anum.“

Nánari upplýsingar má finna á 
www.tekmus.is. -mmf

LIFANDI SAFN

Tækniminjasafn Austurlands er lifandi safn. 
 Á Smiðjuhátíð verður unnið inni í safninu.

BSÍ , 101 Reykjavík ,           562-1011, main@re.is, www.flybus.is

Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar 
komur og brottfarir flugvéla um Keflavíkurflugvöll 

Alltaf laus sæti

www.flybus.is

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ 
MEÐ OKKUR!

dagskrá helgarinnar er á www.einmedollu.is brostu með!

Heimsmeistaramót íslenska hests-
ins verður að þessu sinni haldið í 
Brunnadern í Sviss dagana 3.-9. 
ágúst næstkomandi. Heimsmeist-
aramótið er einn stærsti vettvang-
ur íslenska hestsins um heim allan 
og er haldið á tveggja ára fresti. 
Íslendingar hafa verið afar dug-
legir við að sækja þetta mót og má 
búast við mjög mikilli þátttöku í 
ár. Nítján þjóðir hafa keppnisrétt 
á mótinu og gera má ráð fyrir að 
hátt í 30 þúsund manns komi til að 
fylgjast með mótinu þá sjö daga 
sem það stendur. Líkt og þekkist 
á landsmóti hér heima er gert ráð 
fyrir stóru sölu- og sýningarsvæði 
þar sem fyrirtæki, ýmist tengd 
hestamennsku eða ekki, geta boðið 
vörur og þjónustu sína til sölu. 

HESTAMANNA-
VEISLA Í SVISS
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Risabílskúrsala laugard. 18. júlí kl 10-15 
í Hábæ 35, Árbæ. Uppl í s:772-2258 
Nýtt/Notað

Er með 18 tommu slípaðar álfelgur á 
Mustang GT, til sölu, ásamt sumar og 
vetrardekkjum. Keypt hjá umboðinu 
2007. Fæst ódýrt. Óska eftir að kaupa 
notað Nokia bílasímtól sem passar 
í Mercedes Benz bifreið árg. 2003. 
Upplýsingar í síma 866 4796.

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

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

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Líkamsrækt

Get bætt við fólki í þjálfun í september, 
skráðu þig á biðlista. www.hros.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Tantric Massage of 
Sacred touch

For men, women and couples. Tel 698 
8301 www.tantra-temple.com

Nýtt Nýtt! Nudd 
- Japanska baðið. 

Krepputilboð!
3500.-kr Nudd, 2000.-kr skrúbb og 
heitur pottur, detox 3500.- kr. Matur 
1000.- kr. Ayurveda nudd, sogskála-
nudd og Tíbet nudd. Opið frá kl. 12.00 
alla daga nema sunnudaga. Vaida er 
komin. Ekkert sex nudd ! S. 823 8280.

 Námskeið

ENSKA fyrir BÖRN- 
English for Polish-

Icelandic
Level I: 4 weeks Md to Fr; 13-14:30, 
start: 4/8. Level II: 4w Md to Frd 18-
19:30 st. 4/8. Level III 4w Md to Fr 
10-11:30 st 4/8. Level IV:10w: Sat/Sun; 
10-11:30; st: 11/7. ENSKA: 2 vikur: 
5-8 ára: Md-Fös 10:00-11:00 9-12 ára; 
11:15-12:15: 20/7, 4/8, 17/8. ENGLISH 
for POLISH: start 4/8: Level I: 4 weeks; 
Md to-Fr;18-19:30, Level II: 19:45-21:15. 
Ármúli 5, s.5881169. Fullorðinsfræðslan, 
www.icetrans.is/ice

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Skemmtilegt námskeið fyrir börn og 
fullorðna. Nánari uppl. s: 895 1551 
www.brokey.is

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

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

 Húsgögn

Skápasamstæða og sófasett til sölu. 
Mjög sanngjarnt verð. S. 663 2359.

 Heimilistæki

Óska eftir þvottavél. Uppl. í s. 8615777

Nýleg stór eldhúsinnrétting m/ eyju og 
háf, helluborði og uppþv.vél. Mjög fal-
leg. Gaggeno og blomberg tæki. Uppl. 
í S 696 9695.

 Dýrahald

Kettlingar fást gefins til kattavina. Þeir 
eru 2 mánaða og kassavanir. Litir: Svart 
og hvítflekkóttir, dökkbrúnyrjóttir og 
dökkgrábrúnir. Uppl. í s. 846 9919.

Chihuahua hvolpur (rakki) til sölu. 
Ættbók bólusettur örmerktur heilsu-
farssk. Uppl í s 8242864

Til sölu labradorhvolpar bólusettir og 
heilbrygðiskoðaðir og ættbókafærðir 
hjá HRFÍ afhendast eftir 24 júlí. upplýs-
ingar í síma 820 5670.

Nýtt á Íslandi! Ferskfóður fyrir hunda. 
www.hundahreysti.is

Chihuahua Hvolpar til sölu,tilbúnir til 
afhendingar,ættbókafærðir frá HRFÍ. 
Sími 869-2604 eða jonsdottir@sim-
net.is

Er að leita að góðum heimilum fyrir 
tvær yndislegar læður fæddar 4 maí. 
Þær eru vanar hundum og öðrum 
köttum. Nánari upplýsingar í síma 842 
2260 Arna.

 Gisting

Fáskúsfjörður - Gisting
 www.hotelbjarg.is

Hótel Bjarg - Tilboð á herbergjum - 
Sjóstangaveiði. S. 475 1466.

 Fyrir ferðamenn

Alvöru kælibox fyrir 
ALVÖRU ferðalanga

Við eigum líka alvöru frysti og kæli-
kubba! Tilboðsverð á 65lítra kistlinum! 
18.675,- m vsk - afgreitt hvar sem er á 
landinu - Einangrunargildi og ending í 
sérflokki Pöntunarsími 460 5000

 Fyrir veiðimenn

Maðkar Laxa og Silungs til sölu Tökum 
einnig pantanir. Uppl. í síma 695-2572 
/ 562-0242

Sjóbleikja
Til sölu veiðileyfi í Fellsá, Kollafirði, 
Strandabyggð. Upplýsingar veitir 
Barbara Ósk í síma: 451 3343 og GSM 
663 4628.

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 
Gistiheimili / 
Langtímaleiga 

/ Guesthouse long term 
rent.

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 10 sjónvarpsst., þvottah. 

Verð frá 35 þús. Dalshraun 
HFJ og frá 45 þús. Funahöfða 
RVK. Long term rent. Kitchen, 
bathroom, 10SAT TV, laundry 
room. Price from 35.000 ISK. 
Dalshraun HFJ & 45.000 ISK. 

Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. www.

leiguherbergi.is

Langalína, Sjáland, 3 
herb. Glæsileg íbúð til 

leigu
Björt og falleg m. útsýni yfir sjóinn, 
Arnarnes og Esju, heillandi náttúrulegt 
plankaparkett úr eik, náttúrusteinn, stór 
stofa tengist opnu eldhúsi, stórt þvotta-
herb. inn af baðherb., 2 svefnherb., stór 
pallur og lóð á upphækkuðum fleti, 
geymsla, stæði í bílageymslu, leigð m. 
eða án húsgagna, 122 fm, 170.000 
kr/mán, s. 840 1236.

Mjög rúmgóð 4. herb íbúð á 4. hæð 
í miðbæ Kópavogs. 130 þús pr. mán. 
m. hita og hússjóði. Engin vísitala. 
Uppþvottavél og þvottavél. Laus strax. 
Uppl. í síma 665 1702

Studio 101 30fm til leigu. Fráb. úts. 
yfir höfn. 70 þús., laus, nýstands. 896 
9694.

Room for rent near city center. Fac. 
incl. Fair price. Week or month. Call 
845 6868.

Til leigu 64fm 2herb. íbúð, mikið end-
urnýjuð laus um miðjan ág. Leiga 105þ. 
á mán. hiti, raf, húss. innif. 868 9944.

Rúmgóð og björt 77 fm, 2ja herb íbúð 
til leigu í Grafarholti. Stæði í bílakjall-
ara. Leiga 100.þús á mán. Uppl í síma 
860-6186

Kaupmannahöfn
Glæsileg 4 herb íbúð á efstu hæð 
(Lyfta) 15 amagerbrogade, í göngufæri 
við bæinn. Ísl. eigandi. S: 863 4456, 
niceice@simnet.is

Gott herbergi með smá eldhúskrók á 
besta stað í bænum. Wc fram á sam-
eiginlegum gangi. Laus 1. ágúst. Uppl. 
í s. 868 5599.

Herb. til leigu á sv. 104 beint á móti 
Menntaskólanum við Sund. M. Vaski og 
eldunaraðst., hella, örbylgjuofl, ískápur, 
fataskápur, þvottavél og sér wc. Laust 1. 
ágúst. V. 40 þús. S. 696 9420.

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin 
rúm. S. 892 5309.

 Húsnæði óskast

Ung kvk óskar eftir einstkl. íb. sem fyrst. 
Reglus. og skilv. gr. heitið, meðm. ef 
óskað er. S.615 1606.

Kvk óskar eftir bjarti íbúð(gj.m.sva-
lir),rólegum stað sem fyrst. Sanngj.
verð, grg. 50-75þ. á mán. Sk.gr.heitið. 
s.692 4950.

4 herb. eða stærri íbúð í pnr. 104/
Langholtshverfi óskast til leigu frá 15/8 
eða 1/9. Allar nánari uppl. hjá Rebekku 
s:849-1672.

Reglusöm og skilvís miðaldra hjón óska 
eftir 2-3 herb. íbúð til lengri tíma. 50-80 
þús. Rvk/Kóp. S. 618 5784.

2-3 herb. íbúð óskast til leigu í Hfj. 
Fyrirframgreiðsla eða örugg mánaðargr. 
Uppl. í s. 892 7206, siggi64@simnet.is

4 herb. íbúð óskast með bílskúr á höf-
uðb.sv. Uppl. í s. 615 1200 & 615 1250.

Ungur reglusamur kk. óskar eftir húsi 
til leigu. Get borgað 1 mán. fyrir-
fram. Greiðugeta ca. 100 þús. Rvk og 
nágrenni. Uppl. í s. 857 4279.

Óska eftir góðri íbúð. Leigu verð hámark 
60 þ. Er reglusöm og reyklaus. Í öruggri 
atvinnu. S. 587 9767.

Óska eftir snyrtilegri 3-5herb.íbúð 
á höfuðborgarsvæðinu,eingöngu 
jarðhæð með sérinngangi kemur til 
greina.Reglusemi og skilvísar greiðslur.
Uppl.694-1464 og hlifbagga@simnet.is

5-6 herb. húsnæði óskast í Hfj. 
Reglusemi og öruggum greiðslum heit-
ið. S. 772 0424 og 690 0339.

Óska eftir 3 - 4 herb. íbúð í miðbæ Rvík 
eða nágrenni. Reglusamur og skilvísum 
greiðslum heitið. Uppl. í s. 840 3255.

Hjón með 2 ung börn og gæfan hund 
sem geltir aldrei óska eftir 3-6 herb. 
húsnæði á höfuðborgarsvæðinu strax, 
í langtímaleigu. Sérinngangur skilyrði. 
Öruggar greiðslur+trygging. Uppl. í s. 
866 0771.

Íbúð óskast til leigu. Reglusöm kona 
óskar eftir 2 til 3 herbergja íbúð til 
leigu í Garðabæ. Skilvísum greiðslum 
og góðri umgengni heitið. Uppl. gefur 
Vilborg í síma 864 0110.

2-3 herb íbúð óskast til langtímaleigu 
frá 1 sept í 104-105-202. 60-80þ. mán. 
góð fyrirframgr. reglusemi og góð 
umgengni. uppl. í síma 821 5888.

Ungt reyklaust og reglusamt par (skipu-
lagsfræðingur og hjúkrunarnemi) óskar 
eftir lítilli íbúð miðsvæðis í Rvk frá 
1.10.09. 50-75þús. 6922392

Óskast 3+ herb. Reyklaus/reglusöm 
hjón í traustri vinnu. langtímaleigu. 1. 
sept. Dýrahald leyft. S: 8567204 gunn-
ars04@ru.is

 Sumarbústaðir

Til sölu nokkrar valdar leigu lóðir úr 
landi Hálsa í Hálsaskógi verð 1miljón. 
nánari uppls. Kári s 892 2506

45fm. sumarbústaður til sölu í Húsfelli 
á Ásenda. Hitaveita og heitur pottur. S. 
895 2490 & 821 4577.

Sumarhús til leigu við Laugavatn. Uppl. 
í s. 840 6260.

 Atvinnuhúsnæði

Bolholt 4 til leigu
170fm verslunarhúsnæði á 

1.hæð. Leigutilboð óskast. Laust 
strax. Einnig 220fm skrifstofu-

húsnæði á 2.hæð, hægt að 
skipta í minni pláss.

Húsnæðin eru í góðu ástandi 
- Góð gólfefnni - Er á milli 

Kauphallarhússins og Laugvegs 
180. Hagstæð leiga/ Tilboð S. 
893 8166 og 553 8166 og 581 

3757.

Gott, 320 fm. iðnaðarhúsnæði til leigu 
á Smiðjuvegi. Nánari uppl. í 896 0551.

Til leigu 105-210 fm. atvinnuhúsnæði 
í Hafnarfirði. Lofthæð 4.20m Uppl. í 
s.892 9260.

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

100m2 verslunarhúsnæði staðsett í 
Hlíðasmára, Kópavogi. Mjög ódýrt fer-
metra verð. Uppl. í síma 695 7045 & 
570 7045.

Hlíðasmári Kópavogi Aðstaða fyrir 
nuddara, snyrtifræðinga o.þ.h., mism. 
stærðir. Mjög hagstætt leiguverð. Uppl. 
í 695 7045 & 570 7045.

