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Daníel, oftast kallaður Danni,með græjuna góðu sem hann notar við tónsmíðar. 
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Daníel Þorsteinsson tónlistar-maður á ekki í vandkvæðum með að nefna uppáhaldshlutinn sinn, en það mun vera hljómborð sem hann keypti í New York. „Ég fann gripinn í Mannysh, einni helstu og elstu hljóðfæraverslun í New York, þar sem við frúin vorum stödd fyrir nokkrum árum til að halda upp á afmælin okkar,“ 
minnist Daníel, eða Danni, eins oghann er yfirleitt kall ð

„Þvert á móti þá er tiltölulega auðvelt að finna svona hljómborð og á sínum tíma voru þau frekar ódýr.“ Bætir við að þau hafi þó sjálfsagt hækkað eitthvað í verði eftir bankahrun.Hljómborðið segist Danni helst nota í tónsmíðar, tölvan hafi ekki heillað hann sérstaklega hingað til þótt hann komist ekki fhen

sem er nýlega farin að hljóma á 
öldum ljósvakans.Ekki kemur á óvart þegar blaðamaður uppgötvar við nán-ari athugun að Virusinn er aðeins eitt af mörgum hljóðfærum á heimilinu; þar leynast ýmsir dýr-gripir. „Ég á meðal annars fjöguhljómborð til i

Eðalgræja frá Þýskalandi
Tónlistarmaðurinn Daníel Þorsteinsson á í fórum sínum forláta hljómborð. Virus kallast það, framleitt í 

Þýskalandi og hentar að sögn eigandans vel í tónsmíðar ásamt því að vera til prýðis í stofunnni.

STAGES  er yfirskrift listasýningar í París sem hjólreiðakappinn 
Lance Armstrong og Nike standa að í fjáröflunarskyni fyrir krabba-
meinsrannsóknir. Meðal verka er þessi mynd eftir Eric White.
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RAGNHEIÐUR HARPA LEIFSDÓTTIR

Efniviður úr 
ruslagámi
Skapandi endurnýtingarstöð fyrir listamenn
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Gerir heimildar-
mynd
Herdís Þorvalds-
dóttir heldur áfram 
baráttu sinni gegn 
landeyðingu.
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STÓRIÐJA Allt helst á áætlun varðandi gangsetningu 
aflþynnuverksmiðju á Akureyri og mun gangsetn-
ingin verða í ágúst, að sögn Eyþórs Arnalds, fram-
kvæmdastjóra Strokks Energy. Verksmiðjan, sem rís 
á vegum Becromal, verður í Krossnesi á Akureyri og 
hefur Strokkur tekið þátt í uppbyggingunni. Aflþynn-
ur eru notaðar í rafþétta sem eru notaðir í allan raf-
eindabúnað í dag.

„Verksmiðjuhúsið er risið og uppsetning á vélasam-
stæðum er í gangi. Stefnt er að því að opna í ágúst 
en við erum ekki með nákvæmari dagsetningu en 
það. Það hefur allt gengið vel og menn binda miklar 

vonir við þessa verksmiðju,“ segir Eyþór. Talið er að 
verksmiðjan skapi um 90 bein störf og töluvert fleiri 
óbein störf. 

„Verksmiðjan mun brjóta blað í stóriðju því þetta 
er bæði græn stóriðja og varan sem framleidd er fer 
inn á græna orkumarkaðinn. Einnig er verið að nota 
meiri hátækni en áður,“ segir Eyþór.

Engar neikvæðar fréttir eru af verksmiðjunni sem 
heyrir til undantekninga í dag, að mati Eyþórs. Verk-
smiðjan muni skapa talsvert miklar gjaldeyristekjur 
og hratt hafi gengið að byggja hana upp en skrifað var 
undir samninginn fyrir sléttum tveimur árum. - vsp

Aflþynnuverksmiðja í Krossnesi á Akureyri er á áætlun og mun opna í ágúst:

Níutíu ný störf í Eyjafirði

VÆTA NA-TIL   Í dag verða víða 
norðaustan 5-10 m/s, en hvassara 
SA- og NV-til. Rigning eftir hádegi 
NA- og A-lands, annars úrkomulít-
ið og léttir til SV og V til síðdegis. 
Hiti víðast 10-18 stig, mildast 
SV-lands.
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VIÐSKIPTI Íslensku viðskiptabank-
arnir þrír áttu sér vart viðreisn-
ar von frá því í lok árs 2007. Glitn-
ir var í verstu stöðunni, og var í 
raun gangandi lík af banka. Nær 
ómögulegt hefði verið að bjarga 
þeim í nánasta aðdraganda efna-
hagshrunsins. Þetta fullyrðir hag-
fræðingurinn Ásgeir Jónsson í 
nýrri bók sinni um hrunið.

Ásgeir segir að bankarnir hefðu 
þurft að draga mjög úr umsvifum 
sínum fyrir þann tíma og endur-
skipuleggja sig með aðstoð stjórn-
valda til að eiga von um að lifa. 
Þá hafi bágur gjaldeyrisvaraforði 
Seðlabankans gert illt miklum mun 
verra og hugsanlega hefðu stjórn-
völd átt að leita ásjár Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins mun fyrr.

Bókin er sú fyrsta sem kemur 
út á ensku um íslenska efnahags-
hrunið og ber titilinn Why Iceland? 
eða Hvers vegna Ísland? Ásgeir er 
með doktorsgráðu í hagfræði og 
hefur undanfarin ár starfað sem 
forstöðumaður greiningardeildar 
Kaupþings. Í bók hans birtist hörð 
gagnrýni á framgöngu íslenskra 
stjórnvalda og ekki síst Seðlabank-
ans í aðdraganda hrunsins.

