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Hjónin í ElektruNana Alfredsdóttir og Dísa Hreiðarsdóttir kynntust í gegnum tónlistina 

fyrir fimm árum. Þær hafa verið giftar í þrjú ár og eru saman í rokkband-

inu Elektru þar sem Nana er aðalsöngkonan en Dísa spilar á trommurLÆRÐI

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

„Þetta er uppáhaldskakan mín og það er rosalega auðvelt að gera hana. Hún er þægileg og mjög góð,“ segir Gyða Lóa Ólafsdóttir, sem vinnur í blómabúð í sumar, um Oreo-ostaköku sem hún útbýr. „Hún er eins auðveld og hún geturÉg hr i

Finnst gaman að bakaGyða Lóa Ólafsdóttir er liðtæk í eldhúsinu og finnst gaman að elda og baka. Hún leitar oft að uppskriftum 

á netinu og hefur fundið margar misgóðar. Hún gefur Fréttablaðinu eina af sínum uppáhaldsuppskriftum.

Gyða Lóa gerir kökuna gjarnan fyrir vinkonur sínar sem biðja hana oft að baka. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1 pakki Royal-vanillubúð-ingur
1 b

Oreo-ostakaka að hætti Gyðu LóuEinföld og fljótleg

ASIAN MATVÖRUMARKAÐUR  býður upp á 
matreiðslunámskeið þar sem áhersla er lögð á ódýra 
matargerð, indverskan mat og sushi. Gögn og upp-
skriftir fylgja. Nánari upplýsingar á www.greenapple.is.

6.890 kr.

4ra rétta tilboðog nýr A la Carte

Gjafabréf PerlunnarGóð tækifærisgjöf!

Hægt er að panta 4ra rétta seðilinn 
með sérvöldu víni með hverjum rétti:  10.990 kr.

Barolo „Ornato“ 2004 | Ítalía.Chablis Grand Cru ,,Les Clos” 2005

Glas af eðalvíni

· Reykt önd með fíkjum, valhnetum og rauðvínsgljáa ·
· Humarsúpa rjómalöguð með grilluðum humarhölum ·· Lambahryggur með lambaskanka og rósmarínsósu ·* E Ð A  *· Fiskur dagsins útfærður af matreiðslumönnum Perlunnar ·· Skyr “Tonka crème brûlée” með karamelluís ·
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VEÐRIÐ Í DAG

GYÐA LÓA ÓLAFSDÓTTIR

Á uppskrift að góm-
sætri Oreo-ostaköku
• matur • tíska

            Í MIÐJU BLAÐSINS

Vestmannaeyjar 
einstakar
Guðjón Ármann Eyj-

ólfsson skrifar Árbók 
Ferðafélags 
Íslands 2009. 

TÍMAMÓT 20

Stend á öxlum risa
Örn Úlfar Sævarsson 

er nýtt andlit í stétt 
dómara í Gettu 

betur.
FÓLK 34

Tempur 
– 15 ár á Íslandi 

Frábær 
afmælistilboð í júlí

OPNUNARHÁTÍÐ 
Á SMÁRATORGI Á 
LAUGARDAGINN

EFNAHAGSMÁL Lán frá Bretlandi og 
Hollandi vegna Icesave eru á hag-
stæðari kjörum en lán frá Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum (AGS) og lán 
frá vinaþjóðum Íslendinga, þar 
með talið Norðurlöndunum. Þetta 
kemur fram í minnisblaði Seðla-
bankans sem unnið er að beiðni 
fjárlaganefndar og verður lagt 
fyrir hana í dag.

Lánið frá vinaþjóðunum nemur 
tæpum 1,8 milljörðum evra. Láns-
tíminn er tólf ár og þar af eru 
fimm fyrstu án afborgana. Grunn-
vextir eru breytilegir libor-vext-
ir, en álag ofan á þá nemur 275 
punktum. Samkvæmt útreikning-

um Seðlabankans jafngilda vext-
irnir 6,57 prósenta föstum vöxtum 
í sjö ár.

Hið sama gildir um lán AGS, 
sem nema um 850 milljónum 
Bandaríkjadala. Lánstíminn er 
sjö ár, þar af eru fyrstu þrjú án 
afborgana. Fljótandi vextir eru á 
láninu sem ber 275 punkta álag. 
Samkvæmt Seðlabankanum eru 
umreiknaðir fastir vextir á svip-
uðum slóðum og á láni AGS; 6,57 
prósent.

Bretar og Hollendingar hafa 
boðið Íslendingum 640 milljarða 
króna lán vegna Icesave. Þó verður 
að geta þess að sú tala getur breyst 

miðað við endurheimtur á eignum 
Landsbankans ytra. Lánstíminn 
er 15 ár og þar af eru fyrstu sjö í 
skjóli, án afborgana.

Lánið bera 4,29 prósenta grunn-
vexti, svokallaða Cirr-vexti, og 
ofan á það leggst 125 punkta álag. 
Samtals vaxtaálag er því 5,55 pró-
sent, umtalsvert lægra en á hinum 
lánunum. Í minnisblaðinu kemur 
fram að frá því að samningurinn 
var undirritaður hafi Cirr-vextir 
hækkað um 25 punkta, eru nú í 4,54 
prósentum. Þá sé það mat Seðla-
banka Evrópu að langtímavextir 
muni hækka hratt vegna mikillar 
útgáfu á ríkisskuldabréfum.

Þau lánakjör sem Parísarklúbb-
urinn svokallaði, en til hans geta 
gjaldþrota ríki leitað, býður upp 
á, eru einnig verri en lánakjör á 
Icesave-lánum, að mati bankans. 
Helgast það af því að punktaálag-
ið þar er 150, en ekki 125 eins og 
í því láni.

Fjárlaganefnd ræðir minnis-
blaðið á fundi sínum í dag. Þing-
fundir falla niður alla næstu 
viku til þess að unnt sé að ræða 
málið frekar í nefndum og ná um 
það samstöðu. Stefnt er að því að 
málið verði síðan tekið til annarr-
ar umræðu eftir verslunarmanna-
helgi. - kóp

Lán vegna Icesave eru á 
hagstæðustu kjörunum
Lánakjör sem Bretar og Hollendingar bjóða Íslendingum vegna Icesave eru hagstæðari en á öðrum lánum 
sem Íslendingar hafa tekið frá bankahruninu. Þau eru á betri kjörum en aðstoð frá Parísarklúbbnum. 
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ÚRKOMA NYRÐRA   Í dag verður 
norðan strekkingur vestan til, 
annars hæg breytileg átt. Bjart með 
köflum syðra en rigning eða skúrir á 
Vestfjörðum, norðan til og austan. 
Hiti 7-14 stig, mildast syðst.

VEÐUR 4

Réttindi og réttar 
greiðslur lífeyris
„Brýnt er að nota góðæri til 
umbóta en það er enn brýnna að 
huga að nýjum leiðum til að styrkja 
velferðarkerfið, þegar á móti blæs“, 
skrifar Sigríður Lillý Baldursdóttir. 

Í DAG 16

LÖGREGLUMÁL Tveir menn um tví-
tugt voru í gær úrskurðaðir í 
gæsluvarðhald grunaðir um stór-
felld fjársvik og skjalafals. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
nema svikin minnst 50 milljónum 
króna.

Tvímenningarnir eru taldir 
hafa blekkt Fyrirtækjaskrá með 
því að hafa, með fölsuðum skjöl-

um, tekið yfir hlutafélög og skipt 
út stjórnum þeirra og prókúru-
höfum, og síðan haft af félögun-
um fé. 

Þá hafi þeir jafnframt blekkt 
Íbúðalánasjóð með því að selja 
eignir í eigu félaganna til ein-
staklinga sem ekki eru til og tekið 
há lán fyrir kaupunum sem þeir 
síðan stungu undan.

Svikin áttu sér stað á síðustu 
vikum og mennirnir voru síðan 
handteknir á miðvikudag. Minnst 
tveir aðrir menn á sama reki 
munu vera viðriðnir málið.

Guðmundur Bjarnason, forstjóri 
Íbúðalánasjóðs, segir starfsmenn 
sína ekki hafa orðið vara við neitt 
grunsamlegt þegar sjóðurinn var 
blekktur. - sh / sjá síðu 4

Tveir menn um tvítugt í gæsluvarðhaldi grunaðir um falsanir, blekkingar og svik:

Grunaðir um tugmilljónasvik

Evrópudeild 
UEFA
KR komst áfram eftir 
jafntefli í Grikklandi 
en Fram tapaði og 
sat eftir.

ÍÞRÓTTIR 30

UNDIRBÚNINGUR FYRIR HEIMSMEISTARAMÓT  Dýralæknarnir Björgvin Þórisson og dr. Susan Braun skoða Ester frá Hólum ásamt 
knapanum Sigursteini Sumarliðasyni. Heimsmeistaramót íslenska hestsins fer fram í Sviss dagana 3. til 9. ágúst næstkomandi. 
Landslið Íslands sem heldur á mótið er skipað nítján einstaklingum, þar af eru fjórir núverandi heimsmeistarar sem freista þess 
að verja titla sína.    FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FÖSTUDAGUR

Hjónin Nana og 
Dísa kynntust í 
hljómsveit
FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

GALAPAGOS  Í tæp hundrað ár 
hefur skjaldbakan Einmana-
Georg, eða Lonesome George, 
lítinn áhuga haft á samkvæmis-
lífi, hvað þá föðurhlutverkinu. 
Hafa vísindamenn haft nokkr-
ar áhyggjur af þessu enda Ein-
mana-Georg af afar sjaldgæfri 
risaskjaldbökutegund og raunar 
talinn síðasta skjaldbaka sinnar 
tegundar í heiminum. 

Dýragarðsverðir í Galapa-
gos-þjóðgarðinum, þar sem hin 
tí ræða skjaldbaka heldur til, 
urðu því ákaflega glaðir á dög-
unum þegar í ljós kom að karlinn 
hafði gert sér dælt við kvenkyns 
skjaldböku í garðinum, sem nú 
hefur verpt fjórum eggjum.

Óljóst er á þessari stundu 
hvort varpið heppnist en ef svo 
fer mun Einmana-Georg eignast 
sín fyrstu afkvæmi í nóvember 
á þessu ári og mun þá hin aldna 
skjaldbaka fá nægan félagsskap. 
 - bþa

Skjaldbakan Einmana-Georg: 

100 ára og loks 
að verða pabbi
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Katrín, fá siðblindir engan 
afslátt?

„Nei, þeir fá aukaálag.“

Öryrkjar, þar á meðal heyrnarskertir og 
lögblindir, þurfa að greiða fullan nefskatt 
fyrir RÚV. Áður fengu þeir afslátt. Katrín 
Jakobsdóttir er menntamálaráðherra.

EFNAHAGSMÁL Íslendingar þurfa að 
greiða tveggja milljarða lögfræði-
kostnað Breta vegna Ice save-
málsins. Þetta fullyrti lögmaður-
inn Ragnar H. Hall á málstofu um 
álitaefni varðandi Icesave-sam-
komulagið í 
Háskóla Íslands 
í gær.

Erindi Ragn-
ars bar yfir-
skriftina „Ætlar 
íslenska ríkið 
að lögfesta víð-
tækari ábyrgð 
en því ber?“ 
og hvatti hann 
meðal annars 
til þess að sérstakir uppgjörs-
samningar, þar sem meðal annars 
er kveðið á um þennan lögfræði-
kostnað, yrðu gerðir opinberir.  - sh

Lögmaðurinn Ragnar Hall:

Segir Ísland 
borga lögfræði-
kostnað Breta

RAGNAR HALL

HEILBRIGÐISMÁL Heilbrigðisstofnun 
Suðurlands hefur beint þeim til-
mælum til fólks með inflúensuein-

kenni að koma 
ekki á heilsu-
gæslu heldur 
hringja í stofn-
unina. Þetta er 
gert af tillits-
semi við þá sem 
leita á heilsu-
gæsluna en eru 
ekki með ein-
kenni inflúensu. 

Haraldur 
Briem sóttvarnalæknir segir að 
misjafnt sé hvernig staðið sé að 
málum á hverjum stað. „Við látum 
það í hendur manna á hverjum 
stað að skipuleggja þetta.“ 

Haraldur segir að mikill fjöldi 
sýna hafi borist á miðvikudag og 
verið sé að vinna úr þeim. Til-
kynningar er að vænta í dag og 
má búast við að svínaflensutilfell-
um hafi fjölgað nokkuð.  - þeb

Fólk með flensueinkenni: 

Komi ekki á 
heilsugæsluna

ENGLAND Af ótta við svína-
flensusmit hefur erkibiskupinn 
af Canterbury og York í Englandi 
farið þess á leit við allar kirkjur 
í landinu að messuvín verði ekki 
veitt kirkjugestum úr sama kal-
eiknum eða bikarnum. 

Erkibiskupinn segist hafa gert 
þessa ráðstöfun að beiðni breskra 
heilbrigðisyfirvalda. Vilji kirkju-
gestir fara í altarisgöngu og 
neyta messuvíns verði gerðar 
viðhlítandi ráðstafanir.

Á einni viku hefur fjöldi smit-
aðra Englendinga tvöfaldast.

Talið er að um hundrað þúsund 
séu smituð af svínaflensu og eru 
börn undir fjórtán ára aldri við-
kvæmust fyrir smiti. Alls hafa 
26 látist í Englandi af völdum 
svínaflensu.  - th

Enska biskupakirkjan:

Óttast að kvöl 
fylgi kaleiknum

KÍNA, AP Pör á barneignaraldri, 
búsett í Sjanghæ í Kína, hafa und-
anfarið fengið fulltrúa frá borg-
aryfirvöldum í heimsókn. Erind-
ið hefur verið að hvetja fólk til 
að eignast tvö börn frekar en 
eitt, þrátt fyrir þá opinberu en 
umdeildu stefnu að pör megi aðeins 
eignast eitt barn.

Tilefnið er ört hækkandi með-
alaldur borgarbúa, sem veldur því 
að brátt þarf fleira yngra fólk til 
að standa undir lífeyrisgreiðsl-
um til aldraðra og öðrum kostnaði 
sem fylgir hinni breyttu aldurs-
dreifingu.

Á vefsíðu borgaryfirvalda er 
hins vegar skýrt tekið fram að 

þessi herferð, sem nú stendur yfir, 
feli ekki í sér neina breytingu á 
hinni almennu reglu, að hvert 
par megi aðeins eignast eitt barn. 

Aðeins sé verið að upplýsa fólk um 
þær fjölmörgu undantekningar, 
sem þegar eru fyrir hendi.

Þessar undantekningar ná meðal 
annars til fólks, sem tilheyrir ein-
hverjum þeim fjölmörgu þjóðum 
og þjóðabrotum sem eru í minni-
hluta í Kína. Einnig eru undantekn-
ingar fyrir pör í sveitum landsins 
og fráskilið fólk, sem hefur gifst 
aftur. Enn fremur mega tveir ein-
staklingar, sem báðir eru einka-
barn foreldra sinna, eignast fleiri 
en eitt barn saman. Þá hafa fatl-
aðir einstaklingar, sem eiga erf-
itt með að sjá sér farborða, einn-
ig fengið undanþágur frá þessari 
stefnu. - gb

Hækkandi meðalaldur í Kína veldur áherslubreytingum:

Kínversk pör hvött til barneigna

BARN Í SJANGHÆ Borgaryfirvöld segja 
hina umdeildu einbirnisstefnu enn í 
fullu gildi, en vilja vekja athygli á undan-
þágum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ALÞINGI Áformað er að ríkissjóð-
ur festi kaup á hluta þeirra lista-
verka sem eru í eigu Kaupþings 
og Íslandsbanka. Er þar eink-
um horft til verka sem teljast til 
þjóðargersema eða hafa mikil-
vægt listrænt gildi. 

Álfheiður Ingadóttir, VG, 
spurði á Alþingi í gær Katrínu 
Jakobsdóttur menntamálaráð-
herra hvað liði þeim málum. Upp-
lýsti Katrín að bráðabirgðamat á 
listaverkasöfnunum lægi fyrir og 
jafnframt að fjármálaráðherra 
hefði rætt við formenn skila-
nefnda bankanna tveggja um að 
ríkið keypti tiltekin verk. 

 - bþs 

Listaverk í eigu ríkisbankanna:

Ríkið kaupir 
mikilvæg verk

ALÞINGI Stjórnarliðar gera sér enn 
vonir um að Alþingi samþykki rík-
isábyrgð Icesave-samninganna á 
því þingi sem nú stendur. Ekkert 
verður þingað í næstu viku, heldur 
málið unnið í nefndum, til að reyna 
að ná þverpólitísku samkomulagi 
um málið. Þetta var ákveðið á 
fundum forseta Alþingis með for-
mönnum og þingflokksformönnum 
í gærkvöldi.

Innan fjárlaganefndar og fjár-
málaráðuneytisins er unnið að því 
hörðum höndum að mæta þeim 
kröfum og ábendingum sem fram 
hafa komið, innan þings og utan, 
til að ná sem breiðastri sátt um 
málið.

Enn er það endurskoðunar-
ákvæðið sem mest fer fyrir. Heim-
ildir Fréttablaðsins herma að í 
frumvarpið verði sett krafa um að 
Íslendingar geti tekið samningana 
upp að nýju ef ástand efnahags-
mála fer til verri vegar. Verið sé 
að teikna upp þær aðstæður sem 
krefjist þess að sest verði aftur að 
samningum.

Þar er meðal annars horft til 
endurheimtuhlutfalls af eignum 
Landsbankans; gera verði ráð fyrir 
að ef minna heimtist af þeim verði 
að semja að nýju. Þá eru tíundað-
ar mikilvægar breytur í hagkerf-
inu sem geta haft sömu áhrif. Ekki 
eru fastar tölur nefndar í þeim 
efnum, samkvæmt heimildum 
blaðsins, heldur horft til hluta sem 
saman geti haft breytingar til verri 
vegar.

Engin vissa er fyrir því að Hol-
lendingar og Bretar sætti sig við 
fyrirvara Alþingis, en einn heim-
ildarmanna blaðsins orðaði það 

þannig að gengið yrði eins langt 
og menn teldu óhætt og látið reyna 
á það.

Enn er reynt að ná samstöðu um 
málið með stjórnarandstöðunni. 
Stjórnarliðar vonast enn til að ein-
hverjir sjálfstæðismenn verði þeim 
sammála um að meiri hagsmunir 
liggi í að samþykkja samninginn til 
að liðka fyrir erlendum lántökum. 

Það er hins vegar ekki ein-
ing í stjórnarliðinu sjálfu og þau 
Ögmundur Jónasson, Guðfríður 
Lilja Grétarsdóttir og Lilja Mós-
esdóttir hafa verið gagnrýnust á 
málið. Fréttablaðið hefur fyrir því 

heimildir að verði fyrirvararnir 
nógu sterkir í frumvarpinu muni 
einhver þeirra styðja það og heim-
ildarmenn blaðsins voru bjartsýnir 
á að svo færi.

Frestun þingfunda bendir til 
þess að grundvöllur sé fyrir sam-
komulagi um málið þvert á flokka. 
Ljóst er þó að til þess að svo verði 
þurfa fyrirvararnir að vera afger-
andi.

Líkt og Fréttablaðið greindi frá í 
gær hefur stjórnarandstaðan boðað 
málþóf, en náist samstaða í nefnd-
inni mun trauðla koma til þess.

 - kóp, bþs

Válisti um forsendur 
Icesave í farvatninu
Íslensk stjórnvöld ætla að áskilja sér rétt til að taka upp Icesave-samningana ef 
greiðsluforsendur breytast. Breytur í hagkerfinu og slæmar heimtur af eigum 
Landsbankans verða tilteknar. Reynt er að ná þverpólitískri sátt um málið.

ALÞINGI Búast má við að önnur 
umræða um Icesave-samkomu-
lagið hefjist á Alþingi í fyrsta lagi 
á miðvikudeginum eftir verslun-
armannahelgi. Þetta er mat Ástu 
Ragnheiðar Jóhannesdóttur, for-
seta Alþingis.

Samkomulag náðist um það á 
fundum með formönnum og þing-
flokksformönnum flokkanna í 
gærkvöldi að taka hlé frá þing-
fundum alla næstu viku og verja 
þeim dögum í umræðu þingnefnda 
um Icesave-málið. Meðal annars á 
að bíða álits frá Hagfræðistofnun 
Háskóla Íslands á málinu.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins á meðal annars að freista 
þess í vikunni að ná þverpólitískri 
samstöðu um málið.

Ásta Ragnheiður segir að sam-
komulag hafi náðst um að ljúka í 
dag þeim málum sem fyrir þing-

inu liggja, og að á þriðjudegi eftir 
verslunarmannahelgi verði síðan 
önnur mál afgreidd svo að á mið-
vikudeginum standi ekkert út af 
nema Icesave-málið. 

Óvíst er þó hversu langan tíma 
sú umræða mun taka, og hefur 
stjórnarandstaðan meðal annars 
boðað mögulegt málþóf. „Ef það 
gengur þokkalega að ræða það mál 
og klára það, þá geri ég ráð fyrir 

að það verði ekki septemberþing,“ 
segir Ásta Ragnheiður.

Jóhanna Sigurðardóttir forsæt-
isráðherra sagðist á Alþingi í gær 
telja heppilegast að Icesave-málið 
hefði hlotið samþykkt þingsins 
fyrir frídag verslunarmanna hinn 
3. ágúst, þegar Alþjóðagjaldeyris-
sjóðurinn (AGS) skilar mati sínu á 
framfylgni efnahagsáætlunar hans 
og Íslands. Nú er ljóst að það mun 
ekki ganga eftir, enda kemur þing 
ekki saman eftir nefndarvinnuna 
fyrr en eftir þann dag. 

Jóhanna sagði jafnframt að 
þingið ætti að fá þann tíma sem 
það þyrfti til verksins. Ekki lægi 
skýrt fyrir hvaða áhrif seinkun 
gæti haft á til dæmis samstarfið 
við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, lán-
veitingar frá Norðurlöndunum og 
endurreisn bankanna; það yrði þá 
að koma í ljós.  - sh, - bþs

Önnur umræða um Icesave-málið fer fram eftir verslunarmannahelgi: 

Hlé á þingfundum vegna Icesave

ÞUNGT HUGSI Þingmenn hafa verið þungt hugsi síðustu daga enda mörg stórmálin 
borið á þeirra borð. Reiknað er með að frumvarp um ríkisábyrgð vegna Icesave komi 
úr nefnd á mánudag og til annarrar umræðu í þinginu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

JÓHANNA 
SIGURÐARDÓTTIR

ÁSTA R. 
JÓHANNESDÓTTIR

BANDARÍKIN, AP Ónafngreindur 
fulltrúi Bandarísku leyniþjón-
ustunnar segist telja að Saad Bin 
Laden, sonur Osama, sé látinn. 

Saad, sem var tæplega þrítug-
ur, var ekki háttsettur í Al-Kaída. 
Hann var fyrst og fremst þekkt-
ur vegna ættartengsla sinna. 
Leyniþjónustumaðurinn ónafn-
greindi telur að Saad hafi látist í 
loftskeytaárás Bandaríkjahers í 
Pakistan fyrr á þessu ári. Hann 
gat ekki nefnt nákvæmlega hve-
nær eða hvar árásin var gerð.

Ekki er vitað hvort Osama hafi 
verið á svipuðum slóðum og loft-
skeytaárásin var gerð. Talið er að 
Osama sé í felum í fjöllunum við 
landamæri Pakistans og Afgan-
istans.  - th

Bandaríska leyniþjónustan:

Sonur Bin Lad-
en talinn af

HARALDUR BRIEM

SPURNING DAGSINS
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BREYTILEIKI UM 
HELGINA  
Í dag verður skúraloft 
yfi r norðurhelmingi 
landsins en syðra 
verður yfi rleitt þurrt 
og bjart með köfl um. 
Á morgun er hætt við 
smáskúrum á víð og 
dreif, einkum norðan 
og vestan til en 
nokkuð bjart eystra 
og köfl ótt syðra. Á 
sunnudag er að sjá 
vaxandi austanátt 
með rigningu sunnan 
og austan til, annars 
þurrt og nokkuð bjart.     

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

STJÓRNMÁL „Það er engum blöðum um það að fletta 
að Svíar eru mjög kappsfullir í stuðningi við okkur 
og þeim kappsmál að undir forystu þeirra hefjist 
aðildarferli Íslands,“ segir Össur Skarphéðinsson 
utanríkisráðherra.

Í gær afhenti hann Carl Bildt, utanríkisráðherra 
Svíþjóðar, formlega umsókn Íslands um Evrópu-
sambandsaðild. Að því búnu snæddu þeir hádegis-
verð ásamt fimm öðrum sænskum ráðherrum. 

Aðildarumsóknin verður lögð fyrir fund utanrík-
isráðherra Evrópusambandsríkjanna á mánudag. 
Þarf hún að hljóta náð fyrir augum allra ríkjanna 27 
til að komast í hefðbundið, formlegt ferli innan sam-
bandsins. Utanríkisráðherra Hollands hefur sagt að 
umsóknarferlið kunni að tefjast, veiti Alþingi ekki 
Icesave-samningnum brautargengi. Carl Bildt sagði 
í gær málin tvö óskyld. Össur metur þá yfirlýsingu 
mjög mikilvæga og segir Svía og aðrar nánar vina-

þjóðir innan Evrópusambandsins róa að því öllum 
árum að koma í veg fyrir að upphaf aðildarferilsins 
verði torveldað.  - bþs

Utanríkisráðherra segir Svía kappsfulla í stuðningi við ESB-umsókn Íslands:  

Svíar styðja okkur heilshugar

SÓTT UM Utanríkisráðherrar Íslands og Svíþjóðar funduðu í 
Stokkhólmi í gærmorgun og snæddu saman hádegisverð.
 NORDICFOTOS/AFP

TOKYO, AP Nú geta starfsmenn 
japanska samgöngufyrirtækisins 
Keihlin Express Railway kann-
að hvort bros þeirra er nægi-
lega gott fyrir viðskiptavini fyr-
irtækisins. Fyrirtækið hefur 
komið upp hugbúnaði í tölvum á 
fimmtán af 72 stöðvum þar sem 
bros starfsmanna er metið og því 
gefin einkunn. 

Prófið er þó ekki nauðsynlegt 
og ætlað til að aðstoða starfs-
menn við að undirbúa sig áður en 
þeir taka á móti farþegum. Mark-
miðið með kerfinu er að gleðja 
einhverja þeirra 250 þúsund far-
þega sem nota kerfið daglega. 

 - bþa

Nýstárlegur hugbúnaður:

Japanskur 
brosmælir

MAKEDÓNÍA, AP Stækkunarstjóri 
Evrópusambandsins, Olli Rehn, 
segir að Makedóníu og Grikk-
landi gefist nú gott tækifæri á að 
leysa ágreining sem hefur staðið 
í átján ár allt frá því að Makedón-
ía varð sjálfstætt ríki. Viðræður 
hófust á ný á milli landanna fyrr 
í mánuðinum. 

Forsaga málsins er sú að land-
svæði innan Grikklands ber 
einnig heitið Makedónía og ótt-
ast Grikkir að landið Makedónía 
reyni að eigna sér svæðið. Grikk-
ir hafa hótað að hindra aðild 
Makedóníu að Evrópusamband-
inu breyti landið ekki um nafn. 

 - bþa

Langvinn deilumál:

Ágreiningur 
um landaheiti

KIRGISISTAN, AP Almazbek Atamb-
ajev, helsti leiðtogi stjórnar-
andstöðunnar í Kirgisistan, dró 
forsetaframboð sitt til baka í 
gær meðan kosningar stóðu yfir. 
Hann krafðist þess jafnframt að 
efnt verði til nýrra kosninga.

Hann sagði ekkert að marka 
kosningarnar í gær vegna víð-
tækrar atkvæðafölsunar og hót-
ana í garð kjósenda.

Kurmanbek Bakijev hefur 
verið forseti landsins síðan 2005 
og hafði lofað áframhaldandi 
stöðugleika í landinu. Kosning-
arnar hefðu getað fest í sessi lýð-
ræðisþróun í landinu. - gb

Frambjóðandi í Kirgisistan:

Dró framboð 
sitt til baka

LÖGREGLUMÁL Tveir ungir menn, fæddir 1989 
og 1990, voru handteknir í fyrradag grunaðir 
um stórfelld fjársvik og skjalafals. Þeir voru 
báðir úrskurðaðir í gæsluvarðhald í gær, 
annar til 28. júlí og hinn til 30. júlí.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins eru 
mennirnir tveir taldir hafa svikið tugi millj-

óna út úr hlutafélögum og 
Íbúðalánasjóði með stór-
felldum fölsunum.

Þeir munu hafa tekið yfir 
hlutafélög með því að til-
kynna um yfirtöku, breytta 
prókúruhafa og breytingar 
á stjórnum og þannig náð 
til sín fjármunum og öðrum 
verðmætum í eigu félag-
anna. Þessar tilkynning-
ar voru falsaðar og þannig 

blekktu mennirnir Fyrirtækjaskrá, sem 
samþykkti beiðnir mannanna.

Þá eru þeir jafnframt taldir hafa falsað 
kaupsamninga að fasteignum í eigu þessara 
félaga, selt þær á tilbúnar kennitölur og jafn-
framt tekið lán fyrir kaupunum hjá Íbúða-
lánasjóði á þessar tilbúnu kennitölur. Því fé 
hafi þeir svo stungið undan.

Samkvæmt heimildum blaðsins hefur kom-
ist upp um svik sem nema ríflega 50 milljón-
um króna, og er talið að sú tala gæti hækkað. 
Mennirnir tveir eiga mismikinn þátt í meint-
um brotum. Þá herma heimildir blaðsins 
einnig að minnst tveir menn til viðbótar, á 
svipuðum aldri, séu grunaðir um að hafa átt 
þátt í svikunum og að búast megi við því að 
þeir verði handteknir á næstunni.

Einar Tryggvason, fulltrúi hjá efnahags-
brotadeild Ríkislögreglustjóra, staðfestir 
að piltarnir tveir hafi verið handteknir og 
úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Hann vill að 
öðru leyti ekki tjá sig um málið og segir það 
á viðkvæmu stigi.

Guðmundur Bjarnason, forstjóri Íbúða-
lánasjóðs, segir sjóðnum hafa verið gerð 
grein fyrir því að mál af þessu tagi hafi 

verið kært til lögreglu. Hann þekki ekki til 
þess að öðru leyti en því að einhvers konar 
blekkingar hafi verið viðhafðar við sölu á 
íbúð og lántöku.

„Við uppgötvuðum ekki að þarna hefði 
verið misfarið með nokkuð því allt sem að 
okkur sneri virtist vera mjög eðlilegt,“ segir 
Guðmundur. Nú þurfi sjóðurinn að skoða til 
hvaða aðgerða hann þarf að grípa. „Við þurf-

um líklega að gera einhverjar kröfur á þá 
sem hafa náð út fjármunum, hvernig sem við 
gerum það,“ segir hann.

Jafnframt geti málið kallað á að starfs-
menn sjóðsins skoði gögn betur en hingað til 
hefur verið gert.

Mennirnir hafa báðir kært gæsluvarð-
haldsúrskurð héraðsdóms til Hæstaréttar.

 stigur@frettabladid.is

Ungir menn sviku milljóna-
tugi út úr Íbúðalánasjóði
Tveir ungir menn sitja í gæsluvarðhaldi grunaðir um að hafa með stórfelldum blekkingum haft minnst    
50 milljónir af hlutafélögum og Íbúðalánasjóði. „Virtist vera mjög eðlilegt,“ segir forstjóri Íbúðalánasjóðs.

GUÐMUNDUR 
BJARNASON

RÍKISLÖGREGLUSTJÓRI Þótt tvímenningarnir séu ungir að árum virðist þeim hafa tekist að blekkja opinberar stofn-
anir með flóknum hætti og svíkja út stórfé. Rannsókn málsins er á forræði efnahagsbrotadeildar Ríkislögreglustjóra.

BROSMÆLIR Japanskt fyrirtæki gefur 
starfsmönnum einkunn fyrir brosmildi.

GENGIÐ 23.07.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 126,26  126,86

 208,09  209,11

 179,31  180,31

 24,082  24,222

 20,111  20,229

 16,66  16,758

 1,336  1,3438

 196,61  197,79

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



SAMÞYKKT
Betri fyrir bakið

Skeifan 550-4110 , Kringlan 550-4130, Smáralind  550-4140, Korputorg 550-4135, Hafnarfjörður 550-4120, Selfoss 550-4190, Vestmannaeyjar 550-4180,
Egilsstaðir 550-4160, Akureyri 550-4150, Blönduós 452-4599, Ísafjörður 550-4170

EXPLORE    2009

EXPLORE    töskurnar eru til í mörgum tegundum og litum.