 Geymsluhúsnæði

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

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 2074.

 Bílskúr

Til leigu 30 m2 mjög góður bílskúr í 
miðbæ Kópavogs kr. 35 þúsund pr. 
mán. m. hita. Uppl. sími 665 1702.

 Gisting

Íbúð eða herbergi til leigu á Akureyri 
í júlí. Verð 4000 per. mann per. nótt. 
Upplýsingar í síma 695 7045 & 570 
7045.

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

 FRÁBÆRT VERÐ!
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Verð 950 dkr nóttin fyrir 
3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 891-
8612, +45 27111038, www.stracta.com 
eða annalilja@stracta.com.

Gisting fyrir ferðafólk í miðbænum í 
Reykjavík. Verð 5000 á mann í sólar-
hring í Júlí. Uppl í s. 895 0482.

2 herbergja íbúð fullbúin húsgögnum 
með svefnplássi fyir 2-4. Leigist 1 nótt 
í senn eða fleiri. Staðsett við Kringluna. 
Uppl. í s. 843 9776 & 899 7188 eða 
limoutaxi@hotmail.com.

 Atvinna í boði

Múrarar eða menn vanir múrvinnu ósk-
ast til starfa. Uppl. í s. 699 0712, Gylfi.

Hellulagningar
Óskum eftir að ráða vana hellu-

lagningamenn til vinnu sem 
fyrst. Góð laun í boði fyrir rétta 

aðila.
Nánari upplýsingar í síma 897 

3057.

Bamboo
Við erum nýtt og glæsilegt veit-
ingarhús í keflavík, óskum eftir 
að ráða vana þjóna og kokka 
(Blönduð matargerð) í fulla 

vinnu. Einnig vantar aðstoðar-
fólk í eldhús, bæði í fulla vinnu 

og hlutastarf.
Uppl. í s. 696 3883.

Óska eftir tilboði í uppslátt á veggjum 
í bílskúr. Óska einnig eftir þakjárni, 
sperruefni 2’’9’’x 6, tjörupappa, kross-
við 12mm og bílskúrshurð 4x3m. Uppl 
í síma 8979234 Sigurður

Hressingarskálinn óskar eftir starfsfólki 
í eldhús, helst reyndu. Upplýsingar á 
staðnum, Austurstræti 20

Óskum eftir rafvirkja í vinnu tímabund-
ið. Viðkomandi þarf að vera snögg-
ur og sjálfstæður í vinnubrögðum. 
Áhugasamir sendi póst á raggi@arc-
ticraf.is

STÖRF.IS
Leitaðu á meðal rúmlega 400 atvinnu-
auglýsinga. Leitin hefst hjá okkur.

 Atvinna óskast

Óska eftir atvinnu við ræstingar á stór 
Reykjavíkursvæðinu. Hef starfað á 
Íslandi síðastliðin fjögur ár við ræsting-
ar á hóteli, vil fá mikla vinnu get hafið 
störf í Ágúst. Upplýsingar eru gefnar í 
síma 892-7755

Sjálfstæður smiður getur bætt við 
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

24.duglegur og ákveðinn Óskar eftir 
plássi á sjó. Helst frystingu. Vanur og 
skoða allt. Uppl. í síma 661 3145.

 Tapað - Fundið

Fjarstýring týndist í Kópavogi, svört og 
appelsínugul. Fundalaun í boði í S. 
896 6151.

 Einkamál

Ertu einmanna ?
Ertu einn og einmanna um 

helgina þá erum við til fyrir þig. 
Hringdu núna og spjallaðu við 

okkur. Við bíðum.
S. 908 6666

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 & 908 2000. Opið 
þegar þér hentar

Sólarupptaka!
Hún lagðist út á svalir, sveitt í sól 
og blíðu (með leikfang!) og lágróma 
hljóðritaði hún þessa frábærlega djörfu 
upptöku. Þú heyrir uppt. hjá Sögum 
Rauða Torgsins í s. 905-2002 og 535-
9930, upptl. nr. 8167.

Dömurnar á Rauða Torgi
Þær eru síbreytilegur hópur yndislegra 
kvenna sem finnst gaman að heitum 
samtölum og djörfum símaleikjum. 
Hver verður vinkona þín í kvöld? Símar 
908-6000 og 535-9999.

Spennandi kona
með ákaflega fallega og mjúka rödd 
vill kynnast karlmanni með ljúfa stund 
í huga. Augl. hennar er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 og 535-9920, 
augl.nr. 8309.

Rúmlega fertug kona
ungleg, grönn og ljóshærð, vill kynnast 
karlmanni með dálitla tilbreytingu í 
huga. Augl. hennar er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 og 535-9920, 
augl.nr. 8230.

Mjög opinská
auglýsing ungrar konu. En hvers leitar 
hún? Þú heyrir augl. hjá Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 og 535-9920, 
augl.nr. 8104.

43 ára karlmaður
algjör skvísa, vill kynnast karlmanni. 
Augl. hans er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 og 535-9920, 
augl.nr. 8758.

Tilkynning



006.61



LAUGARDAGUR  18. júlí 2009 19

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi,

Rögnvaldur Björnsson
byggingameistari, Berjarima 3,

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut sunnu-
daginn 12. júlí, verður jarðsunginn frá Grafarvogs-
kirkju fimmtudaginn 23. júlí kl. 15.00.

Þorbjörg Hulda Þorvaldsdóttir
Katrín Rögnvaldsdóttir Gunnar Hannesson
Björn Rögnvaldsson Olga Hafberg
Þorvaldur Birgir Rögnvaldsson Andrea Róbertson
Jóna Kristín Rögnvaldsdóttir Gunnar Guðbjörn 
 Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim er 
sýndu okkur vináttu og hlýhug við andlát 
og útför okkar ástkæra eiginmanns, föður, 
tengdaföður og afa, 

Guðjóns Óskarssonar.

Aldís Kristjánsdóttir
Sigrún Björg Guðjónsdóttir Árni Gunnar Ingólfsson
Hrafnhildur Guðjónsdóttir Bergur Jónsson
og barnabörn.

Hjartans þakkir til allra er sýndu okkur 
samúð og hlýju við andlát og útför móður 
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Fríðu Emmu Eðvarðsdóttur
Þorsteinsstöðum, Lýtingsstaðahreppi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á deild 6 og sjúkradeild 
fyrir umhyggju og hlýju. 

Guð blessi ykkur öll.

Berta Margrét Finnbogadóttir
Böðvar Hreinn Finnbogason    Guðbjörg Guðmannsdóttir
Stefanía Fjóla Finnbogadóttir Guðmundur Magnússon
Violet Elizabeth Wilson   David Wilson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og vináttu við andlát og útför eigin-
manns, föður, tengdaföður, afa og langafa,

Reynis Bergmanns 
Pálssonar
Hábæ 36, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á deild 11G, 
Landspítala.

Valborg Sigurbergsdóttir
Páll Bergmann Reynisson Guðrún Eiðsdóttir
Grétar Reynisson Lilja Ruth Michelsen
Sóley Reynisdóttir Sigurður Jóhannesson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og 
amma,

Elín Ólöf  Jónsdóttir 
áður til heimilis að Miðtúni 3, Keflavík,

lést sunnudaginn 12. júlí á Hjúkrunarheimilinu 
Víðihlíð. Útförin fer fram frá Ytri-Njarðvíkurkirkju, 
þriðjudaginn 21. júlí kl. 13.00.

Helga J. Guðbrandsdóttir
Kristín G. Guðbrandsdóttir Reynir Gunnlaugsson
Sigurður H. Guðbrandsson
Guðmundur K. Guðbrandsson
Jón I. Guðbrandsson Lilja Þ. Tómasdóttir
og barnabörn.

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

Hreiðar G. Viborg
Hraunvangi 3, Hafnarfirði
(áður Barmahlíð 34, Reykjavík)

verður jarðsunginn frá Garðakirkju, Álftanesi, 
mánudaginn 20. júlí kl. 15.00. Fyrir hönd aðstandenda,

Jóna Helgadóttir
Helgi Þór Viborg Hildur Sveinsdóttir
Guðmundur Viborg
Sigríður María Hreiðarsdóttir
afabörn og langafabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Jóhanna Hálfdánardóttir
Skúlagötu 20, Reykjavík,

lést á öldrunarlækningadeild Landspítala Landakoti 
fimmtudaginn 9. júlí. Jarðarförin fer fram frá 
Fríkirkjunni í Reykjavík mánudaginn 20. júlí kl. 15.00.

Ingvar Hauksson Sigríður Axelsdóttir
Elín Hauksdóttir Svavar Helgason
Guðmundur Vignir Hauksson Lilja Guðmundsdóttir
Sigurdís Hauksdóttir
                       barnabörn og barnabarnabörn.

90 ára afmæli
Ingveldur 

Ásmundsdóttir 
Vesturgötu 80 Akranesi, verður 90 

ára sunnudaginn 19. júlí. Hún verður 
með opið hús frá kl. 15 á heimili sínu 

með heitt á könnunni. Verið velkomin.

Innilegt þakklæti til allra sem sýndu okkur 
vináttu, samúð og hlýhug við andlát og 
útför okkar elskulega föður, tengdaföður, 
afa og langafa, 

Magnúsar Þórarinssonar 
frá Hjaltabakka. 

Þórarinn Sigvaldi Magnússon Anna Magnea Ólafsdóttir 
Guðbergur Magnússon Guðný Ragnarsdóttir 
Þórir Skafti Magnússon Matthildur Guðmannsdóttir 
Stefán Magnússon Guðbjörg Ása Andersen 
Jóhannes Magnússon Elsa Björnsdóttir 
Helgi Magnússon Sigríður G. Pálsdóttir 
Svanhildur Magnúsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Útfararþjónusta
Davíðs Ósvaldssonar ehf.

Davíð Ósvaldsson
Útfararstjóri
S. 896 6988 / 553 6699

Óli Pétur Friðþjófsson
Útfararstjóri

S. 892 8947 / 565 6511

Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra er 
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát 
og útför ástkærrar móður okkar, tengda-
móður, ömmu og langömmu,

Höllu Ingu Einarsdóttur
áður til heimilis að Eikjuvogi 24, 
Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu á 
Hjúkrunarheimilinu Eir fyrir þá einstöku umönnun og 
nærgætni er þau sýndu henni ætíð.

Pálína Erna Ólafsdóttir
Marsibil Ólafsdóttir Stefán Árnason
Sigrún Ólafsdóttir  Pétur Jónsson
Ingimar Ólafsson  Guðlaug Halldórsdóttir
               barnabörn og barnabarnabörn.MOSAIK

timamot@frettabladid.is

JANE AUSTEN 
LÉST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1817.

„Ó! Ekki ráðast á mig með 
úrinu þínu. Úr eru annað-

hvort of fljót eða of hæg. Ég 
læt úr ekki ráða yfir mér.“

Jane Austen var enskur rit-
höfundur. Austen gaf ekki 

út undir nafni og því færðu 
verkin henni ekki frægð á 

meðan hún lifði en nú er hún 
einn mest lesni rithöfundur 

breskra bókmennta.

Sextíu ár eru liðin frá því að fyrstu Ferguson dráttarvélarn-
ar komu til Íslands. Vélarnar mörkuðu upphaf vél- og afl-
væðingar á fjölmörgum íslenskum búum. Af þessu tilefni er 
Fergusondagur haldinn hátíðlegur á Hvanneyri í dag. 

Bjarni Guðmundsson, safnstjóri Landbúnaðarsafnsins á 
Hvanneyri, hefur skrifað bók um sögu Ferguson á Íslandi 
og heldur upp á daginn í dag. 

„Gráa Ferguson vélin var brautryðjandadráttarvél hér á 
landi og fór á þriðja til fjórða hvern bæ landsins og breytti 
veröld manna,“ segir Bjarni. „Í því skyni ætlum við að bjóða 
mönnum að koma hérna saman, gjarnan með sínar vélar, því 
það eru margir sem eru að gera upp gamlar Ferguson vélar.“ 
Bjarni segir að ekki verði um mjög formlega dagskrá að 
ræða, en einn hringur verði keyrður á vélunum og fólki leyft 
að sjá hvernig þær virka og hljóma. Bókin hans „Og svo 
kom Ferguson“ verður einnig kynnt. „Bókin er þjóðhátta-
lýsing miðrar síðustu aldar, um það hvernig þessi dráttar-
vél smokraði sér inn í íslenskar sveitir, breytti vinnubrögð-
um og losaði vinnuafl. Hún þokaði hestum úr heyskap og 
fækkaði fólki á bæjum meðal annars.“ 

Bjarni segir að venjulega hafi á bilinu fimmtán til þrjá-
tíu dráttarvélar komið saman. Mest sé lagt upp úr því að 
fólk hafi einlægan áhuga á vélunum. „Svo verður efnt til 
fegurðarsamkeppni og þrjár fallegustu vélarnar verða verð-
launaðar.“  thorunn@frettabladid.is

FERGUSON:  SEXTÍU ÁR Á ÍSLANDI

BREYTTI ÖLLU

BJARNI OG FERGUSON Bjarni Guðmundsson á fyrstu Ferguson dráttar-
vélinni. Bók hans um Fergusonvélina kemur út í dag. 

MYND/ÞÓRUNN EDDA BJARNADÓTTIR
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég var búinn til 
í Kína. Hvaðan 

kemur þú?

Sæææææl 
elskan!

Væri það 
fíflalegt ef 
ég bæði 

um dans?

Er páfinn 
kaþólskur?

Flott, skellum 
okkur á 

gólfið sæta!

Jú, hann er 
kaþólskur Ívar! Ó!

Ohhh! Ég skrifa alltaf 
2004 á ávísan-

irnar mínar!

Það er svo 
erfitt orðið að 
fylgjast með.

