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UTANRÍKISMÁL Utanríkisráðherrar 
Íslands og Hollands ræddu sín 
á milli um Icesave í gær. Össur 
segist ekki 
leggja í vana 
sinn að tala 
um slík sam-
töl, en þar sem 
starfsbróðir 
hans hafi gert 
það geri hann 
það nú. „Ég 
útskýrði fyrir 
honum hvar 
málið væri 
statt, það væri til umfjöllunar á 
Alþingi. Ísland væri lýðræðis ríki 
og Alþingi tæki sér þann tíma 
sem það þyrfti til að ræða málið.“

Össur segir hollenska ráðherr-
ann hafa lýst sinni skoðun að best 
væri að ljúka málinu sem fyrst. 
Hann undrist þó yfirlýsingar í 
hollenskum fjölmiðlum og telur 
að þær séu hluti af innanríkis-
pólitík þar í landi. Hann væri að 
bregðast við gagnrýni kjósenda.  
 - kóp / sjá síðu 2
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„Við hjónin nýtum hvert tækifæri sem gefst til að ferðast um Ísland. Ókum meira að segja hring veginn eftir giftinguna á sínum tíma þegar flestir flugu til einhverra 
heitari landa í brúðkaupsferðir “segir Ásgeir Páll þ

„Okkur vantaði samastað hér á Íslandi og keyptum við okkur 
hjólhýsi þannig að ef við værum ekki bundin í vinnu flesta daga gætum við brugðið okk það

og Hornafirði,“ upplýsir hann og heldur áfram. „Það er langt síðan ég hef farið um Austfirðinanú keyru i

Keyrum um allar trissur og kyrjum ættjarðarljóð
Ásgeir Páll Ágústsson söngvari er þjóðrækinn maður og rómantískur. Brúðkaupsferð hans og eigin-

konunnar var hringferð um landið og nú er hann á leiðinni austur á firði að syngja íslensk ættjarðarlög. 

Ásgeir Páll reynir að nýta þann tíma sem hann er á landinu til að njóta íslenskrar náttúru.  
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VEFURINN WWW.VISITAKUREYRI.IS  var opn-
aður á síðasta ári og hefur að geyma helstu upplýsingar 
fyrir ferðamenn varðandi Akureyri, til dæmis um þjónustu, 
áhugaverða staði og fleira.

MIÐVIKUDAGUR
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VEÐRIÐ Í DAG

Herinn alltaf 
heillað
Tryggvi Hjaltason 
hefur lokið liðs-
foringjaþjálfun 
hjá bandaríska 
hernum.

TÍMAMÓT 14

ÁSGEIR PÁLL ÁGÚSTSSON

Ætlar austur á firði að 
syngja ættjarðarlög
• ferðir

           Í MIÐJU BLAÐSINS

LANDIÐ MITT ÍSLAND

Hjólaferðir, ísbirnir og 
sérstæðir tónleikastaðir
Sérblaðið Landið mitt Ísland

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Semur fyrir CCP
Þórhallur 

Skúlason 
gerði teknólag 
fyrir kynningar-
myndband Eve 

Online.
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Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára.
Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

Fréttablaðið er með 117% 
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...sem þú þarft..
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SKÝJAÐ NA-LANDS   Í dag verða 
víða norðaustan 3-10 m/s. Bjart 
sunnan- og vestantil en skýjað og 
dálítil súld norðaustanlands. Hiti 
víðast á bilinu 8-18 stig og hlýjast 
SV-lands en svalast norðaustantil.

VEÐUR 4

Fjárhagsstaða 
Lyn slæm
Landsliðsmaðurinn 

Indriði Sigurðsson 
er óviss um 
framtíð sína 
hjá liðinu.

ÍÞRÓTTIR 17

STUKKU FRAM AF GULLINBRÚ Sjósund nýtur mikilla vinsælda um þessar mundir, en það voru engir venjulegir sjósundskappar 
sem gerðu það að leik sínum að stökkva af Gullinbrú í hyldjúpan Grafarvoginn í gær. Lögreglan ræddi við fjórmenningana þar 
sem þeir trufluðu umferð um brúna, en aðhafðist ekkert þar sem piltarnir féllust á að hætta stökkæfingunum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hlutverkaskipti
Ríkisstjórn Nýja Íslands vill ekki 
að þjóðin hafi úrslitavald um 
ESB, segir Jónína Michaelsdóttir. 

Í DAG 12

LÖGREGLUMÁL Fjórir eru slasaðir 
eftir að jepplingur fór út af veg-
inum í austanverðum Álftafirði 
á norðan verðum Vestfjörðum á 
sjötta tímanum í gær. Bíllinn valt 
niður brekku og endaði á hliðinni 
í fjörunni. Ekki er vitað um til-
drög slyssins, sem er í rannsókn.

Tveir farþegar úr bílnum eru 
taldir alvarlega slasaðir, og voru 
fluttir með sjúkraflugvél á Land-
spítalann í Reykjavík. Ökumaður 
og einn farþegi voru minna slas-
aðir, og voru þeir fluttir á fjórð-
ungssjúkrahúsið á Ísafirði. 

Bílstjórinn slasaðist lítið, og 
ræddi lögregla við hann í gær 
til að fá upplýsingar um tildrög 
slyssins. - bj

Ökuferðin endaði í fjörunni:

Fjórir slasaðir 
eftir bílslys

STJÓRNMÁL Árni Páll Árnason vill 
að félagsmálaráðuneytið komi að 
því að ákvarða regluverk mark-
aðarins. Óeðlilega náin tengsl 
geti myndast á milli markaðarins 
og þeirra ráðuneyta sem um hans 
málefni véla. Því sé eðlilegt að tals-
menn annarra sjónarmiða komi að 
þeirri vinnu. Þegar kreppi að taki 
velferðarkerfið skellinn.

„Aftur og aftur lendum við í 
kreppu vegna þess að menn missa 
sjónar á því sem mestu skiptir, í 

einhverri bólukenndri fjármála-
starfsemi. Alltaf er það velferðar-
kerfið sem þarf að taka við.

Sjónarmið velferðarþjónustunnar 
ættu að ráða því hversu lausan 
tauminn við gefum fjármála-
markaðnum á hverjum tíma. 
Áhættumatið á að vera víðara og 
stærra, það á ekki alltaf að ein-
blína á þennan eina markað; fjár-
málamarkaðinn.“

Ráðherra spyr hvort menn hafi 
haft skakkt módel í hausnum þegar 

kemur að áhættumati markaðar-
ins. Þar hafi menn fyrst og fremst 
spurt sig að því hver áhættan væri 
fyrir bankana. Í raun hefðu menn 
einnig átt að velta fyrir sér áhættu 
fyrir þjóðarbúið og atvinnustigið. 
Fyrir vikið missi blásaklaust fólk 
vinnuna.

Árni segir vel koma til greina að 
setja þak á hlutfallslegar atvinnu-
leysisbætur, en unnið er að endur-
skoðun laga um atvinnutrygginar-
sjóð. - kóp / sjá síðu 8

Félagsmálaráðherra segir tengsl ráðuneyta og markaðar geta orðið of náin:

Velferð ráði regluverki markaðarins

LÖGREGLUMÁL Innbrotum og fíkni-
efnabrotum hefur fjölgað gríðar-
lega það sem af er ári samanborið 
við sama tíma í fyrra, samkvæmt 
bráðabirgðaniðurstöðum Ríkis-
lögreglustjóra.

Alls voru 290 innbrot skráð á 
landinu öllu fyrstu sex mánuði árs-
ins, sem er 61 prósents aukning frá 
sama tímabili í fyrra. Á sama tíma 
fjölgaði fíkniefnabrotum um 44 
prósent, voru 133 talsins á fyrstu 
sex mánuðum ársins.

Lögreglumenn hafa kvartað yfir 
niðurskurði, sem þeir segja að sé 
kominn á það stig að hann ógni 

öryggi lögreglumanna. Niðurskurð-
urinn torveldi lögreglu að upplýsa 
afbrot, og valdi því að afbrotamenn 
sleppi mun oftar en áður. Niður-
skurðurinn sé löngu kominn á það 
stig að hann bitni á almenningi.

Talið er að fjárskortur geti tor-
veldað rannsókn lögreglu á ofsa-
akstri ökumanns sem flúði undan 
lögreglu frá Breiðholti upp í Hval-
fjörð á sunnudagskvöld. Lögreglu-
menn fullyrða að ekki hafi verið til 
fjármunir til að kaupa tóma mynd-
diska fyrir upptökubúnað lögreglu-
bíla, og því upptaka ekki í gangi í 
lögreglubíl sem veitti eftirför.

Lögreglumaður lýsti bágbor-
inni stöðu hjá embættinu í bréfi 
til fjölmiðla í gær. Hann segir að 
vegna þeirrar stefnu að hafa lög-
reglumenn eina í bílum sé öryggi 
þeirra stefnt í hættu. Þá sé upptöku-
búnaður í bílunum vannýttur þar 
sem ekki séu til tómir diskar.

Vegna þessa hafi aðeins einn lög-
reglumaður orðið vitni að því þegar 
ökumaður á flótta undan lögreglu á 
sunnudagskvöld hafi ekið á göngu-
stígum í Elliðaárdal, og stefnt 
þannig vegfarendum í hættu. Þess 
vegna þurfi lögregla nú að leita að 
vitnum að atburðinum, sem ekki 

hefði þurft hefði upptaka verið til 
af eftirför lögreglu.

Eina ástæðan fyrir því að upp-
taka er til af hluta eftirfararinnar 
er sú að sérsveitarmenn voru stadd-
ir á höfuðborgarsvæðinu, segir 
lögreglumaðurinn. Hann segir 
að vissulega sé hægt að halda því 
fram að um undantekningartilvik 
hafi verið að ræða, en þeim tilvik-
um fari nú ört fjölgandi.

Lögreglufélag Reykjavíkur sendi 
í gær frá sér yfirlýsingu þar sem 
segir að orð lögreglumannsins 
endurspegli hug flestra lögreglu-
manna.  - bj

Glæpum fjölgar á tímum 
niðurskurðar hjá lögreglu
Niðurskurður hjá lögreglu er fyrir löngu farinn að torvelda rannsókn lögreglu á afbrotum og setja lög-
reglumenn í hættu. Vegna fjárskorts hafa ekki verið til tómir diskar fyrir upptökubúnað í lögreglubílum.

Össur Skarphéðinsson:

Undrast um-
mæli í Hollandi

ÖSSUR 
SKARPHÉÐINSSON
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Sveinn, hafa mörg lög horfið 
eftir að þú byrjaðir að stunda 
„hot yoga“?

„Já, heilt lagasafn.“

Sveinn Andri Sveinsson hæstaréttar-
lögmaður hefur grennst mikið síðustu 
árin. Meðal annars hefur hann stundað 
„hot yoga“ sér til heilsubótar eins og kom 
fram í Fréttablaðinu í gær.

HEILBRIGÐISMÁL Fjögur ný tilfelli 
af svínaflensu greindust í gær. 
Fimmtán Íslendingar hafa því 
smitast af flensunni hingað til.

Tvær konur, 24 og 33 ára, 
greindust með flensuna í gær. 
Hvorug þeirra hefur ferðast til 
útlanda nýlega og hafa því smit-
ast innanlands. Sjö ára dreng-
ur og 21 árs gamall maður, sem 
báðir eru nýkomnir frá Filipps -
eyjum, greindust einnig. Þeir 
tengjast ekki og komu ekki heim 
á sama tíma. 

Ekkert þeirra er með alvarleg 
einkenni flensunnar og öll eru á 
batavegi.  - þeb

Fimmtán Íslendingar veikir:

Fleiri greinast 
með svínaflensu

ELDSVOÐI Fimm manna fjölskylda 
slapp ómeidd þegar eldur kvikn-
aði í sumarbústað í Munaðarnesi 
í gærmorgun. 

Húsráðendur vöknuðu við 
reykskynjara og náðu að koma 
sér út úr húsinu og hafa hemil á 
eldinum þar til slökkvilið kom 
á staðinn. Það var gert með því 
að ausa vatni úr heitum potti og 
nota slökkvitæki sem fannst í 
næsta bústað. Ekkert slökkvitæki 
var í bústaðnum sjálfum. 

Talið er að eldurinn hafi kvikn-
að undir verönd bústaðarins. 
Talsverðar skemmdir urðu á hús-
inu, bæði innan- og utandyra. - þeb

Kviknaði í sumarbústað: 

Fjölskylda slapp 
ómeidd úr eldi

 www.ms.is/gottimatinn

nýtt!
hrein jógúrt 

í ½ l umbúðum 
í morgunverðar-

eða sósuskálina

alveg hreint frábær!
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FÓLK Verið er að endurgera úti-
listaverkið Guttorm í Húsdýra-
garðinum í Laugardal. Kveikt var 
í listaverkinu fyrr í mánuðinum og 
brann það til grunna. 

Sex unglingar vinna nú undir 
handleiðslu Friðjóns Ólafssonar 
við að endurgera verkið, og að 
sögn Friðjóns munu þeir líklega 
ljúka við verkið á morgun. Íbúa-
samtök Laugardals standa fyrir 
endurbyggingunni og fengu til 
þess hjálp nokkurra styrktar-
aðila. 

Guttormur var fyrsta sam félags-
listaverk borgarinnar og var unnið 
af íbúum í Laugardalshverfi. 
Stærstan þátt áttu 23 nemendur úr 
Voga-, Langholts- og Laugalækjar-
skóla undir handleiðslu Ólafar 
Nordal og Aðalheiðar Eysteins-
dóttur. Upprunalega verkið var 
vígt í byrjun júní í sumar. - þeb

Sex unglingar vinna nú við að endursmíða listaverkið sem var eyðilagt fyrr í júlí: 

Nýr Guttormur verður til

GUTTORMUR ENDURBYGGÐUR Daníel Hjálmar og Baldur unnu hörðum höndum 
við endurbyggingu Guttorms í gær, ásamt fjórum öðrum unglingum, undir leiðsögn 
Friðjóns Ólafssonar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BRETLAND, AP Búist er við því 
að milljarður manna taki þátt í 
alþjóðlegri net- og símakosningu 
um það, hvaða sjö náttúrufyrir-
bæri teljast merkust hér á jörð. Í 
vikunni var skýrt frá því, hvaða 
28 undur eru komin í úrslita-
keppnina. Listann má sjá hér til 
hliðar.

„Þessari samkeppni er ætlað 
að stuðla að því að við kunn-
um betur að meta – og þekkj-
um betur – umhverfi okkar, ekki 
aðeins í okkar eigin landi heldur 
úti um allan heim,“ segir sviss-
neski ævintýramaðurinn Bern-
ard Weber, sem er frumkvöðull 
kosningarinnar.

„Ef við viljum að börnin okkar 
varðveiti eitthvað, þá þurfum við 
fyrst að kunna að meta það.“

Alls var 261 náttúrufyrirbæri 
víðs vegar um heim tilnefnt í 
keppnina. Í fyrri umferð kosning-
arinnar komust 77 þeirra í undan-
úrslit, og nú hefur hópur sérfræð-
inga valið 28 þeirra í endanlegu 
úrslitakeppnina.

Hægt er að greiða atkvæði á 
vefsíðunni www.new7wonders.
com, eða símleiðis. Úrslit verða 
þó ekki endanlega ljós fyrr en 
árið 2011.

Árið 2007 var greint frá úrslit-
um í sams konar keppni um sjö 
manngerð undur veraldar, sem 
áttu að leysa af hólmi hin fornu 
sjö undur veraldar, sem þekkt eru 
úr mannkynssögunni.

Niðurstaðan þá varð sem hér 
segir: Taj Mahal á Indlandi, 
Chichen Itza í Mexíkó, Krists-
styttan í Brasilíu, Kolosseum á 
Ítalíu, Kínamúrinn í Kína, Petra 

í Jórdaníu og Machu Picchu í 
Perú.

Samkeppnin var óneitanlega 
hörð, því hvorki píramídarnir 

miklu í Gísa, stytturnar á Páska-
eyjum, Stonehenge á Bretlandi né 
Eiffel-turninn í París hlutu náð 
kjósenda. gudsteinn@frettabladid.is

Keppni harðnar um 
sjö undur veraldar
Galapagos-eyjar, Amason-frumskógurinn, Dauðahafið og Kilimanjaro eru með-
al nærri þrjátíu náttúrufyrirbæra sem komin eru í úrslit í alþjóðlegri netkosn-
ingu um sjö helstu undur veraldar. Enn eru þó tvö ár þar til úrslit verða ljós.

■ Amason-frumskógurinn í Suður-
Ameríku 

■ Englafoss í Venesúela
■ Fundyflói í Kanada
■ Svartiskógur í Þýskalandi
■ Bu Tinah Shoals, eyjaklasi í Sam-

einuðu arabísku furstadæmunum
■ Moher-klettarnir á Írlandi
■ Dauðahafið í Palestínu
■ El Yunque-skógurinn í Púertó 

Ríkó
■ Galapagos-eyjar við Suður-

Ameríku
■ Miklagljúfur í Bandaríkjunum
■ Kóralrifið mikla við austurströnd 

Ástralíu 
■ Halong-flói, Víetnam
■ Iguazu-fossar á landamærum 

Brasilíu og Argentínu

■ Jeita-hellarnir í Líbanon
■ Jeju-eyja við Suður-Kóreu
■ Kilimanjarofjall í Tansaníu
■ Komodoeyja, Indónesíu
■ Maldíveyjar
■ Masúríu-vatnasvæðið, Póllandi
■ Matterhorn/Cervino, Sviss og 

Ítalíu
■ Milford-sund, Nýja-Sjálandi
■ Leðjufjöllin í Aserbaídsjan
■ Neðanjarðarfljótið við Puerto 

Princesa á Filippseyjum
■ Sundarbans (Fagriskógur) á Ind-

landi og Bangladess
■ Borðfjall (Table Mountain), 

Suður-Afríku
■ Uluru-klettur í Ástralíu
■ Vesúvíus á Ítalíu
■ Yushan (Jaðifjall), Taívan

NÁTTÚRUUNDRIN 28

KILIMANJARO Þetta tignarlega fjall í Afríku er meðal þeirra náttúruundra sem 
hvað merkilegust þykja. NORDICPHOTOS/AFP

ÚKRAÍNA, AP Joe Biden, vara-
forseti Bandaríkjanna, segir að 
Bandaríkjastjórn myndi fagna 
því ef Úkraína sækti um aðild að 
Atlantshafsbandalaginu. 

Jafnframt tók hann það fram, 
í heimsókn sinni í Úkraínu í gær, 
að Úkraínustjórn hefði fullt frelsi 
til að velja sér bandamenn að 
vild.

Þessar yfirlýsingar þykja aug-
ljós skot á rússnesk stjórnvöld, 
sem hafa lýst andstöðu við að 
Úkraína halli sér meira að Vestur-
löndum en Rússlandi.

Skoðanakannanir sýna að 
meirihluti Úkraínumanna er and-
vígur aðild að NATO. - gb

Joe Biden í Úkraínu:

Vill að Úkraína 
gangi í NATO

BIDEN OG TIMOSJENKÓ Varaforseti 
Bandaríkjanna ásamt Júlíu Timosjenkó, 
forsætisráðherra Tékklands. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

UTANRÍKISMÁL Tuttugu ára sam-
starfi Íslendinga og Namibíu-
manna í þróunarmálum lýkur 
í lok árs 2010. Þetta tilkynnti 
Sighvatur Björgvinsson, fram-
kvæmdastjóri Þróunarsamvinnu-
stofnunar Íslands (ÞSSÍ), þar-
lendum stjórnvöldum nýlega.

Samstarfsþjóðum ÞSSÍ verður 
fækkað um helming vegna efna-
hagsástandsins, úr sex í þrjár, að 
því er fram kemur í tilkynningu.

Tveir starfsmenn hafa verið í 
Namibíu á vegum ÞSSÍ, og hafa 
þeir verið beðnir um að starfa út 
árið 2010. Samstarf milli Íslands 
og Namibíu hófst þegar landið 
fékk sjálfstæði árið 1990.  - bj

ÞSSÍ hverfur frá Namibíu:

Þróunarsam-
vinna í 20 ár

VERKEFNI Þróunarverkefnin í Namibíu 
hafa til dæmis tengst jaðarhópum, til að 
mynda börnum Himba-fólksins.
 MYND/GUNNAR SALVARSSON

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur dæmdi í gær karlmann til 
sex mánaða fangavistar. Maður-
inn er sakfelldur fyrir að brjóta 
gegn blygðunarsemi stúlku á 
Hótel Borg í maí síðastliðnum. 

Atvik munu þau að stúlkan var 
stödd á herbergi á hótelinu þegar 
maðurinn kom og hafði samræði 
við hana gegn vilja hennar. Hún 
taldi hann annan mann í fyrstu. 
Maðurinn neitaði sök en fram-
burður konunnar var trúverðug-
ur að mati dómsins.  - vsp 

Blygðunarbrot, ekki nauðgun:

Dæmdur í hálfs 
árs fangelsi

UTANRÍKISMÁL Fjöldi sérfræðinga 
kemur fyrir fjárlaganefnd í dag að 
ósk stjórnarandstöðunnar. Gunnar 
Haraldsson, forstöðumaður hag-
fræðistofnunar Háskóla Íslands, 
hittir hluta nefndarinnar fyrir 
hádegi og rýnir í talnagrunn sem 
liggur að baki skýrslu Seðlabank-
ans. Þá munu lögfræðingarnir 
Ragnar Hall, Eiríkur Tómasson, 
Ástráður Haraldsson og Steinunn 
Guðbjartsdóttir hitta nefndina alla 
eftir hádegi.

Guðbjartur Hannesson, for-
maður fjárlaganefndar, segir 
nefndina eiga nokkuð í land með 
álit sitt, en ynnu allir saman ætti 
að nást að klára það um helgina. 

Það er því ljóst að frumvarpið um 
ríkis ábyrgð vegna Icesave kemur 

ekki til annarrar umræðu fyrr en 
í fyrsta lagi í næstu viku.

Guðbjartur segir að hann telji 
mjög mikilvægt að klára málið 
fyrir 1. ágúst, en þá á endurskoðun 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að hefj-
ast. Hann segir útkomu málsins 
munu hafa áhrif á hana sem og 
alþjóðlega stöðu landsins.

Efnahags- og skattanefnd og 
utanríkismálanefnd skila fjárlaga-
nefnd áliti sínu á næstu dögum. 
Meðal þess sem meirihluti þeirr-
ar síðarnefndu skoðar nú er EES-
regluverkið, evrópska innstæðu-
kerfið og þau áhrif sem höfnun 
frumvarpsins mundi hafa á stöðu 
Íslands á alþjóðavettvangi. - kóp

Fjöldi sérfræðinga á fund fjárlaganefndar í dag að ósk stjórnarandstöðu:

Icesave úr nefnd í næstu viku

GUÐBJARTUR Formaður fjárlaganefndar 
segir æskilegt að ljúka afgreiðslu um 
ríkisábyrgð vegna Icesave fyrir 1. ágúst 
þegar endurskoðun AGS hefst.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SPURNING DAGSINS
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Vegna spurningar í Kjörkassanum 
á mánudag er vert að taka fram 
að í greinargerð með þingsályktun 
um ESB-umsókn eru fyrirvarar um 
auðlindir. Á þeim er jafnframt hnykkt í 
nefndaráliti meirihluta utanríkismála-
nefndar.