Bak töskunnar er létt og sterkt og 
taskan liggur þétt að
hryggnum og mjöðmum.
Mjúkir púðar á snertiflötum hlífa 
bakinu.

Tvær töskur í einni
og lyklakippa fylgir með.

Á hlið töskunnar er vasi fyrir 
drykkjarbrúsa.

Endurskinsrendur eru bæði að 
framan og aftan.

Íþróttataskan er fest á
allan hringinn svo að pokinn 
sveiflast ekki til og frá þegar 
hlaupið eða hjólað er.

Axlarólar eru breiðar og
bólstraðar og hægt er að stilla 
lengdina með einu handtaki.

Íþróttataskan er fest á
allan hringinn svo að pokinn 
sveifla
hlaupi

Axlarólar eru breiða
bólstraðar og hægt 
lengdina með einu h nar er létt og sterkt og

ur þétt að
og mjöðmum.
ar á snertiflötum hlífa

töskunnar er vasi fyrir
arbrúsa.

Endurskinsrendur eru bæði að 
framan og aftan.

Tvær töskur í einni
og lyklakippa fylgir 
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VIÐSKIPTI Kanadíska orkufyrir-
tækið Magma Energy Corporat-
ion hefur keypt 10,8 prósenta hlut 
í HS Orku af Geysi Green Energy 
(GGE). Fyrirtækið hefur áhuga á 
að eignast mun stærri hlut í HS 
Orku.

Eftir kaupin, sem gengið var frá 
í gær, á GGE um 55 prósenta hlut í 
HS Orku. Auk Magma Energy eru 
aðrir hluthafar Reykjanesbær, 
Hafnarfjarðarbær og Orkuveita 
Reykjavíkur, auk þess sem önnur 
sveitarfélög á Reykjanesi eiga lít-
inn hlut.

Kaupverðið er rúmir þrír millj-
arðar króna, en að auki áforma 
forsvarsmenn Magma Energy að 
leggja um tvo milljarða króna til 
viðbótar til fyrirtækisins í hluta-
fjáraukningu. Eftir þá hlutafjár-
aukningu fer hlutur GGE í 52 pró-
sent og hlutur Magma Energy í 16 
prósent.

„Þetta er fyrsta stóra fjárfest-
ingin í íslensku atvinnulífi eftir 
hrun bankanna,“ segir Ásgeir 
Margeirsson, forstjóri GGE. 

„Við teljum að Magma Energy 
sé mjög ákjósanlegur samstarfs-
aðili,“ segir Ásgeir. Fyrirtækin 
hyggja á frekara samstarf bæði 
hérlendis og erlendis.

Magma Energy ætlar sér stærri 
hlut í HS Orku, og hafa forsvars-
menn fyrirtækisins lýst áhuga á að 
kaupa hlut Orkuveitu Reykjavíkur 
og Hafnarfjarðarbæjar í fyrirtæk-
inu. Jafnframt er þó ljóst að áform 
GGE ganga út á að fyrirtækið haldi 
meirihluta í HS Orku.

Ásgeir segir stöðu GGE fara 
batnandi, en neitar því ekki að vet-
urinn hafi verið fyrirtækinu erf-
iður. Fyrirtækið hafi selt eignir, 
og í dag sé staðan sú að eignir séu 
meiri en skuldir.

„Með þessum samningi erum við 
að marka okkur stefnu inn í fram-
tíðina og út úr kreppunni,“ segir 
Ásgeir. „Þessi viðskipti styrkja 
stöðu Geysis, og leyfa okkur að 
snúa vörn í sókn.“

HS Orka áformar um 50 millj-
arða króna fjárfestingar á næstu 
sjö árum, segir Ásgeir. Bæði verði 
farið í hlutafjáraukningu og lán-
tökur vegna þeirra verkefna sem 
fram undan séu.

Við uppskiptingu Hitaveitu Suð-

urnesja urðu til tvö sjálfstæð fyr-
irtæki. HS veitur annast dreifingu 
á rafmagni og heitu og köldu vatni. 
HS Orka annast orkuframleiðslu 
og raforkusölu. 

Jarðvarmaauðlindirnar sem HS 
Orka nýtir eru í eigu Reykjanes-
bæjar, og leigir fyrirtækið aðgang 
að auðlindinni. Með kaupum á hlut 
í HS Orku verða því engar breyt-
ingar á eignarhaldi á auðlindum á 
Suðurnesjum.

 brjann@frettabladid.is

Fyrsta stóra fjárfest-
ingin eftir hrunið
Kanadískt orkufyrirtæki hefur keypt hlut í HS Orku af GGE á þrjá milljarða 
króna. Fyrirtækið vill stækka hlut sinn með kaupum af öðrum eigendum. 
Ákjósanlegur samstarfsaðili segir forstjóri GGE. Eignast ekki hlut í auðlindum.

UPPSKIPTING Með skiptingu Hitaveitu Suðurnesja í orku og veituhluta geta erlendir 
aðilar eignast hlut í orkuframleiðslunni án þes að auðlindir fylgi með í kaupunum, 
segir Ásgeir Margeirsson, forstjóri GGE. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VIÐSKIPTI Ólafur Jóhann Ólafsson 
mun hætta sem stjórnarformað-
ur Geysis Green Energy (GGE) og 
hverfa úr hluthafahópi fyrirtæk-
isins í kjölfar kaupa kanadíska 
orkufyrirtækisins Magma Energy 
Corporation á 10,8 prósenta hlut 
GGE í HS Orku.

„Mér líður miklu betur með 
fyrirtækið við þessi kaflaskil, en 
tel eðlilegt að ég stígi til hliðar. 
Ég mun áfram verða fyrirtækinu 
innan handar ef þess er óskað,“ 
segir Ólafur Jóhann. 

„Stjórnin hefur verið mjög sam-
stiga, svo það verða engar stórar 
breytingar þótt ég stígi til hlið-
ar.“

Spurður um ástæður þess að 
hann hætti afskiptum af fyrir-

tækinu á þessum tímapunkti segir 
Ólafur að verkefnið hafi tekið 
mikinn tíma, og hann sé raunar að 
draga sig út úr stjórnum ýmissa 
annarra fyrirtækja.

„Það hafa miklar breytingar 
orðið á síðastliðnu ári og fyrirtæk-
ið farið að snúa sér mjög að innan-
landsmarkaði. Ég held að það sé 
heppilegra að menn sem eru hér 
á landi að staðaldri séu þar innstu 
koppar í búri,“ segir Ólafur

„Ástæðan fyrir því að ég kom 
inn í þetta var áherslan á græna 
orku. Það er enn sama stóra málið 
og það var fyrir ári síðan að mann-
kynið finni sér hreinni orkugjafa 
en það reiðir sig á núna,“ segir 
Ólafur. Hann segir nauðsynlegt að 
fá meira fé til Íslands, og samn-

ingur um kaup Magma Energy á 
hlut í HS Orku sé skref í þá átt. 

 - bj

Breytingar á eignarhaldi og stjórnarformennsku GGE við sölu á hlut í HS Orku:

Ólafur Jóhann hverfur á braut

STAÐIÐ Í STRÖNGU Ólafur Jóhann 
Ólafsson (til vinstri) hefur staðið í 
ströngu ásamt Ásgeiri Margeirssyni, 
forstjóra GGE, við að rétta stöðu 
fyrirtækisins í kjölfar bankahrunsins.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR 

STJÓRNSÝSLA „Ég sé fram á að þetta sé tapað 
mál. Ég get ekki fengið þessum úrskurði 
hnekkt. Eina sem ég gæti fengið væru skaða-
bætur,“ segir Haukur Magnússon, eigandi 
Ávaxtabílsins. 

Í Fréttablaðinu í gær var sagt frá því að Rík-
iskaup, fyrir hönd Garðabæjar, tók tilboði Sæl-
keraveislna ehf. í útboði skólamáltíða í grunn-
skólum bæjarins. Ávaxtabíllinn var með lægsta 
tilboðið en því var ekki tekið vegna þess að fyr-
irtækið var með neikvætt eigið fé. 

„Um 80 prósent íslenskra fyrirtækja eru með 
neikvætt eigið fé. Fyrirtækið sem fékk þetta 
var stofnað í október 2008. Ég hefði alveg eins 
getað stofnað fyrirtæki í vor með 500 þúsund 
króna hlutafé og þannig sýnt fram á jákvætt 
eigið fé,“ segir Haukur.

Ávaxtabíllinn kærði ákvörðunina innan tíu 

daga, sem lögboðið er, til Kærunefndar útboðs-
mála. Kröfunni var hafnað þar sem fulltrúi 
Ríkiskaupa, sem kæran var send til á föstudegi, 
sagðist ekki hafa séð hana áður en hann skrif-
aði undir samning við Sælkeraveislur. Send var 
út tilkynning á laugardagsmorgninum að kom-
inn væri á samningur við Sælkeraveislur. „Það 
er ljóst að viljandi er verið að taka ekki eftir því 
að kæra sé komin í málinu,“ segir Haukur. 

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri Garðabæjar, 
segir bæinn hafa haldið sig við ráðleggingar frá 
Ríkiskaupum í einu og öllu. Guðrún Gunnars-
dóttir, verkefnastjóri hjá Ríkiskaupum, segir 
að í staðlaðri útboðslýsingu í þessu útboði í vor 
hafi verið skilyrði um jákvæða eiginfjárstöðu. 
Stuttu síðar var ákveðið að taka þetta ákvæði út 
úr skilmálum Ríkiskaupa. 

„Það kom hins vegar engin athugasemd frá 

bjóðendum varðandi þetta. Ef þeir hefðu gert 
athugasemd við þetta hefði það verið skoðað,“ 
segir Guðrún. - vsp

Skilyrði um jákvætt eigið fé í skilmálum Ríkiskaupa var fellt út stuttu eftir útboð skólamáltíða í Garðabæ:

Skrifaði undir daginn eftir kæruna

SJÁLANDSSKÓLI Bæjaryfirvöld í Garðabæ hafa samið 
við Sælkeraveisluna um skólamáltíðir fyrir grunnskóla 
bæjarins.

Á að hækka bílprófsaldurinn í 
átján ár?
Já 75%
Nei 25%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Finnst þér að blindir og heyrn-
arlausir eigi að greiða jafnháan 
skatt og aðrir til Ríkisútvarps-
ins?

Segðu skoðun þína á visir.is.

SPÁNN Fimm slökkviliðsmenn 
hafa látið lífið í baráttu við heift-
arlega skógarelda á norðaust-
anverðum Spáni. Fjórir þeirra 
létust á þriðjudag en sá fimmti 
í gær. 

Skógareldarnir hafa geisað í 
nokkra daga, en virtust í rénun á 
þriðjudag þegar hvassviðri efldi 
þá til muna. Nokkur hundruð 
hermenn hafa verið sendir á vett-
vang til að aðstoða slökkviliðið.

Á annað þúsund manns hafa 
þurft að yfirgefa heimili sín. 
Einnig hafa truflanir orðið á lest-
arsamgöngum. - gb

Skógareldar á Spáni:

Fimm slökkvi-
liðsmenn látnir

BARIST VIÐ ELDINN Eldarnir bárust einn-
ig yfir landamærin til Andorra, þar sem 
þessi mynd er tekin. NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL Slökkviliðsmenn frá 
slökkviliði höfuðborgarsvæðis-
ins börðust í gær við gróðureld í 
hlíðum Esjunnar. 

Um hádegisbil í gær barst til-
kynning um að eldur logaði í 
gróðri og fóru tveir slökkviliðs-
menn á staðinn. Erfitt reyndist 
að ráða niðurlögum eldsins þar 
sem sífellt fundust nýjar glóðir. 
Slökkvistarfinu lauk um klukk-
an fjögur í gær. Ekki var hægt að 
segja til um eldsupptök. 

Á miðvikudag barðist slökkvi-
liðið við sams konar eld í Helga-
felli.  - þeb

Slökkvilið kallað í Esjuna:

Eldur í gróðri í 
Esjuhlíðum 

PARÍS, AP Franska þingið hefur 
samþykkt lög sem setja ný við-
mið í umhverfismálum. Jafn-
framt er stefnt að því að draga 
verulega úr losun gróðurhúsa-
lofttegunda.

Báðar deildir þingsins sam-
þykktu lögin í gær með stuðningi 
íhaldsmanna og sósíalista, sem 
eru í stjórnarandstöðu. Græn-
ingjar og kommúnistar kusu 
gegn frumvarpinu, á þeirri for-
sendu að það gengi of skammt.

Lögin kveða á um að Frakkar 
skuli losa fjórfalt minni koltví-
sýring út í andrúmsloftið árið 
2050 en þeir gera nú, og auka 
mjög notkun endurnýjanlegra 
orkugjafa.  - sh

Víðtækur stuðningur á þingi:

Frakkar setja 
umhverfislög

ALÞINGI Birgitta Jónsdóttir, for-
maður þingflokks Borgarahreyf-
ingarinnar, vill að þingmenn 
verði kyrrsettir á meðan atkvæði 
verða greidd 
um Icesave-
málið.

Sagði hún á 
þingi í gær að 
ömurlegt hafi 
verið að horfa 
upp á forsætis-
ráðherra taka 
þingmenn tali 
út undir vegg 
í atkvæða-
greiðslum um 
ESB-tillöguna í síðustu viku.

Slíkt væri einelti og við því 
þyrfti að bregðast – hugsanlega 
með því að taka upp Olweusar-
áætlunina sem gefið hafi góða 
raun í grunnskólum. - bþs 

Birgitta Jónsdóttir:

Þingmenn 
verði kyrrsettir

BIRGITTA 
JÓNSDÓTTIR

EFNAHAGSMÁL Eftirlitsstofnun 
EFTA greindi frá því í gær að 
fjárfestingarsamningur um álver 
í Helguvík samræmdist lögum 
sambandsins. Nauðsynlegt var að 
bera samninginn undir stofnun-
ina þar sem um er að ræða rík-
isstyrk sem er metinn á um 16,2 
milljónir dala næstu 20 árin.

Stofnunin telur að aðstoðin 
samræmist reglum EFTA þar 
sem upphæðin er undir 70 millj-
ónum evra sem er hámarksupp-
hæð aðstoðar. Í aðstoðinni felast 
skattaívilnanir, ýmsir afslættir 
eða undanþágur frá gjöldum.  - bþa

Samningur um Helguvík:

Samræmist lög-
um EFTA  

SJÁVARÚTVEGUR Afli íslenskra 
skipa í júní var 55 prósentum 
meiri en á sama tíma í fyrra, 
metið á föstu verði. Það sem af er 
ári hefur aflinn aukist um rúm 
tíu prósent miðað við sama tíma-
bil á síðasta ári. 

Heildarafli í júní var 127.595 
tonn en í júní 2008 var hann 
61.028 tonn. 

Botnfisksafli jókst um rúm tólf 
þúsund tonn milli ára og var 38 
þúsund tonn. Uppsjávarafli var 
tæp 84 þúsund tonn og jókst um 
54 þúsund tonn og flatfisksafli 
jókst um tæp 1.400 tonn og var 
3.700 tonn.  - þeb

127 þúsund tonn veidd í júní:

Aflaaukning 
mikil milli ára

LÖNDUN Afli íslenskra skipa í júní jókst 
mikið frá því á sama tíma í fyrra.

KJÖRKASSINN



Opið mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00, fimtudaga 09:00 - 18:30, föstudaga 09:00 - 19:00 og laugardaga 10:00 - 16:00, lokað sunnudag

sumar
í Fjarðarkaupum
Fylltu út þátttökuseðil þegar þú verslar og þú gætir unnið 

veglega vinninga. Dregið verður úr þátttökuseðlum vikulega 
á Rás 2. Vinningar frá Ellingsen, Hjólasprett, ÓB, 

Fjörukránni og Fjarðarkaupum.
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1 Hversu hár er nefskattur 
vegna Ríkisútvarpsins?

2 Hver stendur fyrir endurreisn 
Kanaútvarpsins?

3 Hvað heitir tékkneska liðið 
sem Fram mætti í gærkvöldi?

SJÁ SVÖR Á SÍÐU 34

STJÓRNSÝSLA Gild vínveitingaleyfi 
í Reykjavík 1. júlí voru aðeins 158. 
Þannig eru 49 staðir með leyfi þar 
sem leyfilegt er að veita áfengi til 
klukkan 23 á kvöldin. Þá eru 109 
staðir með leyfi þar sem leyfilegt 
er að veita áfengi lengur en til 23.

Inn í þessar tölur eru ekki talin 
bráðabirgðaleyfi, því að ekki feng-
ust upplýsingar frá lögreglunni um 
fjölda þeirra. Hellingur er af bráða-
birgðaleyfum sem enn eru í vinnslu, 
að sögn Heiðu Gestsdóttur, yfir-
manns almennrar afgreiðslu lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu. 

Hinn 1. júlí 2007 tóku gildi ný lög 
þar sem veitingastöðum var gert 
skylt að endurnýja leyfið sitt fyrir 
1. júlí 2009. Einhver hluti staða á 
eftir að endurnýja leyfið sitt. 

Í lok ársins 2001 voru skráð 176 
leyfi. Inn í þessar tölur teljast öll 

leyfi, hvort sem þau eru í gildi, til 
bráðabirgða eða útrunnin. Leyfum 
hefur fjölgað ört síðan þá.

 - vsp

*Tekin eru með öll vínveitingaleyfi í tölurnar 
frá 2001-2008, hvort sem þau eru gild eða ekki
**Eingöngu gild vínveitingaleyfi tekin inn í 
töluna
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Vínveitingaleyfum á höfuðborgarsvæðinu hefur fjölgað frá 2001:

Aðeins 158 gild leyfi í Reykjavík

LÖGREGLUMÁL „Ég furða mig á 
orðum dómsmálaráðherra og 
þetta eru mikil vonbrigði. Við 
erum búin að biðla til ríkisstjórn-
arinnar í langan tíma um að 
koma til móts við okkur með því 
að draga niðurskurðinn til baka,“ 
segir Arinbjörn Snorrason, for-
maður Lögreglufélags Reykja-
víkur, um orð Rögnu Árnadóttur 
dómsmálaráðherra í Fréttablað-
inu í gær.

Sagði Ragna að ekki kæmi til 
greina að sækja eftir aukafjár-
veitingu fyrir lögregluna. Skera 
á niður um 57,1 milljón króna og 
eru lögreglumenn ósáttir við nið-
urskurðinn. 

„Glæpaheimurinn verður harð-
ari á meðan verið er að skera 
niður. Hegningarlagabrotum 
fjölgar mikið og við erum færri 
til að vinna frumkvæðiseftirlit 

svo því er mjög 
lítið sinnt. Þetta 
er nánast að 
verða útkalls-
lögregla,“ segir 
Arinbjörn. 

Hegningar-
lagabrotum 
hefur fjölgað 
mikið á þessu 
ári. Til dæmis 
hefur innbrot-
um fjölgað um 

78 prósent á fyrstu sex mánuð-
um ársins samanborið við árið í 
fyrra. Upplýstum brotum vegna 
frumkvæðiseftirlits lögreglu, eins 
og umferðarlagabrotum, fækkar 
hins vegar töluvert.

Arinbjörn segir afskipti, til 
dæmis af ölvunarakstri,  töluvert 
færri nú en áður þar sem lögregl-
an hafi ekki bolmagn til þess að 
sinna þeirri skyldu. Síðan eru laun 
lögreglunnar það lág nú þegar, að 

mati Arinbjarnar, að yngra fólk 
úr stéttinni leitar annað.

„Við erum að heyra það núna að 
launin séu það lág hjá þeim sem 
koma ný inn í þetta að þau hugi að 
námi í haust og það sé alveg eins 
gott að vera á námslánum,“ segir 
Arinbjörn. 

Steinunn Valdís Óskarsdótt-

ir, formaður allsherjarnefndar 
Alþingis, segir að hugsa þurfi 
skipan lögreglumála á nýtt. Lagði 
hún til á fundi nefndarinnar í gær 
að dómsmálaráðherra og fulltrú-
ar frá lögreglunni yrðu fengnir á 
fund á næstunni. 

„Ég hef verið þeirrar skoðunar 
lengi að það þurfi að efla lögregl-

una og hugsa skipan hennar upp á 
nýtt,“ segir Steinunn en hún sagði 
á þingi í gær að taka þyrfti þessi 
mál alvarlega. Atli Gíslason, þing-
maður VG, og Birgir Ármannsson, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins, 
sem báðir eru fulltrúar í allsherj-
arnefnd, tóku  undir með Stein-
unni Valdísi. vidir@frettabladid.is

Umferðareftirliti lítið sinnt 
vegna fámennis hjá lögreglu
Arinbjörn Snorrason segir orð dómsmálaráðherra mikil vonbrigði. Lögreglan er „nánast að verða útkalls-
lögregla“, að hans sögn. Samhljómur er í allsherjarnefnd Alþingis um að koma til móts við lögregluna.

ARINBJÖRN 
SNORRASON

Snorri Magnússon, formaður Lands-
sambands lögreglumanna, segir orð 
dómsmálaráðherra stórundarleg í 
ljósi aðstæðna.

„Þessi ummæli eru með ólík-
indum. Maður hefði haldið að hún 
léti á það reyna í ríkisstjórninni að 
sækja um aukið fjármagn,“ segir 
Snorri. Honum líst hins vegar vel 
á að allsherjarnefnd taki málið 
til athugunar og vonast til að fá 
tækifæri til að koma á fund nefnd-
arinnar.

Snorri segir, líkt og Arinbjörn, að 
lítill tími sé fyrir frumkvæðiseftirlit, 
eins og umferðareftirlit. „Hegning-
arlagabrot hafa augljóslega forgang 
og það sem er eftir af þeim tíma, 
sem er ákaflega takmarkaður, fer í 
eftirlit,“ segir Snorri.

Aðspurður segist Snorri biðja til 
almættisins að ekki verði önnur bús-
áhaldabyltingin vegna mannfæðar. 
Það myndi reyna mjög á úthald lög-
reglumanna því þeir séu gríðarlega 
þreyttir á þessu svakalega álagi.

„Svo má rifja upp það að þegar 
menn sáu fram á kreppu í Bretlandi 
þá jók Margaret Thatcher mikið 
fjárveitingar til lögreglunnar af því 
margar skýrslur sýna fram á að 
glæpum fjölgar mikið í kreppum,“ 
segir Snorri.

ÆTTU ERFITT MEÐ 
AÐRA BYLTINGU

UMFERÐ Frumkvæðiseftirliti lögreglu, sem meðal annars felst í umferðareftirliti, er 
mjög lítið sinnt, að sögn formanns Lögreglufélags Reykjavíkur. Ástæðan er sú að 
alvarlegri brotum fjölgar á meðan starfsmannafjöldi helst sá sami.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÍRAN, AP Shahpour Kazemi, mágur 
stjórnarandstöðuleiðtogans Mir 
Hossein Mousavi, hefur verið 
handtekinn í Íran. Zahra Rahna-
vard, sem er eiginkona Mousa-
vis og systir Kazemis, skýrði frá 
þessu í gær.

Hún ráðlagði jafnframt stjórn-
völdum að birta engar „nauðugar 
játningar“ frá honum eða öðrum, 
sem handteknir hafa verið í tengsl-
um við mótmælin og óróleikann 
þar undanfarnar vikur.

Um fimm hundruð manns hafa 
verið handtekin eftir kosningarn-
ar umdeildu, sem fóru fram 12. 
júní. Mousavi og stuðningsmenn 
hans hafa ekki trú á því að Mah-

moud Ahmadinejad forseti hafi 
borið sigur úr býtum í þeim kosn-
ingum.

Rahnavard segir bróður sinn, 
Kazemi, engan áhuga hafa á 
stjórnmálum og ásakanir um að 
hann hafi efnt til óeirða og verið í 
tengslum við útlendinga séu óskilj-
anlegar.

Hin umdeildu kosningaúrslit hafa 
valdið sjaldséðum klofningi í valda-
stétt landsins. Æðsti leiðtoginn, Ali 
Khameini, hefur vísað á bug öllum 
efasemdum um kosningaúrslitin 
og lýst stuðningi við Ahmadinejad. 
Aðrir úr klerkastéttinni, meðal 
annars Akhbar Hashemi Rafsanj-
ani, fyrrverandi forseti, hafa lýst 

stuðningi við Mousavi og krefjast 
þess að vafa um kosningaúrslitin 
verði eytt. - gb

Hundruð hafa verið handtekin í Íran á rúmum mánuði og ólgan heldur áfram:

Mágur Mousavis handtekinn

RAHIM MASHAI OG AHMADINEJAD 
Mashai hætti snarlega við að verða 
varaforseti Ahmadinejads. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VIÐSKIPTI Álverð hefur hækkað 
umtalsvert frá lokum fyrsta árs-
fjórðungs á þessu ári. Áltonnið 
kostar nú um 1.700 dali á mörkuð-
um í Bandaríkjunum. Í Morgun-
korni Íslandsbanka segir að þess-
ar fregnir séu jákvæðar fyrir 
viðskiptajöfnuð á Íslandi. 

Jafnframt segir að um þessar 
mundir skili álútflutningur 
álíka miklum gjaldeyristekjum 
og útflutningur sjávarafurða. 
Nettó innflæði gjaldeyris vegna 
álframleiðslu sé þó minna en 
sjávarútvegsins þar sem hagn-
aður álfyrirtækjanna fari úr 
landi auk þess sem þau flytja inn 
umtalsvert af aðföngum. - bþa

Gjaldeyristekjur aukast: 

Álverð hækkar 
umtalsvert

JEMEN, AP Öryggislögreglumenn 
í Jemen skutu tólf mótmælend-
ur til bana í suðurhluta landsins í 
gær, fimmtudag, þegar þeir hófu 
skothríð á þúsundir mótmælenda 
sem hrópuðu slagorð gegn ríkis-
stjórninni. Tugir mótmælenda til 
viðbótar særðust, þar af nokkrir 
alvarlega.

Norður- og Suður-Jemen voru 
tvö aðskilin lönd þar til þau sam-
einuðust árið 1990. Fjórum árum 
síðar braust út mánaðarlöng borg-
arastyrjöld þegar syðri hlutinn 
reyndi að skilja sig frá hinu sam-
einaða ríki. Mótmæli fyrrverandi 
hermanna í Suður-Jemen hafa 
verið tíð síðan í ágúst 2007.  - sh

Skotið á mótmæli í Jemen:

Lögregla skaut 
tólf til bana

BRUSSEL, AP Milo Djukanovic, for-
sætisráðherra Svartfjallalands, 
segir að ólga geti aukist á Balk-
anskaga á ný ef löng töf verður á 
því að ríkin þar fái aðild að Evr-
ópusambandinu. 

Öll Balkanskagaríkin hafa sótt 
um aðild, en í veginum eru mis-
alvarlegar hindranir, einkum 
deilur við núverandi aðildarríki. 
Þessar deilur verða að leysast hið 
fyrsta, segir Djukanovic.

Til að mynda strandar aðild 
Makedóníu á nafnadeilu við 
Grikki og aðild Króatíu á landa-
mæradeilu við Slóveníu. - gb

Balkanskagi vill í ESB:

Ólga ef löng töf 
verður á aðild

HEIMSÓKN TIL BRUSSEL Milo Djukanovic 
ásamt Manuel Barroso, forseta fram-
kvæmdastjórnar ESB. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VEISTU SVARIÐ?



TILBOÐIN GILDA 23. - 26. JÚLÍ EÐA MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

30%
afsláttur
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afsláttur

30%
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afsláttur

SUNLOLLY 10 í pk.

399 kr/pk.

HYTOP SYKURPÚÐAR 283g

198 kr/pk.
268 kr/pk.

PEPSI MAX 2l

119 kr/stk.

GRÍSAKÓTILETTUR, KRYDDAÐAR

1.199 kr/kg
1.998 kr/kg

MEXÍKÓ KJÚKLINGALEGGIR

489kr/kg
699 kr/kg

HAMBORGARAR 2x175g

398 kr/pk.
568 kr/pk.

KÍNAKÁL

199 kr/kg
398 kr/kg

LAMBALÆRI Í POKA, FROSIÐ

989 kr/kg
1.498 kr/kg

GRILL GRÍSAFILLE

1.469 kr/kg
2.098 kr/kg

34%
afsláttur

40%
afsláttur

50%
afsláttur

HREFNUSTEIK

1.498 kr/kg

www.netto.is

Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær
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EVRÓPUSAMBANDIÐ OG VERÐBÓLGA

Spáð er að verðhjöðnun verði á evrusvæðinu 
um 0,1 prósent á þessu ári. Árleg verðbólga 
í öllum löndum ESB er hins vegar um 0,6 
prósent. Mesta verðhjöðnunin er talin verða á 
Írlandi, eða um 3,5 prósent. 
Á Íslandi var verðbólgan árið 2008 um 12,4 
prósent. Spá Seðlabankans gerir ráð fyrir 9,9 
prósent verðbólgu í ár. 
Eitt af skilyrðunum til að taka upp evru er að 
verðbólga sé ekki meira en 1,5 prósent meiri 
en í þeim þremur ESB löndum sem hafa 
minnsta verðbólgu. Verðbólga á Íslandi þyrfti 
því að vera um 0 prósent, miðað við spár, til að 
við myndum ná því. 
Á grafinu má sjá hvernig verðbólga var í ESB 
löndum árið 2008 og spáin fyrir 2009.  - vsp

Verðbólga í Evrópu

Ís
la

nd

Sigrún getur ekki orða bund-
ist: „Ég og mín fjölskylda vorum 
á leiðinni upp í sumarbústað 
að hafa það náðugt,“ skrifar 
hún. „Við komum við í bókabúð 
(Eymundsson) til að kaupa spil 
til að hafa með okkur. Mín elsta 
var spennt fyrir „Trivial Pursuit 
– stelpur á móti strákum“. Ég ætl-
aði að láta það eftir henni en mig 
rak í rogastans þegar ég sá verðið 
– 6.995 krónur, takk fyrir, fyrir 100 spurningaspjöld 
(sem eru þá líklega 600 spurningar) og tvo teninga. 
Í sömu hillu var annað spurningaspil, Spurt að leiks-
lokum. Það kostaði 3.990 krónur og er með nýjum 
spurningum og þær eru 1.620 samtals. Við keyptum 
það og vorum flest mjög ánægð með það. Ef hægt 
er að selja svona svipað spil á þessu verði, hvern-
ig getur þá staðið á því að Trivial Pursuit spilið er 

svona miklu dýrara?“
Verð ræðst af framboði og eftirspurn og okur er ekkert náttúrulög-
mál. Ef enginn keypti hlutina á okurverði yrði að lækka verðið. Sem 
sagt: Ef þú lætur ekki okra á þér verður ekki okrað á þér!

Neytendur: Spurningaspil í Eymundsson

Okrað á spilum

SPURT AÐ LEIKS-
LOKUM Mun 
ódýrara en sams 
konar erlent spil. 

■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

DR. GUNNI 
neytendur@

frettabladid.is

SLÖKKVILIÐ Varaslökkviliðsstjóri 
Reykhólahrepps, Bjarki Stefán 
Jónsson, hefur verið símasam-
bandslaus í heila viku vegna bil-
unar hjá Símanum. Bjarki býr á 
Gróustöðum í Gilsfirði og mjög 
takmarkað farsímasamband er 
á staðnum. Einungis er hægt að 
nota farsíma á ákveðnum stað 
úti á hlaði. Þetta kemur fram á 
síðu Reykhólahrepps, reykhol-
ar.is.

Slökkviliðsstjórinn sjálfur 
hefur verið í sumarfríi og erfitt 
er því að ná í slökkviliðið. 

Á vefsíðunni segir að varla sé 
hægt að ætlast til þess að Bjarki 
sé á vakt nótt og dag á ákveðn-
um bletti úti á hlaði eða hang-
andi í tilteknum glugga í þeirri 
von að farsímasamband væri þá 
stundina sem útkall bærist.

 - vsp

Slökkvilið símalaust í viku:

Nær sambandi 
úti á hlaðinu

Lú
xe

m
bo

rg

GEORGÍA, AP Joe Biden, varaforseti 
Bandaríkjanna, ráðleggur Georg-
íustjórn eindregið að reyna ekki 
að fara með hervaldi gegn Rússum 
til að endurheimta héruðin Suður-
Ossetíu og Abkasíu.