Láttu mig 
þekkja 
það.

Ég skrifa alltaf 
1999 á allt.

Hver ert 
þú!?!

Ég er afkvæmi 
jólahreindýrsins!

Hó Hó

Nú hlýtur 
mig að vera 
að dreyma. Þetta eru 

engar 
móttökur.

Puff
Puff

Puff

Puff

Puff
Puff

Puff Puff

Puff Puff

Hvað myndi það kosta 
aukalega að fá blaðið án 

bílaauglýsinganna?

Bíb 
Búb 
Bíb 
Bíb

Já, ég er með 
spurningu.

Í gær skellti ég mér í bíó til að sjá Sacha 
Baron Cohen í hlutverki Brunos. Aðsókn-
in var slík að þegar ég kom í Kringluna 

var uppselt, en þar var verið að selja miða 
á aukasýningu í Álfabakka hálftíma síðar. 
Þeir sem eiga eftir að sjá myndina og vilja 
ekki vita meira en hefur komið fram í aug-
lýsingum ættu ef til vill ekki að lesa lengra.

Eftir allan kjánahrollinn yfir Borat var 
ég virkilega forvitin að sjá hversu 

langt Cohen ætlaði að ganga að þessu 
sinni og hvort hann gæti hreinlega 
gengið eitthvað lengra.  Hann sann-

aði það þó á fyrstu mínútum mynd-
arinnar með ýktri útfærslu á gróf-
um kynlífsathöfnum. Þær voru 
eiginlega svo absúrd að maður 
náði varla að verða vandræða-
legur. Cohen gaf ekkert eftir, 

karaktersköpunin var útpæld og 
frábærlega ýkt, en heilsteypt og vel 

útfærð. Hinn austurríski Bruno var tilbúinn 
að gera allt til að ná heimsfrægð og sveifst 
einskis til að ná henni. Stundum átti maður 
erfitt með að átta sig á hvaða senur í mynd-
inni væru leiknar frá a til ö og þá sérstak-
lega þegar Bruno tók viðtal við foreldra 
barna sem voru tilbúnir að láta þau gera 
hvað sem er til að koma þeim á framfæri og 
þegar hann heimsótti presta í Suðurríkjum 
Bandaríkjanna til að „afhommast.“ Sann-
færing fólksins var allavega slík að maður 
átti ekki til orð og fannst eins og fólkið tryði 
öllu sem Bruno sagði.

Það eru eflaust einhverjir sem hneyksl-
ast á grófum húmor Cohen og hans klikkuðu 
uppátækjum, en það þarf vissa snilligáfu til 
að útfæra karakter eins og Bruno og draga 
fram það ýktasta í mannlegum fjölbreyti-
leika. Þótt maður hafi gapað af undrun á 
köflum gekk maður brosandi út og ég get 
ekki annað en dáðst að Sacha Baron Cohen.

Vandræðalega fyndinn karakter

NOKKUR ORÐ
Alma 

Guðmunds-
dóttir

Það er

án þess að borga krónu aukalega!
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Sjáðu

myndirnar

Spilaðu
leikina

KOMIN
AFTUR

Inniheldur 13 lög 
frá Björgvini Halldórssyni. 

Gestir: Krummi, Maggi Eiríks, KK, 
Pétur Örn og hin ljúfa Sigríður Thorlacius

FÁST Í SKÍFUNNI



22  18. júlí 2009  LAUGARDAGUR

Bandaríska listakonan Rebecca 
Erin Moran, hannaði nokkuð 
sérstök bikiní fyrir hina árlegu 
Hverfisgötu-sumarhátíð, sem er 
haldin í bakgarði við Hverfisgötu, 
en bikiníin eru með áföstum hár-
brúski í kringum nárann. „Þetta 
var svona „one time special edit-
ion“-bikiní og hef ég ekki hugs-
að mér að fara í það að framleiða 
brúskbikiní í framtíðinni. Þetta 
var gert sem hluti af vídeóverki 
sem var sýnt á listahátíð í Frakk-
landi,“ segir Rebecca. Hún seg-
ist ekki kunna mikið fyrir sér í 

saumaskap, þótt hún sé menntað-
ur listamaður frá Listaháskólan-
um í Chicago. Það sem hún kunni 
í saumaskap hafi hún lært af her-
bergisfélaga sínum sem lærði 
fatahönnun við sama háskóla. 
„Það var engin sérstök pæl-
ing á bak við bikiníin, þetta átti 
bara að vera blanda af glamúr og 
sóðaskap og mér þótti fyndið að 
sjá svölu 101 listatýpurnar klæð-
ast þessu. Ég hef gaman af öllu 
sem er pínlegt og vandræðalegt,“ 
segir Rebecca hlæjandi. 
 - sm

Hannaði sérstök brúskbikiní

HANNAÐI BRÚSKBIKINÍ Rebecca segist 
hafa lært að sauma hjá herbergisfélaga 
sínum sem lærði fatahönnun.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Í miðbæ Reykjavíkur er 
starfandi hámenningar-
klúbburinn Hveðrung-
arnir. Félagsmenn hittast 
mánaðarlega og ræða ljóð-
list og bókmenntir, búa til 
osta og drekka púrtvín.

Hámenningarklúbburinn Hveðr-
ungarnir er ljóða- og bókmennta-
klúbbur skipaður fjórum snyrti-
lega klæddum ljóðaunnendum. 
„Snyrtilegur klæðnaður, vandað 
málfar og áhugi á bókmenntum 
eru inntökuskilyrði í Hveðrung-
ana,“ segir Aron Bergmann Magn-
ússon, listamaður, leikmyndahönn-
uður og einn fjögurra Hveðrunga. 
„Þetta er hámenningarklúbbur. Við 
hittumst reglulega og lesum ljóð, 
ræðum bókmenntir, búum til osta 
og drekkum púrtvín. Mig vantaði 
afsökun til að gefa mér tíma til 
að lesa meira en ég hef gert upp 
á síðkastið. Maður er duglegri við 
lesturinn þegar maður er kominn 
með það markmið að klára eina 
bók fyrir næsta Hveðrungafund, 
maður má nefnilega ekki mæta 
ólesinn á fundi. Það er líka fínt að 
hittast bara og fá sér vínglas og 
vera menningarlegur,“ segir Aron 
um tilurð Hveðrunganna. Með 
honum í félaginu eru þeir Arnar 
Fells Gunnarsson, Viðar Kristins-
son og Arnar Ingi Viðarsson.

Ljóðalesturinn á þó ekki hug 
þeirra allan því piltarnir búa einn-
ig til sína eigin osta fyrir fundi. 
„Þetta er kreppuráð fyrir sæl-
kera. Einn úr hópnum hafði lesið 

sér til um ostagerð og við ákváðum 
að prófa þetta fyrir einn fundinn 
og útkoman var æðisleg. Nú tekur 
við tilraunastarfsemi þar sem við 
ætlum að þróa okkur frekar í osta-
gerðinni og svo er einnig á döfinni 

að prófa brauðbakstur.“ Aðspurð-
ur segir Aron ostagerð ekki vera 
flókna. „Maður hitar mjólk, síar 
mysuna úr og einum og hálfum 
tíma seinna er maður kominn með 
fína smurosta, svo saxar maður 
mismunandi kryddjurtir og bland-
ar við og þá er maður kominn með 
ljúffengan ost.“

Hveðrungafundir eru haldn-
ir eins oft og tími gefst, stund-
um nokkrum sinnum í mánuði, og 
að sögn Arons hafa margir falast 
eftir inngöngu í hópinn. „Nokkr-
um vinum okkar fannst hugmynd-
in skemmtileg og hafa sótt um 
inngöngu. Umsóknirnar eru til 
skoðunar enda þurfa menn að upp-
fylla öll inntökuskilyrðin.“  
  sara@frettabladid.is

Ljóðalestur og ostagerð

HÁMENNINGARLEGIR Hveðrungarnir er hópur ljóðaunnenda sem hittast mánaðar-
lega og ræða um menningu og búa til ost. Aron Bergmann er til hægri á myndinni.

GLÆSILEGT Heimagerðir ostar í hámenn-
ingarklúbbnum Hveðrungunum.

TILBOÐSVERÐ

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ KL.3.20 HÁSKÓLABÍÓ
KL.3.40 HÁSKÓLABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ ísl & enskt tal

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.2 BORGARBÍÓ

KL.4 SUNNUDAG HÁSKÓLABÍÓ
KL.2 BORGARBÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

550kr.

550kr.

550kr. 3D550kr.

850kr.

550kr.

HANGOVER
kl. 1.30 í Álfabakka
kl. 2 í Kringlunni

BRUNO
kl. 2 í Álfabakka

ÍSÖLD 3 M/ÍSL TALI
kl. 2 í Kringlunni 
kr 850 í þrívídd

550krMYND SEM ÞÚ MÁTT EKKI MISSA AF!

550kr

HARRY POTTER 6
kl. 1 í Álfabakka, 
kl 2 í Kringlunni á Akureyri í Keflavík og á Selfossi

550kr

SPARBÍÓ

NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 564 0000

12
16
L
L
L
L
10
10

BALLS OUT  kl.1- 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
THE HURT LOCKER  kl. 8 - 10.45
ICE AGE 3  3D ENSKT TAL ÁN TEXTA kl.  8 - 10.10 D
ÍSÖLD 3  3D ÍSLENSKT TAL kl. 1 (850)- 3.30 - 5.45 D
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA kl. 1- 3.30 - 5.45 
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl. 1- 3.30 - 5.45 
TRANSFORMERS 2 kl.  8 -11 
TRANSFORMERS 2 LÚXUS kl.  1 - 5 - 8 - 11

SÍMI 462 3500

ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl. 2 - 4 - 6 
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA kl.  4 - 8 
MY SISTERS KEEPER   kl.  8 - 10
TYSON        kl.  6 - 10
GULLBRÁ   kl. 2

L
L
12
14
L

16
12
L
7
7
14

L

B13 - ULTIMATUM    kl.  5.50 - 8 - 10.10 
MY SISTERS KEEPER    kl. 3.20- 5.40 - 8 - 10.20 
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl. 3.40- 5.50 - 8 
YEAR ONE kl. 3.30- 10.10
GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST kl.  5.45 - 8
ANGELS & DEMONS kl.  10.15
BJÖRK kl. 4 LAUGARDAG
GULLBRÁ kl. 4 SUNNUDAG

SÍMI 530 1919

12
16
L
L
7
7

BALLS OUT  kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
THE HURT LOCKER  kl. 8 - 10.35
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  3.30 - 5.30
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA kl.  3.30 - 5.50 - 8 - 10.10
GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST kl.  8 - 10.15
YEAR ONE   kl.  3 laug kl.3.30 - 5.45 sun

SÍMI 551 9000

- Ó.H.T. , Rás 2- Ó.H.T. , Rás 2

- S.V. , MBL- S.V. , MBL

- Ó.H.T. , Rás 2

- S.V. , MBL

 MISSIÐ EKKI AF STÆRSTU OG SKEMMTILEGUSTUTEIKNIMYNDÁRSINS! OG NÚNA LÍKA Í 3-D

- bara lúxus
Sími: 553 2075

HARRY POTTER - POWER kl. 2, 4, 7 og 10 10

MY SISTER´S KEEPER kl. 8 og 10.15 12

ÍSÖLD 3 - 3D - Íslenskt tal kl. 5 L

ÍSÖLD 3 - Íslenskt tal kl. 2 og 4 L

TRANSFORMERS 2 kl. 7 og 10 10

GULLBRÁ kl. 2 L

STÆRSTA KVIKMYNDASERÍA
ALLRA TÍMA ER KOMIN Í BÍÓ!

550 kr.  í  b íó .  G i l d i r  á  a l l ar  sýn ingar  merk tar  með  rauðu!

POWERSÝNING

KL. 10.00

SÝND MEÐ 
ÍSLENSKU TALI

- Ó. Þ. I., Kvikmyndir.com- Ó. Þ. I., Kvikmyndir.com

KYNNTU ÞÉR SÝNINGARTÍMA Á SELFOSSI 
OG Í KEFLAVÍK Á WWW.SAMBIO.IS

HARRY POTTER 6 kl. 5 - 8 - 11 7

TRANSFORMERS 2TRANSFORMERS 2TRANSFORMERS 2 kl. 5kl 5kl 5 12 

BRUNO kl. 8 - 10 14 

HARRY POTTER 6HARRY POTTER 6
kl. 1 - 2kl. 1 - 2D - 4 - 5- 4 - 5D - 7 - 8- 7 - 8D - 10:10 - 11:10 - 10:10 - 11:10D 10

HARRY POTTER 6HARRY POTTER 6 kl. 2 - 5 - 8 - 11:10kl. 2 - 5 - 8 - 11:10 VIP
BRUNO
kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 8:30 - 10:10 - 10:30 - 12:10 14

THE HANGOVER   kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8  - 10:20 12

TRANSFORMERS 2TRANSFORMERS 2TRANSFORMERS 2 kl. 2  5kl 2 - 5kl 2 - 5 10

HARRY POTTER 6HARRY POTTER 6 kl. 2kl. 2D - 5 - 5D - 8- 8D - 10- 10D - 11:10- 11:10D 10

BRUNO kl. 6D - 8D - 10:10 - 12 14

ÍSÖLD 3ÍSÖLD 3 m/ísl. tali kl. 2kl. 2(3D) - 4- 4(3D) L

THE HANGOVER kl. 2 - 4 - 6 - 8 12

tryggðu þér miða í tíma!