ÁRÉTTING

LÖGREGLUMÁL Þurfi lögregla að fá 
úrskurð dómara áður en þvagsýni 
er tekið með valdi af fólki sem 
grunað er um ölvunarakstur mun 
sá tími sem fer í að afla úrskurðar-
ins gera aðgerðina þýðingarlausa, 
segir Ólafur Helgi Kjartansson, 
sýslumaður á Selfossi.

Í tillögum nefndar samgöngu-
ráðherra sem unnið hefur að endur-
skoðun á umferðarlögum er gert 
ráð fyrir að lögregla þurfi að afla 
slíks úrskurðar áður en þvagsýni 
er tekið með valdi.

Þetta þýðir að óbreyttu að með 
því að neita að veita þvagsýni 
getur ökumaður sem grunaður er 
um ölvun frestað því að gefa sýni, 
með þeim afleiðingum að sönnunar-
gögn geta spillst, segir Ólafur.

Hann segir að nokkrar klukku-
stundir geti tekið að kalla út dóm-
ara, leggja fram skjöl og bíða 
úrskurðar í málum sem þessum.

Ekki þarf að fá þvagsýni sé öku-
maður staðinn að verki við ölvun-
arakstur. Þá dugar að taka blóðsýni 
til að sýna fram á ölvunar ástand 
ökumannsins fyrir dómi. Leiki 
hins vegar grunur á að ökumað-
ur hafi ekið undir áhrifum fyrir 
einhverju síðan þarf að taka bæði 
blóð- og þvagsýni.

„Það er alveg ljóst að best væri 
að þurfa aldrei að taka þvagsýni 
til að sanna að viðkomandi einstak-
lingur sé ölvaður,“ segir Ólafur. 

Hann segir heppilegra að breyta 
lögum þannig að hægt verði að 
nota útreikninga byggða á tveimur 
blóðprufum til að sýna fram á hver 
áfengisprósenta í blóði ökumanns 
var þegar hann sat undir stýri.

Í greinargerð með drögum 

að frumvarpi að breytingu á 
umferðar lögum, sem nefnd sam-
gönguráðherra hefur skilað af sér, 
segir að þvagrannsókn feli í sér 
verulegt inngrip í líkama manns, 
eins og dæmin sanni. Með hliðsjón 
af 71. grein stjórnarskrárinnar um 
friðhelgi einkalífsins sé eðlilegt að 
gera kröfu um úrskurð dómara. 

Ekki sé of mikið mál, né of tíma-
frekt, að bíða eftir því ferli.

Nefndin vísar einnig til annarra 
breytinga sem hún leggur til sem 
muni fækka þvagsýnatökum. Þar 
er átt við ákvæði um að þó fíkni-
efni greinist í þvagi löngu eftir að 
þeirra er neytt varði það ekki við 
umferðarlög.  brjann@frettabladid.is

Dómari úrskurði um 
þörf fyrir þvaglegg
Sönnunargögn geta spillst þurfi úrskurð dómara fyrir töku þvagsýna með valdi 
segir sýslumaður. Nefnd samgönguráðherra vill úrskurð dómara fyrir svo miklu 
inngripi í líkama. Best væri að þurfa ekki að taka þvagsýni segir sýslumaður. 

Mál konu sem grunuð var um 
ölvunarakstur vorið 2007 vakti mikla 
athygli þegar í ljós kom að Lögregl-
an á Selfossi þurfti að beita valdi til 
að taka þvagsýni. 

Lögregla fékk lækni til að setja 

upp þvaglegg til að taka sýni gegn 
vilja konunnar. Héraðsdómur komst 
í framhaldinu að þeirri niðurstöðu 
að lögreglan hefði ekki farið út fyrir 
sínar valdheimildir með því að láta 
setja upp þvaglegginn.

LÖGREGLAN MÁTTI BEITA KONU VALDI

FRIÐHELGI EINKALÍFSINS Nefnd samgönguráðherra segir að með vísan í stjórnar-
skrárákvæði um friðhelgi einkalífsins sé rétt að krefjast úrskurðar dómara áður en 
þvagsýni er tekið með valdi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

DÓMSMÁL Jónas Ingi Ragnarsson 
og Tindur Jónsson neituðu því 
báðir við þingfestingu í Héraðs-
dómi Reykjaness í gær að hafa 
staðið að amfetamínframleiðslu 
við Rauðhellu í Hafnarfirði. Segj-
ast þeir hafa ætlað að nota efnin í 
annað en amfetamínframleiðslu. 
Jónas játaði þó að hafa átt 18 kíló 
af kannabis og 700 grömm af amf-
etamíni sem fannst við húsleit.

Mennirnir voru handteknir í 
október grunaðir um að hafa verið 
höfuðpaurar í einni af fullkomn-
ustu amfetamínverksmiðju sem 
fundist hefur í Evrópu. Með efn-
unum sem þar fundust hefði mátt 
framleiða um 353 kíló af amfet-
amíni.  - vsp

Amfetamínmenn neituðu:

Ætluðu að nota 
efnin í annað

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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Norðan 5-13 m/s, 
hvassast NV-til.

FÖSTUDAGUR
Norðvestan 8-15 m/s, 
hvassast NV- og V-til. 
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KÓLNANDI VEÐUR  
Í fyrramálið snýst 
í svala norðanátt 
með rigningu um 
norðanvert landið 
og útlit fyrir vætu 
einkum norðan til 
fram á sunnudag. 
Það verður yfi rleitt 
þurrt og þokkalega 
bjart suðvestan- og 
vestanlands næstu 
daga en helgar-
spáin er einna best 
fyrir Suðurland.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

VIÐSKIPTI Fyrirtækjaráðgjöf Saga 
Capital telur að gengið 4,5 krónur 
á hlut í Alfesca sé sanngjarnt til-
boð til hluthafa. Matið var unnið 
vegna yfirtökutilboðs Lur Berri 
Iceland ehf. á Alfesca.

Í tilkynningu frá Alfesca vegna 
matsins kemur fram að matið 
sé 32,4 prósentum hærra en síð-
asta viðskiptaverð þann 28. maí 
síðastliðinn sem var sá dagur 
sem tilkynnt var um fyrirhugað 
samstarf. Enn fremur er tilboðs-
verðið 25,3 prósentum hærra en 
meðaldagslokaverð síðustu sex 
mánuði þar á undan. Fyrirhugað 
er að afskrá félagið af NASDAQ 
OMX á næstunni. - bþa 

Tilboðsgengið er 4,5 á hlut:

Alfesca skráð  
af markaði

FÉLAGSMÁL Félag fagfólks í frí-
tímaþjónustu hefur skorað á 
sveitarstjórnir í landinu að 
standa vörð um starfsemi félags-
miðstöðva og frístundaheimila. 
Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá félaginu. 

Þá kemur fram að tryggja þurfi 
jöfn tækifæri barna og unglinga 
til þátttöku í fjölbreyttu frítíma-
starfi. Í því sé sérstaklega komið 
til móts við þá sem finna sig ekki 
í íþróttum eða hjá öðrum félaga-
samtökum. Starfsemi frítíma-
þjónustu sé því kjarni forvarna-
starfs, og enginn ávinningur yrði 
af því að skerða þá starfsemi. - þeb

Skorað á sveitarstjórnir: 

Standi vörð um 
frítímaþjónustu

EFNAHAGSMÁL Ný bók um fall 
íslenska bankakerfisins verður 
gefin út í Bandaríkjunum í lok 
júlí. Bókin ber titilinn Why Ice-
land, eða Hvers vegna Ísland, og 
er eftir dr. Ásgeir Jónsson, yfir-
hagfræðing Kaupþings.

Í bókinni er uppbygging og 
vöxtur íslensku bankanna settur 
í alþjóðlegt samhengi, og fjallað 
um hrun þeirra síðastliðið haust. 
Meðal þess sem fjallað er um er 
þáttur erlendra vogunarsjóða og 
seðlabanka í fallinu.

Bókin verður fyrst um sinn 
gefin út á ensku, en ýtarlegri 
íslensk útgáfa er væntanleg í 
haust, segir í tilkynningu. Útgef-
andi er McGraw Hill.  - bj

Ný bók um íslenska hrunið:

Þáttur vogunar-
sjóða skoðaður

ÚTIVIST Skátar unnu að því hörð-
um höndum í gær að þekja Garða-
torg í Garðbæ. Verkið er liður í 
alþjóðlega skátamótinu, Rover-
way, sem nú stendur yfir hér-
lendis. 

Rúmlega þrjú þúsund skátar 
eru komnir til landsins og eru 
alls 52 sveitir, hver skipuð fimm-
tíu skátum, staddar víðs vegar 
um landið þessa dagana.   - þeb

Skátar á alþjóðlegu skátamóti:

Lögðu grasþök-
ur í Garðabæ

ÞÖKULAGNING Skátahópar lögðu þökur 
við Garðatorg í Garðabæ í blíðskapar-
veðrinu í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

JAPAN, AP Taro Aso, forsætisráð-
herra Japans, rauf þinghald neðri 
deildar japanska þingsins í gær og 
boðaði til kosninga í næsta mán-
uði.

Skoðanakannanir benda til þess 
að uppstokkunar sé að vænta í 
japönskum stjórnmálum, þar sem 
Frjálsyndi lýðræðisflokkurinn 
hefur verið ráðandi afl í meira en 
hálfa öld.

Aso viðurkenndi að hann og 
flokkur hans væru í erfiðri stöðu, 
bæði vegna erfiðs efnahags-
ástands en einnig vegna þess 
hve oft hann sjálfur hefur misst 
út úr sér fljótfærnisleg ummæli: 
„Vegna gáleysislegra orða minna 

hefur almenningur misst trúna á 
mér og stjórninni. Mér þykir þetta 
afar leitt.“

Eftir að hafa rofið þing gagn-
rýndi hann þó harðlega Lýðræðis-

flokk Japans, sem er stærsti 
stjórnarandstöðuflokkurinn. Aso 
sagði flokkinn ekki hafa neina 
sjálfstæða stefnu í grundvallar-
málum heldur nærast eingöngu á 
óvinsældum stjórnarinnar.

„Frjálslyndi lýðræðisflokkurinn 
er eini stjórnmálaflokkurinn sem 
getur stjórnað Japan af ábyrgð,“ 
sagði hann á blaðamannafundi í 
gær.

Aso er þriðji maðurinn sem 
gegnt hefur embætti forsætis-
ráðherra Japans á jafnmörgum 
árum. Óvinsældir hans hafa orðið 
til þess að sumir þungavigtarmenn 
í flokknum hafa reynt að steypa 
honum af stóli. - gb

Forsætisráðherra Japans rauf þing og boðar til kosninga:

Viðurkennir gáleysisleg orð

TARO ASO Forsætisráðherrann var þung-
ur á brún er hann rauf þing.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

GENGIÐ 21.07.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 231,2568
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 125,84  126,44

 206,53  207,53

 178,85  179,85

 24,016  24,156

 19,973  20,091

 16,365  16,461

 1,3354  1,3432

 196,01  197,17

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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VELFERÐ Vel á þriðja hundrað 
ábendinga um bótasvik hafa borist 
Vinnumálastofnun og ríkisskatt-
stjóra (RSK) frá því átak þeirra 
byrjaði í maí. Markmið átaksins 
er aðallega að vinna gegn svartri 
vinnu og skattsvikum. Allar ábend-
ingar eru skoðaðar.

„Ábendingarnar varða einstak-
linga og allt upp í stórfyrirtæki. 
Í þeim fyrirtækjum getur síðan 
verið um að ræða mörg störf,“ 
segir Gissur Pétursson, forstjóri 
Vinnumálastofnunar. 

Hann segir Vinnumálastofnun 
hafa brugðist við í mörgum tilvik-
um. Til dæmis með því að taka fólk 
af greiðsluskrá atvinnutrygginga, 
en töluverða úrvinnslu þarf í hvert  
mál, að sögn Gissurar.

En telurðu að það séu marg-
ir sem stundi svarta vinnu? „Ég 
held að það sé töluvert mikið í sam-
félaginu af fólki sem vinnur svart 
og það vinnur gegn grunnstoðum 
velferðarkerfisins,“ segir Gissur.

Ábendingar til Vinnumála-
stofnunar hafa samtals verið 201. 
Þær voru 55 í maí, 68 í júní og 78 í 
júlí, fram að gærdeginum. Gissur 
segir aukninguna milli mán-
aða aðallega stafa af auglýsinga-
herferð sem Vinnumálastofnun 
fór í til að kynna átakið. 

Þó er ljóst að einhverjar ábend-
ingar varða sama einstaklinginn 
eða fyrirtækið. Á móti séu þó ein-
hverjar ábendingar sem varða 
marga einstaklinga, segir Gissur.

Ríkisskattstjóri hefur fengið 
um 70 ábendingar eftir að átakið 
byrjaði, að sögn Ólafs Jónssonar 
hjá eftirlitssviði ríkisskattstjóra. 
Meirihluti þeirra ábendinga sé þó 
vegna brota á skatta lög gjöfinni. 
Allar ábendingar eru skoðaðar en 
sem stendur er mikið um sumar-

frí hjá deildinni og því ganga 
málin hægar fyrir sig, samkvæmt 
Ólafi.

En eru ekki einhverjar ábend-
ingar sem eru uppspuni? „Af þeim 
sem ég hef skoðað þá virðist ekk-
ert bera með sér annað en að þetta 
séu allt eðlilegar ábendingar,“ 
segir Ólafur.

Einnig er hægt að beina ábend-
ingum um meint bótasvik úr 
almannatryggingakerfinu til 
Tryggingastofnunar. Það átak hófst 
síðasta fimmtudag en upp lýsingar 
um fjölda þeirra ábendinga fást á 
næstunni, samkvæmt upplýsing-
um frá Trygginga stofnun. 
 vidirp@frettabladid.is 

Hundruð ábendinga 
vegna bótasvikara
Vel á þriðja hundrað ábendinga um bótasvik hafa borist Vinnumálastofnun og 
RSK frá því í maí. Ábendingarnar varða einstaklinga og allt upp í stórfyrirtæki. 
Virðast allt eðlilegar ábendingar, að sögn starfsmanns eftirlitssviðs RSK.

44 prósent landa ESB til hægri

STJÓRNARFAR Í EVRÓPUSAMBANDINU

Miðjustjórn

Bretland
Finnland
Belgía
Austurríki
Rúmenía

Hægristjórn

Frakkland
Þýskaland
Slóvakía
Danmörk
Eistland
Grikkland

Vinstristjórn

Malta
Lúxemborg
Búlgaría
Kýpur
Tékkland
Ungverjaland

Írland
Ítalía
Lettland
Litháen
Pólland
Svíþjóð

Holland
Slóvenía
Spánn
Portúgal

Í tólf af 27 löndum Evrópusambandsins eru stjórnir sem telja verður 
hægri sinnaðar. Það eru um 44,4 prósent. Átta löndum er stjórnað 
af vinstri flokkum og fimm lönd hafa miðjustjórnir. Í flestu lö ndum 
þar sem eru hægri og vinstri stjórnir er oftast um samteypustjórnir 
að ræða. Þegar metið er hvaða lönd hafa hægri stjórn og hvaða 
lönd vinstri stjórn er tekið mið af meirihluta í ríkisstjórn og erlendum 
fjölmiðlaheimildum. Nokkur lönd þarf hins vegar að útskýra betur. Í 
Tékklandi er vinstri utanþingsstjórn sem starfar fram í oktober. Í Lúxem-
borg er ekki starfhæf ríkisstjórn um þessar mundir.  - vsp

Á vef ríkisskattstjóra, www.rsk.is, 
er hægt að smella á hnapp á miðri 
forsíðunni sem heitir „... sem þjófur 
að nóttu?“ Aðallega koma þangað 
ábendingar um meint skattsvik. Ekki 
er nauðsynlegt að segja til nafns. 

Á vef Vinnumálastofnunar, www.
vinnumalastofnun.is, er hlekkur 
undir fyrirsögninni „Ábendingar 
um bótasvik“ um miðja forsíðu. 
Aðallega koma þangað ábendingar 

um svarta vinnu. Ábendingin er 
nafnlaus og sagt að ekki sé hægt að 
rekja hvaðan hún kemur.

Á vef Tryggingastofnunar, www.
tr.is, er hægt að tilkynna meint 
bótasvik úr almannatryggingasjóði. 
Smellt er á hlekk um miðja hægri 
hliðina á forsíðunni sem ber heitið 
„Ábendingar um bótasvik“. Ekki er 
nauðsynlegt að skrifa nafn sitt.

 - vsp

HVERNIG BEINIRÐU ÁBENDINGU?

TRYGGINGASTOFNUN Hægt er að beina ábendingum um meint bótasvik úr 
almannatryggingakerfinu til Tryggingastofnunar. Einnig er hægt að beina ábend-
ingum um meint bótasvik til Vinnumálastofnunar og ríkisskattstjóra. Myndin er úr 
safni og tengist ekki efni fréttarinnar beint.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SKIPULAGSMÁL Hægt gengur að 
vinna í skipulagsmálum á Hljóma-
lindarreitnum. Hugmynd að reitn-
um var kynnt síðasta haust en til 
stendur að rífa og færa til öll hús, 
utan þriggja, á Laugavegi og niður 
á Hverfisgötu sem eru milli Smiðju-
stígs og Klapparstígs. Áætlað er að 
verslanir, veitingastaðir, hótel og 
skrifstofur verði í nýju húsunum.

„Það voru skiptar skoðanir um 
þessa tillögu en svo fengum við að 
sjá núna í sumar hvernig borgin vill 
sjá þetta,“ segir Benedikt Sigurðs-
son, stjórnarformaður Festa ehf. 
sem vinnur að hugmyndinni.

„Næsta skref er að arkitekt haldi 
áfram að þróa þetta í samstarfi við 

skipulagsyfirvöld. Þetta er allt í ról-
egheitum á meðan menn eru að átta 

sig hvernig þróun verður á mark-
aðnum,“ segir Benedikt.

Hann segir fólk í verslunar-
rekstri vera hikandi vegna ástands-
ins. Fyrirtækjaeigendur sem hyggj-
ast starfa í byggingunum verði að 
ákveða mörg ár fram í tímann 
hvaða starfsemi þeir ætli að hafa 
þar. Því verði ekki farið að byggja 
fyrr en það liggur fyrir hverjir 
munu starfa í húsunum. 

„Haldið verður áfram að vinna að 
skipulagsvinnunni í rólegheitunum 
og því var ákveðið að byrja á því að 
snyrta svæðið af því við erum ekki 
að sjá að þetta byrji næstu eitt eða 
tvö árin.“ Upphaflega áttu fram-
kvæmdir að klárast árið 2012. - vsp

Hægt gengur að vinna í skipulagsmálum á Hljómalindarreitnum:

Rólegt meðan frost er á markaði

TORGI Í BILI Ekki verður byrjað að 
byggja fyrr en það liggur fyrir hverjir 
munu starfa í húsunum. 

Eiga lífeyrissjóðirnir að hlaupa 
undir bagga með Landsvirkjun 
við fjármögnun?
Já  44,5%
Nei  55,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur niðurskurður hjá 
lögregluembættum landsins 
verið of mikill?

Segðu skoðun þína á visir.is

Auglýsingasími

– Mest lesið

BRETLAND Vísindamenn á vegum 
Alþjóðahafrannsóknaráðsins 
hafa viðurkennt að ofveiði sé lík-
lega ekki stærsta orsök minnk-
andi fiskistofna. Þetta kemur 
fram í blaðinu Fishery News.

Vísindamennirnir rannsök-
uðu Írska hafið, sem liggur 
milli Írlands og Bretlands, og 
tóku eftir að selum hefur fjölg-
að mikið. Fjölgun sela gæti því 
alveg eins verið ástæðan því að 
þeir éta fiskinn frá sjómönnum.

Formaður fiskisambands 
Norður-Írlands segir svolítið 
seint í rassinn gripið að halda því 
núna fram sem fiskveiðimenn 
hafa fullyrt í mörg ár. - vsp

Rannsóknir á fiskistofnum:

Telja seli orsaka 
minnkandi afla

KJÖRKASSINN



H E I L S U R Ú M

FJÖLSTILLANLEG HÁGÆÐA
AMERÍSK HEILSURÚM Á

30% AFSLÆTTI!

S-CAPE
Fjölstillanlegt amerískt 
heilsurúm með hágæða 
heilsudýnu (2x97x203)

Verð frá 821.114 kr.

Verð nú frá
574.480 kr.

WALLHUGGER
Fjölstillanlegt amerískt 
heilsurúm með hágæða 
heilsudýnu (2x97x203)

Verð frá 676.114 kr.

Verð nú frá
473.279 kr.

ÞRÝSTIJÖFNUNAR-SVAMPSRÚM
(Queen size 153x203)
Verð frá 165.500 kr.

Verð nú frá
115.850 kr.

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

30%
AFSLÁTTUR!
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Félagsmálaráðherra segir 
að sjónarmið velferðar-
þjónustunnar eigi að ráða 
því hve lausan taum 
fjármálamarkaðurinn fær. 
Frumvarp um endurskoð-
un atvinnuleysistrygginga 
verður lagt fram í haust. 
Niðurskurðarvinnan er 
hafin.

Árni Páll Árnason félagsmála-
ráðherra segir að endurskipu-
leggja þurfi það kerfi sem lýtur 
að fjármálum og markaði hér á 
landi. Allt of lengi hafi það verið 
þannig að velferðarmálin hafi 
enga aðkomu haft að því kerfi. 
Því verði að breyta þannig að 
velferðar sjónarmiðin ráði meiru. 
Þegar kreppi að hafi sýnt sig að 
velferðarkerfið þurfi að borga.

„Það er náttúrlega einfaldlega 
þannig þegar horft er til baka 
á þessar erfiðustu kreppur sem 
við höfum gengið í gegnum, að 
þær eru vegna hruns á fjármála-
markaði. Þær eru ekki vegna 
hruns á vinnumarkaði. Við höfum 
alltaf verið að nálgast hlutina út 
frá því að það þurfi að passa að 
hafa svo opinn og sveigjanlegan 
vinnumarkað, sem er alveg rétt, 
og haft áhyggjur af því hvort við 
ýtum undir atvinnuleysi með þessu 
eða hinu. En allir þessir mæli-
kvarðar verða hálfhjákátlegir 
þegar horft er á það gríðarlega 
tjón sem orðið hefur,“ segir Árni 
Páll. Hann segir samfélagslegt 
tjón gríðarlega mikið og efast um 
að regluverk og áhættumat hafi 
verið með eðlilegum hætti á fjár-
málamarkaðnum.