„Það er dapurleg staðreynd, en 
satt engu að síður, að engin hern-
aðarleið er opin til endursamein-
ingar,“ sagði Biden í heimsókn 
sinni til Georgíu í gær. Eina leiðin 
væri að bjóða upp á friðvænlegt og 
blómstrandi mannlíf í Georgíu.

Hins vegar bætti hann því við að 
Bandaríkin myndu styðja Georg-
íu til að endurheimta héröðin, svo 
fremi sem frelsi og lýðræði verði 
í hávegum haft í Georgíu.

Biden hefur verið á ferðalagi 
um fyrrverandi Sovétlýðveldi nú 
í vikunni, hélt fyrst til Úkraínu og 
síðan til Georgíu. Í báðum lönd-
unum hafði hann sama boðskap 
að færa: Bandaríkin muni veita 
þessum löndum fullan stuðning 
gagnvart hugsanlegri afskipta-
semi Rússlands.

Í Georgíu tók hann fram í gær, 
að þótt Bandaríkin séu núna að 
reyna að bæta samskiptin við 
Rússland, þá muni það ekki bitna 
á samskiptum Bandaríkjanna og 
Georgíu.

Meðan Biden ferðast um Kák-
asuslöndin hefur Hillary Clinton, 
utanríkisráðherra Bandaríkjanna, 
verið á ferðalagi í Asíu, þar sem 
hún hefur meðal annars gagnrýnt 

bæði Búrma og Norður-Kóreu.
Í gær var hún í Taílandi og sagði 

að Norður-Kóreustjórn ætti enga 
vini lengur, sem styddu kjarnorku-
áform hennar. 

Frá utanríkisráðuneyti Norð-
ur-Kóreu bárust hins vegar eins 
konar svör, þar sem gert var lítið 
úr Clinton og henni sendar háðs-
glósur. Hún var sögð „skrýtin 
kona“ sem ýmist lítur út eins og 
grunnskólastelpa eða gömul kona 
í verslunarferð.

Ri Hung Sik, talsmaður samn-
inganefndar Norður-Kóreu, sagði 
enn fremur stefnu Bandaríkjanna 
gagnvart Norður-Kóreu einkenn-
ast af djúpstæðu hatri. „Sex ríkja 
viðræðunum er lokið,“ sagði hann, 
og fullyrti að Norður-Kórea muni 
ekki taka þátt í frekari viðræðum 
um kjarnorkumál sín við Banda-
ríkin, Kína, Rússland, Japan og 
Suður-Kóreu.

 gudsteinn@frettabladid.is

Segir hervald 
tilgangslaust
Biden fullvissar Georgíumenn um að bætt sam-
skipti Bandaríkjanna við Rússa muni ekki bitna á 
þeim. Clinton fær háðsglósur frá Norður-Kóreu.

BIDEN Í GEORGÍU Við komuna til Tíblisi bauð Saakashvili forseti Biden upp í gler-
hvelfinguna efst í forsetabústaðnum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

CLINTON Í TAÍLANDI Norður-Kórea svarar 
gagnrýni hennar með háðsglósum.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DANSAÐ Í VATNI Áhorfendur í Vöðva-
leikhúsinu svonefnda í Tókíóborg fá 
næstu vikurnar að sjá þessa flamengó-
dansara leika listir sínar á kafi í vatni. 
Atriðið er partur af nýstárlegum 
söngleik. FRÉTTABLAÐIÐ/AP



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

19.995

Airis ferðaspilari
Fjölkerfa DVD spilari, silfur.
7” LCD skjár. Spilar DIVX, DVD-R, VCD 2.0,
SVCD, JPEG, Picture-CD, CD-DA, CD-R, CD-
RW, MP3, HDCD.
AV út og heyrnatólstengi.
Spennubreytir, taska og bílhleðslutæki fylgir.
1802585

Talstöðvasett, Motorola T3
LCD skjár, 10 mismunandi kalltónar,
8 stöðvar. Draga 4 km við bestu skilyrði.
Nota 3 AA rafhlöður og duga allt að 20 tíma.
1802587

995MB Veðurstöð
Klukka, vekjari, dagatal.
Inni hitamælir, 
rakamælir.
1802588

5.995

Media-Tech heyrnatól
Þægilegir heyrnatólatappar frá 
Media-Tech.
1802590 1.995

Media-Tech heyrnatól
Einföld og þægileg heyrnatól, gefa 
góðan hljóm.
1802589 2.495

Knopex FM útvarp
AM/FM, viðarlitur.
Heyrnatólstengi.
1802586 4.995

H-SPENNA
góð raftæki á lægra verði
í sumarbústaðinn og ferðalagið

GERÐU FRÁBÆR KAUP

Í HÚSASMIÐJUNNI
SKÚTUVOGI, GRAFARHOLTI, 
REYKJANESBÆ, SELFOSSI, 
BORGARNESI, AKUREYRI.
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Rétt fyrir utan miðbæ 
Nuuk í Grænlandi vinn-
ur hópur frá Ístaki við að 
byggja skóla. Á næstunni 
verður einnig hafist handa 
við byggingu leikskóla, en 
aðstæður á Grænlandi eru 
ólíkar þeim íslensku. 

„Við erum að byggja skóla rétt 
fyrir utan Nuuk, um sex til sjö 
kílómetra frá miðbænum,“ segir 
Theodór Sólonsson, verkstjóri á 
staðnum. Skólinn sem um ræðir 
verður um 6500 fermetrar og nú 
er verið að vinna í því að steypa 
sökkla og fleira að sögn Theod-
órs. „Skólinn verður að mestu 
úr límtré sem kemur frá Íslandi, 
eins og holplöturnar.“ 

Áætlað er að lokið verði við 
smíði skólans árið 2011. „Stefnan 
hjá okkur er að reyna að steypa 
og loka húsinu fyrir veturinn. 
Svo erum við að fara að byggja 
600 fermetra leikskóla hér á 
sömu slóðum.“ Það eru tæplega 
þrjátíu manns sem starfa við 
verkefnið, bæði Íslendingar og 
Grænlendingar. Það eru þó ekki 
einu Íslendingarnir á svæðinu 
því í Sisimiut er annar hópur frá 
Ístaki að byggja virkjun. 

Nokkur munur er á því að 
vinna í byggingavinnu á Íslandi 
og Grænlandi. „Hitastigið var 
um fimmtán gráður klukkan sjö 
í morgun (fimmtudag), svo skín 
sólin á okkur og moskítóflugurn-
ar eru að stinga okkur svolítið. 

Þetta hefur verið svolítið ólíkt, 
það eru líka meiri stillur hér þó 
það hvessi líka. Svo var mikill 
snjór hérna í vetur. Ég hélt líka 
aldrei að ég myndi upplifa það að 
þurfa að koma til Íslands til að 
upplifa sumarið, og finna gróður-

lyktina. Það eru bara berar klapp-
ir hérna og smá lyng, tré sjáum 
við ekki. Ég er að fara heim í 
sumarfrí og þá fer maður í sum-
arið og finnur lyktina af gróðr-
inum.“ 

 thorunn@frettabladid.is

Kemur til Íslands til að upplifa 
sumarið og finna gróðurlyktina

Á BYGGINGASVÆÐINU Theodór er verkstjóri á svæðinu, þar sem tæplega þrjátíu manns vinna við byggingu skóla. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

■ Elsta kirkja landsins telst vera 
dómkirkjan á Hólum, en hún var 
byggð á árunum 1757 til 1763. 
Reyndar var kirkjan í Gröf á 
Höfðaströnd reist rúmri öld fyrr. 
Hún var hins vegar notuð sem 
skemma í langan tíma, þang-
að til hún var endurbyggð og 
endurvígð árið 1953. Síðan þá 
er lítið upprunalegt eftir í henni 
annað en formið.  

Næstar á eftir dómkirkjunni á 
Hólum eru það Bessastaðakirkja, 
Viðeyjarkirkja og Landakirkja í 
Vestmannaeyjum sem eru elstar. 

ELSTA KIRKJAN
DÓMKIRKJAN Á HÓLUM

„Nei, þetta er 
ekki rétta leiðin. Í 
kjölfar efnahags-
hruns og kreppu 
á sér stað siðrof í 
þjóðfélaginu, þar 
sem óútreiknan-
legum gjörðum 
fólks fjölgar, svo 

sem að rústa húsið sitt eða klessu-
bílakeyra lögreglu og slökkvilið. 
Samfélagið verður ofbeldisfyllra og 
óreiðukenndara,“ segir Emil Hjörvar 
Petersen, bókmenntafræðingur og 
skáld, aðspurður um skoðun sína á 
væntanlegum niðurskurði lögregl-
unnar um 57,1 milljón.
„Glæpum hefur fjölgað, stórum sem 
smáum, og það ástand mun vara. 
Það er því vita fráleitt að skera niður 
hjá lögreglunni núna. Frekar ætti að 
kjöldraga mennina sem komu okkur 
í þrot, hengja þá upp á löppunum 
og hrista peningana úr vösum 
þeirra. Að skera niður 57,1 milljón 
hjá lögreglunni? Að handrukka Björ-
gólfsfeðga gæti gefið okkur margfalt 
meira, brauðfætt margar fjölskyldur 
sem eiga nú í erfiðleikum, og þar 
eru meðtaldar fjölskyldur lögreglu-
manna,“ segir Emil.

SJÓNARHÓLL
NIÐURSKURÐUR HJÁ LÖGREGLUNNI

Frekar ætti 
að handrukka 
Björgólfsfeðga

„Það er helst að frétta að ríkisstjórnin er 
vonandi ekki að fara að binda þjóðina 
í skuldaklafa næstu áratugina,“ segir 
Fanney Birna Jónsdóttir, laganemi og 
formaður Heimdallar. Hún og stjórn 
hennar í Heimdalli ályktuðu fyrr í 
vikunni um Icesave og ætla að mæta 
á mótmæli sem eru fyrirhuguð á 
Austurvelli í dag. 

„Ég vona að sem flestir sjái sér 
fært að mæta og mótmæla 
vegna þessa stærsta hagsmuna-
máls þjóðarinnar í seinni tíð.“ 

„Pólitíkin er aðeins fjörugri 
þetta sumarið en undanfarin 
sumur. Þó að það sé erfitt er 
það líka gaman. Það er alltaf 
nóg að gera í þessu.“ 

Fanney hefur þó meira fyrir 

stafni en stjórnmálin. „Ég er í sumar-
skólanum í meistaranámi í lögfræði, 
að vinna upp gamlar syndir eftir 
kosningaönnina síðustu, þar sem það 
fórst eitthvað aðeins fyrir að sinna 
náminu. Svo er ég að vinna hjá Credit 
Info Group, á Fjölmiðlavaktinni. 

„Næst hjá Heimdalli stendur til að 
fara að skipta okkur af drögum að 
frumvarpi að nýjum umferðarlög-
um þar sem ungu fólki er mismun-
að frekar heiftarlega. Við erum 
ekkert ofboðslega hrifin af því. Við 
erum ósátt við nokkra hluti, og þó 
að það sé sjálfsagt að uppfæra 
umferðarlögin þá er mismunun 
gegn ungu fólki eitthvað sem 
við erum ekki tilbúin til að sætta 

okkur við.“ 

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA:  FANNEY BIRNA JÓNSDÓTTIR, FORMAÐUR HEIMDALLAR

Fjörugt í stjórnmálum og skóla
Auðvitað

„Fjölgun brota er auðvitað 
áhyggjuefni.“

RAGNA ÁRNADÓTTIR DÓMSMÁLA-
RÁÐHERRA ÆTLAR SAMT EKKI 
AÐ VEITA AUKNU FJÁRMAGNI TIL 
LÖGGÆSLUNNAR.

 Fréttablaðið 23. júlí

Mikið að gera

„Það er alveg „non-stop“.“

JÓN GERALD SULLENBERGER SEGIR 
UMSÓKNUM UM STÖRF Í LÁGVÖRU-
VERÐSVERSLUN SINNI RIGNA INN.

Fréttablaðið 23. júlí

Flóamarkaður var haldinn í Hinu 
húsinu í gær þar sem ungu fólki 
var gefið tækifæri á að selja 
ýmsan varning. Þátttaka var 
ókeypis.

Melkorka Bjarnadóttir, upp-
lýsingafulltrúi hjá Hinu húsinu, 
segir markaðinn hafa gengið 
mjög vel. Góð aðsókn hafi verið 
á markaðinn sem haldinn var á 
skrifstofu Hins hússins við Póst-
hússtræti. Upphaflega stóð til 
að halda markaðinn utanhúss en 
vegna veðurs var hann færður 
inn. Melkorka segir að þarna hafi 
aðallega verið ungt fólk á aldrin-
um 16 til 25 ára en þó hafi einn 
hópur unglinga úr tíunda bekk 
verið að selja vörur. 

Melkorka segir að ungmennin 
hafi verið að selja margvíslegan 
varning; bækur, vínylplötur, skó 
og fatnað. Jafnframt voru ungir 
hönnuðir að selja skartgripi og 
grifflur. Hún segir að mikil 
ánægja hafi verið meðal þátttak-
enda á markaðnum sem hafi vilj-
að hafa opið lengur. 

Melkorka segir að næsta stóra 
verkefni Hins hússins sé sam-
starf við alþjóðlegu kvikmynda-
hátíðina RISS sem fram fer í 
september næstkomandi.  

Hún bendir jafnframt á að á 
þriðjudagskvöldum standi Hitt 
húsið fyrir tónleikum í Austur-

bæjarbíói í samstarfi við Hús 
unga fólksins. 

 - bþa

Ungmenni seldu ýmsan varning á flóamarkaði í Hinu húsinu:  

Prúttað um föt og vínylplötur 

MARKAÐUR HJÁ HINU HÚSINU Góð aðsókn var að markaðinum þrátt fyrir að þurft 
hafi að færa hann inn í húsnæði Hins hússins við Pósthússtræti. Upphaflega stóð til 
að halda hann utandyra.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 9 Velta: 97,9 milljónir

OMX ÍSLAND 6
747,97 -0,37%

MESTA HÆKKUN
EIK BANKI +7,5%

MESTA LÆKKUN
MAREL -1,16%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 4,50 +0,00% ... Atlantic 
Airways 154,00 0,00% ... Atlantic Petroleum 430,00 +0,00% ... 
Bakkavör 1,48  +0,00% ... Eik Banki 86,00 +7,50% ... Føroya Banki 
121,50 +0,00% ... Icelandair Group 4,20 +0,00% ... Marel Food Syst-
ems 51,00 -1,76% ... Össur 113,00 +0,00%

VIÐSKIPTI Uppgjör bandaríska bílafram-
leiðandans Ford var framar vænting-
um þrátt fyrir tap á síðasta ársfjórðungi 
af reglulegri starfsemi að fjárhæð 638 
milljóna dala eða um 80 milljarða króna. 

Erlendir fjármálasérfræðingar höfðu 
spáð því að félagið myndi tapa um 50 
sentum á hlut en tap félagsins nú nam 
um 21 senti á hlut. Ford var eini banda-
ríski bílaframleiðandinn af þeim þrem-
ur stóru sem þáði ekki aðstoð frá banda-
ríska ríkinu nú í vetur. 

Fjármálastjóri Ford sagði á uppgjörs-
fundi að áætlun fyrirtækisins um að 
skila hagnaði af reglulegri starfsemi 
árið 2011 gengi vel. 

Skyndibitakeðjan McDonalds greindi 
jafnframt frá uppgjöri í gær sem var 
hins vegar undir væntingum. Tekjur 

félagsins drógust saman um rúmlega 
átta prósent á síðasta ársfjórðungi og 
féllu hlutabréf í félaginu um rúmlega 
eitt prósent í kjölfar þess að uppgjörið 
var birt. 

Helstu ástæður þess að upp-
gjörið er undir væntingum er 
styrking dollarans und-
anfarið sem kemur sér 
illa fyrir fyrirtæk-
ið. Stór hluti af sölu 
fyrirtækisins fer 
fram utan Banda-
ríkjanna auk þess 
sem vöxtur þess 
hefur verið meiri 
erlendis en í 
heimalandinu. 

 -bþa

Minna tap en búist var við
UPPGJÖR FORD OG MCDONALDS 
BIRT Uppgjör bílaframleiðandans 

Ford var framar væntingum á 
síðasta ársfjórðungi en McDonalds 

náði hins vegar ekki að 
uppfylla væntingar 
markaðsgreinenda. 

Smáratorgi 1 / Kópavogi
Sími 515 5150 / www.a4.is

Á MORGUN OPNUM VIÐ

STÆRSTU VERSLUN 

ÍSLANDS MEÐ SKRIFSTOFU- 

OG SKÓLAVÖRUR Á SMÁRA-

TORGI, FULLT AF TILBOÐUM 

GRÍNI OG GLENSI

Afgreiðslutími +  Mán-fim 09:00-18:30  +  Fös 09:00-19:00  +  Lau 10:00-18:00  +  Sun 12:00-18:00

Skrifstofuvörur Námsgögn og 
kennslubúnaður

Hannyrðir og
föndur

Húsgögn Hreinlætisvörur

Alþjóðlega reikningsskilaráðið 
vinnur nú að breytingum á reikn-
ingsskilastöðlum sem eiga að auð-
velda lesendum ársreikninga að 
gera sér grein fyrir þeim stærðum 
sem þar eru til umfjöllunar. 

Í Hagsjá Landsbankans segir að 
eftir því sem vandamál í fjármála-
kerfinu tóku að birtast árið 2007 
fóru að heyrast efasemdir um að 
verð fjármálagerninga sem skráð 
var í ársreikninga fjármálastofn-
ana gæfi rétta mynd af raunveru-
legu virði. 

Deilt er um hvort meta eigi eign-
ir á markaðsverði hverju sinni eða 
hvort það eigi að horfa til kostn-
aðarverðs viðkomandi eignar. Í 
dag eru báðar aðferðir leyfilegar 
og óljóst á þessari stundu hvaða 
aðferð verður farin í þessum 
málum. Stefnt er að innleiðingu 
nýrra reikningsskilastaðla árið 
2012.  - bþa

Breytingar á 
stöðlum 

Ákveðin batamerki eru farin að 
sjást á hagkerfum nýmarkaðsríkja 
í Asíu eftir þá stöðnun sem hefur 
ríkt undanfarna mánuði í kjölfar 
hinnar alþjóðlegu fjármálakreppu. 
Þetta kemur fram í nýrri skýrslu 
asíska þróunarbankans (e. Asian 
Development Bank). 

Samkvæmt mati bankans munu 
hagkerfi Asíu vaxa um þrjú pró-
sent í ár en sex prósent árið 2010. 
Meðal nýmarkaðsríkja í Asíu sem 
spáin nær til eru Indónesía, Kína, 
Taíland, Búrma, Hong Kong, 
Suður–Kórea, Malasía og Singap-
úr.

Í skýrslunni kemur fram að 
minni eftirspurn í Bandaríkjunum, 
Evrópu og Japan muni skaða mörg 
lönd Austur-Asíu þar sem þau eru 
ákaflega háð útflutningi til fyrr-
greindra landa. - bþa

Efnahagsbatinn 
hafinn í Asíu

Verið er að ganga frá kaupum 
þýska bílaframleiðandans Volks-
wagen á bílaframleiðandanum 
Porche. Porche hafði áður reynt að 
taka yfir Volkswagen en mistekist 
vegna minni eftirspurnar í kjölfar 
núverandi kreppu. 

Nú hefur staðan snúist við og 
talið er líklegt að gengið verðið frá 
samruna fyrirtækjanna fyrir 2011 
þar sem Volkswagen mun fara með 
ráðandi hlut í hinu nýja fyrirtæki. 
Báðir aðilar hafa undanfarið lýst 
yfir áhuga á sameiningu sem nú er 
væntanleg.   - bþa

Volkswagen 
kaupir Porche

SAMRUNI Porche sameinast Volkswag-
en, bílaframleiðandanum þýska.



Gildir til 26. júlí á meðan birgðir endast.

1.599kr/pk.

1.797kr/kg.

KJÚKLINGALUNDIR
2 TEGUNDIR

Merkt verð 2.899.-

Spennandi 
   grillsósur!

dijon hunangs- 
sósa

basil & hvítlauks- 
sósa

rósapipar-
sósa

649kr/kg.
Merkt verð 998.-

468kr/stk.

LÍFRÆNN
SORBET 4 TEG.

2.398kr/kg.
Merkt verð 2.998.-

679kr/2stk.

2 fyrir 1

379kr/stk.

MYLLU
SKÚFFUKÖKUR

99kr/pk.

MARYLAND
KEX

Kjúklingapinnar
Tex Mex

Kjúklingur
Ferskur

Jensen svínarif Kjúklingavængir í fötu
800g - 2 tegundir

279kr/pk.

RENÉ
KAFFIPÚÐAR

449kr/pk.

CAPRI SUN 
ORANGE

249kr/stk.

STEINBAKAÐ
PAGUETTE



1.598kr/kg.

KRYDDLEGNAR
LÆRISNEIÐAR

Merkt verð 1.998.-

599kr/pk.
Merkt verð 749.-

2.039kr/kg.
Merkt verð 2.718.-

1.598kr/kg.
Merkt verð 1.998.-

1.019kr/kg.
Merkt verð 1.698.-

Spennandi á grillið
á betra verði!

189kr/stk.

A&W
ROOT BEER

299kr/pk.

4STK VÖLU
KÓKOSBOLLUR

199kr/stk.

RISABRAUÐ
1KG

299kr/stk.

KOLAGRILL
EINNOTA

499kr/pk.

500GR VILKO
VÖFFLUMIX

449kr/pk.

NAMMI GOTT
6STK Í PAKKA

Berjabomba m/kókosbollumBeikonfylltar kartöflur Balsamikmarinerað grænmeti Sveppir með ostafyllinguMaísstönglarBökunarkartöflur

NÝTT NÝTT

BBQ borgarar
4*100gr

Silungur
hvítlauksmarineraður

Nautaribeye
Pipar kryddlegið

Svínakótelettur
hunangskryddlegnar

159kr/pk.

STEIKTUR
LAUKUR

108kr/stk.

ORKUDRYKKUR
250ML
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Almannatryggingar eru mikil-
vægur þáttur í velferðarsam-

félaginu og um það er almennt 
góð sátt. Um almannatrygginga-
réttindin eru þó eðlilega skiptar 
skoðanir og því er það mikilvægt 
að fram fari heilbrigð og gagn-
rýnin umræða um réttindakerf-
ið. Á það hefur verulega skort til 
þessa. Brýnt er að nota góðæri 
til umbóta en það er enn brýnna 
að huga að nýjum leiðum til að 
styrkja velferðarkerfið, þegar á 
móti blæs. Slíkt þarf að vinna þétt 
með þeim sem best til þekkja og 
hagsmunahópum þeirra sem hall-
ast standa í samfélaginu.

Í svokölluðum almannatrygg-
ingalögum, lögum um félagslega 
aðstoð og reglugerðum á grund-
velli þessara laga, hefur löggjaf-
inn og ráðherra skráð réttinn til 
lífeyris og uppbóta. Viðfangsefni 
Tryggingastofnunar er síðan að 
sjá um framkvæmdina. Í stuttu 
máli að greiða réttar bætur til 
réttra aðila á réttum tíma, sem 
virðist í fljótu bragði nokkuð ein-
falt verkefni en þegar grannt 
er skoðað kemur annað í ljós. Í 
réttindakerfi lífeyristrygginga 
eru miklar tengingar við sam-
tímatekjur og aðstæður lífeyr-
isþega sem gerir það að verkum 
að bótarétturinn er reiknaður út 
frá áætlunum og leiðréttur þegar 
allar upplýsingar liggja fyrir. 
Þannig getur það sem rétt var 
reiknað reynst rangt þegar öll 
kurl koma til grafar. 

Það er á ábyrgð lífeyrisþegans 
að sjá til þess að Tryggingastofn-
un hafi réttar upplýsingar. Kerfið 
er mjög kvikt, þ.e. lækki tekjur 
getur samstundis skapast auk-
inn réttur til lífeyris sem jafnvel 
bætir allt tekjutapið. Algengast er 
þó að lægri tekjur verði til þess 
að hækkun lífeyris nemi einung-
is hluta lækkunarinnar. Á sama 
hátt geta lífeyrisgreiðslur lækkað 
ef tekjur hækka. Hér er því um 
að ræða verulega virkt tekjujöfn-
unarkerfi, sem að sama skapi er 
flókið í framkvæmd. Það krefst 
mikils af Tryggingastofnun, 
starfsmönnum og tölvukerfum 
og síðast en ekki síst krefst það 
mikils af lífeyrisþegunum sjálf-
um. Þeir verða að fylgjast vel með 
breytingum sem verða á högum 
þeirra og bregðast við ábending-
um Tryggingastofnunar þegar við 

sjáum að áætlanir þeirra virðast 
ekki ætla að standast.  

Afar mikilvægt er að við höfum 
tök á því að sannreyna þær upp-
lýsingar sem lífeyrisþegi gefur 
um tekjur sínar og aðstæður til 
þess að greiddar bætur verði eins 
réttar og kostur er. Við leggj-
um því áherslu á að fá hið allra 
fyrsta að vita af því ef einhverj-
ar þær breytingar verða á högum 
lífeyrisþegans sem gætu leitt til 
breytinga á lífeyri. Samtímaeft-
irlit jafnt sem ytra eftirlit hefur 
verið eflt. 

Lög um almannatryggingar eru 
nú til endurskoðunar og er það 
fagnaðarefni að það verk skuli 
nú unnið í félags- og trygginga-
málaráðuneytinu. Við þá endur-
skoðun er mikilvægt að ná góðri 
almennri sátt um almannatrygg-
ingakerfið og styrkja jafnframt 
úrræði Tryggingastofnunar svo 
koma megi í veg fyrir misnotk-
un. En einnig er afar mikilvægt 
að endurskoða alla framkvæmd 
laganna til þess að minnka eftir 
föngum þau frávik sem fram 
koma þegar árið er gert upp við 
endurreikning bótanna að fengn-
um upplýsingum frá skattyfir-
völdum. 

Þessa dagana fer fram endur-
reikningur bótagreiðslna ársins 
2008. Hafi tekjur orðið lægri en 
áætlað var getur það leitt til inn-
eignar lífeyrisþega, hafi tekj-
ur orðið hærri en áætlað var 
gæti það hins vegar hafa leitt til 
þess að lífeyrisþegar hafi feng-
ið greiddar bætur á árinu 2008 
umfram rétt. Lífeyrisþegar munu 
um næstu mánaðamót fá upplýs-
ingar um stöðu sína og ráðrúm til 
andmæla. 

Skattalögum var á síðasta vetri 
breytt þannig að fjármálastofn-
unum er nú gert að veita skattyf-
irvöldum upplýsingar um fjár-
magnstekjur einstaklinga og 

tekur sú lagabreyting til tekna 
ársins 2008. Við munum því í 
fyrsta sinn í ár geta sannreynt 
upplýsingar lífeyrisþega um fjár-
magnstekjur. Þegar liggur fyrir 
að margir lífeyrisþegar hafa ekki 
upplýst okkur um fjármagnstekj-
ur sínar og má því gera ráð fyrir 
umfangsmiklum leiðréttingum 
á lífeyrisgreiðslum vegna ársins 
2008.

Tryggingastofnun leggur 
áherslu á rétta framkvæmd lag-
anna, réttmæti bótagreiðslna og 
annarra greiðslna sem okkur er 
falið að sjá um lögum samkvæmt. 
Við leggjum einnig mikla áherslu 
á gott samband við þá sem við 
þjónum og teljum brýnt að ætíð sé 
fylgst vel með þörfum og aðstæð-
um þeirra landsmanna sem hall-
ast standa og brugðist sé við með 
breytingum í réttindakerfinu ef 
þurfa þykir. Við getum ekki fall-
ist á þau sjónarmið að réttlæta 
megi bótasvik með þeim rökum 
að þar séu þegnarnir sem verst 
standa að bjarga sér í þröngri 
stöðu. Velferðarsamfélagið hlýt-
ur að eiga að koma til móts við þá 
með breyttu réttindakerfi. Það er 
reynsla Tryggingastofnunar að 
flestir öryrkjar og ellilífeyrisþeg-
ar, sem nú eru tæplega fjörutíu og 
sex þúsund talsins, veiti Trygg-
ingastofnun samviskusamlega 
upplýsingar um tekjur sínar. Ein-
ungis fáir virðast vísvitandi láta 
hjá líða að koma réttum upplýs-
ingum til stofnunarinnar. Þá er 
það ekki reynsla Tryggingastofn-
unar að þeir sem eru mest þurf-
andi séu líklegastir til bótasvika.

Viðfangsefni Tryggingastofn-
unar er að sjá um framkvæmd-
ina. Í stuttu máli að greiða réttar 
bætur til réttra aðila á réttum 
tíma, sem virðist í fljótu bragði 
nokkuð einfalt verkefni en þegar 
grannt er skoðað kemur annað í 
ljós. Í réttindakerfi lífeyristrygg-
inga eru miklar tengingar við 
samtímatekjur og aðstæður líf-
eyrisþega sem gerir það að verk-
um að bótarétturinn er reiknað-
ur út frá áætlunum og leiðréttur 
þegar allar upplýsingar liggja 
fyrir. Þannig getur það sem rétt 
var reiknað reynst rangt þegar öll 
kurl koma til grafar.

Höfundur er forstjóri 
Tryggingastofnunar.

SIGRÍÐUR LILLÝ BALDURSDÓTTIR

Í DAG | Lífeyrismál 

Réttindi og réttar 
greiðslur lífeyris

Auglýsingasími

– Mest lesið

Þ
að voru mikilvæg söguleg tímamót þegar Alþingi sam-
þykkti að fela ríkisstjórninni að leita eftir fullri aðild 
Íslands að Evrópusambandinu. En hér er þó aðeins um 
áfanga að ræða og úrslit málsins enn alveg óráðin. 

Aðildarumsókn Íslands er ekki skammtímamál. Hún er 
alhliða stefnuyfirlýsing íslensku þjóðarinnar til langrar framtíð-
ar. Það er hættulegur misskilningur að málið tengist sérstaklega 
tímabundnum erfiðleikum – eins og t.d. hruni íslensku bankanna. 
Tillögur um aðild voru fyrir löngu komnar fram og deilur hafa lengi 
staðið um málið. 

Íslendingar sækjast eftir fullri aðild að Evrópusambandinu til 
þess að ljúka löngu aðlögunarferli sem þegar hefur fært þjóðinni 
margvíslegar framfarir. En Íslendingar eru núna annars flokks 
aðildarþjóð Evrópusambandsins, auka-land, háð fylgiríki. 

Við óskum þess að verða fullgild þátttökuþjóð, fullvalda aðildar-
ríki. Við Íslendingar teljum enga aðra tilhögun geta til langframa 
hentað eða fullnægt óskum okkar, hagsmunum okkar og þjóðar-
metnaði okkar sem sjálfstæðrar þjóðar. Frjáls þjóð gerir slíka kröfu 
til sjálfrar sín og til annarra.

Það er beinlínis óviðeigandi og stórhættulegt að tengja aðildarum-
sóknina við einhver styrkja-, sníkju- eða kröfugerðarviðhorf. Það er 
alveg villandi að festa umsóknina við einhverjar kröfur eða drauma 
um að losna undan óhjákvæmilegum og beinum kostnaði af efna-
hagsógöngum eða af sjálfsögðu erfiði við að byggja aftur upp eigið 
fjármálakerfi. Fjármálakerfið á ekki aðeins að mæta fjárhagsleg-
um og efnahagslegum kröfum heldur á það líka að fullnægja stolti 
þjóðarinnar af því að bera sjálf sínar byrðar og eiga sjálf heiðurinn 
af eigin afrekum og árangri.

Íslendingar ganga ekki í Evrópusambandið til þess að SÆKJA 
einvörðungu heldur ekki síður til að FÆRA þar fram sinn skerf.  
Við erum fullgild evrópsk menningar- og lýðræðisþjóð og hegðum 
okkur samkvæmt því. Við ryðjum okkur til rúms í samræmi við það. 
Í því efni varðar meira um ýmislegt annað en peninga eða fjárhag. 
Við viljum engar ölmusur. 

Um leið styrkjum við menningu og fullveldi Íslands í hópi þjóð-
anna í sterkum þjóðræknisanda. Innan Evrópusambandsins mætum 
við mörgum öðrum þjóðum sem fylgja sömu stefnumiðum, hver þjóð 
fyrir sig. Þar eigum við marga stolta samherja. Þar eru Írar og Skot-
ar, Finnar og Eistar, Lettar og Litháar, Tékkar og Slóvakar, Malt-
verjar, Ungverjar og Slóvenar meðal annarra. Þar eru Álendingar, 
Azoreyingar, Sikileyingar, Kýpverjar og Korsíkumenn, Baskar og 
Bretónar, Kanaríeyingar og Katalóníumenn – auk fleiri minnihluta-
þjóða og þjóðarbrota.   