örfá sæti laus

����
T.V. KVIKMYNDIR.IS

STÆRSTA KVIKMYNDASERÍA ALLRA TÍMA ER KOMINN Í BÍÓ

„Dazzlingly well made...“
Variety - 90/100

„Hún var FRÁBÆR!“
New York Magazine – 90/100

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Í TÍMA!
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 ➜ Uppákomur
Á Gásum (11km norðan 
við Akureyri við Hörgár-
ósa) verða Miðalda-

dagar haldnir 
hátíðlegir 18.-21. 
júlí. Þá mun hinn 

forni Gásakaupstaður 
vakna til lífsins og 
Gásverjar ganga um 
svæðið. Opið lau. og 
sun. kl. 11-17 og mán. 
og þri. kl. 12-16. Nánari 
upplýsingar og dagskrá á 

www.gasir.is.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 18. júlí 2009 

➜ Tónleikar
14.00 Gissur Páll, Hulda Björk og 
Árni Heiðar verða með tónleika í Sól-
heimakirkju í Grímsnesi. Á efnisskránni 
verða ýmsar óperuperlur. Aðgangur er 
ókeypis.

15.00 Kvintett 
Reynis Sigurðssonar 
spilar á Jómfrúnni við 
Lækjargötu. Kvintett-
inn flytur lög helguð 
minningu saxófón-
leikarans Andrésar 
Ingólfssonar. Aðgangur 
er ókeypis.

17.00 Organistinn Christof Pülsch flyt-
ur verk eftir Alexandre Guilmant og Jean 
Langlais á tónleikum í Akureyrarkirkju. 
Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir.
21.30 Ragnheiður Gröndal verður 
á Græna Hattinum við Hafnarstræti á 
Akureyri ásamt þjóðlagasveit.
22.00 KK og Maggi Eiríks verða í 
Úthlíð í Biskupstungum.
22.00 Varsjárbandalagið verður á 
Café Rosenberg við Klapparstíg.
22.00 Krooks, Dj Árni Sveins og 
Hugarástand verða á Jacobsen við 
Austurstræti 9.
23.00 Maradona Social Club verður á 
Kaffi Kúltúra við Hverfisgötu 18.

➜ Opnanir
16.00 Karlotta Blöndal opnar sýningu 
í Suðsuðvestur við Hafnargötu í Reykja-
nesbæ. Opið lau. og sun. kl. 14-17.

➜ Sýningar
Sumarsýning á 24 bútasaumsteppum 
úr samkeppninni Hafið hefur verið 
opnuð í Sjóminjasafninu Víkinni við 
Grandagarð 8. Opið daglega kl. 11-17.

➜ Síðustu Forvöð
Sýningu Ilmar Maríu Stef-
ánsdóttur og Péturs Arnar 
Friðrikssonar „Kórsöngur 
vélanna / húsameistari - 
kónguló“ í Verksmiðjunni á 
Hjalteyri, lýkur á morgun. 
Opið lau. og sun. kl. 
14-17.

➜ Tónlistardagskrá
Sumartónleikar í Skálholtskirkju, 11. 
júlí - 6. ágúst. Aðgangur ókeypis. Nánari 
upplýsingar á www.sumartonleikar.is.
15.00 Händel-hátíðarhljómsveitin 
flytur verk eftir G.F. Händel.
17.00 Hallveig Rúnarsdóttir sópran 
flytur skosk þjóðlög.

➜ Dansleikir
Sálin verður í Njálsbúð í Vestur-Land-
eyjum.
Jet Black Joe verður á Sódómu Reykja-
vík við Tryggvagötu.
Marco Baily verður á NASA við Austur-
völl.
Á móti sól verður á Útlaganum á Flúð-
um.

Sunnudagur 19. júlí 2009 

➜ Tónleikar
16.00 Flautuleikararnir Martial Nar-
deau og Guðrún Sigríður Birgisdóttir 
flytja verk eftir Bach, Haydn, Migot, 
Snorra Birgisson og Þorkel Sigurbjörns-
son á tónleikum í Gljúfrasteini, húsi 
skáldsins.
17.00 Andreas Sieling dómorganisti 
í Berlín, flytur verk eftir J.S. Bach, Felix 
Mendelsson og Louis Vierne á tónleik-
um í Hallgrímskirkju við Skólavörðuholt.

➜ Tónlistardagskrá
Sumartónleikar í Skálholtskirkju, 11. 
júlí - 6. ágúst. Aðgangur ókeypis. Nánari 
upplýsingar á www.sumartonleikar.is.
17.00 Hátíðarsamkoma í Skálholts-
kirkju þar sem Dr. Pétur Pétursson flyt-
ur erindi um 100 ára sögu endurreisnar 
Skálholts. Sönghópurinn Hljómeyki 
flytur Dixit Dominus eftir G.F. Händel.

Nánari upplýsingar um opnunartíma og sýningar í stöðvum í sumar eru 
á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000.

Vídeóverk

Bernsku minnar fossar 

Skúlptúrar

Brot úr tilverunni
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Sýningin er opin virka daga frá kl. 13–17 og um helgar frá kl. 13–18 í allt sumar.
Aðgangur er ókeypis.

Kristjana 
Samper

Ljósafossstöð við Sog

Skógarhlíð 18 • 105 Reykjavík • Sími 595 1000 • Akureyri sími 461 1099 • www.heimsferðir.is
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sport@frettabladid.is

> Lið 11. umferðar Pepsi-deildar karla

Eftirtaldir leikmenn eru í liði umferðarinnar hjá Frétta-
blaðinu fyrir 11. umferð Pepsi-deildar karla.
Markvörður: Hrafn Davíðsson (Fjölni), 
Varnarmenn: Atli Sveinn Þórarinsson (Val), 
Kári Ársælsson (Breiðabliki), Sverrir 
Garðarsson (FH), Miðjumenn: Finn-
ur Orri Margeirsson (Breiðabliki), 
Ajay Smith (ÍBV), Baldur Sigurðs-
son (KR), Matthías Vilhjálmsson 
(FH), Framherjar: Atli Viðar 
Björnsson (FH), Haukur Ingi 
Guðnason (Keflavík), Hjálm-
ar Þórarinsson (Fram).

Framherjinn Atli Viðar Björnsson hjá Íslandsmeisturum FH hefur 
verið sjóðandi heitur í allt sumar og er markahæsti leikmaður Pepsi-
deildarinnar með 9 mörk í 12 leikjum. Atli Viðar átti frábæran leik í 
3-2 sigri FH gegn Fylki á Kaplakrikavelli á dögunum 
og skoraði tvö fyrstu mörk FH í leiknum 
en Hafnfirðingar þurftu að hafa mikið 
fyrir sigrinum enda spiluðu þeir manni 
færri síðasta hálftímann eftir að fjórir leik-
menn liðsins voru farnir meiddir af velli.

„Þetta var verulega góður sigur hjá okkur og mikill 
karakter sem við sýndum með því að landa sigri úr því 
sem komið var. Við vorum þarna manni færri stóran hluta 
af seinni hálfleik og á móti jafn spræku liði og Fylki sem 
mætti í Krikann og spilaði góðan leik. Við þurfum 
bara að halda okkar striki og halda áfram að vinna 
leikina. En ég er náttúrulega viss um að hin liðin 
í deildinni ætla að gera okkur eins erfitt fyrir og 
mögulegt er,“ segir Dalvíkingurinn Atli Viðar.

Þrátt fyrir mikla yfirburði í Pepsi-deildinni í 

sumar fengu FH-ingar 0-4 skell gegn Aktobe frá Kasakstan 
í forkeppni Meistaradeildar Evrópu á miðvikudaginn og til 
að bæta gráu ofan á svart meiddist Atli Viðar í leiknum. Atli 
Viðar segir þó meiðslin ekki jafn alvarleg og haldið var í 

fyrstu og stefnir á að vera klár í leikinn gegn Breiðabliki í 
lok mánaðarins.

„Við vorum náttúrulega bara sorglega lélegir á móti 
Aktobe og óneitanlega súrt að það hafi hitt þannig á 

að við tókum út lélegan leik á móti þessu liði og í 
þessari keppni. Við erum búnir að setjast niður 

og ræða saman um leikinn og framhaldið og 
það voru allir sammála um að láta tapið gegn 
Aktobe ekki slá sig út af laginu. Þessi Evrópu-

keppni er í raun og vera frá í bili og við gerum okkur 
grein fyrir því að möguleikar okkar á að komast áfram 

eru ekki miklir. Næsti leikur hér heima er gegn Keflavík og við 
þurfum að snúa bökum saman og klára þetta eins og menn 

í Pepsi-deildinni og vinna titilinn aftur. Þá fáum við líka aftur 
möguleika í forkeppni Meistaradeildarinnar að ári.“ 

ATLI VIÐAR BJÖRNSSON HJÁ FH: ER LEIKMAÐUR 11. UMFERÐAR PEPSI-DEILDAR KARLA HJÁ FRÉTTABLAÐINU

Látum tapið gegn Aktobe ekki slá okkur út af laginu

FÓTBOLTI Nokkuð hefur verið um 
hræringar á leikmannamark-
aðnum hér á landi síðan félaga-
skiptaglugginn var opnaður 
á miðvikudag en hann verður 
opinn til mánaðamóta. Stærstu 
tíðindin eru klárlega koma Arn-
ars og Bjarka Gunnlaugssonar til 
Valsmanna eftir að þeir bræður 
hættu sem spilandi þjálfarar ÍA 
í 1. deildinni.

Arnar var formlega kynntur 
sem nýr leikmaður  Vals í gær 
en líklega verður gengið frá 
komu Bjarka eftir helgi. „Ég bað 
um aðeins lengri frest því ég vill 
fullvissa mig um að ég sé í fínu 
standi. Ég ætla í skoðun og 
ef hún gengur vel þá verð-
ur þetta orðið klárt á þriðju-
dag eða miðvikudag,” sagði 
Bjarki í gær.

KR hefur lánað sókn-
armanninn Guðmund 
Pétursson út tímabilið 
í Breiðablik en botn-
lið Þróttar hafði 
áhuga á honum.

Þróttur hefur 
hinsvegar tryggt 
sér þjónustu Sam 
Malsom út sum-
arið en Mal-
som er enskur 
sóknarmað-

ur. Hann er á 21. aldursári og 
kemur frá B36 í Færeyjum þar 
sem hann hefur leikið lykilhlut-
verk. Þróttarar hafa misst Hjört 
Hjartarson sem er kominn í Sel-
foss, topplið 1. deildarinnar. 

Óli Stefán Flóventsson leikur 
sinn fyrsta leik fyrir Grindavík 
annað kvöld. Norskur sóknar-
maður, Tor Erik Moen, kom til 
landsins á vegum Óla og hefur 
æft með liðinu undanfarna 
daga. Ingvar Guðjónsson, fram-
kvæmdastjóri Grindavíkur, segir 
að leikmaðurinn hafi staðið sig 
vel og reynt verði að ná samn-

ingum við hann.
Þá eru Fjölnismenn einn-

ig að leita að styrkingu 
fyrir sitt lið. Þeir hafa 
þegar fengið Andra Stein 
Birgisson sem er kominn 

heim frá norska neðri 
deildarliðinu Asker 

en láta þar ekki 
staðar numið og 
hyggjast styrkja 
sig frekar. - egm

Félagaskiptaglugginn opnaður á miðvikudag:

Arnar mættur og 
Bjarki á leiðinni

FÓTBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið hefur endurskrifað íslenska 
knattspyrnusögu með því að kom-
ast fyrst A-landsliða inn á stórmót 
en liðið hefur einnig tekið önnur 
minni söguleg skref undir stjórn 
Sigurðar Ragnars Eyjólfssonar 
og eitt slíkt skref til viðbótar var 
tekið í Englandi í gær. 

„Við munum halda áfram að 
reyna að bæta okkur pínulítið með 
hverjum leik og vonandi toppum 
við síðan í lokakeppninni,“ sagði 
Sigurður Ragnar Eyjólfsson lands-
liðsþjálfari. 

Síðan Sigurður Ragnar tók við 
árið 2007 hafa stelpurnar okkar 
unnið Kína, Frakkland, Noreg og 
England í fyrsta sinn eftir að hafa 
verið án sigurs í 18 leikjum þar á 
undan á móti þessum þjóðum.

„Það ætti að hjálpa sjálfstrausti 
leikmanna að vinna þessar þjóðir í 
fyrsta sinn því ef manni hefur tek-
ist eitthvað áður þá ætti manni að 
geta tekist það aftur. Það er allt-

af erfiðast að gera hlutina í fyrsta 
skiptið. Þegar maður hefur stig-
ið skrefið og náð árangri þá ætti 
maður að hafa meiri trú á því að 
ná árangri aftur,“ segir Sigurður 
Ragnar. 

„Hver sigur á móti stórþjóð 
hefur hjálpað liðinu að bæta sig 
enn frekar. Ég minni þær oft á það 
að við höfum náð góðum árangi og 
af hverju ættum við ekki að geta 

það í lokakeppni sem dæmi?“
Það fækkar því óðum þeim 

knattspyrnuþjóðum í heiminum 
sem hafa ekki þurft að sætta sig 
við tap á móti stelpunum okkar. 
Meðal þeirra þjóða sem eru enn 
taplausar á móti íslenska kvenna-
landsliðinu eru Bandaríkin (1 jafn-
tefli, 9 töp), Þýskaland (10 töp) og 
Svíþjóð (1 jafntefli, 7 töp). 

Íslensku stelpurnar hafa heldur 
aldrei unnið Danmörku en fá tæki-
færi til þess að breyta því um helg-
ina. Danska kvennalandsliðið vann 
íslensku stelpurnar 2-0 í Algarve-
bikarnum í mars. Danmörk hefur 
unnið alla þrjá leiki þjóðanna til 
þessa með markatölunni 9-1.

„Við spiluðum ekki okkar besta 
leik á móti Dönum síðast og og vilj-
um bæta fyrir það.  Leikurinn var 
mjög erfiður leikur fyrir okkur. 
Danir voru með boltann nánast 
allan leikinn og við vorum í elting-
arleik,“ segir Sigurður Ragnar. 