Árni spyr hvort ekki sé eðli-
legt að félagsmálaráðuneytið 
komi meira að því að marka leik-
reglur markaðarins þar sem vel-
ferðarkerfið beri kostnaðinn við 
sam félags hrunið. Á milli ráðu-
neytanna sem sinna markaðnum 
og markaðsins sjálfs geti myndast 
óeðlilega náið samband. Þá þurfi 
að hafa talsmenn annarra sjónar-
miða við borðið, þar hljóti menn að 
horfa til þess ráðuneytis sem fer 
með velferðarmálin.

„Aftur og aftur lendum við í 
kreppu vegna þess að menn missa 
sjónar á því sem mestu skiptir, í 
einhverri bólukenndri fjármála-
starfsemi. Alltaf er það velferðar-
kerfið sem þarf að taka við.

Sjónarmið velferðarþjónust-
unnar ættu að ráða því hversu 
lausan tauminn við gefum fjár-
málamarkaðnum á hverjum tíma. 
Áhættumatið á að vera víðara og 
stærra, það á ekki alltaf að ein-
blína á þennan eina markað; fjár-
málamarkaðinn.

Reynslan er sú að hrun á honum 
veldur gríðarlegu samfélagstjóni 
annars staðar hjá varnarlausu 

fólki. Og menn hafa kannski alltaf 
verið með skökk módel í hausnum 
í þessu áhættumati, menn hafa 
bara verið að hugsa: hver er 
áhættan fyrir bankana? ekki: hver 
er áhættan fyrir þjóðarbúið, hver 
er áhættan fyrir atvinnustigið og 
blásaklaust fólk sem missir vinn-
una?“  

1. Fyrir hvaða sjónvarpsfram-
leiðanda störfuðu Íslendingarn-
ir tveir sem hlutu Telly-verðlaun-
in fyrir auglýsingu sem skartaði 
fótboltakappanum Michael 
Ballack í aðalhlutverki? 

2. Hve margir Evrópubúar nota 
evruna daglega?

3. Til hvaða félagsliðs í Svíþjóð 
er knattspyrnumaðurinn Jónas 
Guðni Sævarsson að fara?
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Velferðin ráði reglu-
verki fjármálanna

MANNLÍF Árni Páll vill skoða samspil 
bóta og lægstu launa.

„Við reynum í auknum mæli að nálgast verkefni út frá spurningunni: má 
þetta bíða að ósekju í 36 mánuði? Það er alltaf fyrsta spurningin. Og það 
eru mörg ágætismál sem falla á því prófi. Við verðum að gæta að því að 
nýta þessa takmörkuðu fjármuni vel, því við vitum að fram undan eru 
erfiðir tímar,“ segir Árni Páll.

Hann segir niðurskurðarvinnu þegar hafna og í ágúst fái hann tillögur 
frá undirstofnunum um hvernig megi forgangsraða. Um 85 prósent af 
útgjöldum ráðuneytisins fara til málaflokks fatlaðra og um 90 prósent af 
því eru laun. Lág laun sem ekki sé hægt að lækka. Því þurfi að finna leiðir 
til að nýta fjármuni betur.

„Það er mjög auðvelt að verja fjárframlög til allra málaflokka í þessu 
ráðuneyti, það þarf enga sérstaka hæfileika til þess. En það að fórna, það 
að fallast á að kannski sé einhver annar málaflokkur meira virði, eða eigi 
frekar að fá fjárlög á erfiðleikatímum, það er mjög erfitt.“ Árni Páll segir 
þekkingu og heildarsýn lykilinn að því.

GETUR ÞAÐ BEÐIÐ Í 36 MÁNUÐI?

Unnið er að endurskoðun laga um 
atvinnuleysistryggingarsjóð þar 
sem horft er til reynslu af hlutfalls-
legum og tekjutengdum bótum. 
Haft verður samráð við aðila vinnu-
markaðarins og í kjölfarið lagt fram 
lagafrumvarp. Árni segir hlutabætur 
aldrei hafa verið hugsaðar sem 
niðurgreiðsla á óhjákvæmilegri 
launalækkun á vinnumarkaði. Vel 
komi til greina að setja hámark á 
þær. „Ætlum við að segja að menn 
geti verið á hlutabótum á móti 
kannski 500 þúsund krónum fyrir 
hálft starf?“ spyr ráðherra.

Hann minnir þó á að kerfinu hafi 
verið komið á til að draga úr upp-
sögnum. Það megi ekki gleymast. 
Það sé betra fyrir samfélagið að 
stærri hópur sé á 75 prósent laun-
um, en að fólk fari alfarið á bætur.

Árni Páll segir að huga verði að 
samspili bóta og lægstu launa. „Fólk 
verður auðvitað að hafa ávinning af 
því að vinna og það er ekki auðvelt 

NÝ LÖG Í HAUST

FRÉTTAVIÐTAL
KOLBEINN 
ÓTTARSSON PROPPÉ
kolbeinn@frettabladid.is

FRÉTTAVIÐTAL Árni Páll Árnason félagsmálaráðherra

ÁRNI PÁLL ÁRNASON Félagsmálaráðherra segir að regluverk fjármálamarkaðar 
hafi of mikið miðast við markaðinn sjálfan. Velferðarkerfið þurfi að borga þegar 
hrunið verður og því sé eðlilegt að taka einnig tillit til þess. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fimmtudaginn 23. júlí, kl. 12.30-14.00 
stofu 105 í Háskólatorgi. 

Icesave-samkomulagið

Framsögumenn:

Ragnar H. Hall Elvira Mendéz 
Pinedo

Peter Dyrberg Eyvindur G. 
Gunnarsson

Málstofa um nokkur lagaleg álitaefni

Grundvöllur ábyrgðar - Efni samninganna
Ragnar H. Hall , hæstaréttarlögmaður 

Evrópuréttarleg álitaefni um ábyrgð íslenska ríkisins
Dr. M. Elvira Mendéz Pinedo, dósent í Evrópurétti við lagadeild 
Háskóla Íslands 

Icesave-samningarnir frá Evrópuréttarlegu sjónarhorni 
Peter Dyrberg , forstöðumaður Evrópuréttarstofnunar 
Háskólans í Reykjavík og ráðgjafi Icesave-samninga-
nefndarinnar

Fundarstjóri: Eyvindur G. Gunnarsson,  lektor við lagadeild 
Háskóla Íslands

Allir velkomnir

FJARSKIPTI Ný símstöð var tekin í 
gagnið á Þingvöllum um tvöleytið 
á mánudaginn.Engin símstöð 
hafði verið á Þingvöllum frá því 
að símstöð, sem var í Hótel Val-
höll, brann með hótelinu 10. júlí 
síðastliðinn. Við það misstu um 
þrjátíu viðskiptavinir Símans tal-
samband. 

Að sögn Kristmundar Hall-
dórssonar, deildarstjóra talsíma-
kerfa Símans, þurfti að fá leyfi til 
að setja símstöðina aftur niður. 
Síðan þurfti að grafa í jörð og 
endurnýja kapla og rafmagns-
leiðslur. Að lokum þurfti að útbúa 
bráðabirgðasímstöð og fara með 
hana austur á Þingvöll.   - vsp

Samband á Þingvöllum:

Símstöð reist á 
ný á mánudag

HÓTEL VALHÖLL Þrjátíu viðskiptavinir 
Símans á svæðinu misstu talsamband 
þegar símstöð, sem var í Hótel Valhöll, 
eyðilagðist við brunann. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

í dag þar sem lægstu laun eru 
svona lág, sérstaklega þegar við 
bætist kannski dagvistarkostnaður 
og annað slíkt.“
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FRAMKVÆMDIR Ekki hefur náðst 
samkomulag milli ríkisins, kirkj-
unnar og Reykjavíkurborgar 
um fjármögnun á viðgerðum við 
Hallgrímskirkju. Eins og Frétta-
blaðið hefur greint frá stefna við-
gerðirnar í að kosta nær helmingi 
meira en upphafleg kostnaðar-
áætlun gerir ráð fyrir, eða 540 
milljónir. Það kemur til vegna 
þess að steypuskemmdir voru 
miklu meiri en talið hafði verið. 

Málið var rætt á fundi rík-
isstjórnarinnar í gær. Að sögn 
Rögnu Árnadóttur, dóms- og 
kirkjumálaráðherra, er engin 
niðurstaða komin í málið en verið 
er að vinna í málinu.  - þeb

Viðgerðir á Hallgrímskirkju: 

Ríkisstjórnin 
ræddi kirkjuna

FRAKKLAND, AP Franska þingið 
ræðir nú nýja útgáfu frumvarps 
að lögum um netþjófnað. Fyrri 
útgáfa frumvarpsins reyndist 
brjóta í bága við stjórnarskrá 
Frakklands.

Í frumvarpinu er mælt fyrir 
um stighækkandi refsingar 
fyrir ítrekuð brot. Þeir, sem 
grunaðir eru um þjófnað á 
höfundarréttar vörðu efni í 
gegnum Netið, geta átt von á að 
nettengingum þeirra verði lokað 
tímabundið, eða sætt sektum og 
jafnvel fangelsi.

Frumvarpið hefur verið að 
mjakast í gegnum þingið 
mánuðum saman og verður 
líklega ekki afgreitt fyrr en í 
haust. - gb

Umræður á franska þinginu:

Vilja taka harð-
ar á netþjófnaði

EFNAHAGSMÁL Um 33.530 inn-
stæðueigendur Kaupþings Edge í 
Þýskalandi hafa fengið innstæð-
ur sínar greiddar til baka. Heildar-
upphæðin sem greidd hefur verið 
til innstæðueigenda er um 320 
milljónir evra. Enn á eftir að 
greiða innstæður til um 800 inn-
stæðueigenda en það hefur tafist 
vegna skorts á upplýsingum frá 
viðkomandi. Þetta kemur fram 
í nýrri skýrslu frá skilanefnd 
Kaupþings. 

Skilanefndin hefur auk þess 
eignast að fullu finnska frysti-
fyrirtækið Huurre Group Oy. 
Lán til félagsins voru endur-
fjármögnuð og í sömu aðgerð 

eignaðist skilanefnd Kaupþings 
félagið að fullu. 

Meðal eigna þar sem skila-

nefndin hefur endurskipulagt 
starfsemina er félagið Mosaic 
Fashions. Unnið hafði verið að því 
að endurskipuleggja félagið í sam-
vinnu við stjórnendur þess. Ákveð-
ið var að stofna nýtt félag, Aurora 
Fashions, sem tók yfir sumar eign-
ir Mosaic Fashions, meðal annars 
Karen Millen, Coast, Warehouse 
og Oasis. Í skýrslu skilanefnd-
arinnar segir að nýja félagið sé 
traust en aðrar eignir Mosaic Fas-
hions hafa verið seldar og félagið 
verið lýst gjaldþrota.

Skilanefndin hefur jafnframt 
selt útibú Kaupþings í Finnlandi 
og eignir í Noregi, Svíþjóð, Bret-
landi og Bandaríkjunum.  - bþa

Skilanefnd Kaupþings hefur selt og endurskipulagt fjölda fyrirtækja í þeirra eigu: 

Nær allar innstæður greiddar

ÞORP Í ÞÝSKALANDI Búið er að greiða 
innstæðður til nær allra innstæðu-
eigneda Kaupþing Edge í Þýskalandi. 
Einungis á eftir að greiða innstæður til 
um 800 einstaklinga.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Stal milljón krónum frá N1
Um einni milljón króna var stolið úr 
læstum peningaskáp í verslun N1 á 
Egilsstöðum um helgina. Þjófnaður-
inn komst upp á mánudag, og hefur 
lögregla haft uppi á þjófnum og öllu 
þýfinu. Málið er talið að fullu upplýst 
samkvæmt lögreglu.

LÖGREGLUFRÉTT

VEISTU SVARIÐ?



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

TAX FREE!
TAX FREE!

22-27 júlí

AFNEMUM VIRÐISAUKASKATT

AF HEIMILISTÆKJUM
KÆLISKÁPAR - FRYSTISKÁPAR - ELDAVÉLAR - 

HELLUBORÐ - OFNAR - HÁFAR - UPPÞVOTTAVÉLAR 
- ÞVOTTAVÉLAR - ÞURRKARAR

Afnemum
virðisaukaskatt

af öllum
heimilistækjum

Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs.



Rýmingým
ÓdýrtÓdýrtÓdÓdýdýrýrtrt

29.900
Fullt verð: 63.900

19.900
Fullt verð: 27.390

4.990

19.900

299
Fullt verð: 490

1.490
Fullt verð: 2.290

1.290
Fullt verð: 1.690

1.990
Fullt verð: 3.955

3.900
Fullt verð: 4.990

16.990
Fullt verð: 19.900

4.990
Fullt verð: 6.990

afsláttur af ÖLLUM

blómapottum!

1919.9.9.9090000

Ö

40% 



garsala
ALLT á að seljast!á susumumamararvrvövöörurumum!m!

24.900
Fullt verð: 33.900

19.900
Fullt verð: 27.900

27.900
Fullt verð: 39.900

39.900
Fullt verð: 49.900

29.900
Fullt verð: 40.590

25.900
Fullt verð: 30.228

12.990
Fullt verð: 24.900

Verð frá:

19.900
Fullt verð: 34.140

36.900
Fullt verð: 44.900

39.900
Fullt verð: 59.900
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Árið 1978 tók ég í fyrsta skipti 
persónulegt viðtal sem blaða-

maður á Vísi sáluga. Það var við 
Gunnar Thoroddsen. Hann var þá 
iðnaðar- og félagsmálaráðherra, 
varaformaður Sjálfstæðisflokks-
ins og formaður þingflokks hans. 
Hann var virtur en umdeildur á 
þessum tíma, og raunar lengst af 
eftir miðjan aldur. Vel fór á með 
okkur, viðtalið varð lengra en að 
var stefnt og birtist í tveimur blöð-
um.

Í óformlegu spjalli um veg og 
vanda í pólitík sagði hann mér frá 
því, að á borgarstjórnarárum hans 
hefði borgarfulltrúi í öðrum flokki 
verið mjög gagnrýninn á stöðu til-
tekins málaflokks. Ekki verið til 
friðs á fundum og beitt sér í ræðu 
og riti gegn meirihlutanum í þessu 
efni. „Þá var bara eitt að gera“, 
sagði Gunnar. „Ég setti þennan 
mann yfir þennan málaflokk og 
eftir það heyrðist hvorki hósti né 
stuna frá honum á fundum. En það 
gerðist heldur ekki neitt í þessum 
málaflokki það sem eftir lifði kjör-
tímabilsins.“

Gagnsæi og lýðræði
Varla líður sá dagur að fjölmiðlar 
og framámenn í stjórnmálum og 
viðskiptalífi minni mann ekki á 
alþýðuspekina góðu: Það er sitt-
hvað um að tala, en í að komast.“ 
Ávirðingar og stóryrði hafa hljóm-
að í eyrum og heitingar ekki 
sparaðar síðustu misserin. En 
nú skyldi snúið við blaðinu. Nýtt 
Ísland og nýtt fólk. Nú yrði hrein-
gerning í opinberu lífi. Flokks-
ræði heyrði sögunni til. Þeir sem 
létu flokkslínur ráða för, væru 
flokksþrælar sem ekki væri 
mark takandi á. Allt pukur yrði 
bannað. Gagnsæi á öllum svið-
um væri málið. Bæði hjá einstak-
lingum, fyrirtækjum og í stjórn-

sýslunni. Með því yrði fylgst 
grannt af fólkinu sem sem nú sæti 
undir stýri. Enginn í þeim hópi 
hefði átt minnsta þátt í yfirstand-
andi hremmingum. Að vísu verið 
til staðar – en varla við völd. Það 
var bara vondi flokkurinn. Þar 
væri allt öðruvísi fólk. Venjulegar 
manneskjur voru þá spurðar með 
þjósti hvort þær ætluðu að láta 
sjá sig á landsfundi þessa flokks. 
Hvort þær ætluðu virkilega að láta 
bendla sig við þetta hyski. Enginn 
skortur á mannasiðum í siðvæð-
ingunni.

Hvernig gengur svo að halda í 
geislabauginn? Hvernig er gegn-
sæið? Er búið að útrýma leynd-
inni? Kannski er það eitthvað 
annað en leynd þegar ráðherrarnir 
okkar sitja mánuðum saman á mik-
ilvægum upplýsingum og sérvalið 
fólk fær að líta á plögg sem það má 
engum segja frá, í lokuðu herbergi.

Tími stjórnmálaflokka er liðinn! 
var hrópað á Austurvelli. Ekki 
bendir atkvæðagreiðsla um við-
ræður við Evrópusambandið til 
þess. Aðalfréttin og umræðan 
snýst um þá sem ekki kusu eftir 
flokkslínum og samherjar tjá sig 
um það alvarlegir í bragði. Spurt 
er hvort þetta fólk hafi ekki rýrt 
sig trausti. Í ljósi þess að umtals-
verður ágreiningur er um þetta 

hjá öllum nema Samfylkingunni, 
má ætla að þeir sem greiddu 
atkvæði í samræmi við eigin sann-
færingu og samvisku, styrki eigin 
flokk. Fleiri en eitt sjónarmið í 
flokkforystu er styrkur en ekki 
veikleiki, ef það endurspeglar 
skoðanir flokksmanna. En skýr-
ingar sumra stjórnarsinna með 
atkvæði sínu voru í meira lagi sér-
stakar.

Ríkisstjórnin Nýja Íslands vill 
ekki að þjóðin hafi úrslitavald í 
því hvort hún gengur í Evrópu-
sambandið. Hún má kjósa en hún 
ræður ekki. Niðurstaðan mun 
verða ráðgefandi fyrir ríkisstjórn-
ina. Er þetta ekki frekar ámátleg 
traustyfirlýsing. Erum við svo lítil-
þæg að taka þátt í kosningum um 
þetta mikilvæga mál, til þess að 
vera ráðgefandi? Er þetta lýðræðið 
sem var mært á Austurvelli?

Venjulegar manneskjur
Hvað myndi breytast og hvað 
myndi gerast ef allir stjórnmála-
flokkar yrðu lagðir niður hér á 
landi? Nákvæmlega ekki neitt. 
Manneskjan breytist ekki. Fólk 
flykkist í hópa með þeim sem því 
finnst það eiga samleið með, hvort 
sem hóparnir heita eitthvað eða 
ekki. Og til að greiða fyrir sam-
skiptum er komið á skipulagi, 
hvort sem það er í trúfélögum, 
íþróttafélögum eða stjórnmála-
flokkum. Og rétt eins og KR-
ingar halda með sínu liði og FH 
með sínu, þá hallast fólk að einni 
stjórnmálastefnu umfram aðrar, 
ef það hefur áhuga á þjóðmálum. 
Hvorki stjórnmálaflokkar né trú-
félög hafa alltaf á réttu að standa, 
og íþróttamenn ekki heldur. Og 
þeir eru hvorki verri eða betri 
fyrir það. Þeir eru bara venjuleg-
ar manneskjur, með öllu sem því 
fylgir.

Hlutverkaskipti

UMRÆÐAN
Eiríkur Tómasson svarar grein Ásu 
Ólafsdóttur og Ástráðs Haraldssonar.

Rök mín fyrir þeirri afstöðu að við 
úthlutun úr þrotabúi Landsbankans 

upp í kröfur innstæðueigenda skuli Trygg-
ingarsjóður innstæðueigenda njóta for-
gangs umfram aðra eru í stuttu máli þessi:

Krafa hvers innstæðueiganda á hendur 
þrotabúi Landsbankans er ein krafa, eins 
og hún horfir við búinu. Þótt annar aðili en upp-
haflegur innstæðueigandi komi í hans stað, að 
hluta, er krafan á hendur búinu eftir sem áður ein. 
Rangt er því að tala um tvær kröfur sem séu jafn-
réttháar gagnvart búinu.

Við gerð Icesave-samninganna var á því byggt 
að íslenska ríkinu bæri að ábyrgjast að hverjum 
innstæðueiganda hjá Landsbankanum yrði greidd-
ar allt að 20.887 evrum. Samkvæmt viðeigandi 
tilskipun Evrópusambandsins skyldu samanlagð-
ar innstæður hvers innstæðueiganda „be covered 
up to ECU [20.887] in the event of deposits´ being 
unavailable“. 

Þegar kveðið er á um að aðili skuli ábyrgjast 
greiðslu á allt að tiltekinni upphæð finnst mér rök-
rétt að sá aðili, sem gengist hefur í slíka ábyrgð, 
skuli ganga fyrir við úthlutun upp í hina upp-

haflegu kröfu. Þetta verður best skýrt 
með dæmi. Segjum svo að greiðsluskylda 
ábyrgðaraðilans stofnist fyrst eftir að 
úthlutað hefur verið úr þrotabúinu til upp-
haflega kröfueigandans. Þá myndi enginn 
efast um það að eigandinn ætti því aðeins 
rétt á greiðslu úr hendi ábyrgðaraðilans 
að hann hefði fengið lægri fjárhæð úthlut-
að en næmi ábyrgðarskuldbindingunni. 
Með öðrum orðum tel ég að þeir innstæðu-
eigendur Landsbankans, sem hefðu fengið 
úthlutað 20.887 evrum eða meira úr þrota-

búi bankans, ættu enga lögvarða kröfu á hendur 
íslenska tryggingarsjóðnum á grundvelli fyrr-
greindrar tilskipunar ESB. Það að tryggingarsjóð-
urinn innir af hendi greiðslu til innstæðueigend-
anna áður en úthlutað verður úr þrotabúi bankans 
á ekki að breyta þessari niðurstöðu. 

Þar með liggur það ljóst fyrir að verði krafa 
hins íslenska tryggingarsjóðs hliðsett kröfum 
breska tryggingarsjóðsins, hollenska seðlabank-
ans og hinna upphaflegu innstæðueigenda við 
úthlutun úr þrotabúi Landsbankans er íslenska 
ríkið og þar með íslenskir skattgreiðendur að taka 
á sig meiri skuldbindingar en samkvæmt viðeig-
andi tilskipun ESB. Sú niðurstaða er að mínum 
dómi með öllu óásættanleg.

Höfundur er prófessor í lögfræði við Háskóla 
Íslands. Lengri útgáfa birtist á vísir.is. 

Óásættanleg niðurstaða

EIRÍKUR 
TÓMASSON

Stjórnmál
JÓNÍNA MICHAELSDÓTTIR

Í DAG |

Ekki nefna nafnið
Umræða um nafnbirtingar fjölmiðla 
skýtur alltaf reglulega upp kollinum. 
Fjölmiðlar hafa ólíka stefnu í þessum 
málum og jafnvel eftir því um hvaða 
miðla er að ræða. Annað gildir 
stundum á Netinu en í prentmiðl-
um. Almenna reglan hefur verið sú 
að DV hefur gengið lengst en RÚV 
skemmst.