Umsókn um aðild að Evrópusambandinu verður að bera fram í 
samræmi við þessi sjónarmið. Andstæðingar aðildar reyna að tengja 
hana við uppgjöf fullveldis og þjóðernis og brotthvarf frá þjóðrækni 
og þjóðarmetnaði. Þeir reyna í áróðri að spyrða hana saman við 
einhvers konar sníkjuhugsun og vesaldóm. Slíkt munu Íslendingar 
aldrei samþykkja í þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Þátttaka, samstarf og samvinna eru öllum til góðs. En engir 
útlendingar bjarga okkur – og eiga ekki að reyna það. Það gerum 
við sjálf. 

Þátttaka, samstarf og samvinna öllum til góðs:

Við björgum 
okkur sjálf
JÓN SIGURÐSSON SKRIFAR

Ung, fersk og reynslulítil
Allra augu beinast nú að fjár-
laganefnd – í það minnsta augu 
blaðamanna – þessa dagana, en 
þar er verið að ræða frumvarp um 
ríkisábyrgð vegna Icesave. Nefndin 
hefur fjöregg þjóðarinnar í hendi sér, 
að margra mati.

Það mæðir því á nefndarmönnum, 
sem kannski eru lítt vanir slíkri 
vinnu. Af ellefu nefndarmönn-
um settust fimm á þing árið 
2007, hinir sex í vor. Það er 
því ung, fersk og ný nefnd sem 
vélar um málið, en kannski 
ekki reynslumikil.

Kafka á þingi
Það er ekki allra að sitja 
á þingi og enn færri 

að fylgjast með umræðum þar. Þegar 
menn segjast ræða fundarsköp for-
seta eru þeir í raun að ræða efnisat-
riði frumvarpa og andsvör þurfa síður 
en svo að vera andsvör; geta jafnvel 
snúist um eitthvað allt annað mál.

Bleik var þó brugðið þegar hann 
kveikti á netútsendingu þingsins 
í gær og komst að því hvað var til 
umræðu: „Aðild starfsmanna við 
samruna félaga með takmark-
aðri ábyrgð yfir landamæri.“ 
Kafka er mættur á þing.

Hillary fer með 
fleipur
Hillary Clinton 
gegnir ekki 
ábyrgðarminni 
stöðu en að 

vera utanríkisráðherra Bandaríkjanna. 
Það er sérstaklega mikilvægt að fólk 
með slíka ábyrgð gæti vel að orðum 
sínum. 

Þess vegna var sérstaklega baga-
legt að sjá Hillary skripla á skötu 
þegar hún talar um Norður-Kóreu. 
Þannig fullyrti hún nýverið að landið 
væri einangrað og ætti sér í raun 
enga vini.

Þetta er ekki alls kostar rétt. 
Hér á Íslandi er einmitt starfrækt 
Vinafélag Norður-Kóreu. Ekki 
er vitað hvort formaður þess, 
Sindri Stephensen, hafi brugð-
ist við orðum frú Clinton. En í 

nafni alls þess sem rétt er 
og satt væri fyllsta ástæða 

til þess.
 kolbeinn@frettabladid.is



Koopman einnota 
útileguáhöld

DISKAR 22 CM 50 STK 498 kr.
GLÖS HVÍT 50 STK 159 kr.
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SNAPSGLÖS 50 STK 259 kr.

COKE LIGHT ZERO 4 FL. 2 LTRL . (8 LTRL .) 598 kr.
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UMRÆÐAN
Hildur Björnsdóttir 
skrifar um kjör stúd-
enta. 

Það var líkt og hendi 
væri veifað. Í einni 

svipan breyttist íslenskt 
efnahagsundur í efnahags-
splundur og menn báðu 
Guð að blessa Ísland. Örvænting 
greip um sig meðal þjóðarinn-
ar og látlaus vonbrigði brenni-
merktu íslensku þjóðarsálina. 
Stórasta land í heimi var nú kross-
fest, dáið, grafið. Kannski svolítið 
dramatískt, en alvarlegt var það 
– ástandið sem heltók nú fallega, 
hreina Ísland.

Fjármálakreppan ógurlega hefur 
víða gert vart við sig. Ótal samfé-
lagshópar berjast nú í bökkum og 
enginn vill komast í of náin kynni 
við niðurskurðarhníf stjórnvalda. 
Af einhverjum óskiljanlegum 
ástæðum hafa stúdentar þó alltaf 
beðið úti í kuldanum, aldrei notið 
góðs af góðærinu og sitja nú sífellt 
undir hnífsblaði stjórnvalda. 

S a mk væmt nýjum 
úthlutunarreglum LÍN 
mun tekjulaus námsmaður 
í leiguhúsnæði fá 100.600 
kr. mánaðarlega næsta 
skólaár. Það er óhætt að 
fullyrða að enginn annar 
samfélagshópur býr við 
svo bág kjör en stjórnvöld 
hafa haldið námsmönn-
um undir fátækramörk-
um um árabil. Til nánari 

rökstuðnings á fáránleika fjár-
hæðarinnar reiknar Lánasjóður-
inn með því að námsmaður geti 
brauðfætt sig á 584 kr. daglega. 
Því til samanburðar greiðir ríkið 
1.300 kr. daglega í matarkostnað 
fyrir hvern afplánunarfanga. Það 
er rúmlega tvöföld sú upphæð sem 
námsmönnum reiknast og rúmlega 
margfalt fáránlegur raunveru-
leiki. Eiga afbrotamenn þjóðarinn-
ar virkilega skilið betri lífskjör en 
námsmenn? 

Nú þegar þúsundir landsmanna 
standa frammi fyrir atvinnu-
leysi hvetja stjórnvöld fólk til 
að ganga menntaveginn. Stjórn-
völdum gleymist þó ætíð sú stað-
reynd hve óhagstætt það er að vera 

námsmaður. Ráðamenn þjóðarinn-
ar hafa í gegnum árin búið betur 
í haginn fyrir alla aðra samfé-
lagshópa – öryrkja, atvinnulausa, 
fólk á félagsbótum – jafnvel verst 
settu hóparnir hafa það náðugra 
en námsmenn. Við biðjum ekki 
um mikið. Við biðjum um jafn-
góða máltíð og afplánunarfangar 
og afbrotamenn. Er það til of mik-
ils mælst? 

Áður en stjórnvöld geta með 
góðri samvisku boðið menntun 
sem fýsilegan kost þarf að tryggja 
nokkrar grundvallarbreytingar. 
Grunnframfærsla námslána þarf 
að vera í samræmi við framfærslu-
grunn atvinnulausra, öryrkja og 
afplánunarfanga. Fyrirbyggja 
þarf að nám verði að forréttindum 
hinna ríku og efnameiri. Stjórn-
völd þurfa að koma til móts við 
námsmenn og tryggja þeim viðun-
andi lífsskilyrði svo einstaklingar 
sjái áfram hag sinn í því að sækja 
sér æðri menntun – því menntun 
er skynsamleg fjárfesting til fram-
tíðar. 

Höfundur er formaður Stúdenta-
ráðs Háskóla Íslands.

Betra að vera fangi en stúdent?
UMRÆÐAN
Hjörtur Hjartarson 
skrifar um þjóðarat-
kvæðagreiðslur.

Farsæl leið úr Icesave-
klemmunni er þjóðar-

atkvæðagreiðsla. Ótækt 
er að ætla almenningi að 
axla fordæmalausar fjár-
skuldbindingar án þess hann fái 
nokkuð að segja um skilmálana. 
Illbrúanleg gjá virðist líka hafa 
myndast milli þeirra sem vilja 
ganga að skilmálum fyrirliggj-
andi samninga og hinna sem 
þykja þeir óaðgengilegir. Er þá 
ótalin sögufræg gjá milli þings 
og þjóðar. Þjóðaratkvæðagreiðsla 
er leið til gera út um mál þegar 
ekki er hægt að komast að sam-
eiginlegri niðurstöðu með öðrum 
hætti. Að slíkri sáttaleið er unnið 
á vefsíðunni www.kjosa.is. Ekki 
er víst að ríkisstjórnin lifi af að 
frumvarpið verði fellt. Þyngra 
virðist þó hvíla á ríkisstjórninni 
óvissan um hvað taki við felli 
Alþingi frumvarpið. Stjórninni er 
vorkunn. Hitt er víst að engin rík-
isstjórn mun komast heil frá því 
að sniðganga almenning í mál-
inu, að almenningi verði skipað að 
axla byrðarnar og þegja. Hér yrði 
ólíft fyrir klögumálum og svika-
brigslum og samfélagið ekki til 
stórræðanna. 

Gera  verður ráð fyrir að frum-
varpið verði samþykkt á Alþingi. 
Þá kemur til kasta forseta 
Íslands. Forsetinn getur vísað 
málinu til þjóðarinnar. Annað af 

tvennu getur þá gerst. 
Frumvarpið yrði sam-
þykkt. Innbyrðis yrði 
þjóðin þá – hugsanlega 
eftir nokkurn slag – „sátt 
að kalla“. Þjóðin gæti 
hafnað frumvarpinu. 
Lögin féllu þá úr gildi og 
fyrirliggjandi samning-
ar. Ríkisstjórnin hefði 
uppfyllt skilmála samn-
inganna en almenningur 

neytt stjórnarskrárbundins réttar 
og hafnað skilmálunum. Upp væri 
komin samningsstaða. 

Ævafornar mótbárur heyr-

ast jafnan þegar almenningur 
býst til að taka örlög sín í eigin 
hendur. Málið er ekki þess eðlis; 
almenningur lætur blekkjast af 
lýðskrumi, hefur ekki forsend-
ur til að setja sig inn í málið. Víst 
má efast um dómgreind almenn-
ings þegar horft er til stjórn-
málamanna sem hér hafa val-
ist til forystu. Þeirra sem stýrt 
hafa landinu fram af hengiflugi. 
Ég skora á samborgara mína að 
leggja leiðsögn þeirra til hlið-
ar og taka málið í sínar hendur á 
www.kjosa.is.

Höfundur er talsmaður fram-
taksins „Í okkar hendur“ á www.

kjosa.is.

Þjóðin segi já eða nei

UMRÆÐAN
Sigríður Á. Andersen 
skrifar um Icesave.

Stjórnmálamenn og 
svokallaðir samninga-

menn Íslands í Icesave-
málinu halda þeirri sér-
kennilegu lögskýringu á 
lofti að tilskipun Evrópu-
sambandsins um Trygg-
ingarsjóð innstæðueig-
enda leiði til þess að íslenska ríkið 
beri ábyrgð á innstæðum Lands-
bankans í Bretlandi. „Íslenska 
þjóðin verður að standa við skuld-
bindingar sínar“ er slagorð þeirra 
sem fá borgað fyrir að gæta hags-
muna þjóðarinnar og falla æði 
margir í stafi við herópið. Fullyrt 
er að þær skuldir sem Landsbank-
inn, einkarekin fjármálastofnun, 
stofnaði til, séu í reynd skuldbind-
ingar íslensku þjóðarinnar.

Hafi það verið ætlun Evrópu-
sambandsins að ríki þess stæðu 
alltaf á bak við fjármálalífið með 
þessum hætti hefði verið eðli-

legt að tilskipunin kvæði 
hreinlega á um slíkt fyr-
irkomulag. Ekki síst í 
ljósi þess að ríkisábyrgð 
á einkarekstri er í orði 
fordæmd í Evrópusam-
bandsrétti. Er sérstak-
ur tryggingarsjóður ekki 
einkennilegur milliliður 
í því sambandi? Þá hefði 
einnig líka verið eðlilegt 
að einhver umræða hefði 
farið fram í þessum ríkj-

um um tilgang og eðli einkavæð-
ingar banka og annarra fjármála-
stofnanna sem átt hefur stað í 
öllum Evrópuríkjunum undan-
farna áratugi. Ekkert hefur þó 
komið fram um að einkavæðing 
þessara fyrirtækja hafi í megin-
atriðum lotið öðrum lögmálum 
en einkavæðing annarra fyrir-
tækja.

Sé hins vegar áðurnefndur 
skilningur á ábyrgð ríkisins á 
bankainnstæðum réttur getur 
ekki verið um að ræða nokkra 
einkabanka, hvorki á Íslandi né 
í öðrum Evrópulöndum. Þeir 

sem nú tala með þeim hætti að á 
íslenska ríkinu hvíli skuldbind-
ingar Landsbanka Íslands hf. geta 
trauðla talað um einkavæðingu 
bankanna að nýju. Það er til lítils 
að einkavæða ef ríkið ber áfram 
ábyrgð á rekstrinum. Og þá mun 
heldur engu skipta hverjir stjórna 
þessum fyrirtækjum. 

Þeir þingmenn sem nú tala fyrir 
því að ná betri samningi við Bret-
land og Holland, og telja það ekki 
ómaksins virði að svara því hvort 
umrædd skuldbinding sé yfirleitt 
ríkisins, þurfa að svara því hvern-
ig þeir sjá fyrir sér fjármálarekst-
ur framtíðarinnar. 

Ætli menn í Evrópu líti svo á að 
þar séu allir bankar ríkisbank-
ar? Varla. Af hverju samþykkja 
þá þeir sem falið hefur verið að 
gæta hagsmuna þjóðarinnar um 
þessar mundir þau rök að Lands-
bankinn hf. hafi í raun bara verið 
venjulegur ríkisbanki? 

Höfundur er héraðsdómslögmað-
ur og varaþingmaður Sjálfstæðis-

flokksins í Reykjavík.

Allir bankar í Evrópu ríkisbankar?

UMRÆÐAN
Sveinbjörn Ragnar 
Árnason skrifar um 
stjórnmál.

Íslandi er stjórnað með 
sameiginlegu ábyrgðar-

leysi stjórnmálaflokkanna. 
Getur verið að einn fárra 
möguleika fyrir sigraða 
þjóð sé að lýsa yfir hugs-
anlegu gjaldþroti og fá nýja kenni-
tölu á Ísland? Íslendingar geta þá 
beint fyrirhuguðum samningavið-
ræðum við Evrópusambandið til 
ríkisstjórnar Kanada og/eða með 
inngöngu í Nafta? Íslensk stjórn-
völd hafa ekki skoðað þann mögu-
leika á að semja við Kanada, þeir 
stefna frekar á að reyna að takast 
í hendur við kreppta hnefa þjóðar-
innar og í Evrópusambandið skal 
fara, sama hvað það kostar Íslend-
inga. Ég er sannfærður í dag að 
íslensku stjórnmálaflokkarnir eru 
mesta vandamál þjóðarinnar. 

Brotlending þjóðarbúsins er að 
mestu leyti stjórnmálaflokkun-
um að kenna. Þjóðin mun þó ekki 
gleyma stelsjúkum bankamönnum 
og útrásarvíkingum. Helst dettur 
manni í hug að ríkisstjórn Geirs 
Haarde hafi sett brodd á barka 
eftirlitsaðila meðan reynt var að 
redda klúðrinu korter í hrun. Ef 
til vill trúðu Geir, Ingibjörg og 
aðrir í klappliðinu á að með því að 
draga magann inn, þegar stigið er 
á vigt, þá myndi útkoman verða 
betri fyrir Íslendinga.

Búið er að þjóðnýta skuldir 
einkavinavæddu bankanna yfir á 
íslenskan almenning. Skuldakla-
far sem hellast yfir almenning og 
virðist engan endi ætla að taka. 
Ábyrgð síðustu ríkisstjórna er 
mikil, gáleysi og tómlæti kann að 
varða við landslög að mínu mati. 
Hver ber ábyrgð? Enginn, því 
Íslandi er stjórnað sameiginlega 
með ábyrgðarleysi stjórnmála-
flokkanna. 

Þurfum við Íslendingar ekki að 

kalla til erlenda sérfræð-
inga til að reisa efnahag-
inn við? Íslenskum stjórn-
málamönnum mun ekki 
takast það, þeir eru of 
flæktir í hagsmuni sam-
tryggingarkerfis stjórn-
málaflokkanna? Af hverju 
könnum við ekki viðræð-
ur við frændur okkar í 
vestri um skjól og aðstoð, 
í skiptum fyrir samstarf 
og eða hlutdeild í t.d. olíu-

leitarsvæðum Íslands? Staðreynd: 
Íslendingar eiga meiri samleið með 
þjóðum á Norðurhveli en nokkurri 
annarri. Hlýnandi loftslag þýðir 
að norðurleiðin er að opnast og 
því eiga þjóðir á norðurhveli jarð-
ar meiri samleið með hver ann-
arri. Áætlað er að yfir 200 þúsund 
Kanadamenn eigi ættir að rekja 
til Íslands. Kanada lánaði Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum mikið fjármagn 
í síðustu viku. Hvers vegna bein-
um við ekki sjónum okkar til Kan-
ada? Kanada er ríkjasamband 
sem samanstendur af tíu fylkj-
um og þremur sjálfstjórnarsvæð-
um, Ísland það fjórða? Kanada er 
þingbundið lýðræðisríki í Breska 
samveldinu. Geta Kanadamenn 
ekki náð að lenda þessari Icesave-
vit leysu fyrir okkur Íslendinga 
farsællega?

Ef ekki er samið við stjórn Kan-
ada eigum við að fá erlenda sér-
hæfða aðila til að stjórna hér 
næstu 12 ár eða svo og mynda 
þjóðstjórn. Við veljum fólk sem 
er ekki í samtryggingarkerfi 
íslensku stjórnmálaflokkanna. Við 
gefum út yfirlýsingu vegna skulda 
íslenskra óreiðumanna erlendis: Á 
Íslandi varð brotlending efnahags 
og bankakerfisins vegna gáleysis 
og spillingar tengdra aðila fram til 
ársins 2010. Við höfum vikið öllum 
stjórnmálaflokkum burt og kynnt 
nýja aðila til stjórnunar vegna sér-
stæðra aðstæðna á Íslandi. Takið 
upp í skuldir íslensku einkavina-
væddu bankanna eignir þeirra 
erlendis. Við afhendum nafnalista 
allra eigenda og stjórnenda einka-
vinavæddu bankanna til erlendra 
kröfueigenda. Þá fyrst verða þessir 
menn látnir borga brúsann og axla 
ábyrgð gerða sinna. Það mun ekki 
gerast í skjóli íslenskra stjórn-
málaflokka við völd á Íslandi. 

Höfundur er óflokksbundinn 
Íslendingur. 

Semjum við Kanada

SVEINBJÖRN 
RAGNAR ÁRNASON

HJÖRTUR 
HJARTARSON

HILDUR 
BJÖRNSDÓTTIR

SIGRÍÐUR Á. 
ANDERSEN

Brotlending þjóðarbúsins er að 
mestu leyti stjórnmálaflokkun-
um að kenna. Þjóðin mun þó 
ekki gleyma stelsjúkum banka-
mönnum og útrásarvíkingum.

Hitt er víst að engin ríkisstjórn 
mun komast heil frá því að 
sniðganga almenning í málinu, 
að almenningi verði skipað að 
axla ábyrgð og þegja. 

498kr.
pk.
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Tilboðið gildir 
alla daga
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„Þetta er uppáhaldskakan mín og 
það er rosalega auðvelt að gera 
hana. Hún er þægileg og mjög 
góð,“ segir Gyða Lóa Ólafsdóttir, 
sem vinnur í blómabúð í sumar, um 
Oreo-ostaköku sem hún útbýr. „Hún 
er eins auðveld og hún getur verið. 
Ég hræri eiginlega öllu saman, set 
í form og skelli í frysti.“

Gyða Lóa segist gera Oreo-osta-
kökuna nokkuð oft. „Ég útbý hana 
fyrir öll boð en vinkonur mínar 
biðja mig alltaf um að gera hana 
þegar við erum að fara eitthvað,“ 
segir Gyða Lóa, sem er að eigin 
sögn liðtæk í eldhúsinu. „Mér 
finnst mjög gaman að elda og baka 
en reyndar ekki að taka til í eld-
húsinu. Mér finnst samt aðeins 
skemmtilegra að baka.“

Gyða Lóa komst yfir uppskrift-
ina að Oreo-ostakökunni á netinu. 
„Ég fékk svipaða köku í ferming-
arveislu fyrir löngu. Síðan var 
ég alltaf að leita að svipaðri upp-
skrift. Einn daginn langaði mig að 
gera ostaköku en ég fer oft á Goog-
le og prófa að gúggla það sem mig 
langar í. Ég fann þessa og ákvað 

að prófa hana og hún var svo góð 
að ég ákvað að skrifa hana niður 
og gera aftur.“

Aðspurð segist Gyða Lóa þó einn-
ig hafa rekist á slæmar uppskrift-
ir á leit sinni á netinu. „Ég prófaði 

einu sinni aðra Oreo-ostaköku sem 
baka átti í ofni,“ segir hún efins. 
„Hún var með eggjum og hljómaði 
mjög vel en það var ekki hægt að 
borða hana og henni var hent.“ 

 martaf@frettabladid.is

Finnst gaman að baka
Gyða Lóa Ólafsdóttir er liðtæk í eldhúsinu og finnst gaman að elda og baka. Hún leitar oft að uppskriftum 
á netinu og hefur fundið margar misgóðar. Hún gefur Fréttablaðinu eina af sínum uppáhaldsuppskriftum.

Gyða Lóa gerir kökuna gjarnan fyrir vinkonur sínar sem biðja hana oft að baka. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1 pakki Royal-vanillubúð-
ingur
1 bolli mjólk
1 tsk. vanilludropar
1 peli rjómi
200 g rjómaostur
1 bolli flórsykur
24 Oreo-kex-
kökur

Hrærið saman 
Royal-vanillubúð-
ingnum, mjólkinni 
og vanilludropunum. 
Setjið í ísskáp í um 
það bil fimm mínútur. 
Hrærið saman flórsykur 
og rjómaost. Þeytið 
rjómann og blandið svo 

bæði flórsykursblönd-
unni og búðingnum 
saman við svo úr verði 
ljóst mauk.

Myljið svo Oreo-kex-
kökurnar í fínt duft, 

til dæmis í bland-
ara. 

Skiptist svo 
á að setja í 
form, kexduft-
ið og ljósa 

maukið. Endið 
á kökumylsnu. 

Setjið ostakökuna 
í frysti og takið út 

um það bil einum og 
hálfum tíma áður en 
hún er borin fram.

Oreo-ostakaka að hætti Gyðu Lóu
Einföld og fljótleg

ASIAN MATVÖRUMARKAÐUR  býður upp á 

matreiðslunámskeið þar sem áhersla er lögð á ódýra 

matargerð, indverskan mat og sushi. Gögn og upp-

skriftir fylgja. Nánari upplýsingar á www.greenapple.is.

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is
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6.890 kr.

4ra rétta tilboð
og nýr A la Carte

Gjafabréf PerlunnarGóð tækifærisgjöf!

Hægt er að panta 4ra rétta seðilinn 
með sérvöldu víni með hverjum rétti:  10.990 kr.

Barolo „Ornato“ 2004 | Ítalía.
Chablis Grand Cru ,,Les Clos” 2005 | Frakkland

Glas af eðalvíni

Nú hefur veitingahúsið Perlan bætt við möguleikanum að velja 
sér glas af 16 eðalvínum með mat. Verð frá 1.050-3.700 kr.

Sjá nánar á perlan.is.

· Reykt önd með fíkjum, valhnetum og rauðvínsgljáa ·

· Humarsúpa rjómalöguð með grilluðum humarhölum ·

· Lambahryggur með lambaskanka og rósmarínsósu ·
* E Ð A  *

· Fiskur dagsins útfærður af matreiðslumönnum Perlunnar ·

· Skyr “Tonka crème brûlée” með karamelluís ·

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



FYRIRSÆTA FRÁ SRÍ LANKA  sýnir brúðarkjól  á 

tískusýningu í Kólumbíu á dögunum, en ekki er óalgengt 

að tískubransinn í Evrópu sæki innblástur í tískuna þaðan.

Það er ósvikinn stíll yfir fatnaði 
Armanis. Jakkafötin með glans-
áferð, létt kasmírull í peysum og 
elegansinn allsráðandi. Þetta birt-
ist glöggt á sýningu Emporio Arm-
ani á tískuvikunni í Mílanó nýlega 
þar sem fatnaður næsta sumars 
var í forgrunni. Hann var þó í raun 
það klassískur að menn geta notað 
hann hvar sem er og hvenær sem 
er. Myndirnar tala sínu máli.

gun@frettabladid.is

Gæjar í rauðum jökkum 
og rennilásaskyrtum
Herrarnir verða fínir í tauinu ef þeir fylgja línu Armanis á næstunni. Á tískuvikunni í Mílanó á Ítalíu í 
sumar horfði hann ár fram í tímann og heillaði áhorfendur með hönnun sinni. 

Léttur jakki 
og sport-
legur. 

Létt jakka-
peysa í 
heitum lit er 
málið.

Vestin 
virðast 

vinsæl og 
köflótt efni 

líka. Hér 
sameinast 
það tvennt.

Hver 
segir að 

karlmenn 
geti ekki 

gengið 
í rauðu? 

Þessi tekur 
af allan vafa 

um það.

Hvít peysa 
með doppum 
og takið eftir 
ermunum. Þær 
ná alveg fram 
í lófa. 

Hvítar skyrtur 
með svörtum 

rennilás eru 
vissulega spes 
en virka smart.
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Útsala
20-50%

Austurhrauni 3 - 210 Garðabær - S. 533 3805 - www.mc-planet.com

í sama hús og Bílaapótek 
fyrir ofan Smáralind.

TÍSKA

TÍSKA
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ALLT Í FERÐALAGIÐ OG BÚSTAÐINN

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT  REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar, 
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, 
Egilsstöðum. Kauptún, Vopnafirði. Samkaup, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Martölvan, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tækniráð, Grindavík. Hagkaup, Njarðvík.

1971 - 2009 www.sm.is ALLAR GERÐIR

MINNISKORT

United TVD8822

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

TILBOÐ     69.990
FULLT VERÐ kr. 79.990

Hjónin í Elektru
Nana Alfredsdóttir og Dísa Hreiðarsdóttir kynntust í gegnum tónlistina 
fyrir fimm árum. Þær hafa verið giftar í þrjú ár og eru saman í rokkband-
inu Elektru þar sem Nana er aðalsöngkonan en Dísa spilar á trommur.

LÆRÐI 
FÖRÐUN Í 
LOS ANGELES
Sigríður Þóra Ásgeirsdótt-
ir er nýútskrifuð úr MUD-
förðunarskólanum.

OPNAR 
DRYKKJABAR 
Í MIÐBÆNUM
Benedikt Sigurðsson er 
eigandi Drykkjabarsins í 
Bankastræti.

HALDA 
SAMEIGIN-
LEGT PARTÍ
Ásgeir Hjartarson þeytir 
skífum og Haffi Haff 
syngur á Kaffi Kultura.
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núna
✽  á nágrannavaktinni

þetta
HELST

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Arnþór Birkisson 
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir 
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

Benedikt Sigurðsson:

Opnar Drykkjabar 
í miðbænum

FJÓLUBLÁHÆRÐ Söngkonan Lily 
Allen vakti athygli á Glastonbury-tón-
listarhátíðinni þar sem hún kom fram 
með fjólubláa hárkollu, í flegnum 
samfestingi og hælaskóm.

F yrir tveimur árum skráði ég 
mig í þennan skóla ásamt 

besta vini mínum, en þá í New 
York. Við fórum og skoðuðum að-
stæður og leist vel á, en það datt 
svo upp fyrir að við færum. Þegar 
aðstæður breyttust svo hjá mér 
og ég sá fram á atvinnuleysi þetta 
sumarið ákvað ég að fletta skólan-
um aftur upp á netinu, hafði sam-
band við þau í LA og skráði mig,“ 
segir Sigríður Þóra Ásgeirsdótt-
ir. Hún er nú stödd í Los Angeles 
þar sem hún lauk nýverið förðun-
ar- og hárgreiðslunámi við MUD, 
Make Up Designory-skólann og 
útskrifaðist með hæstu einkunn. 

„Förðunarnámið tók fjórar vikur 
og hárgreiðslunámið þrjár. Skóla-
dagurinn var frá átta til fimm alla 
virka daga og þótt ótrúlegt megi 
virðast var heilmikil heimavinna. 

Það var farið yfir rosalega mikið 
efni, en það er einmitt eitt 
af því sem skólinn er virt-
ur fyrir. Þetta er víst talinn 
vera annar af tveimur bestu 

förðunarskólunum hér og er 
víst Yale eða Harvard förðunar-
skólanna, eins og einn kennar-
inn minn orðaði það,“ segir hún 
og brosir. „Ég veit til þess að dótt-
ir Clints Eastwood lærði við MUD 
og vinnur sem förðunarfræðing-
ur í dag. Kennararnir mínir hafa 
einnig unnið mikið með mörgu 
frægu fólki og ein af þeim er til 
dæmis að vinna með Jessicu Biel 
núna,“ bætir hún við.

Spurð um aðstæður segist Þóra 
deila íbúð með tveimur skólasystr-

um sínum. „Ég bý á vegum skól-
ans með tveimur stelpum og sam-
búðin hefur gengið rosalega vel. 
Ég hef verið mjög heppin og þær 
eru báðar alveg frábærar. Önnur 
er frá Toronto í Kanada og hin frá 
Pittsburgh. Aðstaðan er mjög góð 
hérna og við höfum meðal annars 

aðgang að fínni sundlaug og lík-
amsræktarstöð,“ segir Þóra.

Aðspurð viðurkennir hún að 
námið hafi kostað sitt. „Ef ég 
hefði farið í þetta nám fyrir tveim-
ur árum eins og ég ætlaði mér 
þá hefði þetta kostað mig miklu 
minna. En ég ákvað að hugsa ekki 

of mikið um það, núna væri tím-
inn og tækifærið. Námið er ekki 
lánshæft hjá LÍN svo ég þurfti að 
fjármagna það sjálf. Ég var sem 
betur fer í ágætis málum fjárhags-
lega og gat því leyft mér þetta æv-
intýri og nýt hverrar mínútu. Ég 
held að mér hafi verið ætlað að 
koma hingað út, það leiddi allt 
til þess og gekk svo vel upp. Svo 
verður bara vonandi vinnu að fá 
þegar ég kem heim,“ segir hún 
brosandi.  - ag

Sigríður Þóra Ásgeirsdóttir:

LÆRÐI FÖRÐUN Í LA

„Þetta er hugmynd sem hefur 
blundað í mér í svolítinn tíma,“ 
segir Benedikt Sigurðsson, eigandi 
Drykkjabarsins, sem var nýverið 
opnaður í Bankastræti 10. Eins og 
nafnið gefur til kynna er einung-
is boðið upp á drykki á staðnum, 
bæði heita og kalda.

„Hugmyndin er að hafa þetta 
allt eins ferskt og það getur mögu-
lega verið. Við erum með ferska 
safa, te og kaffidrykki frá Te og 
kaffi, smoothie og boost, bæði 
með skyri og svo líka ís til að gera 
þá meira „jammí“, útskýrir Bene-
dikt sem þróaði uppskriftirnar 
ásamt nokkrum starfsmönnum 
sínum. „Við ætlum að vera með 
þessa kaffimenningu eins og er 
að byggjast upp á Íslandi og erum 
með alvöru kaffibarþjóna til að 
framreiða latte, cappuccino og 
frappuccino. Allir drykkirnir eru í 
pappa- eða plastmálum til að taka 
með sér og ekki er gert ráð fyrir að 

fólk tylli sér inni á staðnum. Mér 
hefur fundist þetta vanta niðri í 
bæ og viðtökurnar hafa verið mjög 
jákvæðar.“  - ag

Ferskir drykkir Bryndís Pálsdóttir er 
einn af starfsmönnum Drykkjabarsins 
og tók þátt í að þróa uppskriftirnar með 
Benedikt. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

ÓLÖF JARA SKAGFJÖRÐ SÖNG- OG LEIKKONA
„Í dag væri ég til í að fara í einnar nætur útilegu með kærastanum og góðum vinum í 
alvöru gítarstemningu. Bruna svo í bæinn á morgun og skella mér á æðislega tónleika 
með mömmu minni í Norræna húsinu í tilefni af útgáfu nýju plötunnar hennar. Á sunnu-
daginn tekur svo Grease við.“

helgin
MÍN

Efnileg Sigríður 
Þóra útskrifaðist 
með hæstu 
eink unn frá Make 
Up Designory-
skólanum.