„Þær eru í sjötta sæti á heims-
listanum þannig að þetta er ein 
allra besta þjóð í heimi. Það verður 
mikil áskorun fyrir okkur að mæta 
þeim,“ segir landsliðsþjálfarinn. 

Frábært gengi stelpnanna að 
undanförnu ætti að hafa gefið lið-
inu mikið sjálfstraust og fyrsti 
sigurinn í sögunni á Dönum er því 
kannski ekki fjarlægur draumur. 

 ooj@frettabladid.is

Fjórði sigurinn á topp tíu þjóð
Fyrstu sigrar íslenska kvennalandsliðsins á Kína, Frakklandi, Noregi og Englandi hafa allir komið síðan 
Sigurður Ragnar Eyjólfsson tók við liðinu. Stelpurnar geta bætt Dönum í hópinn á sunnudaginn.

2-0 SIGUR Á ENGLANDI Dóra María Lárusdóttir sér hér á ferðinni í sigri á níundu 
bestu þjóð heims í fyrrakvöld. NORDICPHOTOS/GETTY

SÖGULEGIR SIGRAR
14. mars 2007
4-1 sigur á Kína í Algarve-bikarnum.
Kína var í 9. sæti á heimslistanum.
16. júní 2007
1-0 sigur á Frakklandi á Laugardals-
velli. Frakkkland var í 7. sæti á heims-
listanum og Íslandi hafði ekki tekist 
að vinna Frakka í 4 leikjum.
4. mars 2009
3-1 sigur á Noregi í Algarve-bikarnum. 
Noregur var í 6. sæti á heimslistanum 
og Íslandi hafði ekki tekist að vinna 
Noreg í 5 leikjum.
16. júlí 2009
2-0 sigur á Englandi í Colchester.  
England var í 9. sæti á heimslistanum 
og Íslandi hafði ekki tekist að vinna 
England í 9 leikjum. 

Í RAUTT Arnar 
Gunnlaugsson er 
orðinn leikmaður 
Vals.
  FRÉTTABLAÐIÐ/EIRÍKUR

HANDBOLTI Friðrik Þór Sigmars-
son markvörður hefur gengið til 
liðs við Val frá ÍBV. Friðrik er 
tvítugur en hann er sonur Sig-
mars Þrastar Óskarssonar sem 
var í hópi bestu markvarða lands-
ins á sínum tíma.

Eftir síðasta tímabil misstu 
Valsmenn Pálmar Pétursson í 
raðir FH og nú er útlit fyrir að 
Ólafur Haukur Gíslason sé á 
förum en Hlíðarendaliðið á í við-
ræðum við norska félagið Hauga-
land.  - egm

Friðrik Þór Sigmarsson: 

Frá Eyjum til 
Hlíðarenda



Nýtt í
Hagkaup!

Tónlist Tölvuleikir

NÝTT
Inniheldur 13 lög 

frá Björgvini Halldórssyni. 
Gestir: Krummi, Maggi Eiríks, KK, 

Pétur Örn og hin ljúfa Sigríður Thorlacius

Sjáðu
myndirnar,

spilaðu
leikina
sp
le

Heitasta
plata

sumarsins

3CD

*NR.2 *NR.3

ar,

*Skv. Tónlistanum
Gildir til 23.júlí eða meðan birgðir endast

Allir leikir fást í Smáralind, takmarkað úrval í öðrum verslunum

KR. 2.199

KR. 2.199
KR. 2.699

KR. 2.199
KR. 2.199

KR. 2.199
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

10.10 Boxen 10.25 Tjenesten class-
ic 10.40 I lære som stjerne 11.10 
Ungdomsredaktionen præsenterer. 
Roskilde Festival 11.40 Flight 29 savnes! 
12.05 Det lille hus på prærien 12.55 Den 
store dag 13.55 Columbo 15.30 Ebb 
og Flo 15.35 Postmand Per 15.50 Det 
gule hus 16.00 Tæt på Dyrene 16.30 
TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 
Sherlock Holmes 18.00 Klodens kræfter 
19.00 TV Avisen 19.15 Aftentour 2009 
og SAS liga 20.00 Taggart 21.40 Reimers 
22.20 Dodens detektiver 22.40 Seinfeld 

15.30 Í nærveru sálar

16.00 Hrafnaþing 

17.00 Græðlingur 

17.30 Skýjum ofar 

18.00 Neytendavakin 

18.30 Óli á Hrauni 

19.00 Mér finnst 

20.00 Hrafnaþing 

21.00 Í kallfæri

21.30 Maturinn og lífið 

22.00 Hrafnaþing 

10.30 Ut i naturen jukeboks 11.30 Du 
skal hore mye jukeboks 12.30 Norsk 
på norsk jukeboks 13.15 Om et hjerte 
14.15 Lollipop 14.40 Thor Heyerdahl 
- På jakt etter paradiset 15.30 Åpen 
himmel 16.00 Bella, Boris og Berta 
16.25 Småkryp 16.30 Et apeliv 17.00 
Dagsrevyen 17.30 Sportsrevyen 17.45 
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu 
18.15 Kameleon-stranda 19.10 Poirot 
20.55 Smilehullet 21.00 Kveldsnytt 21.15 
Sorgekåpen 22.15 „Nordkaperen“ seiler 
i Indonesia 23.15 Verdensarven 23.30 
Jazz jukeboks 

15.30 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynn-
ir allt það heitasta í bíóheiminum, 
hvaða myndir eru að koma út og 
hverjar aðalstjörnurnar eru.

16.00 Hollyoaks (231:260) 

16.25 Hollyoaks (232:260)

16.50 Hollyoaks (233:260)

17.15 Hollyoaks (234:260)

17.40 Hollyoaks (235:260) 

18.05 Seinfeld (6:22) Jerry Sein-
feld er uppistandari sem nýtur mik-
illar kvenhylli en á í stökustu vand-
ræðum með eðlileg samskipti við 
annað fólk.

18.30 Seinfeld (7:22) 

19.00 Seinfeld (9:24)

19.30 Seinfeld (10:24)

20.00 Total Wipeout (8:9) Hér 
er á ferð ómenguð skemmtun, gam-
all og góður buslugangur.

21.00 America‘s Got Talent 
(7:20) Leitin er hafin í þriðja sinn að 
sönnu hæfileikafólki. Líkt og síðast 
verða dómararnir þau David Hassel-
hoff, Piers Morgan og Sharon Os-
bourne. Jerry Springer er kynnir.

21.45 ET Weekend Fremsti og 
frægasti þáttur í heimi þar sem allt 
það helsta sem gerðist í vikunni í 
heimi fína og fræga fólksins.

22.30 The O.C.

23.15 Seinfeld (6:22) 

23.40 Seinfeld (7:22)

00.05 Seinfeld 

00.30 Seinfeld (10:24) 

00.55 Sjáðu 

02.00 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

09.05 FH - Keflavík Útsending 
frá leik í Pepsí-deild karla.

10.55 PGA Tour 2009 - Há-
punktar 

11.50 Inside the PGA Tour 
2009 Skyggnst á bakvið tjöldin í 
PGA mótaröðinni.

12.15 Gillette World Sport 
2009

12.45 Box Útsending frá bardaga 
Amir Khan og Andreas Kotelnik.

14.15 2001 UEFA Cup Final Sýnt 
frá leik Liverpool og Alaves en liðið 
léku til úrslita í Evrópukeppni félags-
liða árið 2001. 

16.40 Celebrity Soccer Sixes 

17.30 Meistaradeildin - Gull-
leikir Barcelona - Man. Utd. 2.11. 
1994.

19.10 Pepsímörkin 2009.

20.10 FH - Keflavík Útsending 
frá leik í Pepsí-deild karla.

22.00 Pepsímörkin 2009 

23.00 10 Bestu: Sigurður Jóns-
son 

23.50 FH - Keflavík Útsending 
frá leik í Pepsí-deild karla.

01.40 Pepsímörkin 2009 

17.50 PL Classic Matches Ars-
enal - Liverpool, 2003. Hápunktarnir 
úr bestu og eftirminnilegustu leikjum 
úrvalsdeildarinnar.

18.20 PL Classic Matches Man 
City - Man United, 2003. 

18.50 Football Rivalries: Ars-
enal v Tottenham Þættir þar sem 
rígur helstu stórvelda Evrópu er skoð-
aður innan vallar sem utan. 

19.45 Premier League World 
2008/09 Enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum hlið-
um.

20.15 Man. Utd. - Arsenal Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

21.55 PL Classic Matches Ars-
enal - Man. United, 2002.

22.25 PL Classic Matches New-
castle - Chelsea, 1995. 

06.00 Óstöðvandi tónlist

11.50 World Cup of Pool 2008   
(e)

12.40 Rachael Ray  (e)

13.25 Rachael Ray  (e)

14.10 Málefnið  (7:7) (e)

15.10 America’s Funniest 
Home Videos  (2:48) (e)

15.35 Style Her Famous  (11:20) 
(e)

16.05 Stylista  (8:9) (e)

16.55 Monitor  (4:8) (e)

17.25 Britain’s Next Top Model 
 (e)

18.15 Bachelorette  (1:12) (e)

19.45 America’s Funniest 
Home Videos  (3:48) Bráð-
skemmtilegur fjölskylduþáttur þar 
sem sýnd eru fyndin myndbrot 
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest 
á filmu. 

20.10 Robin Hood  (5:13) Bresk 
þáttaröð fyrir alla fjölskylduna um 
hetjuna Hróa hött, útlagann sem 
rænir þá ríku til að gefa hinum fá-
tæku. Hrói og félagar bjarga hinni 
fögru Isabellu og Guy Gisborne snýr 
aftur til að drepa Hróa.

21.00 Lipstick  Sjónvarpsmynd frá 
árinu 2006 um unga konu sem er 
staðráðin í að vinna bug á brjósta-
krabbameini með hugrekki og 
húmor að vopni og rauði varalitur-
inn hennar verður tákn jákvæðninn-
ar í baráttunni við þennan vágest. 
Myndin er byggð á metsölubókinni 
Why I Wore Lipstick To My Mastec-
tomy eftir Geralyn Lucas. 

22.30 Angels Fall  Rómantísk 
spennumynd sem byggð er á met-
sölubók eftir Noru Roberts. Reece 
flytur frá Boston í leit að nýju lífi eftir 
að hafa lifað af skotárás þar sem 
allir starfsfélagar hennar voru myrtir. 
Hún sest að í smábænum Angels 
Fall. Henni er rétt farið að líða vel á 
nýja staðnum þegar undarlegir hlut-
ir gerast og Reece fer að efast um 
eigin geðheilsu. 

00.00 CSI. Miami  (10:21) (e)

00.50 Murder  (2:10) (e)

01.40 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Lalli, 
Þorlákur, Gulla og grænjaxlarnir og 
Kalli og Lóa.

07.40 Algjör Sveppi Boowa and 
Kwala, Svampur Sveinsson, Hvell-
ur keppnisbíll, Áfram Diego, áfram!, 
Könnuðurinn Dóra, Aðalkötturinn, 
Apaskólinn og Íkornastrákurinn

10.25 Matilda 

12.00 Nágrannar 

12.20 Nágrannar 

12.40 Nágrannar 

13.00 Nágrannar 

13.20 Nágrannar 

13.45 So You Think You Can 
Dance 

15.10 So You Think You Can 
Dance

16.00 Hell‘s Kitchen 

16.55 Oprah Skemmtilegur þátt-
ur með vinsælustu spjallþáttadrottn-
ingu heims.

17.40 60 mínútur   Reyndustu 
fréttaskýrendur Bandaríkjanna fjalla 
um mikilvæg málefni og taka einstök 
viðtöl við heimsþekkt fólk.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.49 Íþróttir 

18.59 Veður 

19.10 Pressa (4:6) Rammíslensk 
spennuþáttaröð í sex hlutum eftir 
Óskar Jónasson og Sigurjón Kjart-
ansson.

20.00 Amne$ia (7:8) Keppend-
ur í þessari fersku og stórskemmti-
legu spurningakeppni þurfa að svara 
spurningum sem tengjast þeim sjálf-
um og oftar en ekki eru þær afar 
vandræðalegar. 

20.45 Monk (4:16) Einkaspæjar-
inn og sérvitringurinn Adrien Monk 
er mættur í þessari sjöundu og 
bestu þáttaröð til þessa og heldur 
uppteknum hætti við að aðstoða 
lögregluna við lausn allra undarleg-
ustu sakamálanna.

21.30 Numbers (1:23)

22.15 Lie to Me (5:13)

23.00 60 mínútur 

23.45 White Lights, Black Rain 

01.15 United 93 

03.05 Kinsey 

05.00 Monk (4:16)

05.45 Fréttir 

10.00 Guld och gröna skogar 11.35 
Grattis kronprinsessan 13.05 Spioner 
på riktigt 14.00 Simning 16.00 Rapport 
16.15 Hedebyborna 17.15 En dag 
i Sverige 17.30 Rapport 17.50 På 
Stockholms slott 18.00 Solens mat 18.30 
Sportspegeln 19.00 Being human 20.00 
Hemligstämplat 20.30 Språkresan 21.00 
Allt ljus på 21.40 Packat & klart sommar 
22.10 Hunter

08.00 Johnny Dangerously

10.00 Revenge of the Nerds 

12.00 Draumalandið 

14.00 Johnny Dangerously 

16.00 Revenge of the Nerds

18.00 Draumalandið Talsett 
teiknimynd fyrir alla fjölskylduna sem 
er byggð lauslega á sögunni Draum-
ur á Jónsmessunótt eftir Shake-
speare. 