Það getur hins vegar verið 
kostulegt að fylgjast með hvernig 
fjölmiðlar tala sig í kringum 
nafngreiningu. Þannig var í 
kvöldfréttum Ríkisútvarpsins 
í gær sagt að einn ákærðu 
í fíkniefnamáli hefði verið 
dæmdur í líkfundarmál-
inu svokallaða.

Þar voru þrír dæmdir 

og því spurning hvort ekki hefði verið 
eðlilegra að nefna manninn frekar 
en að gefa til kynna hver hann gæti 
verið en þó ekki meira en svo að 
tveir aðrir uppfylli þau skilyrði einnig.

Aðeins meira að gera
Lögreglumenn, sem hafa kvartað 
mikið yfir manneklu, geta nú farið að 
hlakka til gildistöku nýrra umferðar-
laga. Samkvæmt þeim verða 

þeir að hafa eftirlit með 
því að í bílum, sem 

ökumenn undir tvítugu 
stýra á föstudags- 
og laugardags-
nóttum, sé 
bara einn 
farþegi.

Hófstillingin
Blaðamennska felst æ meira í því 
að taka við tilkynningum ýmissa 
stofnana. Þar af leiðir að æ fleiri eru í 
starfi við að skrifa slíkar tilkynningar. 
Lögreglan er ein þessara stofnana og 
eðli málsins samkvæmt þarf kannski 
að stíga varlega til jarðar í tilkynn-
ingum hennar. Brúka hófstillinguna. 
Í gær barst tilkynning um konu sem 
nokkuð oft hafði verið tekin fyrir 
ýmis ökulagabrot og hefst hún svo:

„Þótt ótrúlegt megi virðast er 
lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 

enn að stöðva bíla sem eru búnir 
nagladekkjum. Trassaskapur 
sumra ökumanna er með ein-
dæmum en í þeim hópi er kona 
á þrítugsaldri sem lætur sér ekki 
segjast.“  kolbeinn@frettabladid.is

Tilvalið í ferðalagið
Án viðbætts salts!Án viðbætts sykurs!

Kjarngóð næring í þægilegum umbúðum barnamatur.is

L
ýsingar lögreglumanna á höfuðborgarsvæðinu á starfs-
umhverfi sínu eru ekki gæfulegar. Lögregluliðið er of 
fámennt, tækjakosturinn ófullnægjandi og álagið er 
fyrir vikið að sliga mannskapinn.

Þetta ástand þarf því miður ekki að koma á óvart. Því 
hefur verið haldið fram um árabil að grunnþjónusta lög gæslunnar 
hafi verið vanrækt.  

Sökin á þessari afleitu stöðu er ekki núverandi stjórnvalda 
heldur fyrst og fremst þeirra ríkisstjórna sem á undan fóru. 

Umfram allt situr Björn Bjarnason, fyrrverandi dómsmála-
ráðherra, uppi með mikla ábyrgð í þessum efnum. 

Björn var dómsmálaráðherra frá 2003 til 2009 og það var hans 
hlutverk að verja þá málaflokka sem heyra undir dómsmála-
ráðuneytið. 

Björn sýndi ákveðna framsýni á ýmsum sviðum, til dæmis 
frumkvæði að stofnun greiningardeilda og eflingu sérsveitar 
lögreglunnar. Uppskar hann að mörgu leyti ómaklega og ósann-
gjarna gagnrýni fyrir þau verk sín. 

Björn getur hins vegar ekki vikið sér undan því að viðskilnaður 
hans við grunnþjónustu löggæslunnar er hörmulegur. Sá þáttur 
er nánast ein rjúkandi rúst.

Ástæðan er ekki flókin. Eins og Snorri Magnússon, formaður 
Landssambands lögreglumanna, benti á í viðtali við Vísi í gær 
hefur lögreglunni verið gert að skera niður í fjölmörg ár. „Það er 
búið að skera fituna og vöðvana í burtu. Það er ekkert eftir nema 
beinagrindin,“ sagði Snorri.

Staðan í kjölfar góðærisins er sem sagt sú að lögreglan er 
komin að fótum fram eftir áralangt fjársvelti.

Þetta er auðvitað skelfilegt ástand og í raun illskiljanlegt að 
stjórnvöld hafi leyft málum að fara á þennan veg.

Af hverju þetta hefur gerst er sérstakt rannsóknarefni. Nógu 
voru fyrirheitin metnaðarfull og skynsamleg eins og þau voru 
framsett í Löggæsluáætlun 2007-2011, sem dómsmálaráðuneytið 
gaf út vorið 2007. 

Þar var mörgum orðum eytt í eflingu nærþjónustu og sýni-
legrar löggæslu. Þróunin hefur þó verið á hinn veginn; afturför á 
báðum sviðum. Þessi útgáfa dómsmálaráðuneytisins er gott dæmi 
um að orð vega einskis ef þeim fylgja ekki athafnir.

Tónninn í lögreglumönnunum er örvæntingarfyllri nú en áður 
hefur heyrst. 

Stjórnvöld geta ekki annað en brugðist við. Það verður að finna 
leiðir til að létta af lögreglunni kröfum um niðurskurð og sparn-
að. 

Núverandi ríkisstjórn verður að bæta þann skaða sem hefur 
verið unninn á löggæslunni. Það er óásættanlegt að lögreglan geti 
ekki staðið undir þeirri grunnþjónustu sem þjóðfélagið þarf á að 
halda. Það gengur heldur alls ekki að þeir menn og þær konur, 
sem sinna þessu grundvallarstarfi, séu að niðurlotum komin 
vegna fámennis og ófullnægjandi tækjakostar.

Löggæslumál í ólestri:

Sorglegur 
viðskilnaður

JÓN KALDAL SKRIFAR



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

„Við hjónin nýtum hvert tækifæri 
sem gefst til að ferðast um Ísland. 
Ókum meira að segja hring veginn 
eftir giftinguna á sínum tíma 
þegar flestir flugu til einhverra 
heitari landa í brúðkaupsferðir,“ 
segir Ásgeir Páll þegar hann er 
beðinn um smá ferðaspjall. Þau 
hjón eru samt búsett erlendis 
eins og er og Ásgeir Páll var að fá 
fastráðningu sem óperu söngvari 
í Þýskalandi næsta vetur. „Þeim 
mun ríkari ástæða er til þess að 
nýta þann tíma sem við erum á 
landinu til þess að skoða það,“ 
segir hann og upplýsir að þau 
hjónin búi í hjólhýsi í sumar. 

„Okkur vantaði samastað hér á 
Íslandi og keyptum við okkur 
hjólhýsi þannig að ef við værum 
ekki bundin í vinnu flesta daga 
gætum við brugðið okkur þang-
að sem veðrið er best með litlum 
fyrirvara.“ 

Stundum getur Ásgeir Páll sam-
einað vinnu og ferðir. Til dæmis er 
hann nú á leið austur á firði með 
sambýlingi sínum frá námsárun-
um í Austurríki, Þorvaldi Þor-
valdssyni söngvara, ásamt Önnu 
Guðnýju Guðmundsdóttur píanó-
leikara. „Við Þorvaldur ætlum 
að syngja saman á Seyðisfirði, 
Borgarfirði eystra, Fáskrúðsfirði 

og Hornafirði,“ upplýsir hann og 
heldur áfram. „Það er langt síðan 
ég hef farið um Austfirðina en 
nú keyrum við um allar trissur. 
Það er nú svo dásamlega fallegt 
fyrir austan og ekki spillir að 
fá að syngja íslensk ættjarðar-
ljóð í bland við franska tónlist og 
ítalskar óperuaríur. Þetta passar 
allt svo vel bæði við íslenska nátt-
úru og íslenskt skap. Það bærast 
svo miklar og sterkar tilfinning-
ar hjá þjóðinni núna og við ætlum 
að reyna að gleðja fólk með þessu 
öllu saman og fá það til að brosa 
pínulítið.“

gun@frettabladid.is

Keyrum um allar trissur 
og kyrjum ættjarðarljóð
Ásgeir Páll Ágústsson söngvari er þjóðrækinn maður og rómantískur. Brúðkaupsferð hans og eigin-
konunnar var hringferð um landið og nú er hann á leiðinni austur á firði að syngja íslensk ættjarðarlög. 

Ásgeir Páll reynir að nýta þann tíma sem hann er á landinu til að njóta íslenskrar náttúru.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VEFURINN WWW.VISITAKUREYRI.IS  var opn-

aður á síðasta ári og hefur að geyma helstu upplýsingar 

fyrir ferðamenn varðandi Akureyri, til dæmis um þjónustu, 

áhugaverða staði og fleira.



Audi Q7 Quattro V8, 2007, Ekinn 32þús. 
ssk, Leður, glertopplúga, ofl., Verð 
7.900.000.- áhvílandi lán 4.580.000.-

Toyota Yaris Terra VVTi, 05/2006 Ekinn 
36þús. , bsk, 5dyra, Verð 1.450.000.-

Toyota Corolla Wagon 1.4 VVti, 06/2005, 
Ekinn 80þús. bsk, Verð 1.570.000.- , 
Tilboðsverð 1.290.000.-

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

SEA-DOO GTX LIMITED. Árgerð 2006, 
notað 15 klst. Verð 1.490þ. Rnr.102431

LAND ROVER DISCOVERY SERIES II S. 
Árg. 2003, ekinn 108 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. TVÆR TOPPLUGUR. 7 
MANNA OG FLEIRA. Verð 3,5 millj 
TILBOÐSVERÐ 2,9 MILLJ, LÁN 2,9 
MILLJ. . Rnr.128496.

AUDI RS6 TWIN TURBO. 505 
hö fourwheeldrive. Árg 2003, , 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Ásett 6,9 millj. 
StaðgreiðsluTilboð 4,2 millj. lán 4,2 
millj Rnr.101839 ÓSKUM EINNIG EFTIR 
ÖKUTÆKJUM Á SKRÁ.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Pit Bike 125cc Xmotos 2 litir Verð 
180,000.- Tilboð 149.000.-

Dirt bike Xmotos 250cc 2 litir, stillanleg-
ir demparar, framan og aftan upp side 
down verð 278,000.- Tilboð 249.000.-

Vespa Future 125cc 12“ dekk 2 litir. 
Einstaklega falleg vespa. Verð aðeins 
298,000.- með skráningu.

Aðeins nokkrar eftir !! Ótrúleg vespa 
Admiral 125 cc á 16“ dekkjum sem 
gefur möguleika að keyra í möl. 
Ótrúlegur Kraftur. Til í 2 litum. Kassi 
fylgir með. Verð aðeins 358,000.- með 
skráningu.

City Runner Ítalskt hannaðar 50cc 
svartar, rauðar, bláar, svartar+ silfraðar 
breiðum 12“ dekkjum þjófavörn ál plöt-
ur á gólfi. Kassi fylgir með. Verð aðeins 
245.000.- Nú á tilboðsverði á 188.000 
með skráningu. Aðeins örfáar eftir.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

COLEMAN MESA 12 FET Árg. 2003 
Sólarsella, markísa, útisturta, ferðakló-
sett, ískápur, ofl Vantar allar gerðir 
fellihýsa á skrá og á staðinn.

Lykilbílar ehf
Smiðjuvöllum 7, 300 Akranes

Sími: 445 7700
www.bilasolur.is/lykilbilar

 

Dodge Charger R/T Daytona, árg.2006, 
ek.37þús.km., 340 hö, Sjálfsk, leður, 
lúga, Sport sæti,cd, omfl. Ásett verð 
aðeins 3790þús.kr, ákv. 2660 þús.kr.

DODGE DURANGO LIMITED 4X4 HEMI, 
árg.8/2007, sjálfsk. 350 hö,ek. 33þús.
km., leður, rafmagn, 20“ króm felg-
ur, omfl. Glæsilegur bíll!, Ásett verð 
4190þús.kr.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Öflugir fjarstýrðir rafmagns- og bensín-
bílar í úrvali. Tómstundahúsið, Nethyl 
2, sími 587-0600, www.tomstunda-
husid.is

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

Til sölu VW Polo ‘97, keyrður um 70 
þús, verð 350 þús Einnig Willys ‘52, 
Nissan vél. Báðir bílar þurfa smá lagfær 
Sími 8941788

Til sölu Hyundai Sant Fe ‘06. Ekinn 
aðeins 36 þúsund. Uppl. í s. 894 
7466.

Til sölu Kia Sumo árg.’02, sjsk, ek. 70 
þús. sk’10. m/rafmagn í rúðum. Góður 
bíll. Verð 300 þús. Uppl. í s. 694 9882 
& 849 1228.

 0-250 þús.

Tilboð Tilboð!!
Opel Astra 1.2 árg.’98, ek. 144 þús. 
bsk. 5d. Góður bíll sem eyðir ótrúlega 
litlu. Tilboðsverð 250 þús. Uppl. í s. 
659 9696.

Ódýrir-góðir Ný sk!! S.Legacy st , 98 ssk. 
ek. 167þ. V-180þ. N.micra 96 3d 5g V-
75þ. S.821 9887-845 4072.

Wv Golf GL árg. 96 til sölu, keyrður 
165.000, skoðaður til sept. 10. tilboð 
óskast. sími 892 9592.

Ódýr bíll!
Ford Ka árg.’01, ný sk’10. bilaðar rúðu-
þurrkur og læsingar. Listaverð 405 þús. 
Tilboðsverð 140 þús. Uppl. í s. 659 
9696.

 250-499 þús.

Peugeot 206 1.4 vél árg“99 ek. 89þ. 
Skoðaður 2010. Verð 360þ. S:6944239 
Helga.

 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

0-150þ.
Helst ekki eldri en árg. ‘98. Má þarfn-
ast lagfæringar eða skoðunar. S. 659 
9696.

Pallhýsi og double cab pickup óskast. 
Verðhugmynd fyrir pallhýsi 100 til 300 
þús og pickup ca 500þús.S: 6637499

Óska e.að kaupa til niðurrifs gamla 
Peugeot, Daewoo og Lancer bíla. 
Nánari uppl.í s. 661 2222.

Óska eftir bíl
Óska eftir bíl fyrir allt að 200.000- stgr. 
má þarfnast lagfæringa ekki eldri en 
‘98 árg. Skoða allt. Uppl. í síma 863 
0149.

 Jeppar

Til sölu Land Cruser 120 vx árg. 2004 
ekinn 95 þús. km. Topp eintak Uppl. í 
síma 895 2515.

Til sölu alveg einstakur Patrol 94. Er á 
35“dekkjum.Ýmislegt búið að gera fyrir 
bílinn. Áhvílandi 246 þúsund. Yfirtaka + 
200 þúsund. Uppl í síma 892 0355

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

 Pallbílar

250þús í pen fylgir, MMC L200 dou-
ble cab 05 árg. Keyrður 150 þús 
Lánið er í 1950 þús 50ísl/50jenog-
franki%. Afborgun um 30 þús á mán. 
S:6984123

 Sendibílar

 Vörubílar

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

 Húsbílar

Álbox fyrir ferðabíla KE Málmsmíði, 
Axarhöfða 18. S. 587 0626 & 696 3522. 
www.ke.is

Fiat húsbíll til sölu ekinn 121. þús. 
verð 1450 þús. uppl. í síma 8923761 
og 5612368

Til sölu Hobby Toskana Exclusive D 650 
GLFC. Stórglæsilegur bíll. Árgerð 2008, 
skráist 2009. Verð 12.900.000 www.
vikurverk.is sími 557 7720.

Húsbíll Benz 309 D. Sjálfsk.Skoðaður 
10. V. 450 þús. S. 699 2707.

 Mótorhjól

Erum að fara í 5 daga ferð um hálendi 
Íslands á ferðahjólum. 28/7 - 1/8. Gott 
verð. Komdu með á hjóli frá okkur eða 
á þínu eigin hjóli. Allt innifalið, gisting, 
matur, fylgdarbíll, leiðsögumaður, mót-
orhjól og tryggingar. Hringdu strax í dag 
í s. 5787860 eða info@bluemountain.is 
www.bluemountain.is

Husaberg FC 450cc Skráð 4.2.2005,Hjól 
í toppstandi,verðhugm.345þ.Uppl.897-
1899

Til sölu Yamaha Phazer 600 cc árg. 
2004 á götuna 9.2004 mjög gott eintak 
ekið 14.000 km/h alltaf geymt inni. 
Næsta skoðun 10.2010.Tilboð óskast. 
Upplýsingar í síma 896-1634.

Til sölu Honda Shadow 1100 árg.’86. 
Verð 300 þús. Uppl. í s. 844 6870.

 Fjórhjól

Polaris 800.Sportsman.Árg.05.Með 
öllum aukahlutum. verð 1.150 Þús.
Uppl.8964159

 Hjólhýsi

Til sölu Hobby Prestige 650 UMFE. 
Glæsilegur og rúmgóður vagn. Árgerð 
2008, skráist 2009. Verð 3.890.000 
www.vikurverk.is Sími 557 7720.

Nýskráð hjólhýsi til sölu. Skráð í maí 
20009. Gerð: BURSTNER. Aukahlutir: 
Maskír-2 gaskútar-sólarsella og fl. S:554 
2357 &865 5900

Til sölu tec travel king kojuhjólhýsi 
árg 2006 mjög vel með farið.Heitt 
vatn,sjónvarpsloftnet,gastengi úti og 
ýmislegt fleira uppl í síma 6993045.

Varadekk fyrir hobby 
hjólhýsi.

Eigum til varadekk á felgum 
fyrir hobby hjólhýsi, 5“ 5 gata. 

Verð 45 þús kr.
Upplýsingar í síma 857 6467.

 Fellihýsi

Álbox fyrir tjaldvagna og fellihýsi KE 
Málmsmíði, Axarhöfða 18. S. 587 0626 
& 696 3522. www.ke.is

Fleetwood E-1 ‘08. Sólarsella, fortjald 
o.fl. Uppl. í s. 858 8249 og 896 2811.

Til sölu Coleman fellihýsi, 10fet + kassi. 
Árg. ‘00. V. 690 þús. Uppl. í S. 862 1116 
/ 824 2661.

Til sölu Aliner fellihýsi. Árg 03 Ný skoð-
að. Uppl í síma 568-8607 893-5208.

Til sölu Viking fellihýsi árg. ‘99. Sólars. 
skygni, svefnt. Uppl. í síma 6943029

Óska eftir fortjaldi á 8 feta Viking 1706 
fellihýsi. Flest fortjöld passa. 825 6763.

Til sölu gamalt og gott Colema fellihýsi 
árg.88 9 fet, upplýsingar í s.698 4931.

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

Þjónusta
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Hún er kennari á veturna og 
leiðsögumaður á sumrin. 
Kristín Einarsdóttir hefur hjól-
að víða um Evrópu og Ísland 
og býður nú upp á hjóla- og 
gönguferðir á Íslandi í sam-
vinnu við Snæland Grímsson.

„Þetta byrjaði þannig að ég var að 
hjóla mikið með unglinga á fjöllum 
og fór líka með vini og vandamenn. 
Ég hef hjólað um Fjallabak nyrðra 
og syðra, bæði með krakka og full-
orðna og ákvað núna að útbúa ferð-
ir í samvinnu við ferðaskrifstofuna 
Snæland Grímsson,“ segir Kristín 
Einarsdóttir, kennari og þjóðfræð-
ingur, en hún hefur undanfarin 
sumur ferðast víða á hjólhesti auk 
þess að ganga Laugaveginn.

„Ég hef ég verið með hjóla-
ferðir fyrir Úrval-Útsýn erlendis 
meðal annars á Ítalíu, í Austurríki, 
Frakklandi, Skotlandi og Mallorka. 
Þetta eru ævintýraferðir þar sem 
maður upplifir landið með lykt og 
hljóði. Öll ferðalög ganga að ein-
hverju leyti út á að rækta sjálfan 
sig því þetta er líka alltaf ferð inn 
á við. Bæði hefur maður tíma til að 
hverfa frá þessu hversdagslega og 
svo er maður að takast á við ýmsa 
hluti.“

En eru aðstæður til hjólreiða 
ekki erfiðari á Íslandi en í Evr-
ópu? „Fólk heldur oft að þessar 
ferðir séu fyrir einhverja kappa 
en svo er ekki. Ef maður ætlar að 
hjóla upp brekku jafnhratt og á 

sléttum vegi þá er það erfitt. En 
ef maður gerir sér grein fyrir að 
brekka sé seinfærari og tekur sér 
tíma í það þá er þetta ekki svo erf-
itt. Ég held það sé svolítið íslenskt 
að kýla bara á brekkurnar, kreppa 
hnefana og hætta nánast að anda, 
og koma svo upp á topp búinn. Ég 
legg áherslu á að fólk taki sér tíma 
í brekkurnar, hlusti á hjartsláttinn 
og fari sér hægt,“ segir Kristín og 
brosir. 

Ferðirnar sem Kristín býður 
upp á í samvinnu við Snæland 
Grímsson eru þriggja til fjögurra 
daga. „Um verslunarmannahelgina 
ætlum við að byrja við Laufafell 
á Landmannaafrétti og hjóla milli 
fjallanna í Hvanngil. Næsta dag 
er hjólað austur Mælifells sandinn. 
Síðasta daginn er hjólað niður 
Skaftártungu á þjóðveg eitt við 

Eldvatn,“ útskýrir Kristín og bætir 
við að gist sé í skálum, boðið upp á 
heitan mat og rúta fylgi hópnum. 
Að hennar sögn er hægt að fara á 
nánast hvernig hjóli sem er. „Einu 
hjólin sem ganga ekki eru „racer“-
hjól með mjóum dekkjum.“

Kristín hefur gengið Laugaveg-
inn á hverju sumri í mörg ár. „Ég 
hef farið hátt í tuttugu sinnum og 
verð nú með ferð 13. til 20. ágúst. 
Laugavegurinn er landslagsveisla 
og ekki að furða að þetta sé ein 
vinsælasta gönguleið landsins,“ 
útskýrir hún og segist leggja upp 
úr því að fólk fái tíma til að hugsa 
í göngunni sem er um 56 kílómetra 
löng en gengnir eru 10 til 16 kíló-
metrar á dag. 

Nánari upplýsingar veitir Krist-
ín í síma 698 3105 eða Snæland 
Grímsson í síma 588 8660. - hs

Hjólað og gengið um fjöll
Kristín er mikil útivistarkona og eyðir löngum stundum á hjóli eða  á göngu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Kristín leggur áherslu á að fólk taki sér góðan tíma í ferðalagið. MYND/ÚR EINKASAFNI

Íslendingar ferðast innanlands í sumar en þeir sækja einnig í auknum mæli í 
upplýsingamiðstöðvar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Mikil aukning hefur orðið á fjölda ferðamanna á upplýsinga-
stöðvum á landinu. Landshlutamiðstöðvarnar á Ísafirði, Akur-
eyri, Egilstöðum og Höfn hafa allar fundið fyrir auknum ferða-
mannastraumi það sem af er sumri.

„Það hefur verið gott veður á Norðurlandi, eins og annars 
staðar,“ segir Inga Björk Svavarsdóttir, forstöðumaður Upplýs-
ingamiðstöðvarinnar á Akureyri, þegar hún er innt eftir ástæðu 
fjölgunarinnar en frá 1. júní til 12. júlí í fyrra komu 15.262 ferða-
menn þangað borið saman við 20.624 í ár.