Kennararnir mínir hafa unnið mikið með 
alls kyns frægu fólki og ein af þeim er til 
dæmis að vinna með Jessicu Biel núna.

Bíllinn enn í óskilum
Hera Björk Þórhallsdóttir söng-
kona varð fyrir því leiðinlega at-
viki að bílnum hennar var stolið fyrir 
tæpum mánuði fyrir framan heim-
ili hennar í Hlíðunum í Reykjavík. 
Hera var stödd í Kaupmannahöfn 
þegar atvikið átti sér stað og var, 
eins og gefur að skilja, steinhissa 
er hún sá að bíllinn var horfinn 
þegar hún kom heim í byrjun júlí. 
Bíllinn er níu ára gamall, dökkblár, 
af gerðinni Opel Zafira VR 349 og 

í honum voru persónu-
legir munir, svo sem 
barnabílstóll, míkra-
fónar, föt og skór 
sem Hera sakn-
ar. Þeim sem geta 

veitt upplýsing-
ar um málið 
er bent á að 
hafa sam-
band við 
lögregl una í 
Reykjavík.

Fagnaði fertugsafmælinu
Áslaug Friðriksdóttir, dóttir Frið-
riks Sophussonar, hélt upp á fer-
tugsafmæli sitt í vikunni. Sleg-
ið var til lítillar afmælisveislu 
í tilefni dagsins og voru af-
mælisbörnin þrjú talsins, því 

auk Áslaug-
ar áttu Sigríður, 
kennd við Sirkus, 
og sonur Sig-
ríðar einnig af-
mæli. Veislan 
var fámenn en 

góðmenn 
og voru af-
mælis-
börn-
in hin 
ánægð-
ustu.



Sumarleg
tónlist
á tilboði

Sumartónlist frá
Putumayo
áður 2.390,-
nú 2.031,-

kemur stöðugt á óvart …

Smáratorgi  3  /  201 Kópavogi  /  sími:  522 7860 /  /  Korputorgi  /  112 Reykjaví k /  sími:  522 7870

nú 5.091,-

i íí föterti
r 990ður

ú 49494

Stóll áður 6.990,-
nú 5.941,-

50%

Hawaii 
garðsett

4 stykki   
áður 34.900,-

  nú29.665,-

Bast
húsgögn

BBlómakertastjaka
áður 290,-

j

nú 145,-

Frostpinnaform
áður 790,-

p

nú 671,-

90,-

3 2fyrir

    Yes To
   snyrtivörur

OLÍULUKT
áður 1.190,-
nú 595,-

3 2fyrir

púðar

útsala
Síðustu dagar!

Útsölunni lýkur  2. ágúst. 

15% afsláttur gefinn við kassa af öllum vörum 

sem ekki eru á útsölu

Sumarvaran 
á enn 

lægra verði!
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KYNNTUST Í HLJÓM

M
argir muna ef-
laust eftir Nönu 
frá því að hún 
heillaði landann 
með söng sínum 

í Idol stjörnuleit 3. Síðan þá hefur 
hún lagt stund á söng og leiklist og 
segir áhugann hafa kviknað strax í 
barnæsku. 

N: „Ég ólst upp að mestu leyti í 
miðbænum, á Leifsgötunni, en bjó 
á Akranesi í átta ár og man ekki 
eftir mér öðruvísi en með rosalegan 
áhuga á tónlist og söngkonum. Ég 
gleypti líka við öllu sem eldri bróð-
ir minn hlustaði á svo ég byrjaði 
mjög ung að stúdera hljómsveitir 
eins og Led Zeppelin, Cream og Jet 
Black Joe. Ég ætlaði alltaf að verða 
söng- og leikkona og er á góðri leið 
með það í dag,“ segir Nana sem er 
nýútskrifuð úr tveggja ára leiklistar-
námi úr Kvikmyndaskólanum.

Dísa hefur sömu sögu að segja, en 
hljóðfæri hafa átt hug hennar allan 
frá því að hún var barn. „Ég ólst upp 
í Garðabænum og byrjaði að læra á 
píanó átta ára gömul. Ég æfði mig 
alltaf fyrst á gamalt pumpuorgel 
sem amma og afi áttu þangað til 
að ég fékk svo píanó. Ég fór síðan 
að læra á þverflautu og spila á slag-
verk, en píanó og slagverk eru mín 

aðalhljóðfæri,“ segir Dísa sem lærði 
tónmennta- og dönskukennarann í 
Kennaraháskólanum, en stundar nú 
tónsmíðanám við Listaháskólann.

FYRSTU KYNNIN
Nana og Dísa kynntust fyrir rúmum 
fimm árum og Nana rifjar upp 
þeirra fyrstu kynni.

„Það var hringt í mig og ég beðin 
um að syngja á árshátíð. Þá hafði 
ég aldrei áður verið pöntuð á gigg, 
en langaði mikið að gera þetta svo 
ég þurfti að útvega mér hljóðfæra-
leikara. Ég hringdi þá í Kiddu Rokk 
sem spilar á gítar, hún stakk þá 
upp á Dísu sem vildi vera með og 
við stofnuðum hljómsveit sem við 
kölluðum Homos with da homies, 
eða samkynhneigðir í bland við inn-
fædda,“ segir hún og brosir. „Við 
fengum svo til liðs við okkur stelpu 
sem heitir Hildigunnur og Högna og 
Sigríði Thorlacius úr Hjaltalín, en við 
vorum öll góðir vinir úr Hamrahlíð-
arkórnum. Skjöldur Eyfjörð kom svo 
inn á tímabili sem einhvers konar 
plötusnúður,“ bætir hún við.

D: „Við komum aldrei fram á 
þessari árshátíð, en við spiluðum 
saman eitt sumar. Það var virki-
lega gaman og þarna kynnumst við 
Nana og byrjuðum saman.

Báðar segjast þær hafa verið 
komnar út úr skápnum þegar sam-
band þeirra hófst.

N: „Við erum bara rosalega 
heppnar með fjölskyldur og heppn-
ar að vera ekki úr fjölskyldum sem 
eru í einhverjum sértrúarsöfnuðum 
og eru á móti þessu. Við höfum al-
mennilegt fólk í kringum okkur sem 
vill að við séum hamingjusamar 
hvernig sem við förum að því,“ út-
skýrir Nana, en hún og Dísa giftu 
sig 8. júlí fyrir þremur árum í Frí-
kirkjunni í Reykjavík.

N: „Ég hafði aldrei pælt í því að 
gifta mig, það var bara eftir að ég 
hafði verið með Dísu í svolítinn 
tíma sem mig langaði að giftast 
henni. Við vildum báðar gifta okkur 
í kirkju því mér finnst það svo há-

tíðlegt og við erum báðar trúaðar. 
Við giftum okkur í Fríkirkjunni, en 
það var náttúrlega bara blessun. 
Þetta var bara svona heimilislegt 
og skemmtilegt.“ 

HJÓNIN Í ELEKTRU 
Flestir muna eftir hljómsveitinni El-
ektru í forkeppni Eurovision, en þar 
voru Hara-systur í broddi fylking-
ar og hljómsveitin hafnaði í þriðja 
sæti með lagið Got No Love. Eftir 
keppnina sögðu systurnar skil-
ið við hljómsveitina og í kjölfarið 
urðu talsverðar breytingar innan 
bandsins.

N: „Örlygur Smári fékk Rakel 
og Hildi, Hara-systur, til að syngja 
lagið sitt í Eurovisionforkeppn-
inni. Hildi hafði alltaf dreymt um 
að vera í kvennarokkhljómsveit 
og Ögga fannst það kúl hugmynd. 
Stelpurnar fóru þá á fullt að finna 
aðrar stelpur og höfðu þá samband 
við Dísu, en ég kom inn eftir Eur-
ovision sem gítarleikari. Rakel og 
Hildur hættu síðan eftir keppnina 
og vildu fara að gera eitthvað annað 
og það var náttúrlega svolítið erf-
itt þar sem þær voru „fronturinn“ 
og við vorum að fíla það sem við 
vorum að gera,“ segir Nana.

D: „Við ákváðum þá að fá inn 
annan gítarleikara sem heitir Bíbí, 
Sunnu Rán á hljómborð og Nana fór 
að syngja. Þetta er rosalega gaman 
að vera svona hópur af vinkonum 
sem hafa allar sömu þrána.“

N: „Við semjum eigið efni og 
stefnan er að gefa út frumsamið 
lag sem fyrst, en við erum svo ungt 
band að við viljum ekki gefa út 
plötu strax. Það verður bara gaman 
þegar við verðum tilbúnar og komn-
ar með fullt af eigin lögum.

D: „Svo erum við í annarri hljóm-
sveit líka sem heitir Kurr og er allt 
öðruvísi. Í henni er píanó, bassi, 
víóla og söngur og Nana spilar 
stundum á gítar. Svo trommum 
við á alls kyns hluti. Þetta er svolít-
ið svona þjóðlaga-popp og er virki-
lega gaman.“

Flottar Nana og Dísa eru duglegar að semja saman tónlist og eru saman í tveimur hljómsveitum.

Nana Alfredsdótt-
ir, 26 ára, og Dísa 
Hreiðarsdóttir, 33 
ára, kynntust í gegn-
um tónlistina fyrir fimm 
árum. Þær hafa verið 
giftar í þrjú ár og eru 
saman í rokkbandinu 
Elektru þar sem Nana er 
aðalsöngkonan en Dísa 
spilar á trommur.

Viðtal:  Alma Guðmundsdóttir

Ljósmyndir: Arnþór Birkisson

Förðun: Sunna Rán Wonder

✽
 ba
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ið 
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ldi

n Stjörnumerki: 
D: Krabbi.
N: Meyja.
Diskurinn í spilaranum:
D: Lilly Allen, John Tavener 
og Kurr lögin.
N: Í dag er það Lily Allen, 
báðir diskarnir hennar til 
skiptis. 
Uppáhaldsverslunin:  
D: Kolaportið er að koma 
sterkt inn í kreppunni, það 
eru allir að selja fötin sín og 
ég nýt góðs af því!
N: Mér finnst skemmtileg-
ast að versla á Notting Hill 
markaðinum og í Camden í 
London.  
Uppáhaldsmaturinn: 
D: Sushi og aftur sushi.
N: Ég á engan 
ákveðinn uppá-
haldsmat eins 
og er.
Líkamsræktin: 
D: Mér finnst 
skemmtilegast 
að hjóla, synda 
og leika mér.
N: Dans, Hakkís-
akk og boltaleikir.

Mesta dekrið: 
D: Sushi.
N: Heitur pottur úti í sveit, 
um miðja nótt með góðu 
fólki í skemmtilegu spjalli. 
Væri ekki verra að fá fóta-
nudd frá frúnni á meðan.
Ég lít mest upp til:
D: Nönu, Darrens, Kríu, Hel-
enu og Þorvaldar, því þau 
eru algjört gull!
N:  Það eru nokkrir sem ég 
lít upp til og hef lært mikið af. 
Hverju myndirðu sleppa ef 
þú yrðir að spara? 
D: Ég er búin að taka mig 
svo á í kreppunni og ef ég 
sleppi einhverju fleiru þá 
held ég að það verði ekkert 
gaman að vera til.

N: Ég myndi nota bíl-
inn minna og hjóla 

meira. Það er 
svo skemmtilegt 
að hjóla.

- Lifið heil

www.lyfja.is

2 fyrir 1
DUREX. Ef þú kaupir Play-O unaðskremið frá Durex þá færðu Play 
nuddfroðuna frítt með, tvær frábærar nýjungar frá Durex.

 Durex þá fæ
vær frábærar nýjungar frá Durex.

2 fyrir 1
DUREX. Ef þú kaupir Play
nuddfroðuna frítt með, tv

y-O unaðskremið frá
vær frábærar nýjunga

Durex og Lyfja
- Allt sem þú þarft

LÚR - BETRI HVÍLD

www.lur.is
10:00 – 18:00mán

fös

Opið:

lau 11:00 – 16:00

Frábært úrval sófa 
og hvíldarstóla
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MSVEIT
N: „Þar er engin pressa og við 

fáum ákveðið frelsi til að þrosk-
ast sem tónlistarmenn. Þar fáum 
við Dísa útrás fyrir að prófa öðru-
vísi hluti.

LÁTA DRAUMANA RÆTAST
Spurð um framtíðaráform seg-
ist Nana gjarnan vilja einbeita sér 
meira að leiklist og kvikmyndagerð 
ásamt tónlistinni. „Nú er ég bara 
að vinna að því að koma mér inn í 
bransann. Ég útskrifaðist líka sem 
kvikmyndagerðarkona og finnst 
mjög gaman að vinna við kvik-
myndir og sjónvarp,“ segir Nana 
sem lék nýverið í grínmyndinni Jó-
hannes með Ladda í aðalhlutverki.

N: „Ég lék bara í einni senu, en 
það var rosalega gaman því ég fékk 
að leika á móti Herdísi Þorvalds-
dóttur, Guðrúnu Ásmundsdóttur og 
Aðalheiði Sigurjónsdóttur, þessum 
leikkonum sem maður hefur litið 
upp til í gegnum tíðina. segir hún. 
„Draumurinn í vetur er að vera í 
Elektru, vinna við kvikmyndir og 
helst leika sem mest. Eftir kannski 
ár er ég svo að hugsa um að halda 
áfram í leiklistarnáminu og sækja 
þá um bæði hérna heima og úti,“ 
bætir hún við.

Báðar segjast þær vilja ljúka 
námi og liggur ekkert á að stofna 
fjölskyldu.

D: „Ef hún færi út næsta haust 
myndi ég eflaust klára námið hérna 
heima, en annars er ég opin fyrir 
öllu. Mér finnst svo mikil fjárfest-
ing í námi. Maður á að gera það 
sem mann langar til að gera og ef 
maður þarf að fara til útlanda og 
makinn þarf að vera heima vinnur 
maður bara úr því. Hitt kemur svo 
bara síðar.

N: „Við eigum líka tveggja ára 
guðson sem er sonur bróður míns 
og hann er það fallegasta og besta 
sem til er.“ 

D: „Við getum því alltaf farið í 
mömmó með hann,“ segir Dísa 
hlæjandi og þær kveðja með bros 
á vör.

MORGUNMATURINN:  Ég fæ mér oftast 
morgunkorn eða hafragraut sem ég bý til 
sjálf. Það er til svo mikið úrval af hollu morg-
unkorni hérna. Ég keypti seinast morgun-
korn með agavesírópi.

SKYNDIBITINN:  Hummusinn klikkar aldrei 
og ristað kosher-pítubrauð úr heilhveiti með. 
Svo á ég oft kartöfluflögur sem eru eldað-
ar upp úr ólífuolíu eða avókadóolíu og dýfi 
þeim í heimatilbúna tofú-ídýfu.

RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA:  Mér verður hugs-
að til Pure Food and Wine sem er hráfæð-
is/vegan sælkerastaður. Eftirréttirnir þeirra 
eru bestir í heimi, sama hvað þú borðar al-
mennt.

UPPÁHALDSVERSLUN:  Það fer nú bara 
eftir skapi. Macy’s, stærsta verslun í heimi 
sem tekur upp heila húsaröð hér í New York 
er nú bara bókstaflega hinum megin við 
götuna mína.

BEST GEYMDA LEYNDARMÁLIÐ:  Það 
er alltaf gaman að komast út fyrir borg-

ina, aðeins í trén og á strandirnar og 
svona, en fyrir utan það uppgötvaði 
ég eþíópískan veitingastað hérna sem 
ég fer oft á sem heitir Queen of Sheba og 
hef tekið marga með mér á og allir kunna 
vel að meta.

BEST VIÐ BORGINA:  Ef ég hefði ekki Cent-
ral Park, sem er gífurlegt mannvirki, til að 
fara og sóla mig og ganga í þá fyndist mér 
ég mjög innilokuð hérna í steypunni! Þar 
eru vötn, tré og fossar sem búið er að gera 
til dæmis. New York hefur nokkra fallega 
garða sem ég kann vel að meta. Svo finnst 
mér æðislegt að geta pantað allt sem ég vil 
og þarf upp að dyrum.

NEW YORK
Rósa Guðmundsdóttir tónlistarkona BORGIN

mín
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tíðin
✽  hjólar í vinnuna

ÞORBJÖRG HELGA VIGFÚSDÓTTIR 
borgarfulltrúi

HJÓLIÐ.  Frábært farartæki fyrir borgar-
fulltrúa til að ferðast á milli funda. TOPP

10

ÍSLENSKA BLÆÖSPIN  í garðinum. 
Mikil gersemi.

GRACE KELLY 
 hringurinn minn.

GREEN AND BLACK‘S SÚKKULAÐI. 
 Nauðsynjavara fyrir óléttar konur.

„Þetta er rosalega litaglöð lína, innblásin af sköpunargleði og 
með svolitlu ´80 yfirbragði,“ segir Björg Alfreðsdóttir förðunar-
meistari um nýju Colour craft-línuna frá MAC. Línan er einstak-
lega sumarleg og í henni er að finna litríka varaliti, blönduð vara-
gloss, marglita augnskugga, kinnalitum og púðuð sem gefur húð-
inni fallegan ljóma. 
„Það sem er sérstakt við „mineralize“ vörurnar er að þær þurrka 
ekki upp húðina, eru fullar af steinefnum og vítamínum og því 
sérstaklega húðvænar. Það sem er líka skemmtilegt við þær er 
að hægt er að nota þær þurrar eða bleyta upp í þeim og 
nota til dæmis sem eyeliner, en í hverj-
um augnskugga eru fjór-
ir litir,“ útskýrir Björg. 
„Það er leyfilegt að 
vera bæði með 
mikið á augun-
um og á vörunum 
og í raun er ekkert 
bannað, svo það er 
um að gera að leika 
sér.“  - ag

Colour craft-línan frá MAC:

Sumarleg litagleði

SJÓÐHEITAR HANDTÖSKUR  Leðurhandtöskur með göddum, steinum eða kögri 
eru alveg málið þessa dagana. Töskurnar passa yfirleitt bæði við hversdagsfötin og kokk-
teilkjólinn svo þú slærð tvær flugur í einu höggi. Gaddarnir gefa töff yfirbragð en kögur er 
aftur á móti heldur frjálslegra. Farðu og finndu handtösku sem hentar þínum stíl.

Nú er tækifæri að eignast sumarparadís eða framtíðaheimil í einni fallegustu og 
veðursælustu sveit landsins. Vel hannað einbýlishús með útsýni út á Vörðufellið 
og glittir í Heklu þegar hún vill sýna sig.

Húsið stendur á tæplega 1500m2 leigulóð við Vesturbyggð 4. Stutt er í helstu 
náttúruperlurnar eins Gullfoss og Geysi, einnig má nefna að í Laugarási er 
miðstöð lífrænnar ræktunar og er góð læknisþjónusta rétt við túnfótinn. 

ÁSETT VERÐ ER KR. 29.900.000,- EN TILBOÐ ÓSKAST Í EIGNINA. 
ATH! HÆGT ER AÐ FÁ 20MILJ KR. LÁN HJÁ ÍBÚÐARLÁNASJ. 

EÐA YFIRTAKA 14 MILJ. KR. ÁKVÍLANDI LÁN.

Einnig kemur til greina að leigja eignina til lengri tíma (1-3 ár) 
Möguleiki á að selja eða leigja húsgögn með. Öll skipti á húsnæði á 
höfuðborgarsvæðinu skoðuð einnig Kaupmannahöfn og Trondheim. 

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 25 JÚLÍ MILLI 14-16

Ekið er frá Reykjavík austur Hellisheiði og beygt inn afl eggjarann hjá Þrastar-
skógi og síðan beygt í átt að Skálholti og framhjá því og þá eruð þið komin í 
Laugarásinn, haldið áfram og beygt til hægri þar sem stendur Slakki og þar sést 
fl jótlega skilti merkt Vesturbyggð. Velkomin!

Frekari upplýsingar Þuríður 897 2336 eða Helgi 861 2440

TIL SÖLU EÐA LEIGU 3-4 HERB. 115M2 
EINBÝLISHÚS Í LAUGARÁSI BISKUPSTUNGUM

„Ég er búinn að sjá um hárið á 
Haffa Haff frá því að hann var í Eur-
ovision-forkeppninni og við erum 
góðir félagar. Þegar mér bauðst svo 
að taka að mér þetta gigg í gegn-
um félaga minn ákváðum við bara 
að halda partí saman,“ segir Ásgeir 
Hjartarson hárgreiðslumeistari um 
svokallað „Lipstick-partí“ sem þeir 
félagar halda á Kaffi Kultura annað 
kvöld. Þar mun Ásgeir þeyta skífum 
undir sviðsnafninu Fashion Terror-
ist og Haffi tekur lagið.
„Þetta er fyrsta plötusnúðagiggið 
mitt hérna í Reykjavík, en ég er frá 
Akureyri og var alltaf að spila sem 
DJ þar frá svona ´88 til ´95, áður 
en ég flutti suður og fór í hárið. 
Það verður frítt inn í partíið og við 
ætlum að bjóða upp á grill á bak-
við um níuleytið. Við gefum svo 
kannski heppnum gestum gloss og 
þeir sem verða með extra „djúsí“ 
varir fá glaðning á barnum.  -ag

Ásgeir Hjartarson og Haffi Haff:

Halda „Lipstick-partí“ 
Töff Ásgeir Hjart-
arson og Haffi Haff 
halda svokallað „Lip-
stick-partí“ á Kaffi 
Kultura annað kvöld.
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SKRÚBBKREM FYRIR ANDLITIÐ  7 
day scrub cream frá Qlinique er margverðlaunað-
ur skrúbbmaski sem fjarlægir dauðar frumur af yf-
irborði húðarinnar, hreinsar og gerir hana sléttari.

JÓGAKORT  fyrir barnshafandi.

SUMARBÆKURNAR.  

LÉTTI DÚNJAKKINN FRÁ 
66° NORÐUR  Ómissandi 
fyrir mig allt árið.

SÓLARVÖRN  til að halda frekn-
unum í skefjum. 

ÓLÉTTUKJÓLLINN 
 hennar Örnu vin-
konu. Búinn að 
nýtast vel.

BAUKURINN  hans 
langafa Sveinbjörns.

Viltu verða brún á heilbrigðan og þægilegan máta?
Þú þarft aðeins að gera þrennt:

Þvo húðina vandlega, helst með rakagefandi sturtukremi.
Því mýkri sem húðin er því jafnari verður liturinn. 

Bera Dove Summer Glow jafnt á allan líkamann. 

Láta þorna.

Nú getur þú farið út og notið sólarinnar, áhyggjulaus.
Dove Summer Glow – nú líka með sólarvörn.
Dove Summer Glow – gott fyrir húðina, frábært fyrir útlitið. 

Jafn og fallegur sumarljómi 
með góðri sólarvörn NÝTT!

Nú með sólarvörn 15

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Skoppa fram í eldhús þegar 
ég vakna og blanda æðislegt 
ávaxta-skyrbúst.

5
4

2Fara út í smá göngu og reyna 
að halda í við hundinn minn.

3Fara svo í 
hádegismat 
til ömmu 
og afa og 
fá eitthvað 
gómsætt og 
gott.

Skella svo dótinu í bílinn og 
fara upp í sumarbústað, góð 
tónlist í bílnum og eitthvert 
nammi til að narta í á leiðinni.

Svo er ekkert annað nema að 
grilla og hafa það rosalega 
gott með fjölskyldunni um 
kvöldið.

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

Öflugri löggæsla 
á vegum landsins.
Eftirtaldir aðilar hafa tekið höndum saman 
um að auka löggæslu á þjóðvegum 
landsins um 100% næstu mánuðina. Þetta 
er gert í forvarnarskyni og til að stuðla að 
því að þeir sem brjóta af sér þurfi einungis 
að glíma við fjárhagslegt tjón, en sleppi 
við aðrar og alvarlegri afleiðingar.

  UmferðarlagabrotUmferðarlagabrot

Ölvunarakstur*  kr. 160.000
Ökuskírteini ekki meðferðis kr.   5.000
Stöðvunarskylda ekki virt kr.  15.000

Samtals: kr. 180.000

*Ökumaðurinn er jafnframt sviptur 
ökuréttindum í 2 ár. 

Umferðarlagabrot á borð við hraðakstur og akstur undir 
áhrifum áfengis og annarra vímuefna eru alvarleg afbrot og 
viðurlög háar sektir og svipting ökuréttinda. Þetta eru þó 
smámunir í samanburði við aðrar mögulegar afleiðingar slíkra 
brota: limlestingar, ástvinamissir, dauði.
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VOLVO XC90 V8. Árgerð 2007, ekinn 
35 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
7.950.000. umboðsbill Rnr.131407 uppl 
síma 517-1111

NISSAN TERRANO II DÍSEL SSK. 
Árgerð 2000, ekinn 178 þ.km, DÍSEL, 
Sjálfskiptur. Verð 990.000. Rnr.127045 
uppl. síma 517 1111.

NISSAN PATROL 38“. Árgerð 1996, 
ekinn 240 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Tilboð 
690.000. Rnr.126535 uppl. í síma 517 
1111.

M.BENZ E320. Árgerð 2002, ekinn 
87 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
1.990.000. Rnr.112929 uppl. í síma 
517 1111.

M.BENZ 300E 4MATIC. Árgerð 1988, 
ekinn 237 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 490.000. Rnr.114104 uppl. í síma 
517 1111.

HONDA TRX 680 FA. Árgerð 2007, 
ekinn 2 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 990.000. Rnr.132021 uppl. í síma 
517 1111.

CAN-AM CAN-AM DS 450 NÝTT HJÓL 
. Árgerð 2008, ekinn -1 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 1.590.000. Tlboðsverð 
890 þús stgr. uppl. í síma 517 1111.

BOMBARDIER CAN-AM ATV. Árgerð 
2007, ekinn -1 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 1890 þús. Rnr.132007 
Tilboðsverð stgr. 1550 þús. uppl. í sima 
517 1111.

AUDI Q7 4.2 QUATTRO 100% LÁN . 
Árgerð 2007, ekinn 23 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 7.990.000. Rnr.130802 
Lán c.a 7.1 millj afborgun 130 þús. uppl. 
í síma 517 1111.

JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 
4WD SKEMMDUR TILBOÐ ÓSKAST . 
Árgerð 2005, ekinn 33 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 1.990.000. Rnr.130193 
uppl. í síma 517 1111.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Fiat Rimor 1995 ek. 130.000 Marcisa 
ofl. Verð 2,700,000-. Vantar bíla og 
vagna. www. bilas.is.

Fiat Dukato EURA MOBIL 590 1995 
ek. 103,000 Vel búinn og mikið end-
urnýjað Verð 3,200,000. Vantar bíla og 
vagna. www. bilas.is.

Knaus Eifelland-Deseo 2007. Flott hús 
auðvelt í drætti. Verð 1,600,000. Vantar 
bíla og vagna. www. bilas.is.

Coleman Laredo 1999. Upphækkað á 
fjöðrum, stór geymslukassi, ný sólar-
sella 80amp, 2 gaskútar. Verð 790,000. 
Vantar bíla og vagna. www. bilas.is.

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 

Akranes
Sími: 431 2622

www.bilas

TABBERT T&B - B320 RS OFF ROAD 
HJÓLHÝSI . Árgerð 2007, ekinn -1 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 2.190.000. 
Rnr.280265 Eigum gott úrval af ferða-
vögnum á skrá og staðnum - kíktu í 
kaffi eða á www.bilalind.is.

CHRYSLER TOWN & COUNTRY 
TOURING. árgerð 2008, sjálfskiptur, 
ekinn 25 þ.km., leður og allt sem þú 
þarft!,. Verð 4.590.000. Rnr.280082.

NISSAN PRIMERA ACENTA. 06/2004, 
ekinn 92 þ.km, sjálfskiptur. Listaverð IH 
1.790.000 Tilboðsverð 1.090.000 stað-
greitt. AFSLÁTTUR 700.000 kr.

MAZDA 3 S/D T. 05/2007, ekinn 65 
þ.km, . Verð 1.930.000. Rnr.191913.

SKODA OCTAVIA AMBIENTE COMBI. 
Árgerð 2006, ekinn 62 þ.km, 
DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 2.600.000. 
Rnr.191703.

CHEVROLET KALOS SE. 05/2005, ekinn 
28 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
1.190.000. Rnr.191178.

Þórður Daníel, söluráðgjafi thordur@
bilalind.is s.580 8901.

Indriði Jónsson, löggiltur bifreiðasali, 
indridi@bilalind.is s. 580 8902 og 771 
8900.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Vantar ferðavagna á skrá og 

staðinn (innisalur)!
http://www.bilalind.is

TILBOÐSDAGAR á VESPUM verð frá 
195.000 kr með skráningu full búð af 
frábærum og góðum Vespum sjáið 
fleyri tegundir á www.sportx.is

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri

Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta 

á staðnum
www.sportx.is

NISSAN TERRANO LUXURY 3.0TDI. Árg. 
2004, ek 82 þ.km. Sjálfskiptur, leður, 
sóllúga. Listaverð 3.290þ. Tilboð óskast 
Rnr.127445.

VW POLO 1.4. Árgerð 1999, ek148 
þ.km 5 gírar. Nýskoðaður ‘10 Verð 
199þ. Rnr.128471.

RENAULT MEGANE SPORT RS-TURBO. 
Árg. 2007, ek. 26 þ.km. BENSÍN 224hp 
6 gírar. Listaverð 3.600þ. Tilboð 2.900þ. 
Rnr.126636.

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

FORD F-350 2002 38“ ER 190Þ. MJÖG 
GOTT EINTAK V. 1790þ. rn,192527.

VW GOLF VARIANT 11-2000 EK. 143Þ. 
SJÁLFSKIPTUR NÝ SKOÐAÐUR V-690 
rn,131123.

FLEETWOOD CHEYENNE 10FET VEL 
BÚIÐ ÁRG. 2007-V1690 rn,192295.

Suzuki VS800GL INTRUDER árg. 2000 
ek. 25þm RN-131080 v-650.

Bifreiðasalan
Tangarhöfða 2, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.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

DODGE RAM 2500 QUAD CAB 4X4 
,árg. 2006, ek. 44þús.km, 37“ breytt-
ur, bensín, 346 hö, sjálfsk., loftdæla, 
bedslider omfl, Velbúinn bíll, Ásett 
3990þús.kr, Tilboð 3490þús.kr, ákv
.3150þús.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

Hjól á 290.000-
Honda Shadow 500 árg. ‘85 ekið 
aðeins 13 þ. m. leðurtöskur, nýleg 
dekk, hjólið er sem nýtt og í toppstandi. 
Verð aðeins 290.000- uppl. í síma 
842 6605.

Dodge grand caravan EX ‘03. Ek. 63þ. 
Loftkæling, spólvörn, fjarstýrð opnun 
á hliðarhurðum á skotti, aksturstölva, 
sumar og vetrardekk á álfelgum, drátt-
arbeisli ofl... Ásett verð 1990 þ. Staðgr. 
verð 1650 þ. Uppl. s. 693 7314.

Til sölu wv golf árg.’98 ek. 145 þús. 
beinsk. 1,4 sk 10 ný kúpling, ný tíma-
reim,dráttarbeysli toppbíll verð 360þús. 
gsm 892 7852.

Ljótur Nissan King Cap til sölu Árg. 
1995 ekinn 171.þ. dísel ný.sk.10 Verð. 
190,000 uppl. í síma 847 6400.

Mazda 3 Sport eins og nýr. Ek. 48þ. 
km. beinsk. ýmiss auka búnaður. S. 
820 9530.

Golf ‘96. Ek. 132þ. Nýskoðaður. V.165þ. 
Uppl. í s. 697 3297.

Til sölu Musso árg. ‘00, 33“ dekk, beinsk., 
diesel, ekinn 194’000. Tímakeðja slitin; 
góður annars. Tilboð óskast. - Símar 
662 1199 eða 553 6306.

Ný bónstöð opnar 
þriðjudaginn 28. júlí kl. 

14
Bón og þvottur vatnagörðum 
16 opnar þriðjudaginn 28. júlí 
kl. 14:00 3 fyrstu sem mæta 
á staðinn fá fría þjónustu að 

eigin vali.
www.bonogtvottur.is 

S. 445 9090 og 615 4090.

500 þús. fylgir
Benz c180 árg. 05. Ek. 70þús. Áhv. lán 
4,9 afb. 40þús. Yfirtaka og 500 þús í 
hanskahólfinu. Uppl. s. 899 9968.