20.00 A Good Year 

22.00 Great Expectations 

00.00 The Things About My 
Folks

02.00 Inside Man 

04.05 Great Expectations 

06.00 Prozac Nation 

08.00 Morgunstundin okkar  Í 
næturgarði, Lítil prinsessa, Geirharð-
ur Bojng Bojng, Gló magnaða, Sí-
gildar teiknimyndir og Nýi skólinn 
keisarans.

10.00 Opna breska meistara-
mótið í golfi  (4:5) Bein útsend-
ing frá 137. Opna breska meistara-
mótinu í golfi sem fram fer á Turn-
berry-vellinum í Skotlandi dagana 
16.-19. júlí.

18.00 Táknmálsfréttir

18.05 Stundin okkar  Þáttur fyrir 
yngstu börnin í umsjón Björgvins 
Franz Gíslasonar. (e)

18.33 Hellisbúar  (Cavem-
en) (7:13) Bandarísk gamanþátta-
röð um þrjá frummenn sem búa 
innan um nútímafólk í Bandaríkjun-
um. Oft verða vandræðaleg atvik 
í samskiptum þeirra við „hinn viti 
borna mann“ en eins sjá má er ekki 
ýkja mikill munur á villimönnunum 
og nútímafólkinu. Aðalhlutverk: Bill 
English, Nick Kroll, Sam Huntington 
og Kaitlin Doubleday.

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Út og suður  Gísli Einars-
son heilsar upp á hjónin Elfar Loga 
Hannesson leikara og Marsibil 
Kristjánsdóttur myndlistarmann.

20.05 Afríka, ástin mín  (Afrika, 
mon amour) (3:3) Þýskur mynda-
flokkur um konu sem flyst frá Berlín 
til Tansaníu árið 1914 eftir að mað-
urinn hennar er henni ótrúr. Aðal-
hlutverk: Iris Berben, Robert Atz-
orn, Gerald Alexander Held, August 
Schmölzer og Bettina Zimmermann.

21.40 Manderlay  (Manderlay) 
Dönsk bíómynd frá 2005. Aðalhlut-
verk: Bryce Dallas Howard, Isaach 
De Bankolé, Danny Glover, Willem 
Dafoe og Lauren Bacall. 

23.55 Söngvaskáld  (4:6)  
Megas flytur nokkur laga sinna að 
viðstöddum áheyrendum í mynd-
veri Sjónvarpsins. (e)

00.45 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

Dönsk bíómynd frá 2005 í leikstjórn 
Lars von Trier. Myndin gerist á fjórða 
áratug síðustu aldar og segir frá ungri 
konu sem verður vitni að þrælahaldi 
í suðurríkjum Bandaríkjanna og berst 
gegn því, enda sjötíu ár síðan það var 
bannað með lögum. Aðalhlutverk: 
Bryce Dallas Howard, Isaach De 
Bankolé, Danny Glover, Willem Dafoe 
og Lauren Bacall. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Manderlay
Sjónvarpið kl. 21.40

▼

Í kvöld byrja aftur á Stöð 2 hinir 
vinsælu þættir Numbers. 
Þættirnir fjalla um tvo ólíka bræður 
sem sameina krafta sína við 
rannsókn flókinna sakamála. Sá 
eldri, Don, er varðstjóri hjá FBI en 
sá yngri, Charlie, er stærðfræðiséní 
sem fundið hefur leið til að nota 
reikniformúlur og líkindareikning í 
þágu glæparannsókna.

STÖÐ 2 KL. 21.30

Numbers

> Sarah Chalke 
„Ég gerðist grænmetisæta þegar 
ég var tólf ára og fannst það 
ekkert mál. Það var aftur á móti 
heilmikið mál að byrja að borða 
kjöt aftur því líkaminn var svo 
lengi að venjast því.“ 
Chalke fer með aðalhlutverkið í 
kvikmyndinni Lipstick sem Skjár 
einn sýnir í kvöld. kl. 21.00.

BYLGJAN OPEN 2009
25. OG 27. JÚLÍ

Í LEIRDALNUM, VELLI GKG Í GARÐABÆ

Skráðu þig í eitt glæsilegasta golfmót ársins.  
Tveggja daga punktakeppni með niðurskurði.

Vinningar:
80.000 kr. Gjafabréf frá Smáralind
50.000 kr Gjafabréf frá Smáralind
40.000 kr Gjafabréf frá Smáralind
Tvær 30.000 kr inneignir frá American Express
Fimmtán Cintamani jakkar
Sex 10.000 kr inneignir frá Ecco búðunum
Fjöldi áskrifta frá Stöð 2 Sport og Sport 2
Tveir Nike SQ Dymo Driverar og tvö brautartré
Tvö 6 mánaða kort í Hreyfi ngu
Dekur hjá Blue Lagoon

Nánari upplýsingar á bylgjan.is og skráning á golf.is
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08.00 Aquamarine 

10.00 Everything You Want 

12.00 The Ant Bully 

14.00 Aquamarine 

16.00 Everything You Want 

18.00 The Ant Bully 

20.00 Fool‘s Gold Rómantísk ævin-
týramynd með Kate Hudson og Matthew 
McConaughey í aðalhlutverkum. 

22.00 Rush Hour 3  Þriðja myndin um 
tvíeykið bardagaglaða sem heldur hér áfram 
að berjast gegn ótíndum glæpamönnum.

00.00 Into the Wild 

02.25 Blind Flight

04.00 Rush Hour 3

06.00 A Good Year

09.25 PGA Tour 2009 - Hápunkt-
ar Sýnt frá hápunktunum á PGA mótaröð-
inni í golfi.

10.20 Inside the PGA Tour 2009 
Skyggnst á bakvið tjöldin í PGA mótaröðinni 
og árið skoðað í bak og fyrir.

10.45 Herminator Invitational Sýnt frá 
Herminator Invitational en það var Hermann 
Hreiðarsson sem stóð fyrir mótinu. 

11.15 Kraftasport 2009 Sýnt frá Arnold 
Classic mótinu í Bandaríkjunum.

11.50 Meistaradeildin - Gullleikir Bar-
celona - Man. Utd. 2.11. 1994. 

13.30 Gillette World Sport 2009 Fjöl-
breyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir 
það helsta sem er að gerast í íþróttunum úti 
í heimi.

14.00 Evrópumótaröðin Sýnt frá Barc-
lays Scottish Open mótinu í golfi.

15.45 FH - Keflavík Bein útsending frá 
leik í Pepsí-deild karla.

18.00 Presidents Cup 2007 Þáttur þar 
sem fjallað er um Forsetabikarinn 2007 en 
keppnin hefur verið gífurlega vinsæl undan-
farin ár.

19.00 Box Bein útsending frá bardaga 
Amir Khan og Andreas Kotelnik.

22.00 World Series of Poker 2008 
Allir bestu og snjöllustu pókerspilarar heims 
mæta til leiks. 

22.45 World Series of Poker 2008 

23.30 UFC Unleashed Bestu bardagarnir 
í sögu Ultimate Fighting Champion skoðaðir.

00.15 Ultimate Fighter Allir fremstu bar-
dagamenn heims mæta til leiks og keppa 
um titilinn The Ultimate Fighting Champion.

06.00 Óstöðvandi tónlist

13.10 Rachael Ray  (e)

13.55 Rachael Ray  (e)

14.40 Rachael Ray  (e)

15.25 All of Us  (14:22) (e)

15.55 America’s Funniest Home Vid-
eos  (48:48) (e)

16.20 America’s Funniest Home Vid-
eos  (1:48) (e)

16.45 How to Look Good Naked  (e)

17.35 Matarklúbburinn  (4:8) (e)

18.05 Greatest American Dog  (e)

18.55 Family Guy  (7:18)(e)

19.20 Everybody Hates Chris  (8:22) (e)

19.45 America’s Funniest Home 
Videos  (2:48) Fjölskylduþáttur þar sem 
sýnd eru fyndin myndbrot sem venjulegar 
fjölskyldur hafa fest á filmu. 

20.10 According to Jim  (18:4)  (e)

20.40 Connie and Carla  Gamanmynd 
um vinkonur sem dreymir um að slá í gegn 
sem söngkonur en eru heldur misheppn-
aðar. (e)

22.20 Dr. Steve-O  (2:7) (e)

22.50 The Dudesons  (2:8) (e) 

23.20 Battlestar Galactica  (14:20) (e)

00.10 Painkiller Jane  (22:22) (e)

01.00 World Cup of Pool 2008  (e)

01.50 Murder  (2:10) (e)

02.40 Monitor  (4:8) (e)

03.10 Same Sex America  (e)

04.45 Penn & Teller. Bullshit  (e)

05.15 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Kalli á þak-
inu, Ruff‘s Patch og Flintstone krakkarnir.

08.00 Algjör Sveppi Gulla og græn-
jaxlarnir, Elías, Refurinn Pablo, Boowa and 
Kwala, Sumardalsmyllan, Svampur Sveinsson, 
Hvellur keppnisbíll, Könnuðurinn Dóra, Maul-
arinn, Tommi og Jenni, Nornafélagið, Kalli litli 
Kanína og vinir og Ofuröndin.

12.00 Bold and the Beautiful 

12.20 Bold and the Beautiful 

12.40 Bold and the Beautiful

13.00 Bold and the Beautiful 

13.20 Bold and the Beautiful

13.45 Total Wipeout (8:9) 

14.50 Gossip Girl (23:25)

15.40 Jamie At Home (12:13) Jamie Oli-
ver sýnir hvernig best er að elda einfalda rétti 
í eldhúsinu heima. Hann notar meðal annars 
ferskt grænmeti sem hann ræktar sjálfur. 

16.10 Ashes to Ashes (8:8) Lögreglu-
konan Alex Drake fer aftur til ársins 1981 þar 
sem Þar hún hittir aðalvarðstjórann harð-
gerða og hortuga Gene Hunt.

17.10 ET Weekend Fremsti og frægasti 
þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem 
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins 
er tíundað á hressilegan hátt.

18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum, hvaða mynd-
ir eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar 
eru. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmynda-
áhugamenn.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.45 Íþróttir 

18.52 Lottó 

19.00 Veður 

19.05 Ísland í dag - helgarúrval 

19.35 America‘s Got Talent (7:20) Leitin 
af sönnu hæfileikafólki er hafin í þriðja sinn.

20.20 Something New Rómantísk 
gamanmynd. Kenya McQueen er eftirsóttur 
lögfræðingur sem hefur alltaf haft allt í röð og 
reglu. Það kemur því vel á vondan þegar hún 
fellur fyrir algjörum sveimhuga, sjarmerandi 
landslagsarkitekti sem kærir sig kollóttan um 
það sem flokkast undir viðteknar venjur.

22.00 The Mother Dramatísk mynd um 
ungan mann sem á í ástarsambandi við eldri 
konu. 

23.55 Hótal Rúanda 

01.55 Stephen King‘s Desperation 

04.00 Gemsar 

05.20 Jamie At Home (13:13) 

05.45 Fréttir 

08.00 Morgunstundin okkar  Pósturinn 
Páll, Stjarnan hennar Láru, Sammi, Tóti og 
Patti og Ólivía.

09.00 Opna breska meistaramótið í 
golfi  (3:5) Bein útsending frá 137. Opna 
breska meistaramótinu í golfi sem fram fer 
á Turnberry-vellinum í Skotlandi dagana 16.-
19. júlí.

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Popppunktur  (e)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Fjölskylda mín  (My Family VII) 
(8:9) Bresk gamanþáttaröð um tannlækn-
inn Ben og skrautlega fjölskyldu hans. Aðal-
hlutverk leika Robert Lindsay, Zoë Wanama-
ker, Gabriel Thompson, Daniela Denby-
Ashe og Siobhan Hayes.

20.10 Apollo 13  (Apollo 13) Bandarísk 
bíómynd frá 1995 byggð á sannri sögu um 
leiðangur til tunglsins þar sem ýmislegt fór 
öðruvísi en til var ætlast. Leikstjóri er Ron 
Howard og meðal leikenda eru Tom Hanks, 
Bill Paxton, Kevin Bacon, Gary Sinise, Ed 
Harris og Kathleen Quinlan.      

22.30 Án landamæra  (Beyond Borders) 
Bandarísk bíómynd frá 2002 um storma-
samt ástarsamband bandarískrar konu og 
bresks læknis við hjálparstörf í Afríku. Leik-
stjóri er Martin Campbell og meðal leikenda 
eru Clive Owen, Angelina Jolie, Teri Polo og 
Linus Roache. Atriði í myndinni eru ekki við 
hæfi barna. (e)

00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

LAUGARDAGUR

▼

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

17.00 Mér finnst

18.00 Hrafnaþing 

19.00 Mér finnst 

20.00 Hrafnaþing

21.00 Græðlingur

21.30 Skýjum ofar 

22.00 Borgarlíf 

22.30 Óli á hrauni 

23.00 Mér finnst 

00.00 Hrafnaþing 

18.00 Goals of the Season 2004 Öll 
glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvals-
deildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

18.55 Premier League World 2008/09 
Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum hliðum.

19.25 Arsenal - Stoke Útsending frá leik 
í ensku úrvalsdeildinni.

21.05 1001 Goals Bestu mörk úrvalsdeild-
arinnar frá upphafi.

22.00 WBA - Chelsea Útsending frá leik í 
ensku úrvalsdeildinni.

23.45 PL Classic Matches West Ham 
Utd - Manchester Utd. 

00.15 PL Classic Matches Chelsea - Tot-
tenham Hotspurs.

> Tom Hanks
 „Það gekk maður á tunglinu 
og til þess þurfti ekki krafta-
verk heldur vilja. Það ætti að 
vekja okkur öll til umhugs-
unar.“ 
Hanks fer með aðalhlutverk-
ið í myndinni Apollo 13 sem 
Sjónvarpið sýnir í kvöld kl. 
20.10.