„Ísland hefur fengið heilmikla umfjöllun þó að hún hafi verið 
neikvæð í einhverjum fjölmiðlum. Umfjöllunin er þó einnig já-
kvæð því hún vekur athygli á landinu,“ segir Ólafía Herborg Jó-
hannsdóttir, forstöðumaður Upplýsingamiðstöðvar Austurlands. 
„Til okkar komu rúmlega 14.000 í júní en rúmlega 8.000 á sama 
tíma í fyrra.“

Sömu sögu er að segja í Upplýsingamiðstöð ferðamanna á Ísa-
firði en Heimir G. Hansson, forstöðumaður stöðvarinnar, segist 
þó ekki hafa komist í að taka saman nákvæmar tölur yfir fjölda 
gesta þar vegna mikilla anna í upplýsingamiðlun.

Hjá Upplýsingamiðstöðinni á Höfn fengust þær upplýsingar 
hjá Guðrúnu Jónsdóttur, starfsmanni stöðvarinnar, að rúmlega 
600 færri hafi komið en á sama tíma í fyrra og megi ástæðuna 
rekja til styttri opnunartíma. „Það er samt miklu meira að gera 
yfir daginn.“  - mmf

Upplýsingaþyrstir 
ferðamenn á Íslandi

Snædís Karen gæti verið nafn á lítilli stelpu en sú 
er þó ekki raunin því nafnið tilheyrir birnu sem 
uppstoppuð er á Hafíssetrinu á Blönduósi. Snædís 
Karen hlaut nafnið um helgina og fékk Ívar Snorri 
Halldórsson bókaverðlaun að launum fyrir nafn-
giftina en nafnið var valið úr tillögum sem bárust á 
opnunardegi Hafíssetursins í vor.

„Snædís minnir á snjó og ís og Karenarnafnið er 
í höfuðið á Karen H. Steinarsdóttur sem varð fyrst 
til að sjá hvítabjörninn,“ segir Katharina Angela 
Schneider, forstöðumaður Hafíssetursins á Blöndu-
ósi, en margir muna eflaust eftir birnunni því 
hún var umtöluð þegar reyna átti að bjarga henni 
í fyrrasumar. „Þetta er seinni birnan sem kom til 
landsins og reyna átti að flytja úr landi og sérfræð-
ingur var kallaður til.“

Birnan verður til varðveislu og sýnis á Hafíssetr-
inu á Blönduósi.  - mmf

Snædís Karen á Hafíssetrinu
Nafnið minnir á 

snjó og ís og á 
Karen H. Stein-

arsdóttur sem sá 
ísbjörninn fyrst.
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● SÍÐSUMARSSKREPPA  Bíladeild Ferðafélags Íslands efnir til 
fjögurra til fimm daga ferðar í Norðurfjörð á Ströndum. Lagt verður upp 
1. ágúst frá Reykjavík og komið víða við. Allir geta slegist með í förina 
þegar þeim hentar og horfið burt þegar þeir þurfa. Meira að segja bíl-
lausir geta fengið far, gjaldið er 12.000 krónur á 
dag fyrir þá sem eru í aðeins tvo eða þrjá daga 
en krónur 8.000 á dag fyrir þá sem eru með 
alla ferðina. 

Hægt er að fara á hvers kyns 
bílum þótt sumar leiðirnar 
verði aðeins eknar á öflugri 
fjórdrifsbílum. Þátttökugjaldið 
er krónur 5.000 krónur á bíl. 

Heimild/www.fi.is og 
www.gopfrettir.net.

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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● LENGSTA BRÚIN Á ÞURRU  Eitt af því sem vert er að gefa 
gaum þegar brunað er um Skeiðarársand er hinn svo til þurri farvegur 
undir lengstu brú landsins. Hið mikla fljót sem buldi á farveginum ára-
tugum saman er horfið þaðan og hefur sameinast Gígjukvísl sem fellur 
fram mun vestar á sandin-
um. Á leið sinni vestur með 
jöklinum hefur Skeiðará 
myndað flúðir og ný lón. 

Skeiðarárbrúin er um 
870 metrar. Undir hana 
rennur nú aðeins lítil læna 
við austurbakkann sem 
heitir Morsá og kemur úr 
Morsárdal. 

Árni stendur á flotholti flugvélarinnar og dorgar í Pollinum á Akureyri.
MYND/SNORRI BJARNVIN

„Við tökum fyrstu vél að morgni 
og förum heim með síðustu vél 
að kvöldi,“ segir Snorri Bjarnvin 
Jónsson, annar tveggja umsjónar-
manna nýs ferðaþáttar á sjónvarps-
stöðinni ÍNN. Hinn umsjónarmað-
urinn heitir Árni Árnason og báðir 
eru þeir félagarnir flugmenn. 

Fyrsti þátturinn fer í loftið í 
kvöld klukkan níu og heitir RVK-
AEY-RVK. Í honum fljúga þeir 
Snorri og Árni til Akureyrar og 
kynnast ýmsu forvitnilegu sem 

er í boði á staðnum. Meðal annars 
fara þeir í flugtúr með Arngrími 
Jóhannssyni á sjóflugvélinni hans, 
lenda á Pollinum og dorga. 

Þátturinn er gerður í samstarfi 
við Flugfélag Íslands og snýst um 
áfangastaði þess. Auk Akureyrar 
er flogið til Egilsstaða, Ísafjarðar 
og Vestmannaeyja. „Þetta verða 
átta þættir, tveir um hvern stað 
og þeir verða skemmtilegir fyrir 
Íslendinga,“ segir Snorri Bjarnvin 
hress.  - gun

Flugmenn í loftið á ÍNN

Hljómsveitin Amiina heldur ferna 
tónleika dagana 24. til 27. júlí, þar 
sem spilað verður í Hvalasafni, 
kirkju og tveimur vitum víðs vegar 
um landið.

„Okkur þótti bara orðið tíma-
bært að spila hérlendis eftir að 
hafa túrað um allan heim. Þegar 
Kraum styrkti okkur gripum við 
tækifærið,“ segir Sólrún Sumar-
liðadóttir, meðlimur í Amiinu, og 
bætir við að dagskráin verði löguð 
að umhverfinu hverju sinni eða 
stuttri efnisskrá sem hæfir um-
gjörðinni.

Dagskráin hefst í Bláu kirkj-
unni á Seyðisfirði á föstudag. 
Daginn eftir leikur hljóm sveitin 

í Dalatanga vita, í Hvalasafninu 
á Húsavík á sunnudag og loks í 
Sauðanesvita á mánudag. Um tón-
leikastaðina segir Sólrún: „Það 
er svo margt heillandi við sjávar-
síðuna og sérstaklega vita sem 
virðast einhvern veginn vera á 
hjara veraldar.“ Hún hugsar sig 
um og bætir svo við að hljóðið ber-
ist svo skemmtilega um þá.

Þess skal getið að ókeypis er inn 
á alla tónleika Amiinu um helg-
ina.

Að svo búnu er stefnan sett 
á Bæjarbíó í Hafnarfirði á mið-
vikukudag þar sem bandið kemur 
fram ásamt hljómsveitinni Sea-
bear. - rve

Á hjara veraldar
Hljómsveitin Amiina heldur tónleika í hvalasafni, kirkju og tveimur vitum á næst-
unni. MYND/ÚR EINKASAFNI
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Mikil gönguhátíð verður haldin í 
Grindavík um verslunarmanna-
helgina, en hún er liður í viðburða- 
og menningardagskrá bæjarins. 
Sigrún Jónsdóttir Franklín held-
ur utan um hátíðina sem fer fram 
í annað sinn.

„Þetta er hluti af AF STAÐ á 
Reykjanesið - Menningar- og sögu-
tengd gönguhátíð, þar sem gengið 
verður frá föstudegi til mánudags 
í nágrenninu,“ segir Sigrún og 
lýsir dagskránni nánar. „Við byrj-
um með innanbæjargöngu á föstu-
dagskvöld; leiðsögn um Hópshverf-
ið, gamla bæjarhlutann, en það eru 
einmitt sjötíu ár síðan Hópið var 
grafið út.“ Verbúðir og sjósókn 
fyrri tíma verða í brennidepli á 
laugardag þegar farið verður um 
Selatanga og gengið eftir Reka-
stíg um Katlahraun. „Á sunnu-
dag verður genginn hluti af Skóg-
fellaleið sem er gamla þjóðleiðin 
frá Grindavík til Voga. Hátíðinni 
lýkur á mánudag þegar farið verð-
ur að Tyrkjabyrgjunum í Eldvörp-
um. Þau fundust á 19. öld og eru 
vandlega falin í jaðri Sundvörðu-
hrauns.“ Þátttökugjald er 1.000 
krónur en frítt fyrir börn yngri 
en tólf ára. Sjá www.sjfmenning-
armidlun.is og www.grindavik.is.

Gönguveisla í 
Grindavík

Gönguhátíðin var vel sótt í fyrra þegar 
yfir 100 manns tóku þátt í hverri göngu.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Hólar í Hjaltadal eru fjölsóttir af ferðamönn-
um enda meðal merkustu sögustaða landsins 
og glæsilegt heim að líta.

Flestir koma að Hólum til að kynnast helgi 
staðarins, skoða hina fornu kirkju og hinn ein-
staka turn með gröf Guðmundar Arasonar og 
mósaíklistaverki Errós. Auðunarstofa er líka 
merkilegt hús og margir rölta að styttunni af 
Guðmundi góða og dreypa á vígðu vatninu úr 
lindinni hans.  Á Hólum er líka vel falinn gim-
steinn. Það er sundlaugin. Hún er við hliðina 
á skólahúsinu og leynir sannarlega á sér. Eftir 
góðan sundsprett þar og dorm á bakkanum er 
svo upplagt að ganga um innanhúss og halda 
áfram að fræðast um söguna. - gun

Falinn gimsteinn á fornum sögustað landsins

Sundlaugin á Hólum er vinsæl af þeim sem vita af henni.  FRÉTTABLAÐIÐ/GUN

Dimmuborgir hafa um langt skeið 
verið fjölsóttur ferðamannastaður 
á Íslandi. Þó er ekki lengra síðan 
en í júní sem þar var opnuð þjón-
ustumiðstöð.

„Engin þjónusta hefur verið við 
þá fjölmörgu gesti sem sækja stað-
inn heim,“ segir Gunnar Jóhann-
esson, framkvæmdastjóri Dimmu-
borga ehf. „Fyrir nokkrum árum 
var samþykkt deiliskipulag af 
svæði næst bílastæðinu við borg-
irnar og þar gert ráð fyrir þjón-
ustuhúsi. Þrátt fyrir fjármagn 
var óljóst hvort af framkvæmdum 
yrði. Hjólin fóru fyrst að snúast 
í febrúar þegar Trésmiðjan Rein 
fékk veður af deiliskipulaginu og 
bauðst til að byggja og reka þjón-
ustumiðstöðina.“

Húsið er 240 fermetrar og er 
smíðað úr tíu einingum sem fluttar 
voru nánast frágengnar á staðinn. 
Í því er minjagripaverslun, veit-
ingastaður og kaffihús og snyrt-
ingar. Þá veita starfsmenn ráðgjöf 
og leiðsögn um svæðið, sem nýtur 
mikilla vinsælda að sögn Gunn-
ars. „Þessu framtaki hefur verið 
afskaplega vel tekið.“ - rve

Langþráð mið-
stöð loks opnuð

Ný þjónustumiðstöð í Dimmuborgum.

Við trúum því að það sé sameiginlegt hlutverk okkar sem hér búum að stuðla að hamingju 
og heilbrigði einstaklinganna, að þeir nái að þroska hæfileika sína, 
hafi sterka sjálfsmynd og láti drauma sína rætast. 

Velkomin í Reykjanesbæ, þar sem ævintýrin gerast! 

Velkomin í hellinn minn við smábátahöfnina í Reykjanesbæ en þar hef ég búið mér notalegt skjól með útsýni yfir 
Keflavíkina og  Stakksfjörð. Ég hef gaman af heimsóknum barna og þið þurfið alls ekkert að vera 

hrædd við mig enda vita allir  að ég er meinlaus og barngóð skessa. 

Hellirinn er opinn á virkum dögum frá kl. 9:00 - 16:30 og kl. 10:00 - 17:00 um helgar.
Frekari upplýsingar eru veittar í Duushúsum, lista- og menningarmiðstöð Reykjanesbæjar í síma 421 3796. 

Einnig er hægt að senda póst á netfangið skessan@reykjanesbaer.is. 

SK
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skessan.is
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 Tjaldvagnar

Til sölu combi camp family ‘96. 
Loftpúðar, geymslukassi, fortjald, kálfur 
ofl. Ný dekk, skoðaður 09. Vel með 
farinn. Verð 380þúsund. uppl. í síma 
696 4446.

Compi camp family“92 með fortjaldi 
til sölu. Vagninn er skoðaður „11. Uppl.í 
síma 865-4228.

Til sölu gastæki fyrir útilegu, ofn og 3ja 
hólfa plata í borði. Gaskútur fylgir. Uppl. 
í s.898 3250.

 Vinnuvélar

Innilyftari til sölu sem hægt er að nota 
f. gáma. Uppl. í S 771 6966 (Gunnar).

 Bátar

Hraðbátur til sölu, 5 metra langur, 
Evinrude 60HP mótor Verð 600 þús 
Sími 848-2200

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

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

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

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

VW, Skoda S. 534 1045
Varahlutir í VW og Skoda bíla. Kaupum 
bíla til niðurrifs. Bílabúið, Suðurhella 
10, Hfj.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

 Viðgerðir

 Hreingerningar

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

 Veislusalir

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

 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.

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

Garðyrkja
Sinni öllu sem lítur að görðum. Faglegt, 
vandað, sanngjarnt og persónulegt. 
Halldór garðyrkjum. s. 698 1215.

Sumarklippingar!
Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting á 
trjágróðri. Alhliða umhirða garða.

 Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.

 S. 848 1723.

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577 
4444 & 892 9999.

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

 Bókhald

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

Til sölu

Auglýsingasími

– Mest lesið
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 Fjármál

Gjaldþrotaráðgjöf, líf eftir gjaldþrot - 
hvað gerist ef þú hættir að borga? 
Greiðsluaðlögun, skattamál, stofnun 
fyrirtækja atoz@atoz.is s. 588 4545.

 Málarar

Frír háþrýstiþvottur í 
Júlí!!

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

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

s. 661 7000.

Vanir málarar geta bætt við sig verkefn-
um. Uppl. í s. 659 7587.

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

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

 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.

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, glerísetning-
um 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.

Tek að mér viðhaldsverkefni stór sem 
smá, mikil reynsla og sanngjarnt verð. 
Óli smiður: 698-9608

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

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

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

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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.

Tölvuviðgerðir og vírus-
hreinsanir

Geri við allar tegundir tölva. 15 ára 
reynsla og microsoft vottun. Ríkharður 
- Miðnet ehf - S. 615 2000.

 Nudd

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

Heilnudd - heilnudd. Gsm. 698 5747.

Whole body massage. Tel. 849 5247.

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

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.

 Viðgerðir

Sláttuvéla og reiðhjóla-
þjónustan - 

enginn biðtími !
Tek við öllum gerðum af sláttuvélum 
og reiðhjólum. Einnig aðrar smávéla 
viðgerðir. Vagnhöfða 6, 
 S. 821 0040.

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

 Önnur þjónusta

 Útilegudót

Fortjald til sölu, 12 feta, Palamino frá 
Seglagerðinni. Notað einu sinni, gott 
verð. Uppl. í S 899 1185.

 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.

Nýlegt amerískt heilsurúm til sölu. 
1,90x2. Lök og hlífðardýna fylgja. Verð 
hugm. 95þús. Uppl. s. 824 8408.

60 Zebrafinkur úr góðri heimaræktun til 
sölu á frábæru verði. Gott atvinnutæki-
færi, seljast allar saman í einu. Upplýs.
í sím. 8944894

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, 
demanta 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.

Óska eftir að kaupa CD, DVD diska, 
PS2 leiki og vínyl hljómplötur. Uppl. í 
s. 698 8629.

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 að kaupa fólksbílakerru amk. 
2m löng. Uppl. í s. 864 3868.

VANTAR ÞÉR PENING? Ertu með gull-
skartgrip, gullpening eða annað úr gulli 
sem þú vilt selja? Komdu til okkar á 
Laugarvegur 76 og þáðu gott stað-
greiðsluverð.Uppl.695-2804

 Heimilistæki

Til sölu f.15000 kr Siemens ofn og 
keramik helluborð, samtengt. Kristín 
8469803

 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

 Tölvur

Er tölvan biluð?
Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld 
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla, 
100% ánægja. Magnús 695 2095.

 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

Harðviður til 
húsabygginga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

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

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

 Verslun

Viðhald
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ÚTSALA, ÚTSALA! Str.36-58 Emilía Bláu 
húsin Faxafeni www.clamal.is

 Fyrirtæki

Rektu þinn eigin veiti
Lítill vel búinn veitingast til sölu á 
Smiðjuv í Kópav. halldor74@hotmail.
com

 Heilsuvörur

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

 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.

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

Glæsilegt heilnudd. Langar þig í nudd 
hringdu í s. 662 0841.

 Snyrting

 Námskeið

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.

 Húsgagnaviðgerðir

Leysum málningu og bæs af göml-
um húsgögnum, hurðum o. fl www.
afsyring.is S. 897 5484 & 897 3327.

 Dýrahald

1 8vikna falleg kassavön læða fæst 
gefins. Uppl. í s. 857 2277. Eva

 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

Alltaf til silungsmaðkar til sölu. Söluaðili 
Kiddi s. 662 0717. Heildsali Gummi s. 
899 8561 frá 10-17.

ATH !!! Pantið maðkana í tíma Þið gerið 
það í síma 695-2572 & 615-3500 Milli 
10-12 og 17-19.

 Gisting

Barcelona Sagrada familla hverfi. Einnig 
ódýrar íbúðir. Uppl. í s. 899 5863, 
www.helenjonsson.ws.

 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

SKAMMTÍMALEIGA! 3hb kósí íbúð í 
105 1sep-1jan, kannski lengur. 90þ/m. 
með/án húsg. arnorhs@gmail.com

Stúdíóíbúðir. Skyndileiga, skammtíma-
leiga, langtímaleiga. Uppl. í s. 568 1848 
/ 694 6396.

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

Til leigu óskast í kóp
Íbúð eða hús í nágrenni Kópavogsdals. 
Rúmgóð, 3-4 svefnherb. Leigutími 1-2 
ár. Áhugasamir sendi tilboð á sverrirj@
internet.is

 Húsnæði óskast

26 ára gamall lögfræðingur. Óskar eftir 
3 herb. íbúð. Á hagstæðu verðii fyrir sig 
og unnustu sína. Reglusöm,reyklaus og 
rólynd. Skilvísum greiðslum og góðri 
umgengni heitið. Tilboð sendist á arn-
alhj@gmail.com

Óskum eftir 4.herb. íbúð eða stærri 
í hv. 104 rvk. frá 1. ágúst eða 1.sept 
Rebekka 849 1672.

Tvo rólega bræður vantar þriggja her-
berja íbúð til langtíma leigu. Erum 
að leita að íbúð í Reykjavík, 101-108. 
Greiðslugeta 80-100 þúsund, 694-2164 
eða 862-7568

 Sumarbústaðir

Eignalóð til sölu í Grímsnesi. Stærð 
6900fm. Verð 1500þ. Uppl. í s. 896 
2888

Gamalt sveitabýli í Borgarfyrði til 
leigu sem sumarbústaður,hestaleiga í 
nágreninu og gæludýr velkomin. Uppl. 
894 9052.

 Atvinnuhúsnæði

Skrifstofu- og/eða lagerhúsnæði til 
leigu í Ármúla, gámaaðgengi. armuli@
visir.is

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.

Ungt par vantar 2ja herb.íbúð (blokk/
kjallara) í Kópavogi,e.t.v.Hamraborg 
s.823 3474.

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað.S: 
564-6500

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

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

 Gisting

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

Hellulagnir
Óska eftir vönum manni til 

vinnu við jarðvegsframkvæmdir, 
þarf að geta hafið vinnu strax.
Upplýsingar í síma 696 6676.

Háfell óskar strax eftir vönum mönnum 
í úthaldsvinnu við Héðinsfjarðargöng. 
Okkur vantar vana menn á hjólaskóflu, 
gröfur, búkollu og hefil. Einnig vantar 
okkur vana menn á verkstæði Háfells. 
Upplýsingar veitir Gunnar Karl í s. 863 
9994. Umsóknareyðublöð má einn-
ig finna á heimasíðu Háfells; www.
hafell.is

Kornið Bakarí Óskar eftir 
að ráða metnaðarfullan 
og ábyrgan starfskraft í 
almenn skrifstofustörf.

Um er að ræða hlutastarf, 
vinnutími eftir hádegi. 

Nauðsynlegt er að viðkomandi 
hafi þekkingu og starfsreynslu á 
DK viðskiptahugbúnaði. Starfið 

fellst í innheimtu,reikninga-
gerð,launaútreikningi ásamt 
öðrum tilfallandi skrifstofu 

störfum.
Umsóknir ásamt upplýsingum 
sendist á skrifstofa@kornid.is

Subway Borgartún
Subway í Borgartúni auglýsir 

eftir duglegum starfsmanni með 
mikla þjónustulund. Um fullt 
starf er að ræða í vaktavinnu. 
Íslenskukunnátta er æskileg. 

Lágmarksaldur er 20 ár.
Umsóknir á staðnum eða 

gegnum subway.is

Starfsfólk óskast/Staff wanted VEGAS. 
S. 861 6662 & vegas@simnet.is.

Vanur maður óskast til að vera með 
góðann strandveiðibát á norðurlandi (B 
svæði) Uppl í s: 6931917 og 5521917

Arnarverk
Óskum eftir vönum manni á 

hjólagröfu strax.
Upplýsingar í síma 893 8423.

 Atvinna óskast

Bílstjóri með meirabílpróf og margra 
ára reynslu óskar eftir vinnu. hopbil-
stjorar@gmail.com

24 ára kk óska eftir vinnu er vanur 
vélamaður og góða reynslu á vörubíll 
get hafið störf strax a.t.h. ekki með 
húsnæði á höfuðborgarsvæðinu Sími 
6923404

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

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.

Nudd

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

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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OSCAR DE LA RENTA ER 77 ÁRA Í DAG.

„Núna er skemmtilegasti tími 
tískunnar. Konur stjórna sínum 

eigin örlögum, viðskipta vinurinn 
veit meira, og ég þarf að vera 

betri hvern dag.“

Oscar de la Renta er einn af 
leiðandi tískuhönnuðum heims. 

Tísku merki hans er vinsælt meðal 
fágaðra kvenna á borð við Hillary 

Clinton og Lauru Bush.