 0-250 þús.

Opel Astra F, 1996, Ný timareim - keyrð-
ur 192k - 180.000 kr.- s: 6915363

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.

Ódýr sendibíll, Transit ‘95 í góðu standi, 
nýsk. Góð dekk og kram, hreinn og 
snyrtilegur. Verð 200 þús. Sími 669 
7131.

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.

Subaru Legacy 2.5 outback 4WD ‘98. 
Ek.150þ. Einn eigandi, v. 480þ. Uppl. í 
s. 899 2920.

 500-999 þús.

Plomino Colt fellihýsi til sölu árg. 05 
með fortjaldi,truma miðstöð, vask, 
ísskáp, helluborði, Cd., tveimur geym-
um, tvær gaskútafestingar og fl. Verð 
950,000kr. áhvílandi ca.500,000kr. 
s:772-8883 uppurtekt@internet.is

Til sölu vegna flutninga: Chevrolet 
Blazer 4.3 ltr, 5 dyra. ek. 169þkm. 
Sk. ‘10. Ekkert áhvílandi, reyklaus, góð 
vetrardekk fylgja. Verð 990.000, Uppl. 
842 3351.
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 1-2 milljónir

VW Polo,árg 2006,ekinn 29 þúsund 
km,sjálfskiftur,5dyra,dekurbíll,verð 
1560 þúsund,eingöngu bein sala. upp-
lýsingar í síma 8204640.

Toyota Previa 2003, ekinn 97000 km. 
7manna toppbíll. Verð 1950 þ. s.861 
0050.

 Bílar óskast

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

Óska eftir ódýrum bíl, má þarfnast lag-
færinga, ekki eldri enn ‘98. Skoða allt. 
Uppl. í s. 847 6400.

 Jeppar

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

 Fornbílar

Til sölu Volvo 244 GL árg. 1980 til 
sölu Ek135þ. sk. 2010 Uppl. í síma 
659 1311.

 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

Leigð’ann og aktu sjálf/ur. Lyfta 1 tonn 
og opnanleg hlið. Get tekið að mér 
búslóðaflutninga til Danmerkur, Noregs 
og Svíþjóðar. Uppl. í s. 898 3206.

 Hópferðabílar

Bílstjóri með meirabílpróf og margra 
ára reynslu óskar eftir vinnu. rutubil-
stjori@gmail.com

 Vörubílar

Flutningakassi m/lyftu. Verð 300 þús. 
Uppl. í s. 840 0613.

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

 Húsbílar

Til sölu Mazda ‘92. Ek. 217þ. Einn 
með öllu. V. 650þ. eða tilboð. Uppl. í 
s.896 0635.

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

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

 Mótorhjól

!!!! Tilboð Tilboð !!!
Yamaha R6 árg.’07, nýtt og ónotað 
hjól, virkilega skemmtilegur 600cc 
racer, ásett verð 1.790.000.-, tilboðs-
verð aðeins 1.190.000.-, get útvegað 
lán uppað ca 1 mill., allar uppl. í S. 
659 9696.

!!!! Tilboð Tilboð !!!
Yamaha R6 árg.’08, nýtt og ónotað 
hjól, virkilega skemmtilegur 600cc 
racer, ásett verð 2.190.000.-, tilboðs-
verð aðeins 1.490.000.-, get útvegað 
lán uppað ca 1.2 mill, allar uppl. í S. 
659-9696.

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

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 Verð 780 þús. 
Upplýsingar í síma 896-1634.

 Vinnuvélar

 Bátar

Til sölu hraðfiskibátur með Volvo130hö 
vél. Tilboð óskast. Uppl. í s. 840 0613.

Til sölu seglbátar WR 17 notaður ásamt 
kerru WR 10 nýr uppl. 897 9999/896 
4341

 Varahlutir

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

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

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

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

Á varahluti í Skoda Octavia, Ford Fíesta, 
Daewoo Lanos-Musso, Renault og 
Hyundai uppl. í S. 894 0068.

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

 Hjólhýsi

Til Sölu Starcraft - RV.INC hjólhýsi 
árgerð 2005 lúxushús með öllu af 
flottustu gerð. Upplýsingar í síma 892 
6908.

Til sölu Polar 590 kojuhús, árg. ‘07. Nýtt 
fortjald og hjólagrind fylgir. Uppl. í S. 
695 0737 / 698 4779.

Varadekk fyrir hobby 
hjólhýsi.

Eigum til varadekk á felgum 
fyrir hobby hjólhýsi, 14“ 5 gata. 

Verð 45 þús kr.
Upplýsingar í síma 857 6467.

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

Til sölu 18 feta Hjólhýsi staðsett í 
Þjórsárdal með ca 15 m2 Isabella for-
tjaldi góðum sólpöllum og fl. Ath skipti 
á tjald eða fellihýsi. sími 895 9609.

 Fellihýsi

Fleedwood Santa Fe 10f. 06/2008. 
Sólarsella, markísa. Lítið notað. Verð 
1590 þús. Uppl. í s. 896 9616.

Palomino Yearling 11ft, árg. ‘06. Tilbúið 
í útileguna m/ fortj., svefntj., gaskút, 
geymslukassa o.fl. lítið notað. Ásett v. 
1450þ. S. 893 4718.

Til sölu flott Viking fellihýsi árg. 2001. 
Fortjald,sólarsella,nýr rafgeymir ofl. 
Sími. 899 1611.

Fellihýsi með hörðum hliðum, Casita 
nýskoðað og tilbúið í útileguna. 
Gaseldavél, vaskur, gasarinn, gas-
grill, aukagaskútur ofl. Verðhugmynd 
400þús. uppl. í síma 693 7421.

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

Til sölu coleman Rewwoob ‘99 vel 
með farið og lítið notað. Verð 499 þús. 
s. 861 9064.

Palomino Yearling, tíu fet árg. ‘07. 
Fortjald. Vel með farið. Verð 1550 þús. 
Uppl. í s 772 9030.

Fleetwood Santa Fe CP, árg. 2006. Til 
sölu fellihýsi með öllu s.s. loftpúða-
fjöðrun, 220V, fortjald, WC, grjótagrind, 
2 geymar og 2 gaskútar. Mjög vel með 
farið. Tilboð. S: 842 3270

Til sölu Coleman Santa Fe árg
.2000,markísa,sólarsella kr. 800.000,- 
sími 8933427

Til sölu Viking 1706 Árg. 2000. 
Loftpúðafjöður, gasmiðstöð, gasísskáp, 
fortjaldi og sólarsellu. S. 840 1419 
eftir kl 17.

 Tjaldvagnar

Lítill tjaldvagn
Gamall tjaldvagn til sölu. Verð 

190 þús. stgr.
Uppl. í s. 824 5202.

Til sölu camp let Apollo tjaldvagn árg. 
2004 með vaski, helluborði ásamt 
fleiru. 470 þús. uppl. í síma 693-5014

 Hreingerningar

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

 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.

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

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

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

 Bókhald

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

 Fjármál

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

 Búslóðaflutningar

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

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.

 Málarar

Þorbjörn Ingi, lögg. múrarameistari. Get 
bætt við mig verkefnum. 863 2134.

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.

 Húsaviðhald

Caelum verktakar 
Reykjavík og nágrenni
Hellulagnir, þökulagnir, klóa-

klagnir, drenlagnir, múrviðgerð-
ir, flísalagnir og allt því tengt, 
berum á sólpalla, garðúðun, 
grassláttur og margt margt fl. 

Fagleg og góð þjónusta. Tökum 
að okkur stór og smá verk. 
Tilboð að kostnaðarlausu.

Uppl. í síma 820 8888.

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

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

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

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

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.

 Nudd

Whole body massage. Tel. 849 5247.

Heilnudd - heilnudd. Gsm. 698 5747.

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

 Trésmíði

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

 Rafvirkjun

 Viðgerðir

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

Reiðhjóla og sláttuvéla-
þjónustan - 

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

 Önnur þjónusta

 Til sölu

SpaceBags lofttæmingarpokarnir eru 
komnir! www.vt24.is s. 517 3030.

Second Hand verslunin 
Marilyn Monroe

Opið frá kl. 13 - 17.30 alla virka 
daga. 

Úrval af notuðum og nýjum 
herra- og dömufatnaði á góðu 

verði. 
Skór, töskur, slæður ofl.

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

866 9747.

Til sölu mjög góð og lítið notuð sláttu-
vél og sláttuorf. V. 25þ. f. bæði. Uppl. í 
S 844 4077.

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

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, 
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.

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 notaða loftpressu 
í góðu ásigkomulagi, þarf að dæla frá 
500 til 800 lítrum á mínútu. Nánari 
upplýsingar í síma 899-6699

Óska eftir að kaupa 3 stk. 17“ flatskjái, 
öflugan prentara með skanna og 1 stk. 
skrifstofustól með svörtu netáklæði. 
Aðeins góðir og vel með farnir hlut-
ir á sanngjörn verði koma til greina. 
Upplýsingar óskast sendara á gunnar@
gluggasmidjan.is

Óska eftir notaðri útungunarvél f/ 
hænuegg. Uppl. í S 482 1176 / 849 
4086.

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

 Heimilistæki

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

 Sjónvarp

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

 Tölvur

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

 Vélar og verkfæri

Óska eftir 15 kílówatta rafstöð og 400 L 
loftpressu. Uppl. í s. 660 6111.

 Til bygginga

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

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

 Heilsuvörur

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

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

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

ALNUDD - TILBOÐ KR. 
3.500.-

Heilsunudd 45 mín. Kr. 3.500.-

 slökunarnudd,Svæðanudd, sjúkra-
nudd, Ayur Veda, hunangsnudd, heit-
steina- og jurtanudd, sogskálanudd, 
allskyns snyrting og fleira. Pantanir í S. 
445 5000.

Tantric Massage of 
Sacred touch

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

 Námskeið

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

 Fyrir veiðimenn

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

Silunganet - Silunganet
Flot- og sökknet. Mikið úrval. Heimavík. 
Sími 892 8655. heimavik.is

 Hestamennska

EIK
Eik í hesthúsagrindur og veggjaklæðn-
ingar. Hefluð, nótuð og vel þurrkuð. 
Uppl. í s. 691 8842.

 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

Kaupmannahöfn
Herb. f. einn til leigu á Amager með 
húsgögnum. Laus 1 ág. Uppl. í s. 0045 
2820 2880 & 0045 4333 6072.

35 fm stúdíóíbúð í litlu fjölbýli í 
Foldahverfi. 60 þús á mánuði. Haukur 
s:6961121

Meðleigjandi óskast í góða íbúð á 
Frederiksberg í Kbh. Verð 4500 DKK 
með öllu. 45 27524268

3 herb. í gamla Vesturbæ, 101. 
Langtímaleiga. 110 þ. á mánuði + vísi-
tala. Sendið uppl. um fjölskyldustærð 
og greiðslugetu á arkadia@internet.is.

50 fm. 2 herbergja sér-bakhús í vestur-
bæ Kópavogs. Sér-inngangur og bíla-
stæði. Öll þjónusta í göngufæri. Laus 
um mánaðarmótin. Leiga 70þús. Uppl. 
í 694 4150.

Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Uppl. 
í 770 6090.

3-4 herb. íb. í 101. Langtímaleiga, rólegt 
umhv. Með eða án húsgagna. Uppl. í 
S. 694 1425.

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

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

 Húsnæði óskast

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

arnalhj@gmail.com. 26 ára gamall 
lögfr. Óskar eftir 3 herb. íbúð á hag-
stæðu verði fyrir sig og unnustu sína. 
Reglusöm, reyklaus og rólynd. Skilvísum 
greiðslum og góðri umgengni heitið. 
Tilboð sendist á email að ofan.

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

Óskum eftir 3.herb. íbúð í Hafnaf., helst 
á Völlunum. Erum með einn kött. Uppl. 
í 690 0519 Lilja.

5 manna fjölskylda óskar eftir 4+ herb. 
íbúð til leigu í Garðabæ frá 1. sept. 
Emilía 820 7202 eða emilialoa@gmail.
com

Reglusamur einstaklingur vantar íbúð á 
svæði 101-108 Rvk. Leiga ekki hærri en 
50.000 kr. uppl. 861 7297.

27 ára par með lítið barn óskar eftir 
íbúð til leigu í 101,105 eða 107. Þarf að 
vera með svalir eða garð. Reglusemi og 
öruggum greiðslum heitið. Upplýsingar 
690 4333.

 Atvinnuhúsnæði

Vantar iðnaðarhúsnæði á höfuðborgar-
svæðinu helst í Hafnarfirði. Greiðslugeta 
90 þús. á mánuði. Frekari uppl. í s. 562 
5013 eða 866 8112.

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.

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

 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

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

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

 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

Pósthúsið er dreifingarfyrirtæki á lands-
vísu. Við leitum eftir aðilum til samstarfs 
í ýmsum dreifingarverkefnum á eftir-
farandi svæðum: Keflavík - Grindavík 
- Garður - Akranes -Sauðárkrókur - 
Selfoss - Hveragerði -Hvammstangi 
Þorlákshöfn. Áhugasamir hafa sam-
band við Siggu Birtu í s.585-8330 
eða í gegnum tölvupóst siggabirta@
posthusid.is

Vantar konu í hlutastarf til að færa 
bókhald. Uppl. s. 699 3737.

Verkamaður
Viljum ráða mann með vinnuvélarétt-
indi og meirapróf. Þarf að geta annast 
vélaviðhald. Uppl. í s. 893 3020.

Járnsmíði
Viljum ráða starfsmann með reynslu í 
járnsmíði. Þarf að geta unnið sjálfstætt. 
Uppl. í s. 899 4120.

Óska eftir duglegum starfsmanni 
afgreiðslustörf á leikfanga lagersölu. 
Möguleiki á að vinna sig upp í starf 
sölumanns. Erum að leita eftir áreiðan-
legum og duglegum starfsmanni. Hafi 
samband við Arnar Frey Ólafsson S. 
860-1336. Arnar@lid.is.

Óska eftir vönum járnamanni og 
vönum mótasmiðum. Getum einnig 
tekið að okkur lærlinga. Uppl. í s. 896 
1018, Benedikt.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

Vantar sparneytinn bíl, ekki eldri en 
7 ára, hámark 90.000 km. Tilbúin að 
staðgreiða allt að 500 þús. Hafið sam-
band í 8991218 og erobic@simnet.is.

Dansleikir
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JENNIFER LOPEZ ER 
FERTUG Í DAG.

„Ég dæmi fólk ekki eftir út-
litinu heldur eftir lyktinni 

af því.“

Jennifer Lopez er bandarísk 
söng- og leikkona. Hún hóf 

kvikmyndaferilinn árið 1986 
en fyrsta breiðskífa hennar 

kom út árið 1999.

timamot@frettabladid.is

Guðjón Ármann Eyjólfsson, fyrrver-
andi skólameistari Stýrimannaskólans 
í Reykjavík, ber sterkar taugar til Vest-
mannaeyja þar sem hann er fæddur og 
uppalinn og hefur lengi viljað gera þeim 
vandleg skil. 

„Allt frá unglingsárum, þegar út-
eyjalífið og sjórinn áttu hug minn allan, 
hefur mig dreymt um að gera Vest-
mannaeyjum betri skil en gert hafði 
verið áður og nú liggur fyrir bók þar 
sem greint er frá þessari ævintýraver-
öld æsku minnar og unglingsára,“ segir 
Guðjón en fyrir hefur hann skrifað bók-
ina Vestmannaeyjar, byggð og eldgos 
og kafla um Vestmanneyjar í safnrit-
ið Landið þitt – Ísland. „Það er víða fal-
legt á Íslandi en ég held að það séu fáir 
staðir sem skarta jafn tilkomumiklu 
landslagi og eyjarnar,“ segir Guðjón, 
sem lagði mikið kapp á að bókin yrði 
myndskreytt af kostgæfni. „Þá óskaði 
ég strax eftir því að sérfræðingar skrif-
uðu um jarðfræði og fuglalíf eyjanna en 
þeir Ingvar A. Sigurðsson og Sveinn P. 
Jakobsson skrifuðu jarðsöguna og Jó-
hann Óli Hilmarsson um fuglalífið. 

Í bókinni fer Guðjón yfir þætti úr 
sögu Vestmannaeyja, lýsir mannlífinu, 
öllum eyjunum, sögu þeirra og örnefn-
um en úteyjunum vildi hann gera sér-
staklega góð skil. „Það var æðsta ósk 
flestra ungra drengja að fara í úteyj-
arnar, sem ýmist eru taldar fimmtán 
eða átján, þegar ég var lítill og þang-
að fékk ég að fara með föður mínum 
Eyjólfi Gíslasyni skipstjóra, sem ég til-
einka bókina, og fleiri vöskum eyja-
mönnum til að veiða lunda en um úteyj-

arnar og fjallaferðir var auk þess mikið 
rætt á mínu heimili,“ segir Guðjón.

Hann átti að sögn efni í aðra bók en 
segir Ferðafélag Íslands hafa teygt sig 
eins langt og kostur var og er bókin í 
veglegri kantinum. „Árbækur ferða-
félagsins eru hugsaðar sem upplýs-
ingar um land, þjóð og staðarhætti en 
allir voru sammála um að Vestmanna-
eyjum þyrfti að gera góð skil. Ég vona 
að bókin hæfi þessari perlu íslenskrar 

náttúru með sitt fjölbreytilega mannlíf 
og merkilegu sögu.“

Þess ber að geta að árbókin er ekki 
það eina sem Guðjón, sem er 74 ára, 
hefur haft á prjónunum að undanförnu 
en í febrúar kom bókin Leiðarstjórn-
un skipa út. Auk þess hefur hann skrif-
að bókina Stjórn og sigling skipa, sem 
fjallar um alþjóðlegar siglingareglur, og 
kom þriðja útgáfa hennar út árið 2006.
 vera@frettabladid.is

GUÐJÓN ÁRMANN EYJÓLFSSON:  SKRIFAR ÁRBÓK FERÐAFÉLAGS ÍSLANDS 2009

Vildi gera Eyjunum góð skil

EYJAMAÐUR MIKILL Guðjón segir að þótt víða sé fallegt á Íslandi skarti fáir staðir jafn fögru 
landslagi og Vestmannaeyjar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þennan dag árið 1911 uppgötv-
aði sagnfræðingurinn Hiram 
Bingham hina fornu Inkaborg 
Machu Picchu. Bingham var á 
ferð um Perú þegar heimamað-
ur sagði honum frá rústum þar 
sem heimafólk ræktaði korn. 

Mikilfengleg sjón blasti við 
Bingham og hann tók fyrstu 
myndirnar af borginni sem í 
dag er einn vinsælasti ferða-
mannastaður veraldar. 

Machu Picchu var byggð í 
kringum 1450 á hápunkti Inka-
veldisins og var yfirgefin aðeins 
hundrað árum síðar eftir að 
Inkaveldið féll við innrás Spán-
verja í Perú.

Þótt borgin væri aðeins 

fimmtíu mílur frá Cusco, höf-
uðborg Inka, fannst hún aldrei 
og var því ekki eyðilögð af 
Spánverjum líkt og urðu örlög 
margra annarra borga Inka. Á 
næstu fjögur hundruð árum 
var borgin gleypt af skóginum 
og vissu aðeins nokkrir heima-
menn um tilvist hennar.

ÞETTA GERÐIST:  24. JÚLÍ ÁRIÐ 1911

Forn Inkaborg finnst á ný

Ástkær faðir okkar, fósturfaðir, 
tengdafaðir, afi og bróðir,

Sigurður Eiríksson
lést á Landspítalanum við Hringbraut, deild 11-E, 
sunnudaginn 19. júlí. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Þorsteinn Sigurðsson
Ásgeir Sigurðsson Arndís Kristjánsdóttir
Davíð Guðmundsson Hulddís Guðbrandsdóttir
Kolbrún Marín Róbert Dagur
Guðmundur Eiríksson
Kormákur Eiríksson
Sjöfn Helgadóttir.

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

Guðjón Björgvin Jónsson
Hörðukór 1, Kópavogi, áður Selbraut 3, 
Seltjarnarnesi,

andaðist 16. júlí á Líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi.

Bryndís Guðmundsdóttir,
Guðmundur Guðjónsson Ásta Katrín Vilhjálmsdóttir
Kristinn Guðjónsson   Soffía Magnúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Sveinborgar Lárusdóttur
hjúkrunarheimilinu Skjóli, áður 
Sjafnargötu 10.

Sérstakar þakkir til starfsfólks 3. hæðar hjúkrunar-
heimilisins Skjóls fyrir einstaka umönnun. Guð blessi 
ykkur öll.

Bjarni Sigfússon Guðrún Á. Magnúsdóttir
Kristján Sigfússon Guðfinna Inga Guðmundsdóttir
Ingvar A. Sigfússon Ingibjörg Bjartmarz
ömmubörn og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, systir, 
mágkona, amma og langamma,

Sigurveig Hjaltested
óperusöngkona, Droplaugarstöðum,

síðast til heimilis í Hvassaleiti 58. Andaðist á 
Landspítala Fossvogi mánudaginn 20. júlí. Útförin 
fer fram miðvikudaginn 29. júlí í Fossvogskapellu kl. 
15.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en 
þeim sem vildu minnast hennar er bent á líknarfélög.

Lárus Ólafsson Kristín Jónsdóttir
Ólafur B. Ólafsson Dagný Elíasdóttir
Emilía Ólafsdóttir Bjarni Bjarnason
Ingibjörg Ólafsdóttir
Anna Hjaltested Þórður B. Sigurðsson
Ingveldur Hjaltested Einar Þ. Einarsson
Sigríður Beinteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar föður 
okkar, fósturföður, tengdaföður, afa og 
langafa,

Jóns Páls Péturssonar
frá Ísafirði.

Sigríður Jónsdóttir Bjarni A. Agnarsson
Þórunn Ísfeld Jónsdóttir Ragnar H. Kristjánsson
Jón Viðar Arnórsson Sigrún Briem
Steinunn Karólína Arnórsdóttir
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.

Útför okkar ástkæra

Dúa Karlssonar
stýrimanns,
Faxabraut 34c, Keflavík,

fer fram frá Fossvogskirkju, Reykjavík mánudaginn 
27. júlí kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlega 
afþakkaðir.

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

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir, amma og langamma,

Guðbjörg Guðlaugsdóttir
Frá Vík, síðast til heimilis að 
Grænumörk 5, Selfossi,

lést á heilbrigðisstofnun Suðurlands sunnudaginn 
19. júlí. Útförin fer fram frá Víkurkirkju laugardaginn 
25. júlí klukkan 14.00.

                             Ólafur Friðrik Ögmundsson
Ögmundur Ólafsson Helga Halldórsdóttir
Alda Guðlaug Ólafsdóttir 
Lilja Guðrún Ólafsdóttir Björn Friðriksson
Erna Ólafsdóttir Eyjólfur Sigurjónsson
Guðlaugur Jón Ólafsson Angela Rós Sveinbjörnsdóttir
Baldur Ólafsson Kristín Erna Leifsdóttir
Halla Ólafsdóttir Guðni Einarsson
Jón Geir Ólafsson Ólöf Ragna Ólafsdóttir
                                      og fjölskyldur

Yndislegi eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, sonur, bróðir og afi

Karl Gíslason
Bessastöðum, Norðurhúsi, Álftanesi,

lést mánudaginn 20. júlí á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi. Jarðaförin verður auglýst síðar.

Sigurbjörg Sigurbjörnsdóttir
Sigríður Líndal Karlsdóttir Veturliði Þór Stefánsson
Heiðrún Líndal Karlsdóttir Jón Arnar Jónsson
Unnur Líndal Karlsdóttir
Guðmunda Eiríksdóttir
Súsanna Gísladóttir Einar Gunnarsson
Sigríður Gísladóttir  
og barnabörn.
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S: 414 1750
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FRYSTIVARA 1359 kr./kg.
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AFSLÁTTUR
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KJÖR Ó  359 kr.

EINNOTA GRILL 259 kr

498 kr.
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698 kr.
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498 kr./kg.

798 kr./kg.

FERSKAR GV GRÍSAKÍÍ ÓKK TILETTUR

798 kr./kg.

1198 kr./kg.

100 GR 359 KR.

298 kr. 

98 kr.

398 kr.  TVÆR TEG. FRÁBÆRT Í FERÐALAGIÐ

 298 kr

BARNASOKKAR  
NÝ SENDING 299 KR .
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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

Jæjajæja. Svo 
Þurý-Laila er 
bara komin 
með kær-
ustu! Sæt?

Eins og 
lokkandi 
jarðar-
ber!

Hmmm! 
Þetta ætti 
að vera 
lokkandi 

par!

Ójá! Ég er 
þegar kom-

inn með 
myndir!

Það 
er allt 

annað!

Jaa... 
myndirnar 

líka!

Halló! Af 
hverju 

mega tvær 
gellur ekki 
njóta þess 

að vera 
saman án 
þess að þú 
blandir þér 

í málið?

Síðan hvenær 
varðst 

þú herra 
frjálslyndi? 
Þér fannst 
þetta nú 
aðeins 

áhugaverðara 
en þegar 

kettir slást!

Jæja, svo mamma þín sagði 
þér að þú hafir verið getinn 
meðan „Stairway to Hea-

ven“ hljómaði undir.

Já?

Mamma mín hefur 
sagt mér að ég hafi 
verið getinn meðan 

bláberjatertan brann í 
ofninum.

Enn þann 
dag í dag 

get ég 
ekki...

... ekki...

Mér líður 
eitthvað illa.

Ekki horfa á 
þær. Sjáðu, 

eggjabakkar!

Bláberja-
tertur

Hvernig geta 
kettir hjálpað 

Jóla?

Hó.

Ég fylli sokkana af gjöfum …

… leik mér með 
gjafapappírinn og 
skreytingarnar … 

velti einu jólatré um 
koll eða tveim …

Fjandinn! Hérna, 
haltu á 

systur þinni 
meðan ég 
næ í bleiu.

En ef 
hún …

Æ, láttu ekki 
svona! Fljótur! Þetta er 

nýr hattur!

Hefurðu íhugað 
að fjárfesta í 
gashitara?

Í gær rakst ég á frétt á mbl.is um svokall-
aðan hundatúlk sem japanskir uppfinn-
ingamenn hafa hannað og er væntan-

legur á markað. Tækið kallast Bowlingual 
voice og á að gera hundaeigendum kleift að 
túlka líðan hunda sinna eftir gelti þeirra. 
Sérstakur sendir er festur í hálsól hunds-
ins, en hann nemur geltið og sendir skila-
boð um líðan hundsins í lítinn móttakara 

sem eigandinn hefur. 
Sem eigandi tveggja hunda verð ég 

að viðurkenna að ég varð mjög spennt 
að lesa um þetta tæki. Oft hef ég velt 

því fyrir mér hvað fer í gegnum huga 
hundanna minna og vildi gjarnan 

geta skilið þá enn betur. Þótt ég 
gerði mér ekki neinar óraun-

hæfar væntingar um að 
geta allt í einu átt í sam-

ræðum við hundana 
mína, sá ég þetta í 

hillingum í svolitla stund. Ég gæti kannski 
komist að því hvað þeim finnst um einhæft 
mataræði sitt, göngutúrana og hvar þeim 
þykir skemmtilegast að vera. 

Þegar ég las lengra áttaði ég mig á að 
þetta var ekki alveg eins sniðugt og ég 
hafði ímyndað mér. Skilaboðin eru mjög 
stöðluð og tækið nemur aðeins sex tegund-
ir af líðan hundanna, svo sem gleði, sorg, 
reiði og hvenær þeir vilja leika. Ég sá alla-
vega ekki fram á að þurfa tæki til að segja 
mér hvort hundarnir mínir vilji leika sér 
þegar þeir koma með bolta til mín eða 
hvort þeir séu ánægðir þegar ég klappa 
þeim. Í þau fáu skipti sem þeir gelta fer 
heldur ekkert á milli mála hvernig þeim 
líður. Þótt þetta tæki verði eflaust vin-
sælt finnst mér spurning hvernig það mun 
hjálpa hundaeigendum að sjá orðið „reiður“ 
á tölvuskjá þegar hundurinn þeirra urrar.

Tæki sem túlkar líðan hunda

NOKKUR ORÐ
Alma 

Guðmunds-
dóttir

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

Tilkynningar
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„Mér hefur aldrei verið rænt áður 
þannig að ég er enn þá að melta það 
hvað mér finnst um þetta,“ segir 
Björgvin Páll Gústavsson, lands-
liðsmarkmaður í handbolta. Eins 
og Fréttablaðið hefur sagt frá settu 
Björgvin og Logi Geirsson á markað 
hárgelið Silver fyrir skemmstu. Til 
kynningar létu handboltamennirnir 
útbúa tíu pappafígúrur sem eru eftir-
myndir þeirra. Æstir aðdáendur gátu 
ekki stillt sig í Hagkaupum í Skeif-
unni fyrir skemmstu og stálu Pappa-
Bjögga og Pabba-Loga. Öryggisvörð-
ur verslunarinnar reyndi að hlaupa 
þjófana uppi en þeir komust undan.

„Við sjáum auðvitað mikið eftir 
pappafígúrunni úr versluninni en 
að sama skapi er það ákveðin viður-
kenning fyrir okkur að fólk vilji stela 

okkur. Það er bara spurning hvort 
að við séum inni í svefnherbergi hjá 
einhverri húsmóður í Reykjavík eða 
inni í bílskúr hjá einhverjum gömlum 
kalli,“ segir Björgvin og hlær. 

Björgvin segir að Silver-gelið hafi 
fengið frábærar viðtökur. „Þetta 
hefur farið fram úr björtustu vonum, 
þó að við séum mjög bjartsýnir 
menn,“ segir hann. „Þetta er auðvit-
að íslensk framleiðsla þannig að þetta 
er vonandi að hjálpa eitthvað til við að 
koma okkur úr kreppunni.“ - hdm

folk@frettabladid.is

VINSÆLIR Pappafígúrum af 
þeim Björgvin Páli Gústavssyni 

og Loga Geirssyni var stolið í 
Hagkaupum í Skeifunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

> ILMUR AF AMY

Nú berast þær fregnir að söng-
konan Amy Winehouse sé í 
viðræðum við ilmvatnsfram-
leiðanda um að hanna ilm 
með hennar nafni. Ilmvatn-
ið á að vera í anda 6. áratugar-
ins, en söngkonan klæðir sig 
gjarnan í þeim stíl. 

„Ég og nokkrir vinir mínir, sem 
allir eru með fingurna í tónlistinni, 
ákváðum að koma saman og skipu-
leggja einhverja sumarskemmt-
un, svona áður en sumarið er alveg 
hlaupið frá manni,“ segir Andri Már 
Arnlaugsson, einn skipuleggjenda 
Summerbeatz sem er nafnið á tón-
leikum sem haldnir verða í Hjarta-
garðinum á Hljómalindarreitnum á 
laugardag. Í hópi þeirra sem munu 
skemmta gestum eru  meðal ann-
ars Beatmakin Troopa, Kidrama, 
7berg, Ómar Ómar og AnDre, en 
auk þeirra verða þrír vegglista-
menn að störfum yfir daginn. Þó 
að veðurspáin sé ekki sú besta þá 
segist Andri ekki áhyggjufullur. 
„Við vorum búnir að ræða þetta við 
Ingó og Veðurguðina og þeir ætla 
að redda þessu. Það er ekkert varið 
í að halda innitónleika á sumrin,“ 
segir Andri. Tónleikarnir hefjast 
klukkan 14 á laugardag og vara 
eitthvað fram á kvöld og að sögn 

Andra verður stemningin sumar-
leg og fjölskylduvæn. „Við ætlum 
að spila djass, hipphopp, dubb og 
reggí og hafa þetta fjölskylduvænt 
þannig að barnafólk geti líka mætt. 
Þetta á bara að vera góður sumar-
dagur sem fólk á að eyða með fjöl-
skyldu og vinum. Hjartagarðurinn 
er líka skemmtilegur staður til að 
hittast og hanga á, Austurvöllurinn 
var orðinn svolítið þreyttur.“  - sm

Sumartaktar í 
Hjartagarðinum

TÓNLEIKAR Í HJARTA BORGARINNAR 
Tónlistarmaðurinn Pan Thorarensen er 
á meðal þeirra sem koma fram á sumar-
tónleikunum. 