15.45 FH – Keflavík, beint 
  STÖÐ 2 SPORT

19.35 Fjölskylda mín 
  SJÓNVARPIÐ

19.45 America’s Funniest 
Home Videos   SKJÁREINN

20.00 Fool‘s Gold   STÖÐ 2 BÍÓ

20.20 Something New   STÖÐ 2

▼

Ég horfði á sjónvarpið spenntur í hádeginu á fimmtudag eins 
og margir landsmenn. Það var ekki úrslitaleikurinn í handbolta 
á Ólympíuleikunum heldur, ótrúlegt en satt, umræður á Alþingi 
um ESB-tillöguna. Í eiginlega fyrsta sinn á ævi minni, fyrir utan 
umræðu um breytingu á vatnalögum árið 2006, sem allir virtust 
hafa mikla skoðun á en 97% þjóðarinnar hafði enga hugmynd 
um hvað var í gangi, var gaman að fylgjast með Alþingi. Reyndar 
var frekar leiðinlegt að horfa á hversu ógeðslega mörgum fannst 
gaman að gera grein fyrir atkvæði sínu en notuðu samt 
ræðutímann sinn aðallega til að gagnrýna and-
stæðinga sína.

Þingmaður talaði um að ríkisstjórnin væri 
að nauðga lýðræðinu og menntamálaráð-
herra gaf í skyn að Sjálfstæðisþingmaður 
stundaði BDSM-kynlíf, eftir að hann hafði 
dregið svipuhögg og keðjur í umræðuna. 
Önnur þingkona, sem batt sig einmitt með 

keðjum við vinnuvélar á Kárahnjúkum á sínum tíma, sagði málið 
ógeðslegt og viðurkenndi daginn áður að hreyfing hennar, sem 
kennir sig við hamborgara, væri að hóta ríkisstjórninni. Síðan 
vitnaði dæmdur þingmaður í skáld frá Grindavík og sagði Brussel 
vera kæfubelg.

Þetta var skemmtilegt sjónvarpsefni! Miklu skemmtilegra en 
að horfa á raunveruleikaþætti eða ekta RÚV-sjónvarpsmynd um 
danska ekkju frá 19. öld sem ákveður að breyta lífi sínu og flytja á 
býli úti í sveit með þremur ógiftum dætrum sínum. Því legg ég til 

að fólk horfi oftar á Alþingisstöðina (hún er þarna einhvers 
staðar nálægt klámstöðinni sem enginn er áskrifandi 

að á Digital Íslandinu þínu). Sjálfur horfi ég 
aldrei á Alþingisstöðina en hver veit nema það 

leynist svona skemmtilegar umræður á hverjum 
degi inni í þessum annars niðurgrotnaða vinnu-
stað? Eða kannski var þetta undantekning. Hver 
veit? Líklega enginn, þar sem enginn horfir.

VIÐ TÆKIÐ VÍÐIR SMÁRI PETERSEN SKEMMTI SÉR YFIR ESB-UMRÆÐUM Á ALÞINGI

Nauðgun og BDSM-kynlíf á Alþingi

ÚTSÖLUNNI
LÝKUR Á MORGUN - 19. JÚLÍ

laugardaga 10-18  sunnudaga 12-18  mánudaga - föstudaga 11-19 s: 522 4500 www.ILVA.is 

Bjóðum uppá 
vaxtalaust lán til 

6 mánaða

Nýtt kortatímabil

einfaldlega betri kostur
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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

SVT 1

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Gatan mín
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vistaskipti
14.00 Til allra átta
14.40 Lostafulli listræninginn
15.15 Með laugardagskaffinu
15.35 Stiklur úr furðum hversdagsins

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Í boði náttúrunnar
17.05 Húslestrar á Listahátíð 2009
18.00 Kvöldfréttir
18.17 Bláar nótur í bland
18.50 Dánarfregnir
19.00 Jacqueline du Pré
20.00 Sagnaslóð
20.40 Tríó
21.30 Án ábyrgðar
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Gullöld revíunnar
23.10 Stefnumót
00.07 Næturtónar

10.20 My Family 10.50 My Family 11.20 
EastEnders 11.50 EastEnders 12.20 EastEnders 
12.50 EastEnders 13.20 Hustle 14.10 Hustle 
15.00 My Family 15.30 My Family 16.00 My 
Family 16.30 Any Dream Will Do 17.55 Gavin And 
Stacey 18.25 Gavin And Stacey 18.55 Dalziel and 
Pascoe 19.45 Dalziel and Pascoe 20.35 Waking 
the Dead 21.25 Any Dream Will Do 22.50 Gavin 
And Stacey 23.20 Gavin And Stacey 23.50 Dalziel 
and Pascoe

10.00 Boogie Mix 10.40 Hovdingebold 11.25 
Flight 29 savnes! 11.50 Det lille hus på præri-
en 12.35 Napoleon 14.10 aHA VM 15.10 For 
sondagen 2009 15.20 Held og Lotto 15.30 
Johanne i Troldeskoven 15.55 Minisekterne 16.00 
Mr. Bean 16.30 TV Avisen 16.55 Tæt på tiger-
en 17.50 Aftentour 2009 18.15 Merlin 19.00 
Kriminalkommissær Barnaby 20.35 Nadine 21.55 
Conviction 22.40 Seinfeld 

10.30 Ut i naturen jukeboks 11.30 Du skal hore 
mye jukeboks 12.30 Norsk på norsk jukeboks 
13.55 Friidrett 16.00 Skrimmel Skrammel 16.25 
En gul en og en gronn en 16.30 Rosa og livet 
17.00 Dagsrevyen 17.30 Lotto-trekning 17.40 
Hvilket liv! 18.10 Gylne klassefester 19.20 20 
sporsmål 19.45 Sjukehuset i Aidensfield 20.30 
Prins Charles og den andre elskerinna 21.20 
Kveldsnytt 21.35 Kjopmannen i Venedig 23.40 
Dansefot jukeboks m/chat 

11.05 Bikinirevolutionen 12.00 Älskar dig för 
evigt? 12.30 Strömsö 13.10 Uppdrag gransk-
ning - sommarspecial 14.10 Allt ljus på 14.50 
Allsång på Skansen 15.50 Helgmålsringning 15.55 
Blomsterspråk 16.00 Rapport 16.15 Disneydags 
17.00 Bobster 17.25 Bernard 17.30 Rapport 17.45 
Sportnytt 18.00 Sommarkväll med Anne Lundberg 
19.00 Minnenas television 20.00 Kriminaljouren 
20.45 Pistvakt 21.15 Sjukan 21.45 Nathalie 23.30 
Sändningar från SVT24  

16.00 Nágrannar

16.20 Nágrannar

16.40 Nágrannar 

17.00 Nágrannar 

17.20 Nágrannar 

17.40 E.R. (20:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

18.30 Ally McBeal (9:21) Ling er hand-
tekin fyrir að vera hórumamma og Ally laðast 
að heimilislausum manni. Nell og John tekst 
loks að ná sáttum.

19.15 X-Files (20:24) Fox Mulder trúir á 
meðan Dana Scully efast er þau rannsaka yf-
irnáttúruleg mál innan FBI. Leynileg öfl reyna 
að hindra leit þeirra að sannleikanum.

20.00 So You Think You Can Dance 
(8:23) Keppnin í ár verður með svipuðu 
sniði og þær fyrri. Allt byrjar þetta á prufun-
um sem fram fóru í fjórum borgum. Að lokn-
um prufunum er komið að niðurskurðar-
þætti í Las Vegas. Þar er skorið úr um hvaða 
tíu stelpur og tíu strákar komast í sjálfa úr-
slitakeppnina.

21.25 So You Think You Can Dance 

22.10 Stelpurnar (8:20) Stöð 2 endur-
sýnir nú valda þætti af Stelpunum sem tvisv-
ar sinnum í röð hefur verið valinn besti leikni 
þátturinn á Edduverðlaunahátíðinni. 

22.35 E.R. (20:22)

23.25 Ally McBeal (9:21) 

00.10 X-Files (20:24) 

00.55 Stelpurnar (8:20) 

01.20 Sjáðu 

02.25 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Dramatísk mynd um ungan mann 
sem lendir í ástarsambandi við eldri 
konu. Það flækir málin enn frekar 
að hann hefur einnig átt vingott 
við dóttur konunnar. Aðalhlutverk: 
Daniel Craig, Anne Reid og Cathryn 
Bradshaw.

VIÐ MÆLUM MEÐ

The Mother
Stöð 2 kl. 22.00

▼

Það kunna ekki allir að syngja 
eða dansa en sönnu hæfi-
leikafólki getur verið ýmislegt 
annað til lista lagt. America’s 
Got Talent er þátturinn fyrir þá. 
Leitin er nú hafin í þriðja sinn 
og hefur aldrei verið vinsælli. 
Líkt og síðast verða dómarar 
þau David Hasselhoff, Piers 
Morgan og Sharon Osbourne. 
Jerry Springer kynnir, en 
hann stjórnaði á sínum tíma 
vinsælustu og umdeildustu spjallþáttum í heimi. Hér er á ferð fjörugur og 
fjölbreyttur skemmtiþáttur fyrir alla fjölskylduna.

STÖÐ 2 KL. 19.35

America’s Got Talent

Stimplaðu þig inn í sumarið með N1

FERÐ INNANLANDS FYRIR
FJÖLSKYLDUNA
Ferð fyrir 4: Flug, gisting, 
miðar í leikhús, gjafabréf út 
að borða, afnot af bílaleigu- 
bíl frá Avis og skotsilfur.
(Akureyri/Reykjavík)

FERÐ INNANLANDS FYRIR
FJÖLSKYLDUNA
Ferð fyrir 4: Flug gisting

PLAYSTATION 3
leikjatölva

GARMIN
staðsetningartæki í bílinn 
með Íslandskorti

SEG DVD
ferðaspilari með 7” skjá

artæki í bílinn

VD
il i ð 7” kjá

3

3x1x

3x

3x

KODAK EASY SHARE

myndavél
ASY SHARE

10x

BROIL KING PORTA-CHEF

ferðagasgrill

N1 INNKORT
10.000 kr.

10x

10x

FERÐASPIL
Spurt að leikslokum

FJÖLSKYLDUMÁLTÍÐ
á Serrano

BÍÓMIÐAR
fyrir 2 í Sambíóin

FJÖLSKYLDUÁRSKORT
í Fjölsk.- og húsdýragarðinn

Taktu þátt í skemmtilegum leik á ferðalaginu í sumar. Safnaðu stimplum í Vega- 
bréfið þitt hjá þjónustustöðvum N1 um land allt, lærðu meira um landið þitt og 
fáðu skemmtileg verðlaun. Þú skilar svo inn fullstimpluðu Vegabréfi og átt kost 
á glæsilegum vinningi! Vertu með. Stimplaðu þig inn í sumarið með N1!

SUMARIÐ 2009

NÁÐU ÞÉR Í VEGABRÉF Á NÆSTU ÞJÓNUSTU-STÖÐ N1 

Gjafir fyrir duglega
stimplasafnara

Fjöldi glæsilegra 
vinninga

bíl frá Aviss og sk skotsilfur.
(Akkureureyriyriyyyri/Re/Re//////////////////////// ykjy avík))

okum

10x

170
VINNINGAR!

10x

10x

100x



30  18. júlí 2009  LAUGARDAGUR

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

PERSÓNAN

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 33.

 2 Ísland vann, 2-0.

 3 Gunnar Björn Guðmundsson.

LÁRÉTT
2. ryk, 6. samþykki, 8. poka, 9. berg-
mála, 11. eldsneyti, 12. peningar, 14. 
mjóróma, 16. kusk, 17. röst, 18. pota, 
20. tvíhljóði, 21. málmur.

LÓÐRÉTT
1. gjóta, 3. kringum, 4. samtal, 5. 
nögl, 7. heimakoma, 10. struns, 13. 
örn, 15. viðskipti, 16. umrót, 19. í röð.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. kusk, 6. já, 8. mal, 9. 
óma, 11. mó, 12. aurar, 14. skræk, 16. 
ló, 17. iða, 18. ota, 20. au, 21. stál. 

LÓÐRÉTT: 1. gjóa, 3. um, 4. sam-
ræða, 5. kló, 7. ámusótt, 10. ark, 13. 
ari, 15. kaup, 16. los, 19. aá. 

„Þetta leggst frábærlega í mig. 
Innipúkinn hefur alltaf verið 
skemmtileg hátíð og góð stemning 
í kringum þetta. Dagskráin sem 
við erum búin að setja saman í ár 
er gríðarlega öflug og spennandi, 
þannig að ég hlakka mikið til,“ 
segir Eldar Ástþórsson, einn skipu-
leggjenda Innipúkans í ár. Hátíðin 
er sem fyrr haldin um verslunar-
mannahelgina.

Af dagskránni ber helst að 
nefna Agent Fresco, Benna Hemm 
Hemm, Borko, Diktu, FM Belfast, 
Fallega menn, Gylfa Ægisson og 
Jóhönnu Finnborgu, eða GÆJÓ, K-
Trio, Mammút, Morðingjana, Ólöfu 
Arnalds, Seabear, Sudden Weather 
Change og Sykur. 

Gylfi Ægisson spilar í fyrsta sinn 
á Innipúkanum og verður með tón-
leikana á laugardeginum. Þá eru 
þau GÆJÓ í Galtarlæk á sunnu-
deginum. „Mér fannst þetta snið-
ugt að prófa þetta. Það er fínt að 

fá eitt gamalmenni og unga konu, 
með létt og fjörugt prógramm,“ 
segir Gylfi. Hann lofar því að taka 
öll sín bestu lög. Syngur yngri kyn-
slóðin með? „Mér sýnist það að 
hún kunni allavega Minningu um 
mann. Ef þau kunna ekki hitt þá 
syngur maður bara Minningu um 
mann allt kvöldið.“ 

Hátíðin í ár er haldin á Sódómu 
og Batteríinu og stendur í þrjá 
daga, en ekki tvo líkt og síðustu 
ár. Þá er miðaverð aðeins 2.900 
krónur. „Með því að lengja hátíð-
ina um einn dag náum við að koma 
að fleiri hljómsveitum og búa til 
stærri pakka í kringum þetta, 
meira fjör og meiri stemmingu. 
Þannig að um leið að við erum 
að lækka miðaverðið erum við að 
stækka dagskrána, sem er ánægju-
leg þróun,“ segir Eldar.