„Ég fékk meðal annars þjálfun í bardagaaðferðum og að 
leiða litlar hersveitir. Þetta var mjög skemmtilegt,“ segir 
Vestmannaeyingurinn Tryggvi Hjaltason, sem hefur verið 
búsettur í Bandaríkjunum síðustu tvö ár þar sem hann er 
í BS-námi í alþjóðaöryggisfræðum og gagnagreiningu við 
Embry Riddle University í Prescott í Arizona. Meðfram því 
lagði Tryggvi stund á nám hjá hernum og hefur lokið tveggja 
ára liðsforingjaþjálfun.

En hvernig kom til að hann fór í herþjálfun? „Efir mennta-
skóla langaði mig í nám til Bandaríkjanna. Ég er keppnis-
maður og var sannfærður um að þetta umhverfi hæfði mér. 
Svo varð ég viss á vegaferð með vini mínum um Banda ríkin 
2006, þar sem ég heimsótti meðal annars Embry Riddle,“ 
minnist hann. Tryggvi hlaut inngöngu í skólann og flutti 
út ásamt eiginkonu sinni Guðnýju Sigurmundsdóttur. Eftir 
komuna uppgötvaði hann að herinn var með liðsforingja-
þjálfun í skólanum og sótti um inngöngu þar sem hernaður 
hafði heillað hann síðan í æsku. „Ég komst inn með undan-
þágu,“ segir hann. „Prógrammið tekur fjögur ár og að því 
loknu hefst herþjónusta í sex til tíu ár. Mér tókst að semja 
við herinn um þátttöku án skuldbindingar. Slík beiðni átti 
sér fá fordæmi og var því vandlega skoðuð áður en hún var 
samþykkt,“ útskýrir hann. „Ég komst síðar að því hversu 
óvenjulegt það er og er þakklátur fyrir tækifærið.“

Við tók tveggja ára nám þar sem herfræði, leiðtogaþjálfun 
og fleira var á námskrá. En hvernig gekk að samræma þjálf-
unina við námið í Embry Riddle? „Mjög vel. Þetta er hannað 
þannig að fólk getur lokið sinni háskólagráðu og áhersla 
lögð á að það haldi góðum einkunnum,“ útskýrir Tryggvi, 
sem varð meðal hæstu nemendanna við skólann með meðal-
einkunnina 9,88. Spurður hvort honum hafi aldrei langað til 
að halda áfram í hernum segist Tryggvi hafa áttað sig á því 
við komuna til Bandaríkjanna hversu mikið hann á heima 
á Íslandi. „Mig og konuna mína langar mikið að koma heim 
og leggja okkar af mörkum í þessu erfiða árferði. Hér eru 
umbrotatímar og fólk þarf að standa saman. Herinn hefur 
ekki togað í mig í líkingu við þetta þótt þar sé margt spenn-
andi.“ En hvað tekur við? „Það á bara eftir að koma í ljós. Ég 
hef lokið námi sem ég tel góðan grunn að spennandi fögum. 
Lífið er fullt af spennandi tækifærum. roald@frettabladid.is

TRYGGVI HJALTASON:  LAUK LIÐS-
FORINGJAÞJÁLFUN Í BANDARÍKJUNUM

Líkaði herinn

KREFJANDI NÁM Tryggvi hefur lokið námi í liðsforingjaþjálfun en er 
enn við nám í Embry Riddle University. MYND/ÚR EINKASAFNI

Okkar kæri bróðir, afi, langafi og vinur,

Nikulás Ísaksson
Borgarvegi 4, Njarðvík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja föstudaginn 
17. júlí. Útförin fer fram frá Grindavíkurkirkju 
föstudaginn 24. júlí kl. 11.00.

Jónhild Ísaksen
Guðmundur Jónsson
Reynir Ólafur Þráinsson Ásrún Helga Kristinsdóttir
Lilja Þórey Guðmundsdóttir Teitur Guðmundsson
Jón Valgeir Guðmundsson Steinunn Árnadóttir
og langafabörn.

Elsku sambýlismaður minn, faðir, 
tengdafaðir, stjúpfaðir, uppeldisfaðir, 
afi og langafi,

Svavar Ottesen 
prentari og fyrrverandi bókaútgefandi,
Gránufélagsgötu 16, Akureyri,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri laugardaginn 
18. júlí sl. Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju föstu-
daginn 24. júlí kl. 13.30. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþakkað en þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Jakobssjóð hjá KA.

                               Sóley Halldórsdóttir
Sölvi H. Matthíasson
Ásta Ottesen Páll H. Jónsson
Gunnlaug  Ottesen Friðrik Diego
Þórhallur Ottesen Margrét  Jóhannsdóttir
Kristín Ottesen Sigmundur Ásgeirsson
Vilhelm Ottesen
Jón Vilberg Harðarson Angkhana Sribang
Rannveig Harðardóttir Guðbjörn Guðjónsson
Ottó Hörður Guðmundsson Birna Jónsdóttir
Sóley Magnúsdóttir Sævar Örn Þorsteinsson
Halldór Magnússon
Ása Huldrún Magnúsdóttir     Gunnar  Arason
barnabörn og barnabarnabörn.

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.

Okkar ástkæri

Dúi Karlsson
stýrimaður 
Faxabraut 34c, Keflavík

andaðist á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 
sunnudaginn 19. júlí. Útförin auglýst síðar.

Grímur Karlsson
Ásdís og Áslaug Karlsdætur
Hulda Karen, Sigríður Dúa
og aðrir aðstandendur.

Móðir okkar, 

Þorbjörg Eggertsdóttir
Frá Neðri-Dal, Vestur-Eyjafjöllum,

verður jarðsungin frá Stóra-Dalskirkju laugardaginn 
25. júlí kl 14.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent 
á Minningarsjóð Dvalarheimilisins Kirkjuhvols.

Ingvar Ingólfsson Helga Fjóla Guðnadóttir
Lilja Ingólfsdóttir Viggó Pálsson
  Þórhallur Guðjónsson
Tryggvi Ingólfsson Elísabet Andrésdóttir
Ásta Gréta Björnsdóttir Kjell Arne Alvestad
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ingibjörg Sigurðardóttir,
skáldkona frá Króki í Skagahreppi, 
Austur-Húnavatnssýslu, síðast til 
heimilis að Suðurgötu 17 í Sandgerði,
 

lést á hjúkrunarheimilinu Garðvangi í Garði, föstu-
daginn 17. júlí. Útförin fer fram frá safnaðarheimilinu 
í Sandgerði, föstudaginn 24. júlí kl. 14.00. Ingibjörg 
verður jarðsett í Hofskirkjugarði á Skagaströnd sam-
dægurs. Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja 
minnast hinnar látnu er bent á Hjálparstarf kirkjunnar, 
reikningsnúmer: 1150-26-27, kt. 450670-0499.

Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Svala Ívarsdóttir,
Stillholti 19, Akranesi,

andaðist á Sjúkrahúsi Akraness 19. júlí. Útförin fer 
fram frá Akraneskirkju föstudaginn 24. júlí kl. 14. Þeim 
sem vilja minnast hennar er bent á Sjúkrahús Akraness.

Ástríður Sigurðardóttir Jónas S. E. Bergsteinsson
Sigrún Valgerður Sigurðardóttir Lasse F. Andersen
Hannes Frímann Sigurðsson Svandís Sturludóttir
Íris Guðrún Sigurðardóttir Valgarður Lyngdal Jónsson
og ömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Júlía Ólafsdóttir, 
Kleppsvegi 4, Reykjavík, 

lést á Landspítalanum í Fossvogi þriðjudaginn 7. júlí. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey. 

Ómar Hjörleifsson 
Hulda Hjörleifsdóttir Berlín Owe Berlín 
Guðbjörg Alma Hjörleifsdóttir Albert Erlingur Pálmason
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur bróðir okkar, mágur og frændi,

Finnbogi Brynjar Júlíusson 
Dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri,

lést á Dvalarheimilinu Hlíð 11. júlí. Útförin hefur 
farið fram í kyrrþey að ósk hins látna. Sérstakar 
þakkir til starfsfólks Asparhlíðar hlýja og góða 
þjónustu. 

Systkini hins látna og aðrir aðstandendur.

MOSAIK

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma,  langamma og langalangamma,

Valgerður Þórarinsdóttir 
Hrafnistu, Hafnarfirði,

lést að morgni dags  20. júlí. 
Fyrir hönd aðstandenda,

Margrét Brynjólfsdóttir Gísli Jónsson
Guðni Már Brynjólfsson
Dagur Brynjólfsson  Ína K. Árnadóttir



• Íslandsbanki verður öflugur banki, með sterkan efnahagsreikning, traust eiginfjárhlutfall 
   og góða lausafjárstöðu

• Erlent eignarhald skiptir máli varðandi bætt aðgengi að erlendu fjármagni í framtíðinni

• Samkomulagið er mikilvægur þáttur í framtíðaruppbyggingu íslensks fjármálakerfis

• Þessar breytingar hafa engin áhrif á daglega starfsemi og þjónustu bankans og engin breyting 
    verður á stöðu innlánseigenda samkvæmt yfirlýsingu fjármálaráðuneytisins
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• Þessar breytingar hafa engin áhrif á daglega starfsemi og þjónustu bankans og engin breyting 
verður á stöðu innlánseigenda samkvæmt yfirlýsingu fjármálaráðuneytisins

Jákvætt skref
í uppbyggingu Íslandsbanka
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Þú færð ítarlegar upplýsingar 
á islandsbanki.is

Uppbygging og stefnumótun Íslandsbanka hefur gengið vel frá stofnun hans og nú hefur verið 
stigið jákvætt skref til áframhaldandi eflingar bankans. Eftir samningaviðræður yfirvalda við 
kröfuhafa hefur náðst samkomulag um fjármögnun og eignarhald Íslandsbanka.  

Samkvæmt samningnum munu kröfuhafar eignast bankann að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. 
Ríkið mun jafnframt leggja til fé sem styrkir eiginfjár- og lausafjárstöðu bankans. Með aðkomu 
erlendra aðila mun Íslandsbanki verða beintengdur alþjóðlegu fjármálakerfi.

Samkomulag 
um fjármögnun 
og eignarhald
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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

Hvað á ég að skrifa um?“ spurði ég 
æskuvin minn Gunnar (sjá mynd) við 
gerð þessa pistils. „Þú getur skrif-

að um það hvernig þú þarft að skrifa pistla 
til að ná til vinar þíns,“ svaraði hann. Hann 
hafði nokkuð til síns máls. Í stað þess að 
hitta hann og spyrja hvað honum væri efst 
í huga þessa dagana, hvernig hann hefði 

það, „sáumst“ við á Netinu og spjölluð-
um um vinnuna. Einu tengslin okkar 
á milli voru í gegnum tölvu og pappír 
þá daga sem smettið á mér birtist á 
þessari síðu. 

Ég er svona manneskja sem 
kann sér ekki hóf. Það er að 
segja, ég kann ekki að segja nei 
við verkefnum þó ég viti að ég 
hafi ekki tíma til að framkvæma 
þau, ræð mig í alltof margar 

vinnur í einu. Ég gleymi því að þó 
klukkustundirnar í sólarhringnum séu 

þarna og það sé mögulegt að vinna á meðan 
þær líða, þá er ómögulegt að ætla sér að eiga 
nokkurt einkalíf ef stundirnar fara allar í 
vinnu. Samt geri ég þetta öll sumur og klóra 
mér svo í hausnum á haustin og spyr hvað 
hafi orðið um alla vini mína í sumar?

Ég sé alltaf eftir því, ekki að hafa gert allt 
það sem tíminn minn fer í, heldur að hafa 
ekki nýtt allar hinar stundirnar með þeim 
sem mér þykir vænt um. Þetta er því opin-
bert afsökunarbréf til vina minna. Fyrir-
gefið hvað ég hitti ykkur sjaldan. Mér þykir 
það leitt.

Það er ekki laust við að ég fái nett nost-
algíukast við það að skrifa þessi orð. Mig 
langar að labba út í góða veðrið, banka upp 
á eða hringja heim til fólks og spjalla við 
foreldra þeirra áður en ég fæ samband við 
þann sem ég ætlaði að hringja í. Mig langar 
að spyrja spurningarinnar, viltu koma út að 
leika? Vilt þú koma út að leika? 

Opinber afsökunarbeiðni til vina

NOKKUR ORÐ
Kolbrún Björt 

Sigfúsdóttir

Þessir jarðarbúar eru 
frekar rólegir í tíð-

inni. Ég sagði honum 
að við ætluðum 
að gera innrás 

og hann sýndi 
engin svipbrigði!

Ertu til í að flýta þér 
með bjórinn, Jói? Ég 
verð sótt eftir smá 

stund.

Sótt? 
Heyrðu! Er 
eitthvað í 
gangi hjá 

þér?

Heldur 
betur! Það er 
sönn ást að 
þessu sinni!

Tilbúin, 
elskan?

Tvær 
mínútur, 

sæta!

Flott, Jói. Svo hellirðu 
bara bjórnum upp í 

munninn!

Palli var 
að spila 

„Stairway 
to Heaven“ 
á gítarinn 

sinn.

Mmm, eitt 
af uppá-

haldslögun-
um okkar.

Já. Ég sagði honum að hefð-
um hlustað á 
það kvöldið 

sem hann var 
getinn.

SAGÐIRÐU 
HONUM ÞAÐ? 

Hvernig tók 
hann því?

Þetta kom 
honum eiginlega í 

opna skjöldu.

Hvað gerir þú á 
Norðurpólnum?

Ég sé um að reka 
meindýrin út úr 

eldhúsinu!
Mýs?

Jólasveinana.

Jóna. Trúir þú á 
fyrra líf?

Já, 
algjörlega.

Ég man meira að segja eftir 
mínu. Þá var frítími ... ferða-
lög ... afgangs peningur ...

Ekki okkar líf áður 
en börnin fædd-
ust ... annað líf til 

forna.

Ó. Nei, 
það geri 
ég ekki.

Pantaðu í síma 

565 6000
eða á www.somi.is

Frí heimsending*

FERSKT & ÞÆGILEGT

TORTILLA
VEISLUBAKKI

EÐALBAKKI

LÚXUSBAKKI

DESERTBAKKI

GAMLI GÓÐI

TORTILLA OSTABAKKI

30 bitar

30 bitar

20 bitar

20 bitar

20 bitar

50 bitar

Fyrir 10 manns

ÁVAXTABAKKI

Hver samlokubakki er hæfilegur fyrir fjóra eða fimm.
*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.
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sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI „Klúbburinn er í mjög erf-
iðum málum og þarf að losa sig við 
leikmenn,“ segir varnarmaðurinn 
Indriði Sigurðsson sem er samn-
ingsbundinn Lyn í Noregi. Félagið 
stendur á brauðfótum en fjárhags-
staða þess er virkilega slæm.

„Ef ég væri stjórnarmaður ein-
hvers liðs myndi ég persónulega 
leggja fram tilboð í leikmann hjá 
okkur á þessum tímapunkti því það 
er möguleiki á að fá hann ókeypis 
ef liðið fer á hausinn,“ segir Ind-
riði.

Norskir fjölmiðlar telja líklegt 
að hann verði fyrsti leikmaðurinn 
sem Lyn selji til að létta rekstur-
inn en annað Íslendingalið, Brann, 
hefur áhuga á honum.

„Við höfum það fínt í Ósló en ég 
viðurkenni að ég hef meiri metn-
að en að vera í botnbaráttunni. Það 
væri erfitt að stökkva af sökkvandi 
skipi og ég væri til í að vera út 
þetta tímabil og sjá hver staðan er 
eftir það. Ef eitthvað gerist sem 
hjálpar félaginu fjárhagslega og ég 
lít á sem spennandi kost þá væri 
ég vitleysingur ef ég myndi ekki 
skoða það,“ segir Indriði.

„Brann er stór klúbbur á norskan 
mælikvarða og mjög góð umgjörð 
í kringum hann. Auðvitað er það 
spennandi kostur.“

Fyrir hjá Brann eru fimm 
Íslendingar en samningur Kristj-

áns Arnar Sigurðssonar er að 
renna út og telja norskir fjölmiðl-
ar líklegt að félagið vilji fá Indriða 
í hans stað. 

Meðal þess sem Lyn hefur gert 
til að spara er að láta leikmenn 
sjálfa sjá um að þvo æfingafötin 
sín. „Við leikmenn tókum á okkur 
launalækkun og mér finnst það 
persónulega lítið mál að við sjáum 
um þvottinn líka. Konan er reyndar 
alveg brjáluð,“ sagði Indriði kím-
inn. „Félagið hefur þurft að greiða 
fyrir þvottinn þar sem það er ekki 
með neinar stórar þvottavélar eins 

og mörg félög. Við buðumst til að 
aðstoða með ákveðna kostnaðar-
liði og það er búið að skera niður 
ýmislegt, til dæmis hádegismat 
eftir æfingar og svona.“

Tveir aðrir Íslendingar eru 
á mála hjá Lyn, Theodór Elmar 
Bjarnason og markvörðurinn 
Arnar Darri Pétursson. „Við höfum 
verið að tapa mörgum leikjum með 
einu marki en maður er samt allt-
af bjartsýnn. Mér finnst við vera 
of góðir til að falla en taflan lýgur 
samt ekki,“ segir Indriði Sigurðs-
son. elvargeir@365.is

Sjá sjálfir um að þvo fötin
Íslendingaliðið Lyn vermir botnsæti norsku úrvalsdeildarinnar. Fjárhagsstaða 
félagsins er vægast sagt slæm og hafa leikmenn aðstoðað við reksturinn.

Í LANDSLEIK Indriði þarf ekki að þvo búninginn eftir landsleiki. NORDICPHOTOS/GETTY

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     SÍMI 545 1500

Öll helstu merkin í tjöldum: TNF, High Peak, Mountain Equipment og Fjallräven.
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High Peak Ancona 5
Rúmgott 5 manna fjölskyldutjald.
Vatnsvörn 3.000 mm. Yfirlímdir saumar.
Dúkur í fortjaldi. 2 inngangar. Hæð 200 cm.

Verð  52.990 kr.

High Peak Como 4
Tvískipt innratjald með fortjaldi á milli.
Stöðugt í vindi. Vatnsvörn 2.000 mm. 
Yfirlímdir saumar. Hæð 190 cm.

Verð  29.990 kr.
Einnig fáanlegt 6 manna, verð 39.990 kr.

High Peak Nevada
Sígilt 3 manna kúlutjald með fortjaldi.
Vatnsvörn 2.000 mm. Yfirlímdir saumar.
Hæð 120 cm.

Verð  16.990 kr.

Tjaldaúrvalið er í Tjaldalandi
SUÐURLANDSBRAUT

SUÐURLANDSBRAUT

GNOÐARVOGUR
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Tjaldaland

Uppsett tjöld 
til sýnis 
alla virka daga 
frá kl. 10-17.

HARRY POTTERLEIKURINN ERKOMINN!N!

9. HVERVINNUR!

Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum. 199 kr/skeytið.  Með þátttöku ertu kominn í SMS klúbb. 

SENDU SMS
    EST HARRY Á
  NÚMERIÐ 1900
    ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VINNINGAR
NÝIR OG GAMLIR HARRY POTTER LEIKIR

AÐRIR TÖLVULEIKIR · BÍÓMIÐAR Á HARRY POTTER
FULLT AF GOSI OG ÖÐRUM AUKAVINNINGUM

Landsliðsmarkvörðurinn Gunnleifur Gunnleifsson er nú 
staddur í Noregi þar sem hann er við æfingar hjá Lilleström. 
Gunnleifur hafði farið á tvær æfingar með norska félaginu 
þegar Fréttablaðið tók stöðuna á honum í gær.

„Ég er náttúrulega bara nýkominn til félagsins en þetta 
hefur bara gengið fínt og þetta er rosalega flott allt hjá þeim. 
Ég veit í raun og veru mjög lítið um framhaldið. Forráðamenn 
Lilleström stjórna þessu alveg og ég sé bara til hvernig 
þetta verður og held bara mínu striki eins og alltaf. 
Maður veit annars aldrei í þessu, hvernig þetta fer 
allt saman en ég er bara rólegur,“ segir Gunnleifur 
sem viðurkennir jafnframt að fleiri félög frá Noregi 
hafi sýnt sér áhuga. 

Gunnleifur er, eins og staðan er í dag, leik-
maður HK og ætti að vera leikfær með Kópa-
vogsliðinu í 1. deildinni en málið er örlítið 
flóknara en það. Markvörðurinn snjalli 
lék sem kunnugt er á láni hjá FC Vaduz í 
svissnesku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð 

en félagið hefur verið afar óliðlegt í að skrifa undir félagsskipti 
Gunnleifs aftur yfir í HK og hefur allt á hornum sér. Þess má geta 
að Keflvíkingurinn Guðmundur Steinarsson lék einnig þar og á 
við svipað vandamál að stríða við forráðamenn FC Vaduz eftir að 
félagið féll um deild.

„Forráðamenn FC Vaduz eru búnir að vera með ótrúleg leið-
indi. Ég var náttúrulega bara lánsmaður hjá þeim en þegar 

ég er að fara fram á að þeir sendi mér pappíra til þess að 
ég geti fengið leikheimild aftur með HK þá fæ ég bara 

senda reikninga sem þeir telja sig eiga inni hjá mér. 
Þar er til að mynda lækniskostnaður fyrir sjálfan 
mig upp á einhverjar 40 þúsund krónur eftir að ég 
meiddist í landsleiknum gegn Skotum og fleira í 
þeim dúr. Svona eru bara sumir og maður verður 
bara að eiga við það. Umboðsmaður minn og 
lögfræðingur eru að vinna í þessum málum og 
KSÍ er einnig búið að reyna að hjálpa mér. Þetta 

kemur á endanum en getur tekið einhvern smá 
tíma,“ segir Gunnleifur vongóður.

GUNNLEIFUR GUNNLEIFSSON: ER Á REYNSLU HJÁ LILLESTRÖM OG STENDUR ENN Í STAPPI VIÐ FC VADUZ

Þetta kemur á endanum en getur tekið smá tíma
> Guðjón tekinn við Keflavík

Keflvíkingar tilkynntu í gærdag um ráðn-
ingu Guðjóns Skúlasonar sem þjálfara 
meistaraflokks karla í körfubolta en Guð-
jón skrifaði undir þriggja ára samning 
við félagið. Guðjón hefur áður þjálfað 
Keflvíkinga en það gerði hann við 
góðan orðstír með Fal Harðarsyni 
tímabilið 2004-2005. Keflvíkingar 
hirtu þá alla titla sem í boði voru 
og hlakka því án nokkurs vafa til næsta 
vetrar í Iceland Express-deildinni.
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Tónlistarmaðurinn Adam Yauch 
í Beastie Boys hefur greinst með 
æxli í munnvatnskirtli. MCA, 
eins og Yauch kallar sig jafn-
an, greindi frá 
þessu í frétta-
tilkynningu í 
gær. „Sem betur 
fer greindist 
æxlið snemma 
og hefur ekki 
breitt úr sér. 
Það er því talið 
hægt að vinna 
bug á því með 
meðferð,“ sagði 
í tilkynning-
unni. MCA mun gangast undir 
skurðaðgerð og krabbameinsmeð-
ferð í kjölfarið. 