Bjöggi og Logi Geirs vinsælir

Óperusöngvarinn Garðar Cort-
es og sænski kórstjórinn Robert 
Sund halda tónleika á Kjarvals-
stöðum næstkomandi sunnu-
dag. Tónleikarnir hefjast klukk-
an 16.00 og mun sonur og nafni 
Garðars, hinn landskunni söngv-
ari Garðar Thor, koma og taka 

lagið með þeim 
félögum. 

Á tónleikun-
um munu Garð-
ar og Robert 
leika klassísk-
ar dægurperl-
ur í bland við 
gospeltónlist 
og söngleikja-
tónlist. Þeir 
félagar hafa á 

síðustu tíu árum gefið út þrjár 
geislaplötur og munu flytja lög af 
fyrstu og síðustu geisladiskunum 
fyrir tónleikagesti.  - sm  

Cortes á Kjar-
valsstöðum

GARÐAR CORTES

Einhverja hefur eflaust dreymt 
um að hanna eigin gítar. Á 
kennsluvefnum Spilwerk.com 
gefst fólki tækifæri til að láta 
þann draum rætast og vinna að 
launum gítar. Gítarinn er af teg-
undinni Surtur og er sérsmíðað-
ur í Kína fyrir Spilwerk. „Það er 
úr goðafræðinni,“ segir Stein-
þór Hrafnsson, umsjónarmað-
ur vefjarins. „Það má segja að 
hann sé ein kraftmesta skepn-
an. Surtur gengur um með 
logandi sverð og eyðir 
heiminum í Ragnarök-
um. Þannig að hann er 
ansi öflugur.“  Gítarinn 
er að verðmæti 55 
þúsund krónur.

Viðbrögðin eru, 
að sögn Steinþórs, 
yfirleitt mjög góð. 
„Fólk er ánægt 
með þetta og áhuga-

samt, margir Íslending-
ar ætla að taka þátt þótt 
síðan sé öll á ensku.“ 

„Mönnum er alveg 
frjálst að hanna það sem 

þeir vilja. Vinningsniðurstöð-
urnar eru ekki fundnar út frá 
einhverri ákveðinni hönnun, 
klassískri eða eitthvað, heldur 
er allt skoðað. Svo verður reynt 
að giska á hvert yrði besta 
hljóðfærið úr hópnum.“

Hönnuninni er skilað inn í 
gegnum síðuna og er skila-

frestur til 1. september. 
Niðurstöður um flottasta 
gítarinn verða svo birtar 

fljótlega eftir það.  - kbs

Keppt í gítarhönnun

ANSI ÖFLUGUR Gítarinn er 
verðlaunagripur í gítarhönn-
unarkeppni spilwerks.com og 

heitir Surtur.  MYND/SPILWERK

Sérstök viðhafnarforsýning 
var á sænsku kvikmyndinni 
Karlar sem hata konur í 
Smárabíói á miðvikudags-
kvöld. Mikill fjöldi boðs-
gesta lét ekki segja sér það 
tvisvar að fá forskot á sæl-
una með því að sjá myndina 
og njóta góðra veitinga.

Sænska kvikmyndin Karlar sem 
hata konur er gerð eftir sam-
nefndri sögu Stiegs Larsson. 
Bækur hans hafa notið fádæma 
vinsælda á Norðurlöndunum og 
kvikmyndin hefur slegið öll met í 
aðsókn þetta árið. Aðalleikkonan 
Noomi Rapace var viðstödd sýn-
inguna á miðvikudagskvöldið, en 
hún bjó hérlendis sem barn eins og 
Fréttablaðið hefur greint frá. Afi 
hennar og amma frá Íslandsárun-
um voru á meðal gesta í Smára-
bíói.

Amma og afi 
Noomi mættu

NOOMI MEÐ ÖMMU OG AFA Aðalleikkonan Noomi Rapace var viðstödd sýninguna í 
Smárabíói á miðvikudagskvöld. Afi hennar og amma, sem hún dvaldist hjá á sumrin 
eftir að hún fluttist til Svíþjóðar, mættu með Noomi á sýninguna. Frá vinstri eru 
Noomi, Guðrún Sveinsdóttir og Karl Gunnlaugsson. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GÓÐ KVÖLDSTUND Eva Dögg Sigur-
geirsdóttir og Bjarni Ákason, sem jafnan 
er kenndur við Apple-umboðið, voru 
sælleg.

HÓPFERÐ Lárus Vilhjálmsson mætti 
með börnum sínum, þeim Sigurbjörgu 
Margréti og Ástráði Ísaki. Á milli þeirra 
er Smári Tómasson.

ññ
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Karlar sem hata konur, eða Män 
som hatar kvinnor eins og hún heit-
ir á sænsku er fyrsta kvikmyndin 
byggð á bókaþríleiknum Millenni-
um eftir Stieg Larsson. Bækurnar 
hafa farið eins og eldur í sinu um 
Skandinavíu síðastliðin ár og hlaut 
að koma að því að þær yrðu fest-
ar á filmu. Allar þrjár myndirnar 
voru kvikmyndaðar á sama tíma, 
og samkvæmt áætlun útgefenda 
verða þær gefnar út með skömmu 
millibili næsta árið.

Í Karlar sem hata konur er blaða-
maðurinn Mikael Blomkvist, einn 
eigenda tímaritsins Millennium, 
dæmdur í þriggja mánaða fangelsi 
fyrir meiðyrði. Skömmu eftir rétt-
arhöldin nálgast eldri maður hann 
í þeirri von að Mikael geti aðstoð-
að hann varðandi frænku sína, 
sem hafði horfið rúmum fjöru-
tíu árum áður. Áður en langt um 
líður er Mikael kominn á bólakaf í 
grunsamlegt brotthvarf stelpunn-
ar og lítur allt út fyrir að einhver í 

fjölskyldunni beri ábyrgð á hvarfi 
hennar. Meðfram þessu fylgjast 
áhorfendur með tölvuþrjótinum 
Lisbeth Salander sem réttir Mika-
el hjálparhönd.

Atburðarásin í myndinni tekur 
sinn tíma, og þá sérstaklega kynn-
ingin á aðalpersónunum tveimur. 
Það fer ekki á milli mála að verið 
er að byggja upp það sem koma 
skal í næstu myndum. Aðstand-
endur fá mikið hrós fyrir að ganga 

skrefinu lengra í nokkrum atrið-
um, lengra en maður hefði hald-
ið að myndin myndi leiða mann. 
Söguþráðurinn heldur manni við 
efnið og þar leynast fléttur sem 
koma á óvart. Ef það er eitthvað 
sem hægt er að setja út á handrit-
ið, er hversu oft myndin endar.

Leikstjórn Niels Arden Oplev er 
afar vönduð, og í raun má segja það 
um framleiðsluna í heild. Í einni 
ákveðinni senu hefði Oplev getað 
misst einbeitinguna og leitt áhorf-
endur mun lengra, en hélt rétt á 
spilunum. Aðalpersónurnar tvær, 
leiknar af Michael Nyqvist og 
Noomi Rapace, sýna góðan leik og 
er samleikur þeirra sannfærandi. 
Er Rapace sérstaklega yfirveguð í 
þungu og erfiðu hlutverki.

Karlar sem hata konur lofar afar 
fyrir góðu það sem koma skal í 
Millennium-þríleiknum og verður 
spennandi að sjá hvert áhorfendur 
verða leiddir í næstu mynd.

 Vignir Jón Vignisson

Hágæða mynd frá Svíum
KVIKMYNDIR
Karlar sem hata konur
Leikstjóri: Niels Arden Oplev. 
Aðalhlutverk: Michael Nyqvist, 
Noomi Rapace.

★★★★
Það er ekki að ástæðulausu að þetta 
er vinsælasta mynd ársins á Norður-
löndunum.

ANDREW ÞOLIR EKKI YFIRMANN SINN EN TIL AÐ FÁ STÖÐUHÆKKUN... 
...ÞARF HANN AÐ TAKA  BÓNORÐI YFIRMANSINS

HYSTERICAL!
Sandra Bullock and Ryan Reynolds are 
A MATCH MADE IN COMEDY HEAVEN!
- S.M. Access Hollywood

SANDRA BULLOCK RYAN REYNOLDS

BÓNORÐIÐ
„

“
HERE COMES THE BRIBE...

RIOTOUSLY 
FUNNY!
„THE PROPOSAL IS WITHOUT QUESTION 
THE YEAR‘S BEST COMEDY
 – P.H. HOLLYWOOD.COM

TRYGGÐU ÞÉR 
MIÐA Í TÍMA
Á MIDI.IS EÐA Í MIÐA-
SÖLUM SAMBÍÓANNA

FORSÝNINGAR ALLA HELGINA

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

PROPOSAL (BÓNORÐIÐ) kl. 8 (FORSÝND) L

HARRY POTTER 6HARRY POTTER 6HARRY POTTER 6 kl. 5  8  11kl 5 - 8 - 11kl 5 - 8 - 11 7  

BRUNO kl. 6 - 10 14 

HARRY POTTER 6HARRY POTTER 6
kl.kl. 1 - 2- 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

PROPOSAL (BÓNORÐIÐ) kl. 8 (FORSÝND) L

THE HANGOVERTHE HANGOVERTHE HANGOVER   kl.klkl 1:30  3:40  5:50  8   10:20- 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20- 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 12

TRANSFORMERS 2 kl. 2 - 5 10

HARRY POTTERHARRY POTTER kl.  kl. RR 2D - 3- 3D - 5- 5D - 8- 8D - 10- 10D - 11:10 - 11:10D 10

FIGHTING kl. 5:50 - 8 - 10:20 14

BRUNOBRUNO kl. 6kl. 6D - 8:15 - 8:15D 14

THE HANGOVER kl. 1:50 - 3:50 12

tryggðu þér miða í tíma!

örfá sæti laus

SANDRA BULLOCK RYAN REYNOLDS

FORSÝND Í KVÖLD

BÓNORÐIÐ
„

“
HERE COMES THE BRIBE...

����
T.V. KVIKMYNDIR.IS

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Í TÍMA!
STÆRSTA BÍÓOPNUN ÁRSINS, YFIR 27.000 GESTIR

„Dazzlingly well made...“
Variety - 90/100 „Hún var FRÁBÆR!“

New York Magazine – 90/100

í mynd í anda The Fight Club

- bara lúxus
Sími: 553 2075

FIGHTING kl. 8 og 10.10 14

HARRY POTTER - POWER kl. 2, 4, 7 og 10 10

MY SISTER´S KEEPER kl. 4.50, 8 og 10.10 12

ÍSÖLD 3 - Íslenskt tal kl. 2, 4 og 6 L

GULLBRÁ kl. 2 L

STÆRSTA KVIKMYNDASERÍA
ALLRA TÍMA ER KOMIN Í BÍÓ!

550 kr.  í  b íó .  G i l d i r  á  a l l ar  sýn ingar  merk tar  með  rauðu!

SÝND MEÐ 
ÍSLENSKU TALI

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

NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 564 0000

16
16
12
16
L
L
L
10

KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 5 - 8 - 11
KARLAR SEM HATA KONUR LÚX kl. 5 - 8 - 11
BALLS OUT  kl. 8 - 10.10
THE HURT LOCKER  kl. 8 - 10.45
ÍSÖLD 3  3D ÍSLENSKT TAL kl.  3.30 - 5.45 D
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA kl.  3.30 - 5.45 
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  3.30 - 5.45 
TRANSFORMERS 2 kl.  8 - 11 

SÍMI 462 3500

KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 6 - 9
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  6 
MY SISTERS KEEPER   kl.  8 
LESBIAN VAMPIRE KILLERS     kl.  10

16
L
12
16

16
14
12
L

KARLAR SEM HATA KONUR   kl. 6 - 7.30 - 9 - 10.30
B13 - ULTIMATUM    kl.  8 - 10.10 
MY SISTERS KEEPER    kl.  5.40 - 8 - 10.20 
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  5.50 

SÍMI 530 1919

16
12
16
L
14

KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 5.30 - 7 - 8.30 - 10
BALLS OUT  kl. 5.50 - 8
THE HURT LOCKER  kl. 10.10
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA kl.  5.50 - 8
ANGELS & DEMONS         kl.  10.10 

SÍMI 551 9000

BYGGÐ Á METSÖLUBÓK STIEG LARSSON

"Karlar sem hata konur er hrein snilld, 
maður getur varla beðið eftir framhaldinu."

S.V. MBL



FÖSTUDAGUR  24. júlí 2009

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 24. júlí 2009 

➜ Tónlistarhátíð
20.00 Söngtónleikar á Reykholtshátíð. 
Auður Gunnarsdóttir sópran flytur ljóð 
og aríur ásamt Steinunni Birnu Ragn-
arsdóttur píanóleikara. 

➜ Tónlist
12.00 Dagskrá um skopmyndasögu-
persónurnar og hrekkjalómana Max og 
Moritz verður á Tónlistarhlaðborði í Ket-
ilhúsinu. Textar og myndir eftir Wilhlem 
Busch sýndar á tjaldi.
17.00 Hljómsveitin Amiina spilar í 
Bláu kirkjunni, Seyðisfirði. Aðgangur 
ókeypis.
18.00 Tvennir tónleikar með Ásgeiri 
Pál Ágústssyni, Þorvaldi Kristni 
Þorvaldssyni og Önnu Guðnýju Guð-
mundsdóttur í Fáskrúðsfjarðarkirkju. 
Seinni tónleikarnir hefjast klukkan 
20.00.
21.00 Tónlistarmaðurinn, blaðamaður-
inn og hugmyndasmiðurinn Eiríkur Ein-
arsson heldur upp á útgáfu plötunnar 
Ég er með hugmynd á Café Rót.
22.00 Hinn íslenski Þursaflokkur 
með tónleika á Græna hattinum, Akur-
eyri
23.00 Club Party með Nutrasweet á 
Deluxe í Keflavík.

➜ Myndlist
17.00 Myndlistarsýningin Dogville, 
Can‘t Hear my Eyes verður formlega 
opnuð í Gallerí Sykur. Arna Óttarsdóttir 
og Erla Silfá Hordvik Þorgrímsdóttir eru 
höfundar innsetningarinnar.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 

Fréttablaðið greindi frá því á 
þriðjudaginn var að tölvu lista-
mannsins Kristjans Zaklynski 
hefði verið rænt. Kristjan var 
staddur á skyndibitastað í miðbæ 
Reykjavíkur um síðustu helgi 
þegar þjófurinn reif af honum 
tölvutösku sem hann hélt á. 

Kristjan hefur nú endurheimt 
tölvuna og er að eigin sögn mjög 
þakklátur fyrir að hafa feng-
ið gripinn aftur í hendurnar. 
Þjófurinn mun hafa séð að sér 
eftir frétt Fréttablaðsins og kom 
tölvunni til skila. „Ég er mjög 
ánægður með að hafa fengið tölv-
una aftur og get nú tekið gleði 
mína á ný. Ég viðurkenni það 
alveg að ég var nokkuð niður-
dreginn vegna stuldarins,“ segir 
Kristjan, en líkt og fróðir menn 
segja, þá er allt gott sem endar 
vel.  - sm

Fékk tölvuna 
sína aftur

TAPAÐ/FUNDIÐ Kristjan hefur endur-
heimt tölvuna sína sem var rænt um 
helgina.

Give me sexy kvöld...
Haffi  Haff, Elektra og Kiddi Bigfoot

bar - bistro
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Sparisjóðsvöllur, áhorf.: óuppg.

Keflavík Fylkir

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  14–11 (5-6)
Varin skot Lasse 6 – Fjalar 2
Horn 7-6
Aukaspyrnur fengnar 16-9
Rangstöður 6-2

FYLKIR 4–3–3  
Fjalar Þorgeirsson 6
Andrés Már Jóh. 6
Kristján Valdimars. 5
Ólafur Stígsson 6
Þórir Hannesson 5
(40., Kjartan Andri 6)
Ásgeir Ásgeirsson 6
Valur Fannar Gíslas. 6
Halldór Hilmisson 4
(69., Theódór Ósk. 5)
Kjartan Breiðdal 5
Albert Ingason  3
(72., Pape Faye -)
Ingimundur Óskars. 5

*Maður leiksins

KEFLAV. 4–4–2  
Lasse Jörgensen 7
Guðjón Antoníus. 6
Bjarni Hólm Aðalst. 6
*Alen Sutej 7
Brynjar Guðmunds. 6
Magnús Þorsteins. 4
Jón Gunnar Eyst. 5
Hólmar Örn Rúnars. 7
(86., Einar Orri Ein. -)
Símun Samúelsen 6
Haukur Ingi Guðnas. 6
(69., Jóhann Birnir 6)
Guðmundur Steinars. 7

1-0 Hólmar Örn Rúnarsson (58.)

1-0
Eyjólfur M. Kristins. (5)

sport@frettabladid.is

Pepsi-deild karla
Fjölnir-Valur 2-0
1-0 Illugi Gunnarsson (19.), 2-0 Gunnar Már
Guðmundsson (39.)
Breiðablik-ÍBV 3-4
0-1 Ajay Smith (3.), 1-1 Kristinn Steindórs. (17.),
1-2 Christopher Clements (21.), 2-2 Guðmundur
Pétursson (53.), 3-2 Guðmann Þórisson (72.),
3-3 Augustine Nsumba (82.), 3-4 Nsumba (84.).
STAÐAN Í DEILDINNI
1. FH 13 11 1 1 37-10 34
2. KR 13 7 3 3 25-17 24
3. Stjarnan 13 7 2 4 33-20 23
4. Fylkir 13 7 2 4 22-14 23
5. Keflavík 13 6 5 2 23-19 23
6. Valur 13 6 1 6 15-22 19
7. Fram 12 4 3 5 15-15 15
8. Breiðablik 13 4 3 6 19-25 15
9. Fjölnir 13 3 2 8 16-25 11
10. Grindavík 12 3 2 7 15-26 11
11. ÍBV 13 3 2 8 14-25 11
12. Þróttur 13 2 2 9 15-31 8

Pepsi-deild kvenna
Þór/KA-GRV 7-0

ÚRSLIT OG STAÐA

Stjörnuvöllur, áhorf.: 770

Stjarnan Þróttur

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  11-13 (9-6)
Varin skot Bjarni 5 – Sindri 4
Horn 4-6
Aukaspyrnur fengnar 12-14
Rangstöður 0-0

ÞRÓTTUR 4–5–1  
Sindri Snær Jensson 5
Jón Jónsson  6
Dusan Ivkovic  4
Dennis Danry 4
Kristján Björns. 3
Hallur Hallsson  3
Magnús Lúðsvíks. 5
(29., Andrés Vilhj. 4)
Rafn Haraldsson 6
Haukur Sigurðsson 5
Samuel Malson  4
(73., Oddur Björns. -)
Morten Smitdt 6

*Maður leiksins

STJARN. 4–5–1  
Bjarni Þórður Halld. 7
Guðni Rúnar Helgas. 8
Tryggvi Bjarnason 7
Daníel Laxdal  7
Hafsteinn Helgas. 8
Jóhann Laxdal 6
(90., Sindri Sigurþ. -)
*Halldór Björns. 8
Björn Pálsson  6
Birgir Birgisson  6
(51., Andri Sigurj. 5)
Arnar Már Björgv. 7
(77., Magnús Björgv. -)
Ellert Hreinsson  6

1-0 Ellert Hreinsson (14.)
2-0 Hafsteinn Rúnar Helgason (29.)
3-0 Tryggvi Bjarnason (36.)
4-0 Ellert Hreinsson (72.)
4-1 Haukur Páll Sigurðsson (78.)
5-1 Halldór Orri Björnsson (90.+2)

4-1
Þóroddur Hjaltalín (6)

> Sigurður frá vegna krossbandaslits

Handboltamaðurinn efnilegi, Sigurður Ágústsson hjá FH, 
verður frá keppni í 6-9 mánuði vegna krossbandaslits í 
hné. Sigurður er línumaður en hann meiddist á æfingu 
með 19 ára landsliði Íslands í síðustu viku. Hann mun 
því missa af stórum hluta af næsta tíma-
bili en hann fer í aðgerð í næsta mán-
uði. „Það þýðir ekkert að svekkja 
sig. Komin er upp ákveðin staða 
sem nauðsynlegt er að taka á og 
ég þarf bara að vera jákvæður, 
setja mér markmið og ná 
mér sem fyrst góðum 
aftur,“ sagði Sigurður í 
samtali við heimasíðu 
FH.

Keflvíkingar eru til alls líklegir í Pepsi-deildinni eftir 1-0 sigur á 
Fylki í Keflavík. Heimavöllur liðsins hefur þegar skilað 19 stigum í 
hús og í gær hélt liðið hreinu í fyrsta sinn í langan tíma. 

Hólmar Örn Rúnarsson meiddist illa í fyrri leiknum á móti Fylki 
en í gær var það hans mark sem skildi á milli liðanna og skilaði 
liðinu þremur stigum.

„Þetta var allt annað heldur en síðast á móti Fylki enda miklu 
skemmtilegra að vinna og koma heill út úr þessu,“ sagði Hólmar 
Örn Rúnarsson sem skoraði eina markið á 58. mínútu eftir að 
Guðmundur Steinarsson hafði ógnað skoti inn í teig en missti 
boltann til hans. 

„Ég tók bara sjensinn inn í teig, Gummi missir boltann aðeins 
frá sér og ég stal honum af honum,“ sagði Hólmar sem var himin-
lifandi með að hafa náð í öll stigin. 

„Við erum farnir að halda hreinu sem skiptir okkur miklu máli. 
Þetta er langt í frá að vera flottasti leikur sem við höfum spilað en 
það eru skemmtilegustu sigrarnir að fá ekki á sig mark og ná síðan 
að setja eitt,“ sagði Hólmar og bætti við: 
„Fylkir er núna með 23 stig eins og við. Við eigum Val næst 

þannig að þetta verður hörkubarátta hjá þessum liðum að 
slást um annað sætið. Þetta er þvílíkt mikilvægur sigur 

því annars hefði Fylkir verið komið sex stigum yfir 
okkur og þá hefði verið erfitt að ná þeim 

aftur,“ segir Hólmar sem gengur vel að 
komast aftur af stað eftir meiðslin.

„Ég er kannski ekki að hlaupa alveg 
jafnmikið og ég er vanur en ég fer 
þetta meira á klókindum. Þetta 
kemur hægt og bítandi hjá mér,“ 

sagði Hólmar sem þarna lék sinn annan 
leik eftir meiðslin sem héldu honum frá 
í tvo mánuði. 

„Það er mjög þægilegt að koma 
aftur inn í þetta lið. Ég þekki 

mitt hlutverk vel og ég 
er ekkert að gera meira 
heldur en ég get 
núna,“ sagði Hólmar.

HÓLMAR ÖRN RÚNARSSON: SKORAÐI SIGURMARK KEFLAVÍKUR Í BARÁTTULEIK Á MÓTI FYLKI Í GÆR

Það er mjög þægilegt að koma aftur í þetta lið

FÓTBOLTI „Þetta eru vonbrigði, sér-
staklega eftir góð úrslit í fyrri 
leiknum. Mér fannst við eiga fínan 
fyrri hálfleik og ég hafði góða til-
finningu fyrir þessu í hálfleik. Við 
vorum að fá hálffæri og fengum 
eitt gott færi, en þetta snýst um að 
setja mark og við hefðum þurft að 
nýta það sem við fengum. Eftir að 
þeir skoruðu svo strax í upphafi 
seinni hálfleik þá var á brattann 
að sækja,“ sagði Auðun Helgason, 
fyrirliði Framara, í samtali við 
Fréttablaðið eftir leikinn í gær-
kvöldi.

Framarar ætluðu greinilega 
að leggja áherslu á það að halda 
hreinu í gærkvöldi. Þeir spiluðu 
með fimm manna varnarlínu og 
fyrri hálfleikurinn spilaðist eins 
og þeir lögðu upp með. Lið Sigma 
var meira með boltann án þess þó 
að skapa sér mörg hættuleg tæki-
færi og Framarar voru ógnandi í 
skyndisóknum sínum.

Kristján Hauksson og Paul 
McShane voru báðir nálægt því 
að skora fyrir Framara og hættu-
legasta færi Sigma kom þegar 
Tomas Horava sýndi góð tilþrif í 
teignum en skaut framhjá. Hann-
es Þór Halldórsson í marki Fram 
átti góðan leik í gærkvöldi og sá 
við öðrum tilraunum leikmanna 
tékkneska liðsins og staðan í hálf-
leik því markalaus.

Það var hins vegar í upphafi síð-
ari hálfleiks sem SK Sigma gerði 
út um leikinn. Strax á 47.mínútu 
skoraði Michael Hubnik með skalla 
eftir fyrirgjöf, en vörn Framara 
hefði átt að vera betur á verði í það 
skiptið. Framarar virtust missa trú 
á verkefninu eftir markið og þegar 
Rudolf Otepka skoraði annað mark 
Sigma á 58.mínútu var öll von úti 
fyrir Fram.

Eftir markið frá Otepka fjaraði 
leikurinn hægt og rólega út. Leik-

menn Sigma héldu boltanum vel 
sín á milli og Framarar virtust 
búnir að gefast upp. Lítið mark-
vert gerðist síðasta hálftímann og 
lokatölur 2-0 fyrir SK Sigma og 
ævintýri Framara í Evrópudeild-
inni þar með á enda.

Auðun sagði Framarana ekki 
hafa náð að nýta sér veikleika 

Sigma-liðsins. „Við vissum að þeir 
væru frekar slakir varnarlega en 
sterkir sóknarlega en við náðum 
ekki að nýta okkur það nógu vel. 
Svo eflast þeir eftir fyrra markið 
og þegar þeir komast í 2-0 er það 
kjaftshögg fyrir okkur. Við hefð-
um þurft að setja hann í fyrri hálf-
leik,“ sagði Auðun að lokum.  - sjj

Framarar úr leik í Evrópu
Framarar féllu úr leik í Evrópudeildinni þegar þeir töpuðu 2-0 fyrir tékkneska 
liðinu SK Sigma í síðari leik liðanna á Laugardalsvelli í gærkvöldi. Fyrri leikn-
um lauk með 1-1 jafntefli í Tékklandi og vinnur Sigma því 3-1 samanlagt.

VONBRIGÐI Framarar náðu ekki að fylgja eftir góðum úrslitum úr fyrri leik sínum 
gegn sterku liði Sigma á Laugardalsvelli í gær og féllu úr keppni eftir 0-2 tap.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Stjarnan lagði Þrótt 
örugglega, 5-1, á gervigrasinu í 
Garðabænum í Pepsi-deild karla 
í gærkvöld. 

Heimamenn léku með sterkan 
vind í bakið í fyrri hálfleik og 
nýtti sér hann vel með þremur 
mörkum eftir föst leikatriði.

Stjarnan skoraði sex mörk 
í fyrri leik liðanna en lét sér 
fimm duga í gærkvöld en sig-
urinn var afar sanngjarn þótt 
Þróttarar hafi gert sitt besta til 
að laga stöðuna í síðari hálfleik. 
 -gmi

Pepsi-deild karla:

Öruggt hjá 
Stjörnunni
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GOLF Valdís Þóra Jónsdóttir úr 
Golfklúbbnum Leyni frá Akra-
nesi er í forystu í kvennaflokki á 
Íslandsmótinu í höggleik sem hófst 
í Grafarholti í gær. 

Valdís Þóra lék holurnar átján á 
74 höggum í dag eða þremur högg-
um yfir pari en hún hélt forustunni 
þrátt fyrir að tapa fjórum höggum 
á síðustu fjórum holunum. Í öðru 
sæti er Ásta Birna Magnúsdóttir 
úr Keili sem lék á 75 höggum. 

„Ég er ánægð með spilið hjá mér 
fyrir utan síðustu fjórar holurnar. 
Ég var að spila mjög traust golf og 
þetta var mjög þægilegt hjá mér í 
dag því ég var ekki í neinum vand-
ræðum,“ sagði Valdís Þóra sem 
segir síðustu fjórar holurnar geta 
verið erfiðar. „Það þarf að spila 
þessar síðustu holur rétt,“ segir 
Valdís Þóra sem var einu höggi 
undir pari eftir fyrstu fjórtán hol-
urnar.

„Ég ætla að reyna að setja annan 
daginn svipað upp nema ekki fá 
þessa skolla í lokin. Þá ætti ég að 
vera í góðum málum. Þetta er samt 
mjög jafnt þannig að það getur allt 
gerst,“ sagði Valdís Þóra. - óój

Fyrsti hringur hjá konunum:

Valdís Þóra á 
eitt högg

SPILAÐI VEL Valdís Þóra Jónsdóttir.

KARLAFLOKKUR
1. sæti  Stefán Már Stefánsson GR,  71
2-4. sæti  Guðmundur Ágúst Kristjánsson GR,  72 
2-4. sæti. Ólafur Björn Loftsson NK,  72 
2-4. sæti. Heiðar Davíð Bragason GR,  72 
5-6. sæti.  Björgvin Sigurbergsson GK,  73  
5-6. sæti. Andri Þór Björnsson GR,  73 
7-8. sæti  Guðmundur Rúnar Hallgrímsson GS,  74
7-8. sæti  Sigmundur Einar Másson GKG,  74

KVENNAFLOKKUR
1. Valdís Þóra Jónsdóttir, GL 74
2. Ásta Birna Magnúsdóttir, GK 75
3. Ragna Björk Ólafsdóttir, GK  77
3. Eygló Myrra Óskarsdóttir, GO 77
3. Helena Árnadóttir, GR 77
6. Tinna Jóhannsdóttir, GK  78
6. Berglind Björnsdóttir, GR  78
6. Karen Sævarsdóttir; GO  78
6. Ólafía Þórunn Kristinsdóttir, GR  78
6. Þórdís Geirsdóttir, GK  78

STAÐAN Í GOLFINU

Tími fyrir hjól og línuskauta

30% til 50% afsláttur 
af barnahjólum, barnalínuskautum, fjallahjólum 
og fullorðinslínuskautum.

Hjóla- og línuskautadeildin er í Holtagörðum.

Komdu og sjáðu úrvalið – gerðu kostakaup.
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HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     SÍMI 545 1500

FÓTBOLTI KR-ingar gerðu sér lítið 
fyrir og nældu í 1-1 jafntefli gegn 
Larissa í Grikklandi í gær og unnu 
einvígið samanlagt 3-1. KR-ingar 
mæta Basel frá Sviss í næstu 
umferð Evrópudeildar UEFA.

„Það var gríðarlega erfitt að 
spila í 35 stiga hita en við sýnd-
um frábæran karakter. Þetta var 
gríðarlega ljúft og það er frábært 
að skilja við KR-inga eftir þennan 
leik,“ segir fyrirliðinn Jónas Guðni 
Sævarsson sem var að spila sinn 
síðasta leik fyrir KR. Jónas Guðni 
heldur nú til Svíþjóðar þar sem 
hann mun spila með Halmstad.

„Það er yndislegt að skilja við 
KR með þessum hætti og ég kveð 

félagið með söknuði. Ég vona bara 
að KR komist í riðilinn og kaupi 
mig þá til baka frá Halmstad,“ 
segir Jónas Guðni léttur í bragði 
í leikslok í gær.

Leikmenn Larissa komust yfir 
eftir hálftímaleik í gær og voru 
sterkari aðilinn í fyrri hálfleik en 
staðan var enn 1-0 þegar flautað 
var til hálfleiks. KR-ingar komu 
sterkir inn í seinni hálfleikinn og 
náðu að jafna á 75. mínútu. Grét-
ar Sigfinnur Sigurðsson skoraði þá 
eftir hornspyrnu og eftir jöfnunar-
markið voru KR-ingar með þetta í 
hendi sér og leikurinn endaði sem 
segir 1-1. Glæsileg úrslit fyrir KR 
og íslenskan fótbolta.  - óþ

KR komst áfram eftir 1-1 jafntefli gegn Larissa í gær:

Frábær árangur KR

SÍÐASTI LEIKURINN Jónas Guðni Sævarsson lék sinn síðasta leik með KR í gær, í bili 
að minnsta kosti. Hann heldur nú til Halmstad í Svíþjóð. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GOLF Stefán Már Stefánsson úr 
Golfklúbbi Reykjavíkur leiðir 
eftir fyrsta keppnisdag í karla-
flokki á Íslandsmótinu í höggleik 
á Grafarholtsvelli. 

Stefán Már lék fyrsta hringinn 
á pari vallarins, eða 71 höggi. 

Guðmundur Ágúst Kristjáns-
son, Ólafur Björn Loftsson og  
Heiðar Davíð Bragason fylgja 
honum þó fast eftir á 72 höggum 
hver.  -  óþ 

Íslandsmótið í höggleik:

Stefán Már 
leiðir

JAFNT Það er mjótt á mununum hjá 
efstu kylfingum í karlaflokki.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing  Umsjón: Ingvi Hrafn 
Jónsson. 