Síðdegis verður svo grillað í 
portinu við Batteríið við undirspil 
trúbadora, „pop-quiz“ haldin, tón-

listarmarkaður og auðvitað flæðir 
allt í kokteilum á „Cocktail-Zeit“. 
Miðasala hefst á mánudag á 
midi.is og í Skífunni.    - kbs

Gylfi Ægis aðalnúmerið á Innipúkanum

„Þessi bareigandi rambaði inn á Hverfisbarinn fyrir 
slysni með vinum sínum og sat þarna meðan við 
vorum að spila,“ segir Sigurjón Brink tónlistarmaður, 
betur þekktur sem Sjonni. Hann hefur komið fram á 
Hverfisbarnum um árabil ásamt Gunnari Ólasyni úr 
Skítamóral, en þeim félögum hefur nú verið boðið til 
Bandaríkjanna að spila. 

„Eftir giggið kom hann og talaði við okkur 
og lýsti yfir áhuga sínum á að fá okkur út 
að spila á hóteli, veitingastað og risastór-
um írskum bar sem hann á við Lake 
Michigan. Það leið svo eflaust um 
hálft ár þangað til ég fékk skila-
boð frá honum í gegnum MySpace, 
en hann var þá búinn að vera að 
reyna að senda mér tölvupóst sem 
komst aldrei til skila út af ein-
hverri síu í netvörninni hjá mér. 
Við komumst þá í samband og erum 
búnir að spjalla heilmikið saman og 

reyna að finna dagsetningu,“ segir Sjonni.
Aðspurður segir hann tilboðið mjög gott í ljósi 

núverandi gengis Bandaríkjadollars gagnvart 
íslensku krónunni. „Þetta er engin smá spila-
mennska því þarna er spilað fimm daga vikunn-
ar og aðeins frí á mánudögum og þriðjudögum, 

en þetta er mjög girnilegt tilboð og eflaust 
aldrei eins hagstætt að gera þetta eins og 

núna. Við Gunni erum báðir mikið bók-
aðir í sumar svo við ákváðum að slá 
þessu á frest, en við komum pottþétt til 
með að fara þegar við sjáum fram á að 
hafa tíma og dvelja í mánuð.“  - ag

MÁNUÐUR Í SPILAMENNSKU
Sjonni og Gunni Óla ætla að taka boði 
um að spila á hóteli, veitingastað og 
írskum bar við Lake Michigan í heilan 
mánuð um leið og tími gefst til.

FREMSTUR MEÐAL JAFNINGJA Gylfi Ægis er tilbúinn 
að spila Minningu um mann alla laugardagsnótt-
ina ef fólk þekkir ekkert annað. 

Boðið að spila við Lake Michigan

„Þetta er stórmynd og mjög stórt 
verkefni fyrir okkur,“ segir Krist-
inn Þórðarson hjá framleiðslu-
fyrirtækinu Saga Film um nýj-
ustu mynd rússneska leikstjórans 
Aleksandr Sokurov. Myndin verður 
tekin að hluta til á Íslandi og með 
íslenskum leikurum. Sokurov sótti 
Ísland heim í maí og voru haldnar 
stórar áheyrnarprufur í samstarfi 
við Eskimó.

„Hann var mjög spenntur að 
hitta íslenska leikara og hitti fjöl-
marga. Við erum langt komin með 
samningaviðræður við nokkra 
unga leikara, alveg frábæra. Við 
vorum upprunalega bara að leita 
að fólki í minni hlutverk en hann 
vildi samt hitta nokkra stærri leik-
ara, sem ég kynnti hann svo fyrir,“ 
segir Andrea Brabin hjá Eskimó. 

Sigurður Skúlason sló í gegn í 
prufunum og fékk í kjölfarið hlut-
verk í myndinni. Hann fór til Rúss-
lands fyrir tveimur vikum í bún-
ingamátun, hár og förðun. „Hann 
mun svo halda til þeirra landa sem 
tekið verður upp í fyrir utan Ísland 
og leika í nokkra daga. Þannig að 
þetta er nokkuð stórt hlutverk. 
Það kom skemmtilega á óvart,“ 
segir Andrea. Ekki náðist í Sigurð 
í gær.

Ungu leikararnir eru fimm 
talsins og koma úr Listaháskóla 
Íslands. Þau verða í minni hlut-
verkum án texta, en hafa þó verið 
beðin um að senda mál af sér fyrir 
búninga. Þá er ekki loku fyrir það 
skotið að fleiri bætist í hóp-
inn. 

Mikil leynd er yfir 
myndinni. „Það liggur 
mikill trúnaður yfir 
handritinu. Sigurður 
er búinn að sjá það 
en bara af því að 
æfingar standa 
yfir. Það má 
enginn tjá sig 
um það að 
svo stöddu. 
En þetta er 
skemmtilegt 

verkefni og stórir aðilar sem koma 
að þessu,“ segir Andrea.

Endir myndarinnar er tekinn 
upp á Íslandi en tökur hér hefj-

ast seinni part-
inn í október 

og standa í 
rúma viku. 
Svokallað B-
Unit kemur 
hingað í 
lok mán-
aðar til að 

mynda og 

ferðast það vítt og breitt um land-
ið og er tekið meðal annars úr 
þyrlum. Þær tökur verða svo meðal 
annars notaðar við tölvuvinnslu.

Aleksandr Sokurov hefur leik-
stýrt 47 verkum auk þess að skrifa 
handrit og hefur hann unnið til 
verðlauna á öllum helstu kvik-
myndahátíðum heims, líkt og í 
Toronto, Montréal og Cannes. 
Hann hefur lengi verið leiðandi í 
rússneskri kvikmyndagerð og hafa 
myndir eins og Russian Ark, Fath-
er and Son, Aleksandra, The Sun, 
Mother and Son og fleiri vakið 

verðskuldaða athygli um allan 
heim.   

 kbs@frettabladid.is 

SIGURÐUR SKÚLASON: FÉKK HLUTVERK Í MYND ALEKSANDRS SUKAROV

Rússnesk stórmynd á Íslandi

SLÓ Í GEGN Sigurður fékk óvænt hlutverk í kvikmyndinni við prufur í maí.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Guðmundur Felixson

Aldur: 19 ára.
Starf: Vinn hjá 
Orkuveitunni í 
sumar og svo 
nemandi í MR.
Stjörnumerki: 
Hrútur.
Búseta: Bý í 
Vesturbænum 
hjá foreldrum 
mínum.
Fjölskylda: Þrír pabbar, ein 
mamma, ein hálfsystir og þrjár 
stjúpsystur.

Guðmundur er formaður Herranætur og 
stofnaði nýverið Félag íslenskra fram-
haldsskólaleikfélaga, FÍFL.

LEIÐANDI AFL Rússneski 
kvikmyndaleikstjórinn 
Alexandr Sokurov leitar 
til Íslands vegna nýrrar 
kvikmyndar.

NORDICPHOTOS/AFP 

Breski lögfræðingurinn 
Christopher Watson 
hefur verið við veiðar 
á Íslandi undanfarna 

daga. Watson er kunnur 
lögfræðingur í Bret-

landi en kunnari er 
hann þó vænt-
anlega fyrir að 
vera faðir Harry 
Potter-leikkonunn-

ar Emmu. Watson flaug hingað 
til lands beint eftir frumsýningu 
nýjustu Harry Potter-myndarinnar í 
New York. Með í för var sonur hans 
og yngri bróðir Emmu, Alex, og 
besti vinur hans. Alex lék reyndar 
lítið hlutverk í Harry Potter-mynd-
inni Fönixreglunni fyrir nokkrum 
árum. Þetta föruneyti veiddi í 
Norðurá, Laxá í Kjós og Langá og 
alls staðar veiddist vel. Má því 
búast við að Watson láti þetta ekki 
verða síðustu Íslandsheimsókn 
sína.

Seinna mark bikarmeist-
ara KR í Evrópuleiknum 
gegn Larissa fór eitthvað 
illa í grísku gestina. 
Kristinn Kjærn-
ested og aðrir 
höfðingjar í 
KR-mafíunni 
voru búnir að 
skipuleggja kvöldverð og drykki 
fyrir aðalmennina í gríska föruneyt-
inu eftir leikinn. Þeir grísku struns-
uðu hins vegar beint úr Frostaskjól-
inu eftir leikinn og kvöddu hvorki 
kóng né prest.

Eiður Smári Guðjohn-
sen og Auðunn 

Blöndal skemmtu 
sér saman á Mojito-
kvöldi á Vegamót-
um á fimmtudags-

kvöld. Þeir félagar 
létu þó kokteilana 
vera þetta kvöldið, 

að minnsta kosti 
Eiður Smári, sem 
drakk bjór á milli 
þess sem hann 
gaf ungum kven-
kyns aðdáendum 
eiginhandarárit-
un. - hdm

FRÉTTIR AF FÓLKI



OPIÐ 11 - 19 ALLA DAGA VIKUNNAR

ÞÞúsundir titla í boði á ótrúlegum verðumÞúsundir titla í boði á ótrúlegum verðum

Vorum að fylla á úrvaliðVorum að fylla á úrvalið

NNýjarýjarvörurvörurdaglegadaglega

Nýjarvörurdaglega

Leikir á allar leikjavélar
PC - PS2 - PS3

PSP - Xbox - Nintendo

Topptitlar á botnverði

klassík - jazz - DVD tónlist
Íslensk tónlist - erlend tónlist 

TTónlist
frá 99 kr.kr.
Tónlist

frá 99 kr.

TölvuleikirTölvuleikir

frá 999 kr.kr.
Tölvuleikir

frá 999 kr.

DVD myndirDVD myndir

frá 399 kr.kr.
DVD myndir

frá 399 kr.
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Davíðs Þórs 
Jónssonar

Þegar ég var yngri voru bensín-
stöðvar staðir þar sem vegfar-

endur námu staðar ef þá vantaði 
bensín. Þar var reyndar einnig 
boðið upp á ýmsa aðra þjónustu 
fyrir bílinn. Maður var ekki bara 
spurður hvort ætti að „fyll’ann“ 
heldur jafnvel líka hvort það ætti 
að athuga olíuna eða strjúka af 
framrúðunni. Þetta heyrir sög-
unni til. Æ víðar eru komnar 
afgreiðslustöðvar þar sem maður 
verður sjálfur að veita sér alla þá 
þjónustu sem mann vanhagar um, 
væntanlega til að koma í veg fyrir 
hvimleið persónuleg samskipti 
við starfsfólk. Eina leiðin til að 
„fyll’ann“ er að vita fyrirfram upp 
á krónu hve mikið bensín í viðbót 
tankurinn rúmar.

ÞETTA virðist þó ekki gert til að 
spara starfsfólk. Öðru nær. Flest-
ar bensínstöðvar eru nefnilega 
orðnar einhver ofursjoppa, jafn-
vel smákjörbúð með Smáratorgs-
drauma. Þar er nú öll áherslan 
lögð á að bjóða svo fjölbreytt úrval 
af samlokum, gosdrykkjum, smá-
réttum, grillmat og útilegudóti, 
auk þess sem þar eru sjaldnast 
færri en tvær alþjóðlegar skyndi-
bitakeðjur með aðstöðu, að ekkert 
pláss er eftir fyrir frostlög eða 
vinnukonur.

ÞÁ voru loftmælar líka einföld, 
sjálfsögð og auðskilin tæki og til á 
öllum bensínstöðvum. Þeir líktust 
penna sem smellt var á ventilinn. 
Þrýstingurinn ýtti þar til gerðum 
pinna út. Því lengra út sem pinninn 
fór, þeim mun meiri var þrýsting-
urinn. Allt saman eins frumstætt, 
analóg og auðskilið og framast 
gat orðið. Nú hefur bansett fram-
þróunin einnig náð inn á þetta 
svið. Horfin er sú vinalega spurn-
ing: „Getiði lánað mér loftmæli?“ 
Enda er auðvitað óskiljanlegt hvað 
samloku- eða hamborgarasali ætti 
að gera við slíkt tæki. Á bensín-
stöðvum þar sem eru mexíkósk-
ir skyndibitastaðir er spurning-
in kannski eðlilegri. Loftleiðslan 
kemur engum inni á staðnum við, 
er digítal og tölvuvædd. Maður 
slær inn æskilegan loftþrýsting 
og bíður eftir pípi, eftir að einhver 
góðhjartaður hefur útskýrt fyrir 
manni hvernig þetta virkar.

VERST er þó að þegar maður 
lætur móðan mása af réttlátri 
vandlætingu eftir að hafa heim-
sótt þá framtíðar-dystópíu sem 
íslenskar bensínstöðvar eru upp 
til hópa orðnar, þá góna börnin 
manns á mann eins og maður sé að 
missa vitið. Þau heyra ekki hvöss 
snjallyrði reiða, unga mannsins 
sem glymja í eyrum manns sjálfs, 
heldur bara tuð í geðillu gamal-
menni sem ekki nær að fylgjast 
með. Svona læðist tíminn aftan að 
manni.

Fyll’ann gremju

3.50 13.34 23.15
3.08 13.19 23.26

Í dag er laugardagurinn 18. júlí 
2009, 199. dagur ársins. 

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára.
Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

Hvar er þín auglýsing?
34%

74%
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