Af þessum sökum hefur öllum 
fyrirhuguðum tónleikum Beastie 
Boys verið aflýst. Þá verður 
útgáfu nýrrar plötu sveit arinnar, 
Hot Sauce Committee Part 1, 
verið frestað. Æxlið mun ekki ná 
til raddbanda söngvarans.

MCA Hefur greinst 
með krabbamein.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Miðvikudagur 22. júlí 2009 

➜ Opnanir
20.00 Einu sinni er …, sýning Hand-
verks og hönnunar opnar í Bryggjusal 
Edinborgarhússins á Ísafirði. Til sýnis eru 
verk 24 listamanna.

➜ Tónlistarhátíð
20.00 Tónleikar á Reykholtshátíð. 
Sönghópurinn UniCum Laude frá 
Ungverjalandi flytur miðaldatónlist og 
kirkjuleg verk. 

➜ Tónlist
12.00 Orgelandakt í Kristskirkju Landa-
koti.
12.00 Kammerkór Hallgrímskirkju, 
Schola cantorum, stendur fyrir hádegis-
tónleikum í Hallgrímskirkju í samvinnu 
við Listvinafélag Hallgrímskirkju. 
20.00 Hreiðar Ingi Þorsteinsson barít-
ónsöngvari og Steinunn Halldórsdóttir 
píanóleikari halda tónleika í Norræna 
húsinu. Á efnisskránni eru píanóverk 
eftir Bach, Mozart og Síbelíus, íslensk og 
finnsk sönglög.

➜ Upplestur
20.30 Nýhil fagnar útgáfu fimm smá-
bóka í Gallerí Crymogæu að Laugavegi 
41a. Höfundar smábókanna lesa úr 
verkum sínum og sérlegir gestir verða 
gjörningaljóðadúettinn Gúmmískáldin 
og Frank Langmack, Danmerkurmeistar-
inn í ljóðaslammi.

➜ Leiðsögn
15.30 Leiðsögn Heimis Þorleifssonar 
sagnfræðings. Heimir fjallar um íbúa 
í Nesi fyrr og síðar á Lækningaminja-
safninu.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is og einnig er 
hægt að skrá þá inni á visir.is.

MCA með 
krabbamein

Norska hljómsveitin Bob Haley 
er komin hingað til lands og mun 
halda þrenna tónleika. Þeir fyrstu 
verða í kvöld á Café Rósenberg. 
Hljómsveitin, sem hefur verið 
starfrækt í fimm ár, leikur „diskó-
þjóðlagatónlist“ og að sögn Jonasar 
Tjersland, fiðluleikara hljómsveit-
arinnar, eru tónlistarmenn á borð 
við Ryan Adams og Neil Young í 
miklu uppáhaldi hjá hljómsveitar-
meðlimum. „Við spilum ekki hefð-
bundna kántrítónlist, heldur það 
sem við köllum diskókántrí sem er 
léttara en venjulegt kántrí,“ segir 
hann um tónlistina. 

Hljómsveitin mun dvelja á 
Íslandi í viku og heldur tónleika í 
Skrúðgarðinum á Akranesi annað 
kvöld og á Grundarfirði á föstu-
daginn. Tjersland segir áhugann 
á Íslandi hafa kviknað í kjölfar 
bankahrunsins, en landið hefur 
hlotið mikla umfjöllun í Noregi 
að hans sögn. „Við höfum lesið 

mikið um Ísland síðastliðið ár og 
okkur langaði að koma og kanna 
aðstæður sjálf. Okkur langaði í 
raun bara að koma og heilsa upp á 
land og þjóð. Við höfum líka verið 
að fylgjast svolítið með íslenskri 
tónlist og þekkjum meðal annars 
til hljómsveitarinnar Hjaltalín, 
múm, Bjarkar og Stjórnarinnar,“ 
segir Tjersland að lokum.   -sm 

Vildu heilsa upp á 
land og þjóð

BOB HALEY Norska kántríhljómsveitin 
heldur þrenna tónleika á næstu dögum. 

Tökur á nýrri stuttmynd í 
leikstjórn Daggar Móses-
dóttur hefjast von bráðar. 
Stuttmyndin sem um ræðir 
er ferðasaga og verður 
tekin upp á Snæfellsnesi, 
í Flatey og að hluta til á 
Brjánslæk og er handritið 
einnig skrifað af Dögg. 

„Sagan fjallar um sígauna sem 
kemur til Íslands til að selja 
gagnslausar uppfinningar því að 
hann hafði heyrt að hér keypti 
fólk hvað sem væri. Ung stúlka 
verður á vegi hans og þegar líður 
á myndina kemur í ljós að hún 
hefur strokið að heiman og skilið 
eftir sig blóði drifna slóð, ef svo 
má að orði komast,“ segir Dögg 
Mósesdóttir um nýja stuttmynd 
sína sem tekin verður innan tíðar. 
Spænskur vinur Daggar fer með 
hlutverk sígaunans og með hlut-
verk strokustúlkunnar fer ung 
söngkona frá heimabæ Daggar, 
Grundarfirði. 

Þetta er níunda stuttmynd Dagg-
ar og jafnframt sú lengsta sem 
hún hefur gert hingað til og er hún 
öll tekin upp á Super 8-myndavél. 
„Ég ákvað að taka myndina upp 
á svona vél þar sem mér finnst 
skemmtileg áferð koma af þeim. 
Við erum komin með tvær svona 
Super 8-vélar, þannig að ef ein 
bilar þá erum við með aðra til 
öryggis. Það er til fullt af þessum 
myndavélum út um allt, en mjög 

fáar sem virka og það getur verið 
erfitt að stilla hljóðið við myndina, 
en ég er bara svo veik fyrir áferð-
inni sem kemur af þessu.“

Aðspurð segist Dögg hafa feng-
ið tíu manna tökulið með sér og er 
þetta í fyrsta sinn sem hún vinnur 
með alíslensku tökuliði. „Ég hef 
mikið verið að vinna með skóla-
félögum mínum frá Spáni, en 
tökuliðið við þessa mynd er allt 
íslenskt. Ég var svolítið smeyk 
um að ég mundi hætta að vinna 
við kvikmyndir þegar ég kæmi 
heim frá Spáni þar sem allt fólk-
ið mitt var úti. Maður þarf að 
byggja upp hálfgerða fjölskyldu í 

þessum bransa, ég hafði það úti, 
sem betur fer tókst mér að gera 
það í kringum þessa stuttmynd. 
Þegar maður vinnur með svona 
góðu fólki þá þarf maður ekki að 
reiða sig jafn mikið á fjármagn og 
er einhvern veginn frjálsari í list-
sköpuninni,“ segir Dögg. Aðspurð 
segist hún ekki viss um hvenær 
myndin komi fyrir sjónir almenn-
ings þar sem hún hafi aðeins haft 
efni á að kaupa filmu í vélina en 
hafi enn sem komið er ekki fjár-
magn til að framkalla hana. „Von-
andi kemst hún einhvern tíma í 
sýningu,“ segir Dögg að lokum 
hlæjandi.  sara@frettabladid.is 

Þarf að byggja upp fjölskyldu 
í kvikmyndabransanum

VINNA SAMAN Dögg Mósesdóttir ásamt spænskum vini sínum, Lucas Laujedo, sem 
fer með aðalhlutverkið í stuttmyndinni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KYNNTU ÞÉR SÝNINGARTÍMA Á SELFOSSI 
OG Í KEFLAVÍK Á WWW.SAMBIO.IS

HARRY POTTER 6HARRY POTTER 6 kl. 7 - 10kl. 7 - 10 7

BRUNO kl. 8 - 10 14 

HARRY POTTER 6HARRY POTTER 6
kl. 2kl. 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 14

THE HANGOVER   kl. 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. 3kl. 3D - 5 - 5D - 8- 8D - 10- 10D - 11:10- 11:10D 10

BRUNO kl. 6D - 8D - 10:10 14

THE HANGOVERTHE HANGOVER kl. 4 - 6 - 8kl. 4 - 6 - 8 12

tryggðu þér miða í tíma!

örfá sæti laus

����
T.V. KVIKMYNDIR.IS

„Dazzlingly well made...“
Variety - 90/100

„Hún var FRÁBÆR!“
New York Magazine – 90/100

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Í TÍMA!
STÆRSTA BÍÓOPNUN ÁRSINS, YFIR 26.000 GESTIR

NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 564 0000

12
16
L
L
L
L
10
10

BALLS OUT  kl. 4  - 11
THE HURT LOCKER  kl. 11
ICE AGE 3  3D ENSKT TAL ÁN TEXTA kl.  11 D
ÍSÖLD 3  3D ÍSLENSKT TAL kl.  4 D
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA kl.  4 
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  4 
TRANSFORMERS 2 kl.  11 
TRANSFORMERS 2 LÚXUS kl.  4 - 11

SÍMI 462 3500

ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  6 
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA kl.  6 - 8 
MY SISTERS KEEPER   kl.  8 - 10
TYSON        kl.  10

L
L
12
12

16
12
L
7
7
14
L

B13 - ULTIMATUM    kl.  5.50 - 8 - 10.10 
MY SISTERS KEEPER    kl.  5.40 - 8 - 10.20 
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  5.50 - 8 
YEAR ONE kl.  10.10
GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST kl.  8
ANGELS & DEMONS kl.  10.15
BJÖRK: VOLTAIC kl.  6

SÍMI 530 1919

12
16
L
L
7
7

BALLS OUT  kl. 5.50 - 8 - 10.10
THE HURT LOCKER  kl. 8 - 10.35
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  5.5t0
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA kl.  5.50 - 8 - 10.10
GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST kl.  8 - 10.15
YEAR ONE   kl.  5.45

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. 4, 7 og 10 10

MY SISTER´S KEEPER kl. 8 og 10.15 12

ÍSÖLD 3 - 3D - Íslenskt tal kl. 4 L

ÍSÖLD 3 - Íslenskt tal kl. 4 L

TRANSFORMERS 2 kl. 7 og 10 10

STÆRSTA KVIKMYNDASERÍA
ALLRA TÍMA ER KOMIN Í BÍÓ!

POWERSÝNING

KL. 10.00

SÝND MEÐ 
ÍSLENSKU TALI

FLOTTASTA HASARMYND 
SUMARSINS

- Ó. Þ. I., Kvikmyndir.com- Ó. Þ. I., Kvikmyndir.com



REX
STUÐLAR AÐ
JÁKVÆÐU
ÍSLANDI

GLÆNÝTT SÚKKULAÐIKEX FRÁ FREYJU
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

16.05 Út og suður  (e) (Elfar Logi Hann-
esson og Marsibil Kristjánsdóttir)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Barnaefni:  Pukka, Gurra grís, 
Disneystundin, Gló magnaða, Sígildar teikni-
myndir, Nýi skóli keisarans 

18.54 Víkingalottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Ljóta Betty  (Ugly Betty) 

20.15 Brennið þið, vitar  (3:4) (Ásdís Sif 
Gunnarsdóttir sýnir í Kópaskersvita) Stuttir 
þættir um myndlist í fjórum vitum á Listahá-
tíð. 

20.20 Brennið þið, vitar   (4:4) (Gjörn-
ingaklúbburinn sýnir í Garðskagavita) 

20.40 Kingdom lögmaður  (1:6)(Kingd-
om II) Breskur gamanmyndaflokkur með 
Stephen Fry í hlutverki lögmannsins Pet-
ers Kingdom sem býr og starfar í smábæ í í 
Norfolk. 

21.30 Trúður  (e) (Klovn II)  

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Ísland og Evrópusamband-
ið  Fréttaskýringaþáttur frá Fréttastofu Ríkis-
útvarpsins. Meðal annars er fjallað um áhrif 
á sjávarútveginn, landbúnaðinn, byggðamál, 
neytendur og utanríkis- og varnarmál.

23.05 Mótókross  Þáttur um Íslandsmótið 
í mótókrossi. 

23.35 Meistaramót Frjálsíþróttasam-
bands Íslands

00.00 Dagskrárlok

06:00 Pepsi Max TV

07:30  Matarklúbburinn  (5:8) (e)

08:00 Rachael Ray  (e)

08:45 Pepsi Max TV

12:00 Matarklúbburinn  (5:8) (e)

12:3 Pepsi Max TV

17:35 Rachael Ray 

18:20  Style Her Famous ( 12:20) (e) 

18:50 Stylista  (9:9) (e) Hér keppa efni-
legir stílistar um eftirsótta stöðu hjá tísku-
tímaritinu Elle. 

19:40 Psych  (5:16) (e) Stórhættulegur 
glæpamaður sem Henry handtók árið 1978 
er látinn laus vegna mistaka og Shawn og 
Gus hverfa aftur til diskótímabilsins til að 
komast að hinu sanna í málinu og koma 
krimmanum aftur bak við lás og slá fyrir 
fullt og allt.

20:30 Monitor  (5:8) Skemmtiþáttur fyrir 
ungt fólk sem unninn er af tímaritinu Mon-
itor. Kynnir þáttarins er Erna Bergmann en 
henni til halds og trausts er öflugt lið frá 
Monitor. 

21:00 Britain’s Next Top Model 
 (4:10) Bresk raunveruleikasería þar sem leit-
að er að nýrri ofurfyrirsætu. Stúlkurnar þurfa 
að troða upp fyrir fullum sal í grínklúbbi. 

21:50 How to Look Good Naked  (4:8) 
Tískulöggan Carson Kressley úr Queer Eye 
hjálpar konum með lítið sjálfsálit að hætta 
að hata líkama sinn. 

22:40 Penn & Teller: Bullshit  (27:59)

23:10 Lipstick  (e)

00:40 CSI: New York  (15:21) (e)

01:30 The Dudesons  (2:8) (e)

02:00 Pepsi Max TV

07.00 Barnaefni: Könnuðurinn Dóra, 
Stóra teiknimyndastundin, Bratz

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 Doctors (11:26) 

10.00 Doctors (12:26) 

10.30 Gilmore Girls 

11.20 Tekinn 2 (3:14) 

11.50 Gossip Girl (10:25) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Hollyoaks (238:260) 

13.25 Creature Comforts (3:7) 

13.50 E.R. (22:22) 

14.50 The O.C. 2 (5:24) 

15.45 Barnaefni: Leðurblökumaðurinn, 
Ben 10, Stóra teiknimyndastundin, Litla risa-
eðlan

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (13:25) 

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons 

19.45 Two and a Half Men (11:19) 

20.10 Gossip Girl (24:25) Þættirnir eru 
byggðir á samnefndum metsölubókum og 
fjalla um líf ungra, fordekraðra krakka sem 
búa á Manhattan í New York. 

20.55 The Closer (13:15) Fjórða sería 
þessara hörkuspennandi þátta um Brendu 
Leigh Johnson sem leiðir sérstaka morðrann-
sóknadeild innan hinnar harðsvíruðu lögreglu 
í Los Angeles. 

21.40 Monarch Cove (6:14) 

22.25 Love You to Death (6:13) Hér er 
fjallað um sakamál sem öll eiga það sameig-
inlegt að tengjast hjónum og ástríðuglæpum. 

22.50 Sex and the City (16:18) 

23.20 In Treatment (10:43) 

23.50 The Mentalist (22:23) 

00.35 Eleventh Hour (1:18) 

01.20 E.R. (22:22) 

02.05 Sjáðu 

02.35 I Heart Huckabees 

04.20 Shadow of Fear 

05.45 Fréttir og Ísland í dag.

06.15 Amy‘s Orgasm 

08.00 The Last Mimzy 

10.00 Lucky You 

12.00 Iron Giant 

14.00 The Last Mimzy

16.00 Lucky You 

18.00 Iron Giant 

20.00 Amy‘s Orgasm Gamanmynd um 
konu sem skrifar sjálfshjálparbækur en þarf 
sjálf á hjálp að halda. 

22.00 Grilled 

00.00 Notes of a Scandal 

02.00 Danny the Dog 

04.00 Grilled 

06.00 No Reservations

17.30 Gillette World Sport 2009 Fjöl-
breyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir 
það helsta sem er að gerast í íþróttunum út í 
heimi og skyggnst á bak við tjöldin.

18.00 PGA Tour 2009 - Hápunktar 

18.55 Arnold Schwarzenegger Sýnt 
frá Arnold Classic mótinu. Mótið er eitt það 
stærsta sinnar tegundar í Bandaríkjunum en 
þangað mæta til leiks margir af fremstu lík-
amsræktarköppum heims.

19.25 Herminator Invitational Sýnt frá 
golfmótinu Herminator Invitational en fyrir 
því stendur Hermann Hreiðarsson. Mótið fór 
fram í Vestmannaeyjum í lok júní og þang-
að mættu margir þjóðþekktir sem og heims-
þekktir einstaklingar. Mótið er haldið til styrkt-
ar góðu málefni.

20.05 Meistaradeild Evrópu: Chelsea 
- Barcelona Útsending frá leik Chelsea og 
Barcelona í Meistaradeild Evrópu.

21.55 Poker After Dark Margir af snjöll-
ustu pókerspilurum heims mæta til leiks í 
Texas Holdem. Doyle Bronson, Chris Mon-
eymaker, Daniel Negreanu, Gus Hansen, 
Chris &quot;Jesus&quot; Ferguson, Johnny 
Chan og fleiri magnaðir spilarar sýna áhorf-
endum hvernig atvinnumenn spila póker.

22.40 Valur - Fylkir Útsending frá leik 
Vals og Fylkis í Pepsí-deild karla.

12.55 Thailand - Liverpool Bein útsend-
ing frá vináttuleik Tælands og Liverpool.

18.50 Aston Villa - Liverpool, 1998 
Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu 
leikjum úrvalsdeildarinnar.

19.20 Southampton - Middlesbrough, 
1998 Hápunktarnir úr bestu og eftirminnileg-
ustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

19.50 Arsenal - Man United, 1998 Há-
punktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikj-
um úrvalsdeildarinnar.

20.20 Season Hightlights 2003/2004 
Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í 
hröðum og skemmtilegum þætti.

21.15 Taíland - Liverpool Útsending frá 
leik Taílands og Liverpool.

22.55 Club America - AC Milan Bein 
útsending frá leik Club America og AC Milan.

00.55 Season Hightlights 2005/2006 
Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í 
hröðum og skemmtilegum þætti.

01.55 Season Highlights Allar leiktíð-
ir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í hröðum og 
skemmtilegum þætti.

02.55 Chelsea - Inter

Þó svo að ég reyni að eyða sem minnstum tíma 
í sjónvarpsgláp yfir hásumarið er algjörlega óhjá-
kvæmilegt að horfa á fréttir og aðra fréttaskýr-
ingaþætti í ljósi ástandsins. Sérstaklega kann ég 
að meta þá þætti sem fjalla um málefni líðandi 
stundar á auðskiljanlegan hátt með markvissri 
samantekt, líkt og Sölvi Tryggvason og Þorbjörn 
Þórðarson gerðu um Icesave-málið á dögunum.

Inn á milli þarf maður samt líka að horfa á 
eitthvað sem tekur minna á taugarnar. Þótt 
góðar bíómyndir og þættir á borð við Desperate 
Housewives séu í uppáhaldi, verð ég að viður-
kenna að ég á það til að festast yfir ótrúlegustu 
raunveruleikaþáttum. Ég staldra reyndar ekki 
lengi við þegar verið er að sýna eins óspennandi uppákomur eins 
og Töru Reid að dansa drukkna inni á skemmtistað, en ég verð að 
viðurkenna að ég átti það til að festast yfir raunveruleikaþáttunum 
um glamúrfyrirsætuna Jordan og söngvarann Peter André. Ég 

væri að ljúga ef ég reyndi að segja að þættirnir 
hefði verið innihaldsríkir, en þeir voru þó mun 
betur unnir en flestir raunveruleikaþættirnir á E! 
Entertainment. Jordan var óhrædd við að sýna 
sinn raunverulega karakter fyrir framan mynda-
vélarnar og hjá henni og Peter fengu þessi litlu 
rifrildi yfir smámunum sem flest pör reyna að fela 
fyrir öðrum að líta dagsins ljós. Bæði voru þau 
fyllilega meðvituð um að þátturinn var hin besta 
auglýsing fyrir önnur verkefni þeirra svo sem 
undirfatalínu, bókaskrif, tónlist og fleira sem þau 
hagnast á. Í þáttunum tókst þeim að sýna sam-
band sitt á þann hátt að fólki varð virkilega annt 
um þau, í raun svo annt að það stóð á öndinni 

þegar upp komst að þau eru nú að skilja. Þótt Jordan vilji meina 
að öllu sé lokið milli hennar og Peter er þó aldrei að vita – kannski 
er skilnaðurinn bara einn liðurinn í því að byggja upp spennu fyrir 
næstu þáttaröð?

VIÐ TÆKIÐ ALMA GUÐMUNDSDÓTTIR HORFIR Á MISGÓÐA RAUNVERULEIKAÞÆTTI

Raunverulegt raunveruleikasjónvarp?
> Blake Lively
„Ég átti mjög marga vini þegar 
ég var í menntaskóla en ég 
var aldrei villt partýdýr. Hef 
aldrei verið og mun aldrei 
verða.“  Blake Lively fer 
með hlutverk Serenu Van 
der Woodsen í þáttunum 
Gossip Girls sem sýnir eru 
á Stöð 2 kl. 20.10

ÞEGAR ALLT LÉK Í LYNDI Peter André 
og Jordan hlupu London-maraþonið 
til styrktar góðu málefni.