21.00 Reykjavík – Akureyri/Akureyri 
– Reykjavík, Seinni hluti  Opinber heim-
sókn ÍNN í höfuðstað norðurlands. Umsjón 
Árni Árnason og Snorri Bjarnvin Jónsson 

21.30  Græðlingur   Umsjón: Guðríður 
Helgadóttir garðyrkjufræðings

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

06.00 Pepsi Max TV

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Pepsi Max TV

18.05 Rachael Ray

18.50 What I Like About You  10:24) 
(e) 

19.15 Monitor  (5:8) (e) Skemmtiþátt-
ur fyrir ungt fólk sem unninn er af tímarit-
inu Monitor.  

19.45 America’s Funniest Home Vid-
eos  (4:48)

20.10 Greatest American Dog  (7:10) 

21.00 Battlestar Galactica  (15:20) 
Framtíðarþáttaröð þar sem fylgst með klass-
ískri baráttu góðs og ills. 

21.50 Dr. Steve-O  (3:7) Steve-O úr Jack-
ass tekur að sér að „lækna“ skræfur, lúða og 
letingja og reynir að bjarga þeim frá glötun. 

22.20 The Dudesons  (3:8) Skemmti-
leg þáttaröð með fjórum finnskum ofurhug-
um sem framkvæma ótúlegustu hluti. Þess-
ir mögnuðu rugludallar hræðast ekki neitt 
og og leggja líf sitt og limi í hættu til að 
skemmta sjálfum sér og áhorfendum. Þess-
ir þættir hafa farið sigurför um heiminn og 
hafa verið sýndir í meira en 20 löndum. 

22.50 World Cup of Pool 2008  (9:31) 
Bestu pool-spilarar heims sýna snilldartaka í 
heimsbikarkeppninni í pool. 

23.40 CSI: Miami (11:21) (e)

00.30 The Dead Zone (6:13) (e)

01.20 Home James (3:10) (e) 

01.50 Penn & Teller: Bullshit (25:59) 
(e)

02.20 Penn & Teller: Bullshit (26:59) 
(e)

02.50 Pepsi Max TV

07.00 Barnaefni: Flintstone krakkarnir, 
Litla risaeðlan, Gulla og grænjaxlarnir, Kalli litli 
Kanína og vinir

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 Doctors (15:26) 

10.00 Doctors (16:26) 

10.30 Jamie At Home (3:13) 

11.00 Hæðin (8:9) 

11.50 Gossip Girl (12:25) 

12.35 Nágrannar

13.00 Hollyoaks (240:260) 

13.25 Wings of Love (109:120) 

14.10 Wings of Love (110:120) 

14.55 Wings of Love (111:120) 

15.55 Barnaefni: Saddle Club, Camp 
Lazlo, Kalli litli Kanína og vinir

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (9:24) 

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (5:22) Sautjánda 
og nýjasta þáttaröð þessa langlífasta gaman-
þáttar í bandarísku sjónvarpi í dag. 

19.45 Two and a Half Men (13:19) 

20.10 Total Wipeout (9:9) Hér er á ferð 
ómenguð skemmtun, gamall og góður buslu-
gangur með nýju tvisti sem ekki nokkur 
maður getur staðist. Þetta er breska útgáfan 
og sjórnandinn er Richard Hammond.

21.00 Stelpurnar (9:20) Stöð 2 endur-
sýnir nú valda þætti af Stelpunum.

21.25 I Love You to Death Kevin Kline 
leikur strangkaþólskan pítsugerðarmann, sem 
hefur haldið framhjá trúgjarnri eiginkonu sinni 
í áraraðir. Þegar hún kemst að því sér hún 
sig tilneydda til að drepa hann því ekki getur 
hún skilið við hann.

23.00 Underworld. Evolution Ævintýra-
hasarmynd um hið eilífa stríð á milli vamp-
íra og varúlfa og segir frá aldagömlu upp-
hafi þess. 

00.45 Die Hard

02.55 The Omen

04.45 Total Wipeout (9:9)

05.35 Fréttir og Ísland í dag 

08.00 Beethoven‘s 2nd 

10.00 Pokemon 

12.00 Grease 

14.00 Nacho Libre 

16.00 Beethoven‘s 2nd 

18.00 Pokemon 

20.00 Grease Hér segir af töffaranum 
Danny Zuko og hinni feimnu Sandy Dee. 
Hann er  harður í horn að taka en hún ljúf. 

22.00 Devil‘s Diary

00.00 Employee of the Month

02.00 The Bone Collector

04.00 Devil‘s Diary 

06.00 Betrayed

07.00 Stjarnan - Þróttur 

16.45 Stjarnan - Þróttur Útsending frá 
leik í Pepsí-deild karla.

18.35 Pepsímörkin 2009 Magnaður 
þáttur þar sem Magnús Gylfason og Tómas 
Ingi Tómasson fara yfir alla leiki umferðinnar 
ásamt íþróttafréttamönnum Stöðvar 2 Sport.

19.35 Inside the PGA Tour 2009

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

20.30 Ungverjaland Sýnt frá æfingum 
liðanna fyrir Formúlu 1 kappaksturinn í Ung-
verjalandi.

21.00 Orlando - LA Lakers Útsend-
ing frá leik Orlando og Lakers í úrslitarimm-
unni í NBA.

22.50 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.

23.35 Poker After Dark 

00.20 Red, White &amp; Bruised

16.10 Celtic - Al Ahly Bein útsending frá 
vináttuleik Celtic og Al Ahly í Wembley Cup.

18.20 Tottenham - Chelsea, 2001 Há-
punktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikj-
um úrvalsdeildarinnar.

18.55 Tottenham - Barcelona Bein út-
sending frá Wembley Cup þar sem mætast 
Tottenham og Barcelona.

21.05 Premier League World 2009/10 
Flottur þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum og skemmtileg-
um hliðum.

21.35 Tottenham - Leicester, 2003 Há-
punktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikj-
um úrvalsdeildarinnar.

22.10 Tottenham - Barcelona Útsend-
ing frá leik Tottenham og Barcelona á Wemb-
ley Cup.

23.55 Chelsea - AC Milan Bein útsend-
ing frá leik Chelsea og AC Milan í World 
Football Challenge mótinu.

18.00 Helgarsportið  
 SJÓNVARPIÐ

20.00 Grease   STÖÐ 2 BÍÓ

21.00 Stelpurnar   STÖÐ 2

22.05 The Mentalist  
 STÖÐ 2 EXTRA

22.20 The Dudesons  
 SKJÁREINN

> John Travolta
„Ég var að hugsa um James 
Dean og Marilyn Monroe 
og hversu ung þau voru 
þegar þau létust. Ég vil 
vera fyrirmynd sem lifir 
af. Ég vil vera lifandi 
fyrirmynd.“ 
John Travolta fer með 
annað aðalhlutverkið í 
söngvamyndinni Grease 
á Stöð 2 Bíó kl. 20.00.

15.35 Leiðarljós  (e)

16.15 Leiðarljós  (e)

17.00 Táknmálsfréttir

17.10 Bjargvætturin  (1:26)(Captain Fla-
mingo, Year 1)

17.35 Snillingarnir  (Little Einsteins)

18.00  Helgarsportið   Íþróttaþáttur 
með nýju sniði þar sem stiklað er á stóru 
um atburði síðustu viku, hitað upp fyrir at-
burði helgarinnar og sérstakir íþróttaviðburð-
ir teknir fyrir. 

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Popppunktur  (múm - Árstíðir) Dr. 
Gunni og Felix Bergsson stjórna spurninga-
keppni hljómsveita. 

20.40 Ríkasti köttur í heimi  (The Ri-
chest Cat in the World) Bandarísk fjöl-
skyldumynd frá 1986. Leó er talandi kött-
ur sem erfir fúlgur fjár eftir eiganda sinn en 
óprúttið fólk vill komast yfir peningana. Leik-
stjóri er Greg Beeman og meðal leikenda 
eru Ramon Bieri, Steven Kampmann og 
Caroline McWilliams. 

22.05 Lafði Chatterley  (Lady Chatterley) 
Frönsk bíómynd frá 2006 byggð á seinni og 
minna þekktri útgáfu D.H. Lawrence af sög-
unni um lafði Chatterley og elskhuga henn-
ar. Leikstjóri er Pascale Ferran og meðal leik-
enda eru Marina Hands, Jean-Louis Coull-
o’ch og Hippolyte Girardot. Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi ungra barna.

00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

▼
▼

Þar sem ég húki inni á skrifstofu á daginn þá hef ég 
reynt að vera dugleg við að sleikja síðustu sólargeisl-
ana að vinnu lokinni og því ekki gefið mér tíma til 
að horfa mikið á sjónvarp. Nú er sólin aftur á móti 
farin og spáin næstu daga lofar ekki góðu. Ég hef 
því ákveðið að nú sé kominn tími til að eyða eins 
og einni kvöldstund algjörlega ein með sjálfri mér 
(og kettinum) og koma mér vel fyrir í sófanum og 
horfa á sjónvarp. Það er bara einn hængur á! Mér 
finnst bandaríski þátturinn Bræður og systur alveg 
sjúklega leiðinlegur (en þessi pistill er skrifaður á 
fimmtudegi og þátturinn er á dagskrá Sjónvarpsins á 
fimmtudagskvöldum). Almennt finnst mér dagskráin 
(á þeim sjónvarpsstöðvum sem ég næ) ekkert sér-
staklega skemmtileg á fimmtudögum, en Bræður og 
systur slá öll met. Mér finnst þátturinn, sem fjallar 
um hóp systkina, viðburðaríkt líf þeirra og fjörug 

samskipti, það leiðinlegur að ég hef aldrei setið yfir 
heilum þætti. Það litla sem ég hef séð virðist vera 
yfirfullt af væmni, gráti og gnístran tanna, hóp-
faðmlögum og hlæjandi systkinahóp stökkvandi út 
í sundlaugar – í öllum fötunum. 

Þetta er þriðja þáttaröðin af Bræðrum og systr-
um sem Sjónvarpið sýnir og persónulega finnst 
mér það þremur þáttaröðum of mikið. Best hefði 
verið ef systkinahópurinn hlæjandi hefði ekki náð 
aftur upp á yfirborðið eftir að hafa stokkið ofan í 

sundlaugina – í öllum fötunum. 
Það er fullt af skemmtilegu sjónvarpsefni til sem 

hægt væri að sýna í stað Bræðra og systra. Ef það er 
spurning um fjármagn mætti þá ekki bara klípa örlítið 
af launum útvarpsstjóra sem samsvarar þeirri upphæð 
sem upp á vantar?

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON ÞOLIR EKKI VÆMNINA Í BRÆÐRUM OG SYSTRUM

Systkinahópurinn sem stökk í sundlaugina

Eldhúsið opnar í kvöld kl. 18.00
Léttur og girnilegur matseðill í glæsilegu umhverfi 

bar - bistro
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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 Hero 12.30 
Blackadder Goes Forth 13.00 Only Fools and 
Horses 13.30 Absolutely Fabulous 14.00 The 
Weakest Link 14.45 My Hero 15.15 Blackadder 
Goes Forth 15.45 Only Fools and Horses 16.15 
Only Fools and Horses 16.45 Any Dream Will Do 
18.00 My Hero 18.30 After You‘ve Gone 19.00 
Coupling 19.30 Little Britain 20.00 Only Fools and 
Horses 20.30 Absolutely Fabulous 21.00 Coupling 
21.25 Little Britain 21.55 Any Dream Will Do 23.10 
Coupling 23.45 Little Britain 

10.35 En Kongelig Familie 11.30 Kender du typen? 
12.00 Det lille hus på prærien 12.50 Nyheder på 
tegnsprog 13.00 Flight 29 savnes! 13.20 Pelle gris 
tager vestpå 13.30 SommerSummarum 13.35 
Svampebob Firkant 13.55 SommerSummarum 
15.05 Trolddomsæsken 15.30 Fredagsbio 15.40 
Den lille prinsesse 15.50 Manda 16.00 Supernabo 
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Disney 
Sjov 18.00 aHA Royal ‚08 19.00 TV Avisen 19.30 
SommerVejret 19.40 Aftentour 2009 20.00 8mm 
22.00 Columbo 

10.30 Norge rundt jukeboks 11.30 Sport Jukeboks 
12.30 Svisj gull jukeboks 13.40 A prairie home 
companion 15.20 Litt som deg 15.50 Oddasat 
- nyheter på samisk 15.55 Nyheter på tegnspråk 
16.00 Eddy og bjørnen 16.10 Mamma Mirabelle 
viser film 16.20 Tøfferud 16.35 Herr Hikke 16.40 
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 Lollipop 
17.55 Tre kongelige dager 18.20 Vi var i alle fall 
heldige med været 19.20 Taggart 20.30 Jorda 
rundt med litt av en luring 21.00 Kveldsnytt 21.15 
Tudors 22.10 Classic Albums 23.05 20 spørsmål 
23.30 Country jukeboks m/chat 

10.00 Rapport 10.05 Vildmark fiske 10.35 
AnneMat 11.05 Friidrottskväll 12.50 100 procent 
bonde 13.20 1800-talet ut-och-in 14.00 Rapport 
14.05 Gomorron Sverige 14.55 Packat &amp; klart 
sommar 15.25 Mitt i naturen 15.55 Blomsterspråk 
16.00 Rapport 16.10 Regionala nyheter 16.15 
Strömsö 16.55 Guld och gröna skogar 17.25 
Anslagstavlan 17.30 Rapport 17.50 Regionala 
nyheter 18.00 Pistvakt 18.30 Sjukan 19.00 The 
Wedding Crashers 21.05 Fritt fall 21.35 Sök 23.10 
Sändningar från SVT24  

16.45 Hollyoaks (239:260) 

17.15 Hollyoaks (240:260) 

17.40 The Sopranos (22:26) 

18.25 Big Day (8:13) Ný gamanþáttaröð 
sem fjallar á stórskemmtilegn hátt um hinar 
mörgu spaugilegur hliðar á undirbúningnum 
fyrir stóra brúðkaupsdaginn.

18.45 Hollyoaks (239:260) 

19.15 Hollyoaks (240:260) 

19.40 The Sopranos (22:26) Stöð 2 og 
Stöð 2 Extra rifja upp þessa geysivinsælu 
þætti þar sem fylgst er með fjölskyldumann-
inum og mafíuforingjanum Tony Soprano í 
daglegu lífi. 

20.25 Big Day (8:13) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.20 Ísland í dag 

21.40 The Loop (7:10) Gamanþættir um 
Sam sem er yngsti stjórnandinn hjá stóru 
flugfélagi. Það hljómar kannski spennandi en 
líf hans verður oft ansi óviðráðanlegt þar sem 
yfirmaður hans er brjálæðingur og gerir óeðli-
legar kröfur til hans í vinnunni. 

22.05 The Mentalist (23:23) Patrick 
Jane á glæsilegan feril að baki við að leysa 
flókin glæpamál með því að nota hárbeitta 
athyglisgáfu sína. 

22.50 Eleventh Hour (2:18)  Söguhetj-
an er dr. Jacob Hood eðlisfræðingur sem að-
stoðar FBI við að rannsaka sakamál sem 
krefjast vísindalegrar úrlausnar eða þegar 
jafnvel er talið að þau séu af yfirnáttúrleg-
um toga. Þættirnir eru í anda C.S.I, Fringe og 
Numbers.

23.35 The Loop (7:10) 

00.00 Fréttir Stöðvar 2 

00.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

▼

▼

06.38 Morgunfrúin
06.50 Bæn
07.03 Morgunfrúin - heldur áfram
07.30 Fréttayfirlit
08.11 Morgunstund með Ellen 
Kristjánsdóttur
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Sagnaslóð
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
13.00 Á sumarvegi
14.03 Meistarar í Moskvu
15.03 Útvarpssagan: Ljósið í vatninu

15.25 Án ábyrgðar
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Djassveisla í 20 ár
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Á sumarvegi
20.00 Leynifélagið
20.30 Óvissuferð - allir velkomnir
21.10 Húslestrar á Listahátíð 2009
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.07 Næturtónar

Þeir Felix Bergsson og Dr. Gunni 
eru mættir á ný eftir langt hlé með 
nýja seríu af Popppunkti. Þættirnir 
sáust fyrst á Skjáeinum árið 2002 og 
nutu mikillar hylli. Í þáttunum takast 
íslenskar hljómsveitir á í æsandi 
spurningaleik, þar sem gáfur og viska, 
ásamt snerpu, atgervi og heppni ráða 
niðurstöðunni – já og tónlistarhæfi-
leikar.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Popppunktur
Sjónvarpið kl. 19.35

Einn allra stærsti og 
óvæntasti smellurinn í 
íslensku sjónvarpi á liðnum 
vetri er skemmtiþátturinn 
Wipeout. Hér er á ferð 
ómenguð skemmtun, gam-
all og góður buslugangur 
með nýju tvisti sem ekki 
nokkur maður getur staðist. 
Þetta er breska útgáfan 
og stjórnandinn er enginn 
annar en Richard Ham-
mond, sá ungi og hressi í 
Top Gear.

STÖÐ 2 KL. 20.10

Total Wipeout
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45 MILLJÓNIR
Í ÚTILEGUNA?
Lottópotturinn er sexfaldur og stefnir beinustu leið í 45 milljónir.

Ekki gefa milljónunum frí. Leyfðu þér smá Lottó!
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BESTI BITINN Í BÆNUM

LÁRÉTT
2. svanur, 6. frá, 8. sægur, 9. útdeildi, 
11. óreiða, 12. traðk, 14. miklu, 16. 
kallorð, 17. sönghús, 18. skammstöf-
un, 20. skammstöfun, 21. málmur.

LÓÐRÉTT
1. sett, 3. 950, 4. undirbúningspróf, 
5. traust, 7. pest, 10. flík, 13. blundur, 
15. gefa frá sér reiðihljóð, 16. húð-
poki, 19. hætta.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. álft, 6. af, 8. mor, 9. gaf, 
11. rú, 12. tramp, 14. stóru, 16. hó, 17. 
kór, 18. etv, 20. fr, 21. stál. 

LÓÐRÉTT: 1. lagt, 3. lm, 4. forpróf, 
5. trú, 7. farsótt, 10. fat, 13. mók, 15. 
urra, 16. hes, 19. vá. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 17.200 krónur.

 2 Einar Bárðarson.

 3 Sigma.

„Í hádeginu finnst mér best að 
koma við í Hressingarskálanum 
til að fá mér bita en American 
Style verður oft fyrir valinu á 
kvöldin.“

Andri Már Birgisson freestyle-línuskautari.

„Hún Halla Kjartansdóttir þýðandi setti 
önnur verkefni til hliðar, tók sér frí frá 
kennslu, og hefur setið sveitt við að þýða 
bækurnar. Bók númer tvö kemur út 
um miðjan september og þriðja og 
síðasta um miðjan nóvember,“ 
segir Guðrún Vilmundardóttir 
hjá bókaútgáfunni Bjarti.

Bjartsmenn eru glúrnir að 
hitta naglann á höfuðið eins og 
sýndi sig þegar þeir tryggðu sér 

réttinn á Harry Potter-bókunum. Og þeir 
náðu að festa öngla sína í hinn gríðarvin-
sæla Millenium-þríleik eftir Stieg Lars-
son. Til stóð að gefa eina bók út á ári. En 

þegar samningar náðust milli Senu 
og sænskra framleiðenda um að 
dreifa myndum sem byggja á 
bókunum hér – útgáfusamning-
urinn er miklum mun dýrari en 
gengur og gerist – var ákveð-

ið að drífa í að þýða fram-
hald bókarinnar Karlar 

sem hata konur yfir 
á íslensku strax í 
haust. 

„Já, fyrst 
myndirnar 
eru allar að 
koma – og 
vegna 

fjölda áskorana; Við fáum símtöl og skeyti 
að minnsta kosti daglega frá fólki sem spyr 

um framhaldsbækurnar. Við heyrðum til 
dæmis af manni sem aldrei hefur 

til Noregs komið sem er að stauta 
sig í gegnum bækurnar á norsku 
til þess að fá framhaldið. Maður 
verður háður þessum sögum. Þá 
ákváðum við að svara kallinu 
– það væri ekki eftir neinu að 
bíða,“ segir Guðrún. - jbg 

Millenium-þríleikurinn allur gefinn út í ár

STIEG LARSSON
Hittir svo í mark með 

bókum sínum að 
íslenskir lesendur 
eru farnir að 
stauta sig í 
gegnum þær á 
norsku.

GUÐRÚN VILMUNDARDÓTTIR
Til stóð að gefa aðeins bók 

númer tvö út í haust og númer 
þrjú að ári en nú situr Halla 
Kjartansdóttir sveitt við að 

þýða því báðar koma þær út á 
íslensku í haust.

„Já, samkvæmt bestu meðmælum 
Stefáns Pálssonar aðstoðardóm-
ara og Davíðs Þórs Jónssonar og 
fleiri góðra manna, hef ég ráðið 
mann sem heitir Örn Úlfar Sæv-
arsson. Mikið spurninganörd,“ 
segir Þórhallur Gunnarsson, dag-
skrárstjóri á Ríkissjónvarpinu.

Ný sjónvarpsstjarna verður 
kynnt þegar hinn gríðarlega vin-
sæli Gettu betur-spurningaþátt-
ur hefst fljótlega eftir áramót. 
Örn Úlfar verður nýr dómari og 
spurningahöfundur. Eva María 
Jónsdóttir verður áfram spyrill 
og stigavörður Ásgeir Erlendsson. 
Þórhallur segir Örn Úlfar öflug-
an mann, íslenskufræðing sem 
hefur meðal annars gert það gott 
í Pöbbaquiz-i á Grand Rokki. „Já, 
hann hefur farið með nokkra bjór-
kassa þaðan. Ég treysti honum vel 
til að standa undir þeim kröfum 
og þeim hremmingum sem dóm-
ari í Gettu betur þarf að ganga 
í gegnum og hann nýtur vonandi 
góðs stuðnings Stefáns og Davíðs 
Þórs. Hann er reyndar með eina 
kröfu sem er óvenjuleg. Hann vill 
vera í dómaraskikkju og jafnvel 
vera með hamar,“ segir Þórhall-
ur. En af þeim sem hann hefur 
rætt við í tengslum við þetta verk-
efni leist honum best á Örn Úlfar 
sem sjálfur dregur ekki úr því að 
hann sé að henda sér í djúpu laug-
ina. Segir þá sem lifa og hrærast 
í Gettu betur-heimi hafa litla sem 
enga þolinmæði fyrir mistökum 
eins og fjölmörg dæmi sýni og 
sanni. 

„Þetta er djúp laug og misk-
unnarlaus heimur,“ segir Örn 
Úlfar og útskýrir að því sé betra 
að hafa við höndina dómaraham-
ar ef hann þarf að hafa hemil á 
æstum menntskælingum. Sjálfur 
er hann úr MR, handhafa hljóð-
nemans, en starfar sem hug-
mynda- og textagerðarmaður á 
auglýsingastofunni Fíton. Og er 
spurninganörd. „Já, ég hef gaman 
af þessu og hef alltaf haft,“ segir 
hann og staðfestir orð Þórhalls 
hvað varðar framgöngu í Drekktu 
betur-keppni Grand Rokks. „Mér 
hefur gengið ágætlega þar, með 
góðum mönnum. Konunni minni 

til dæmis sem eykur breidd-
ina. Verst hvað það stendur lítið 
eftir af verðlaununum. Þessi bjór 
hefur tilhneigingu til að hverfa. 
Væri kannski betra að fá bikar 
en það er í fínni spurningakeppn-
um.“ Hvað varðar hina einkenni-
legu kröfu um að klæðast dóm-
araskikkju segir Örn Úlfar að það 
sé ekki verra að setja sitt mark á 

hið virðulega embætti. „Ég er að 
feta í fótspor hvers snillingsins á 
fætur öðrum. Stend á öxlum risa. 
En það hefur verið losarabragur 
á klæðaburðinum. Skrítið að mis-
muna dómurum? Þeir eru alltaf 
í skikkjum eða einhvers konar 
einkennisbúningi. Að vera með 
hárkollu líka? Nei, er það ekki of 
mikið skrípó?“  jakob@frettabladid.is

ÖRN ÚLFAR SÆVARSSON: STEND Á ÖXLUM RISA Í GETTU BETUR

Nýtt andlit í dómarastétt

„Þetta byrjaði eiginlega fyrir til-
viljun,“ segir Pétur Reynisson, 
bolahönnuður BV bola. „Ég ákvað 
einn daginn á blogginu mínu að 
setja inn eina fíflafærslu og bjó 
til grínmynd sem ekki var eigin-
leg bolahönnun, heldur bara til-
búin mynd af bol.“ Sú mynd var 
af fýlukalli og með orðunum: Ég 
tók stórasta lán í heimi, óumbeð-
inn. „Svo allt í einu byrja ég að fá 
tölvupósta og komment þar sem 
fólk vildi fá að kaupa bolinn.“ 

Í kjölfarið fór Pétur að hanna 
boli, marga mjög pólitíska, og selja 
þá á bvbolir.is. Margir bolanna eru 
um Icesave og ESB. „Það má segja 
að mínar pólitísku skoðanir komi 
fram í gegnum þá boli. Þótt þetta 

sé í gríni gert þá er ákveðinn 
undirtónn í þeim sem ég tek 
fulla ábyrgð á. Boðskapur-
inn í þessum bolum end-
urspeglar líðan margra, 
álit margra.“

Bolirnir eru seldir á 
Akureyri í Saller búð-
inni en Pétur leitar nú til 
búða í Reykjavík. Auk þessara pól-
itísku hannar hann einfalda og fal-
lega boli fyrir karlmenn og er að 
undirbúa línu fyrir börn og konur. 
 - kbs

Berst gegn ESB með bolum

HARÐUR Á MÓTI Pétur tekur sterka afstöðu 
gegn ESB með bolum sínum. Bolir hans eru 

seldir á Akureyri og á netinu. 

ÖRN ÚLFAR SÆVARSSON Nýr dómari og spurningahöfundur í Gettu betur hefur sett 
fram þá einkennilegu kröfu að fá að klæðast dómaraskikkju á skjánum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Fjöldi íslenskra leikara 
var meðal gesta í 
brúðkaupi Söru 
Marti Guðmunds-
dóttur og 
Tobiasar Munthe 
á dögunum. 
Brúðkaupið 
var haldið í 
Frakklandi og þótti hið glæsilegasta. 
Íslensku gestirnir hafa eflaust rekið 
upp stór augu þegar Helena Bon-
ham Carter og Tim Burton mættu á 
svæðið. Af myndum að dæma voru 
þau hin kátustu og sést stórleikkon-
an dansa við hlið Söru í veislunni. 

Gunnar Björn Guð-
mundsson leikstjóri 
mun stýra Áramóta-
skaupinu næsta. En 
margur maðurinn, 
til dæmis Sigurjón 

Kjartansson sem 
hefur sérhæft sig í 
handritagerð fyrir 

sjónvarp og vill 
veg handritsgerð-
ar meiri, er ekki 

síður forvitinn um hverjir verða 
handritshöfundar eða skríbentar 
spaugsins. Ekki hefur verið gengið 
frá því hverjir mynda fjögurra til sex 
manna teymi sem skrifar – sumir 
sem til greina koma vita það ekki 
einu sinni sjálfir.

Fréttablaðið sagði frá því í gær 
að lögblindir greiði ekki fullan 
nefskatt RÚV og kom fram að 
Katrín Jakobsdóttir menntamála-
ráðherra hefði á því fullan skilning 
að Halldóri Sævari Guðbergssyni, 
formanni ÖBÍ, þyki þetta afar 
ósanngjarnt gagnvart heyrnar-
skertum og lögblindum. Lýsir þetta 
undarlegum skilningi á hlutverki 
skatta og almannafjár, því skattfé 
rennur sannarlega ekki eingöngu til 
þess sem hver og einn skattgreið-
andi nýtir sér. Virðist Katrín þarna 
skoðanasystir Heimdellinga – nema 
hún vilji létta undir með 
Helga Hjörvar, sam-
herja í stjórnarliðinu 
og framkvæmdastjóra 
Blindrafélagsins og 
Blindravinnustofunnar 
á árunum 1994-
1998. -kbs, jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI



„Fantagóð, kuldaleg sænsk 
glæpahrollvekja...Saga sem rífur 

mann í sig. Krimmi sem vekur mann 
til umhugsunar. Myndin gefur 

bókinni ekkert eftir“
F. E. Morgunvaktin á Rás 2

BYGGÐ Á METSÖLUBÓK STIEG LARSSON

KOMIN Í BÍÓ!

KARLAR SEM HATA KONUR

MICHAEL NYQVIST    NOOMI RAPACÉ   PETER HABER

"Karlar sem hata konur er hrein snilld, 
maður getur varla beðið eftir framhaldinu."

S.V. MBL

"Þrælvelheppnuð yfirfærsla 
viðburðaríkrar og magnaðrar glæpasögu 
á hvíta tjaldið. Varla hægt að gera þetta 
betur...áleitin og ögrandi spennumynd.

Þ.Þ DV

"...ótrúlega vel unnin, vel 
leikin, spennandi... 
brjáluð meðmæli."

T.V. kvikmyndir.is

„Hágæða mystería
- pottþétt handrit 
– frábær mynd“

D.Ö.J. kvikmyndir.com
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Ragnheiðar 
Tryggvadóttur

Í dag er föstudagurinn 24. júlí 
2009, 205. dagur ársins. 

4.09 13.34 22.57
3.32 13.19 23.03

Ég græt stundum góðærið. Þótt 
það þyki ekki flott. Enda kepp-

ist fólk nú við að fordæma bruðl-
ið og vitleysisganginn sem heltók 
okkur öll fyrir svo stuttu síðan. 
„Uss, ég keypti nú engan flatskjá,“ 
segir það, og þykist eitthvað betra 
en við hin. Auðvitað skammast 
ég mín fyrir flatskjáinn á eldhús-
veggnum, ég fæst þó ekki til að 
viðurkenna að hann einn hafi sett 
samfélagið á hliðina.

ÉG VILDI að það væri enn þá góð-
æri. Þegar ég rifja upp liðna tíma 
þegar peningarnir virtust spretta 
á trjánum, man ég eftir hlutum 
sem ég ætlaði að framkvæma en 
kom bara ekki í verk. Hélt sjálf-
sagt að góðærið myndi endast að 
eilífu. Ég ætlaði til dæmis allt-
af að kaupa efri skápa í eldhúsið 
við tækifæri, en það verður varla 
úr þessu. Innréttingaverslunin er 
farin á hausinn og einhver nytja-
markaðurinn sprottinn upp í hús-
næði verslunarinnar.

ÉG ÆTLAÐI líka alltaf að fá ein-
hvern til að koma og þrífa og laga 
til heima hjá mér einu sinni í viku, 
eins og fínu frúrnar. Þá ætlaði 
ég að halda glæsileg matarboð í 
skínandi hreina húsinu mínu og 
bjóða gestum. Sennilega verður 
einhver bið á að gestirnir mínir 
komi í hreint hús. Eins ætlaði ég 
að ferðast svo mikið til útlanda. 
Þvælast um stórborgir, drekka 
latte á hverju götuhorni og borða 
úti. Nú hefur kaffifrappóinn, sem 
mér þykir svo góður, hækkað hátt í 
fimmhundruðkall. Ég græt það því 
að hafa ekki drukkið fleiri í góð-
ærinu.

ÉG VILDI að ég hefði smíðað suð-
ursvalir á húsið í góðærinu. Ég 
vildi að ég hefði keypt appelsínu-
gulu espressóvélina sem mig lang-
aði svo í. Ég vildi að ég hefði farið 
oftar í bíó, ég vildi að ég hefði 
keypt rosalega marga hælaskó. Ég 
vildi að einhver hefði opnað kaffi-
hús í Hlíðunum í góðærinu og seldi 
frappóinn á viðráðanlegu verði. Ég 
vildi að Miklabrautin hefði verið 
drifin í stokk í góðærinu. Ég vildi 
að hringvegurinn hefði verið tvö-
faldaður í góðærinu. Ég vildi 
að það hefði verið lögð upphituð 
hraðbraut yfir Sprengisand í góð-
ærinu!

„USS, hún ætti að skammast sín!“ 
fussar sjálfsagt einhver og hefur 
rétt fyrir sér. En ég græt þá bara 
góðærið í hljóði.

Ég vildi að það 
væri góðæri

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

Hvar er þín auglýsing?
34%

74%
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