18.00 Iron Giant   STÖÐ 2 BÍÓ

20.10 Gossip Girl   STÖÐ 2

21:00 Britain’s Next Top 
Model    SKJÁREINN

22.05 Bones   STÖÐ 2 EXTRA

22.20 22.20 Ísland og Evrópu-
sambandið   SJÓNVARPIÐ

20.00  Borgarlíf   Umsjón:  Marta Guð-
jónsdóttir.

20.30  Íslands safarí   Umsjón: Akeem 
R. Oppang

21.00  Reykjavík – Akureyri/Akureyri 
– Reykjavík, fyrri hluti   Umsjón: Árni 
Árnason og Snorri Bjarnvin Jónsson.

21.30 Eldað Íslenskt   Matreiðsluþáttur 
þar sem eldað er úr íslenskum kjötafurðum. 

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.
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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

10.00 Only Fools and Horses 10.30 Absolutely 
Fabulous 11.00 Only Fools and Horses 11.30 
Absolutely Fabulous 12.00 My Family 12.30 
Blackadder Goes Forth 13.00 Only Fools and 
Horses 13.30 Absolutely Fabulous 14.00 The 
Weakest Link 14.45 My Family 15.15 Blackadder 
Goes Forth 15.45 Only Fools and Horses 16.15 
Absolutely Fabulous 16.45 EastEnders 17.15 The 
Weakest Link 18.00 My Hero 18.30 Blackadder 
Goes Forth 19.00 Coupling 19.30 Little Britain 
20.00 Dalziel and Pascoe 20.50 Coupling 21.20 
Little Britain 21.50 EastEnders 22.20 The Weakest 
Link 23.05 Dalziel and Pascoe 23.55 Coupling 

11.00 Onskehaven 11.30 Så for sommer 12.00 
Det lille hus på prærien 12.50 Nyheder på 
tegnsprog 13.00 Flight 29 savnes! 13.20 Pelles 
andejagt 13.30 SommerSummarum 13.35 
Svampebob Firkant 13.55 SommerSummarum 
15.05 Trolddomsæsken 15.35 PLING BING 16.00 
Supernabo 16.30 TV Avisen med Sport 17.00 
SommerVejret 17.05 Husker du ... - Highlights fra 
90‘erne 18.00 Kender du typen? 18.30 Politiskolen 
19.00 TV Avisen 19.25 SommerVejret 19.35 
Aftentour 2009 20.00 S.O.S. Poseidon kalder 
21.25 Onsdags Lotto 21.30 Höök 22.30 Seinfeld 

10.30 Norge rundt jukeboks 11.30 Sport Jukeboks 
12.30 Svisj gull jukeboks 13.40 Dark Horse 
15.20 Litt som deg 15.50 Oddasat - nyheter 
på samisk 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.01 
Olivia 16.10 Didrik og Dorte 16.20 Postmann 
Pat - Spesialpakkeservice 16.36 Leon 16.40 
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 Millionær 
i forkledning 18.20 Hege &amp; Holmen 18.45 
Vikinglotto 18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 
21 19.30 Sommeråpent 20.20 Sporløst forsvunnet 
21.00 Kveldsnytt 21.15 Den mistenkte 22.50 Mitt 
eget kjære rot 23.35 Du skal høre mye jukeboks 

06.38 Morgunfrúin
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með Ellen 
Kristjánsdóttur
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Tríó
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Á sumarvegi
14.03 Söngvamál
15.03 Útvarpssagan: Ljósið í vatninu

15.25 Með flugu í höfðinu
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Á sumarvegi
20.00 Leynifélagið
20.30 Fólk og fræði
21.10 Út um græna grundu
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Sólon Islandus
22.45 Kvöldtónar
23.10 Vistaskipti
00.07 Næturtónar

16.45 Hollyoaks (237:260) 

17.15 Hollyoaks (238:260) 

17.40 X-Files (21:24) 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.

18.25 Seinfeld (11:24) 

18.45 Hollyoaks (237:260) 

19.15 Hollyoaks (238:260) 

19.40 X-Files (21:24) 

20.25 Seinfeld (11:24) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.20 Ísland í dag 

21.40 The Loop (5:10) 

22.05 Bones (20:26) Brennan og 
Booth snúa aftur í nýrri seríu af spennuþætt-
inum Bones. Brennan og rannsóknarlögreglu-
maðurinn Booth vinna vel saman í starfinu 
en spennan milli þeirra hefur verið að magn-
ast allt frá upphaf þáttanna og stóra spurn-
ingin verið sú hvort þau komi nokkurn tím-
ann til með að enda uppi sem par. 

22.50 Little Britain (5:6) Stöð 2 rifj-
ar nú upp þættina sem slógu svo rækilega í 
gegn með þeim félögunum Matt Lucas og 
David Williams og færðu þeim heimsfrægð. 
Þar komumst við fyrst í kynni við furðuverur 
á borð við eina hommann í þorpinu, fúlustu 
afgreiðslustúlkuna sem fullyrðir að tölvan segi 
alltaf nei, læðskiptingana tvo sem eru mikl-
ar dömur og náungann í hjólastólnum - sem 
þarf alls ekkert á hjólastól að halda.

23.20 My Name Is Earl (17:22) 

23.45 Sjáðu 

00.15 The Loop (5:10)

00.40 Fréttir Stöðvar 2 

01.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

10.00 Rapport 10.05 Den röde smeden 10.35 
Älskar dig för evigt? 12.00 En man för alla tider 
14.00 Rapport 14.05 Gomorron Sverige 14.55 
Hedebyborna 15.55 Blomsterspråk 16.00 Rapport 
16.10 Regionala nyheter 16.15 AnneMat 16.45 
100 procent bonde 17.15 Frälst 17.30 Rapport 
17.50 Regionala nyheter 18.00 Uppdrag gransk-
ning - sommarspecial 19.00 Hunter 20.00 
Mördare okänd 21.40 Sommarkväll med Anne 
Lundberg 22.40 Sändningar från SVT24 

Breskur myndaflokkur í léttum dúr 
með hinum góðkunna Stephen Fry í 
aðalhlutverki. Hann leikur lögmann-
inn Peter Kingdom sem býr og starfar 
í smábænum Market Shipborough í 
sveitasælunni í Norfolk. Peter er sér-
vitur en hjartahlýr og virðist ánægður 
með lífið. Dularfullt hvarf bróður hans 
skyggir þó á lífsgleðina. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Kingdom lögmaður
Sjónvarpið kl. 20.40

Fjórða sería þessara hörkuspenn-
andi lögregluþátta um Brendu 
Leigh Johnson sem stýrir sérstakri 
morðrannsóknadeild hjá hinni 
harðsvíruðu lögreglu í Los Angeles. 
Á milli þess að leysa flókin sakamál 
og sinna viðkvæmu einkalífi sínu, 
þarf hún stöðugt að glíma við 
íhaldssemi og ofríki karlanna í 
lögreglunni.

STÖÐ 2 KL. 20.55

The Closer

▼

▼
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Eins og sagt var frá á 
þessum stað á mánudag 
spókuðu knattspyrnu-
kapparnir Eiður Smári 
Guðjohnsen og Birkir 
Kristinsson sig í miðborg-
inni á laugardagskvöld 

með sínar Röggur 
– Röggu Gísla og Ragn-

hildi Sveinsdóttur. Hersingin staldr-
aði við hjá götuglamraranum Jójó 
og sparaði ekki klinkið í gítarkassa 
trúbadorsins. Þegar Jójó benti Eiði 
Smára á að það væri happa að 
láta fé af hendi rakna til götulista-
manna gerði Eiður sér lítið fyrir og 
tvöfaldaði upphæðina sem hann 
hafði gefið Jójó – enda gjafmildi 
Eiðs við brugðið. Það stóð því ekki 
á Jójó að taka Johnny Cash-slagara 
sem Ragga Gísla vildi heyra.

En það er ekki eins og þetta 
óskabarn þjóðarinnar, besti knatt-
spyrnukappi Íslands, sé eingöngu 
í því í sínu fríi frá Barcelona að 
stunda hið ljúfa líf. Hann tekur 
reglulega og rösklega á lóðunum í 
Sporthúsinu í Kópavogi með full-
tingi einkaþjálfarans Egils 
Einarssonar, sem ýmist 
gegnir nafninu Gillz 
eða Þykki, og má þá 
oft sjá sjónvarpsmann-
inn og djókarann Audda 
Blö dinglast með þó 
ekki sé hann eins 
massívur á velli 
og þeir tveir 
Eiddi og Þykki.

Ekki hefur farið eins mikið fyrir 
fréttum af heimsþekktu fólki að 
spóka sig um á Íslandi og oft áður. 

Hvort sem það er til marks 
um að Iceland sé dottið 
úr tísku svo um munar 
eða ekki. En þó bárust 
ábendingar til Frétta-
blaðsins þess efnis að 
sjálfur Ben Affleck 

hefði sést í gær við 
að skoða sig um 
á Laugaveginum. 
Lengi er von á 
einum. - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

LÁRÉTT
2. ríki í Mið-Ameríku, 6. eftir hádegi, 
8. efni, 9. sægur, 11. tónlistarmaður, 
12. bit, 14. mjóróma, 16. ólæti, 17. 
beita, 18. almætti, 20. á fæti, 21. ögn.

LÓÐRÉTT
1. bein, 3. innan, 4. aftursæti, 5. í 
viðbót, 7. merkastur, 10. skammstöf-
un, 13. af, 15. steintegund, 16. siða, 
19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. kúba, 6. eh, 8. tau, 9. ger, 
11. kk, 12. glefs, 14. skræk, 16. at, 17. 
áta, 18. guð, 20. il, 21. arða. 

LÓÐRÉTT: 1. legg, 3. út, 4. baksæti, 
5. auk, 7. helstur, 10. rek, 13. frá, 15. 
kalk, 16. aga, 19. ðð. 

BESTI BITINN Í BÆNUM

„Besti bitinn í bænum er 
klárlega Nonnabiti. Hann er 
einhvern veginn alltaf opinn og 
ég fer aldrei svangur heim.“

Sigurður Þór Óskarsson leikaranemi.

Á föstudagsmorgun hefst söguleg-
ur leiðangur. Þá fara þeir Ómar 
Ragnarsson fréttamaður og Einar 
Vilhjálmsson spjótkastari fyrstir 
hringinn á íslensku eldsneyti. „Ég 
þekki pabba hans og þetta er allt í 
lagi. Það er mér nóg. Þetta er ljúfur 
drengur. Mér líkar vel við hann,“ 
segir Ómar spurður hvernig það 
leggist í hann að sitja svo langa 
leið, eða í tvo sólarhringa, með 
Einari í bíl.

Ferðin er á vegum Metan hf., þar 
sem Einar er markaðsstjóri, og N1 
og er farin til að vekja athygli á 
því að metanbílar eru umhverfis-
vænir. Metan er framleitt á sorp-
haugunum og er þar því um að 
ræða gufur sem færu að öðrum 
kosti ónýttar út í andrúmsloftið. 
Og metan kostar ekki gjaldeyri. 
Þarna er því um sjálfbæra orku 
að ræða. Bíllinn sem þeir fara á, 
rauðhærðu félagarnir, er Ford 
pickup – sem nemendur í Borgar-
holtsskóla tóku að sér að breyta. 
Ómar segist ekki vita hverju hann 
eyðir á hundraðið enda sé það ekki 
málið. Heldur að þetta sé íslenskt 
eldsneyti. „Þetta markar tímamót. 
Og lítið skref í stóra átt. Það er 
þetta sem er hið stórkostlega við 
framtíð landsins. Sjálfbærni elds-
neytis. Ef við látum ekki álhring-
ana fá alla orkuna okkar,“ segir 
Ómar fjallhress að vanda. Ómar 
mun sitja undir stýri – Einar 
fær ekkert að keyra. „Nei, ég á 
víst að taka það verkefni að mér. 
Sem mikill ferðahundur og gam-
all rallari.“ Ómar, sem þekktur er 
fyrir það á undan förnum árum að 
aka aðeins á mjög litlum bílum, 
þeim sem eyða minnstu eldsneyti, 
segir að það verði ekkert mál að 
aka þetta stórum bíl. „Hann þarf 
að vera svona stór því við verðum 
sennilega fjögur í bílnum. Ætli 

konurnar okkar komi ekki með 
að einhverjum hluta. Jú, jú, ég 
er vanur að keyra allar stærðir. 
Keyrði í gamla daga stóran vörubíl 
með miklum hlössum, tvíkúplaði 
og gerði allar kúnst ir sem þurfti 
með slíka bíla. En það eru til allar 
gerðir af metanbílum.“

Félagarnir fara fyrst norður 
fyrir, gista á Akureyri, og munu 
snæða á N1-bensínstöðvum á leið-
inni. Ómari hrýs ekki hugur við 
einhæfu mataræðinu enda verð-
ur Cheerios-pakki í aftursætinu – 
eftirlætisfæða Ómars þegar hann 
er á ferðinni. Hann var akkúrat að 
fá sér SS-pylsu, tvöfalda í brauði, 
þegar blaðamaður heyrði í honum. 
„Þetta er ágætis matur.“

Metanbíll Ómars og Einars 
verður fylltur á bensínstöð N1 
á Ártúnshöfða í upphafi ferð-
ar en þangað liggur rör beint frá 
sorphaugunum – eini eldsneytis-
staðurinn í víðri veröld sem fær 
eldsneytið beint af sorphaugunum, 
beint af kúnni ef svo má að orði 
komast. Þá er meiningin að taka 
hús á föður Einars, Vilhjálmi Ein-
arssyni, fyrrverandi skólastjóra 
og silfurverðlaunahafa í þrístökki 
á Ólympíuleikunum í Melbourne 
1956. Þannig að þá Ómar og Einar 
mun ekki skorta umræðuefni á 
langri leið en Ómar er lexíkon í 
íþróttasögunni. „Já, eða allri eldri 
gerðinni af henni.“

 jakob@frettabladid.is

ÓMAR RAGNARSSON: FLENGIST HRINGINN MEÐ EINARI SPJÓTKASTARA

Tveir rauðhærðir keyra 
hringinn á íslensku metani

SÖGULEGUR LEIÐANGUR UM HRINGVEGINN Þá Ómar og Einar mun ekki skorta 
umræðuefnin á hinni löngu leið, Ómar er lexíkon í íþróttasögunni og Vilhjálmur 
Einarsson, faðir Einars, er einmitt silfurhafi frá Ólympíuleikunum í Melbourne 1956.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þórhallur Skúlason tónlistar-
maður tók að sér að semja lag 
við kynningarmyndband fyrir 
Eve Online netleikinn. „Þetta er 
teknólag og ég hef verið að vinna 
að því undanfarnar tvær vikur. 
Það er verið að klára auglýsing-
una núna á næstu dögum og hún 
ætti væntanlega að fara í umferð 
í vikunni,“ segir Þórhallur. Hann 
segir þetta vera í fyrsta sinn sem 
hann vinni að tónlist fyrir CCP 
tölvufyrirtækið, en hann hefur 
samið tónlist fyrir ýmis önnur 
fyrirtæki í gegnum tíðina. „Ég 
hef unnið mikið við að semja tón-
list fyrir auglýsingar, meðal ann-
ars fyrir fyrirtæki eins og Gener-
al Motors, lyfjafyrirtækið Pfizer 
og bandaríska símafyrirtækið 
Verizon. Það er mjög skemmti-
leg vinna, skemmtilegasta vinna 
sem ég get hugsað mér að starfa 
við. Fyrir mér er þetta eins og 
að fara í góðan skóla, maður 
er kannski beðinn um að gera 

ákveðna tegund af popplagi sem 
maður hefur aldrei gert áður og 
þá þarf maður að leggjast í smá 
rannsóknarvinnu og skila laginu 

svo af sér alveg eins og viðskipta-
vinurinn vill hafa það,“ segir Þór-
hallur að lokum. 
 - sm

Semur teknólag fyrir CCP

VINNAN SKEMMTILEG Þórhallur segir vinnu sína vera eins og góðan skóla, hann læri 
eitthvað nýtt á hverjum degi.  

„Þetta er fyrsti íslenski elgurinn, elgur 
fólksins og ég mun ekki selja hann 
nokkrum. Einhverjir munu halda að ég 
sé snargeðveikur. En ég vona að flestir 
hafi ánægju af þessu. Ég trúi því að 
ef við einbeitum okkur bara að slæmu 
hliðum tilverunnar endum við í víta-
hring. Til að brjótast úr vítahringnum 
er best að sjá eitthvað skemmtilegt,“ 
segir Mikael Hakkarainen. Hann lagði 
af stað í gær í ferð um landið með elg 
sem hann hefur byggt. „Ég vona að 
fólk brosi þegar það sér þetta. Sumir 
halda því fram að listin geti ekki bjarg-
að heiminum, en ég trúi því að það sé 
hægt.“ 

Mikael er fæddur í Finnlandi en 
alinn upp í Svíþjóð. Hann kom fyrst 
til Íslands fyrir fjórum árum þegar 
hann heimsótti norska málarann Odd 

Nerdrum. „Ég hef komið nokkrum 
sinnum til Íslands og fékk þá hugmynd 
í Stokkhólmi að byggja elg og gefa 
íslensku þjóðinni hann. Það eru engir 
elgir á íslandi, en við ætlum að breyta 
því.“

Hann segir elginn dularfullt dýr og 
því er aldrei að vita hvert hann fer. 
Hann rati jafnvel inn á Norðurland 
og Austfirði þegar líða tekur á sum-
arið, þó förinni sé heitið til Hafnar að 
sinni. Teknar verða myndir af elgnum í 
íslenskri náttúru, auk þess sem stoppað 
verður í bæjarfélögunum á leiðinni. 

„Í Svíþjóð hló fólk að mér og sagði að 
það væru engir elgir á Íslandi. Ég svar-
aði að það væri einmitt málið. Af hverju 
ætti ég að sýna fólki eitthvað sem það 
þekkir? Maður ferðast ekki um Ísland 
og sýnir fólki íslenska hestinn.“  - kbs

Færir íslensku þjóðinni elginn

VEISTU  SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 

 1.  Samsung.

 2.  327 milljónir manna.

 3.  Halmstad.

HEFUR SIG TIL FLUGS Íslenski elgurinn er á ferð á flugi um landið 
fyrir tilstilli Hakkarainens. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Opið virka daga kl. 8:00 til 17:00
www.velaland.is

VESTURLANDSVEGUR

VAGNHÖFÐI
VÉLALAND

HÚSGAGNA-
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Vélaland - VAGNHÖFÐA 21 
Sími 577-4500

Vélaland sérhæfir sig í tímareimum. 
Komdu í Vélaland og fáðu ráðgjöf um skiptingu 
á tímareim. Vélaland skiptir fljótt og vel um 
tímareimina fyrir þig, á föstu verði.

Fáðu ráðgjöf um tímareimaskipti

Er tímareimin komin á tíma?
Fast verð hjá Vélalandi

Skoðaðu fast verð hjá Vélalandi. Hringdu 
núna í síma 577-4500 og pantaðu tíma.
Verðdæmi um tímareimaskipti:
Nissan Patrol 2,8 dísil Árgerð 1992-2000
Heildarverð, varahlutur og vinna: 49.088 kr.

Toyota Land Cruiser 90 3,0TD Árgerð 1997-2002
Heildarverð, varahlutur og vinna: 36.925 kr.

Toyota Corolla 1,6 bensín     Árgerð 1997-2001
Heildarverð, varahlutur og vinna: 35.987 kr.

VW Golf 1,6AEE bensín Árgerð 1997-2006
Heildarverð, varahlutur og vinna: 46.774 kr.

Ford Focus 1,6 bensín Árgerð 1998-2005
Heildarverð, varahlutur og vinna: 38.948 kr.

Sjáðu hvar við erum. Hringdu núna í síma 
577-4500 og pantaðu tíma.
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Okkur hjá Icelandair er það sérstakt ánægjuefni 
að tilkynna að í dag hefst áætlunarflug til nýs 
áfangastaðar, Seattle á Kyrrahafsströnd Banda-
ríkjanna. Flogið verður fjórum sinnum í viku, 
á mánudögum, miðvikudögum, föstudögum og 
laugardögum, farið í loftið frá Keflavík kl. 17:00 
og lent í Seattle kl. 16:45 að staðartíma.

NÝIR NÁGRANNAR, NÝ UPPLIFUN
Í Seattle bjóðast frábærir ferðamöguleikar, 
heimsborgarævintýri og stórkostleg náttúrufegurð í 
Washington, „sígræna ríkinu“.

VELKOMIN TIL SEATTLE

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

FYRSTA ÁÆTLUNARFLUG 
ICELANDAIR TIL SEATTLE 
KL. 17:00 Í DAG, 22. JÚLÍ, 2009 

FARÞEGAR TIL SEATTLE
ERU VINSAMLEGAST BEÐNIR

AÐ GANGA UM BORÐ
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

4.03 13.34 23.03
3.24 13.19 23.11

Í dag er miðvikudagurinn 22. júlí 
2009, 203. dagur ársins. 

Vörður og gamlar þjóð leiðir 
þykja mér afar áhugaverð 

fyrir bæri. Þá á ég við fornar vörð-
ur sem einfölduðu forfeðrum okkar 
för sína um veglaust og viðsjár-
vert landslag en ekki steinahrúgur 
sem ferðamenn reisa án nokkurrar 
ástæðu. Síðarnefndu vörðurnar 
þykja mér reyndar álíka óspenn-
andi fyrirbæri og mér þykja þær 
fyrrnefndu heillandi. Þessi fornu 
samgöngutæki Íslendinga þykja 
mér reyndar afar vanmetnar ger-
semar.  

HÉR á landi eru ekki mörg gömul 
mannvirki en þær sögur sem finna 
má í landslaginu eru þeim mun 
fleiri og litríkari. Vörðurnar sýna 
hvaða leið þótti öruggast að fara og 
sátt ríkti um að væri greið færust 
og öruggust. Fari maður eftir 
þeirri leið sem þær liggja getur 
maður farið í fótspor forfeðranna 
í bókstaflegum skilningi og aukið 
skilning sinn á landinu til mikilla 
muna. 

VEGNA þessa áhuga þótti mér 
mikið happ að rekast á mann fyrir 
skemmstu við Keflavík þar sem 
ég stóð og dáðist að fagurri vörðu. 
Karlinn sagði þessa vörðu heita 
Prestavörðu, nefnda eftir séra Sig-
urði Sívertsen sem þurfti að haf-
ast við hana í ofsaveðri árið 1876. 
Nokkru seinna gúgglaði ég nafnið 
og örnefnið og sá að sögunnar 
hafði verið getið í predikun við 
Keflavíkurkirkju en þar segir að 
það hafi orðið klerknum til lífs að 
halda þar kyrru fyrir og spara ork-
una í stað þess að rembast áfram 
stefnulaust í blindbyl og ófærð. 

VIÐ frásögnina dæsti ég og sagði, 
já þessarar sögu er vert að minn-
ast nú; en í námunda við mig var 
kveikt á sjónvarpi þar sem heyra 
mátti þingmenn, sem nær allir 
ofnotuðu orðið vegferð, gera grein 
fyrir atkvæði sínu um hvort ganga 
ætti til tvöfaldrar þjóðaratkvæða-
greiðslu um Evrópusambandið. 
Ég sá fyrir mér að hægt væri að 
ímynda sér staðinn þar sem prest-
urinn leitaði skjóls sem myndlík-
ingu fyrir skjól sem gæti fengist 
af Evrópusambandinu, að íslenskir 
ráðamenn myndu kannski hætta að 
eigra um stefnulaust. Félagi minn 
æstist þó allur upp við að heyra 
þann skilning á sögunni og sagði að 
það að leggja út í aðildar viðræður 
nú væri mun líkara því að leggja 
út í storminn í stað þess að hvíl-
ast.  Þótti mér sú yfirfærsla á sög-
unni álíka rétt og mín. Hins vegar 
varð ég að bæta við að presturinn 
hefði svo sannarlega ekki komist 
til byggða hefði hann ákveðið að 
yfirgefa aldrei aftur staðinn þar 
sem hann hafðist fyrst við í fár-
viðrinu. 

Vörður

BAKÞANKAR
Karenar D. 
Kjartansdóttur

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára.
Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

Hvar er þín auglýsing?
34%

74%
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