Þá gagnrýnir Ásgeir sömuleið-
is íslenska bankamenn. Þannig 
segir hann til dæmis  að skýrsla 
sem nefnd á vegum forsætisráðu-
neytisins vann árið 2006, um það 
hvernig Ísland gæti orðið alþjóðleg 
fjármálamiðstöð, hafi verið ein-
tómt loft. Formaður nefndarinnar 
var Sigurður Einarsson, stjórnar-

formaður Kaupþings, vinnuveit-
anda Ásgeirs.

Í bókinni segir Ásgeir frá því 
þegar skæð atlaga var gerð að 
íslensku krónunni á vormánuðum 
2006 að undirlagi nokkurra tuga 
erlendra vogunarsjóða. Sjóðirnir 
eru hluti af óformlegum samtök-
um sem þekkt eru sem Drobny-
klúbburinn.

Sjóðirnir högnuðust verulega á 
þessum stöðutökum, og til að fagna 
afrekum sínum buðu þeir Arnóri 
Sighvatssyni, þáverandi aðalhag-
fræðingi Seðlabankans og núver-
andi aðstoðarseðlabankastjóra, á 
árshátíð klúbbsins sem það vorið 
var haldin á Íslandi. Þar tók Arnór 
á móti svokölluðum Drobny-verð-
launum fyrir bestu gengisvarnirn-

ar, og voru verðlaunin hugsuð sem 
háð að sögn Ásgeirs.

Atlögu vogunarsjóðanna var 
hrundið í síðari hluta aprílmán-
aðar þegar viðskiptabankarnir 
tóku sig saman og nýttu svo gott 
sem allan erlendan gjaldeyri sem 
þeir komust yfir í gengisvarnir. 
Til marks um umfang varnanna 
námu gjaldeyrisviðskipti hinn 21. 
apríl sjö prósentum af þjóðarfram-
leiðslu og fimmtíu prósentum í apr-
ílmánuði einum. 

Ásgeir átelur Seðlabankann 
mjög fyrir að hafa ekki brugðist 
við eftir árásirnar og aukið gjald-
eyrisvaraforða sinn. Það hefði 
sýnt sig að forðinn dygði ekki til 
að verjast slíkum árásum nema í 
einn til tvo daga. - sh

Glitnir var gangandi lík
Ómögulegt var að bjarga íslensku bönkunum í fyrrahaust. Þeir voru svo gott sem dauðadæmdir í lok árs 
2007, segir forstöðumaður greiningardeildar Kaupþings í nýrri bók. Glitnir var þá gangandi lík af banka.

Forræðishyggja og 
frjálshyggja 
Einar Már Jónsson fjallar um 
forræðishyggju, frjálshyggju, 
tannhirðu barna og menn á 
vonarvölinni í Frakklandi.
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Stærsta sviðslista-
hátíðin 

Stærsta sviðslistahátíð 
Íslands í ár er artFart. 
Á dagskrá eru 
23 verk á einum 
mánuði.
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GRÍÐARLEG SPENNA Í GRAFARHOLTI Keppendur á Íslandsmótinu í höggleik buðu upp á mikla spennu á lokadegi mótsins sem 
fór fram í Grafarholti í gær. Ólafur Björn Loftsson stóð uppi sem sigurvegar í karlaflokki eftir umspil við Stefán Má Stefánsson. 
Valdís Þóra Jónsdóttir sigraði í kvennaflokki eftir spennandi keppni við Signýju Arnórsdóttur.  Sjá síðu 17. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

DÓMSMÁL Karlmaður sem lögregl-
an svipti ökurétti fyrir meintan 
ölvunarakstur fullyrðir að hann 
hafi alls ekki verið ölvaður. Hann 
hafi einungis verið nýkominn frá 
borði báts þar sem hann þurfti 
að sjúga bensín í gegnum slöngu 
og eldsneytisleifarnar í munni 
hans hafi ruglað áfengismælinn 
í ríminu. Af þessu er nú sprottið 
dómsmál.

Áfengismælirinn sýndi mann-
inn kengdrukkinn. Maðurinn 
mótmælti, sagði að svo drukkinn 
gæti enginn keyrt og útskýrði 
sína hlið mála. Lögregla tók 
skýringar hans hins vegar ekki 
gildar heldur svipti hann öku-
rétti á staðnum. Maðurinn hefur 
nú höfðað mál á hendur lögreglu-
stjóranum á höfuðborgarsvæð-
inu og krefst þess að fá ökuleyfis-
sviptingunni hnekkt. Málið 
verður þingfest í Héraðsdómi 
Reykjavíkur dag.  - sh

Fer í mál við lögregluna:

Segir bensín 
hafa ruglað 
áfengismælinn

FH lagði Breiðablik
Tryggvi Guðmundsson 
skoraði sigurmark FH 
gegn Breiðabliki. Kópa-

vogsliðið hefur tapað 
þremur leikjum í 

röð.
ÍÞRÓTTIR 17
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Hannes, er þetta ekki draumur 
allra tengdasona?

„Tja, ég vona ekki en ég mun örugg-
lega hafa pínu gaman af þessu.“

Hannes Óli Ágústsson leikur á móti 
tengdapabba sínum, Árna Pétri, í 
leikritinu Rándýr. Athygli vekur að í einu 
atriðinu þarf Hannes að berja Árna.

VERKALÝÐSMÁL „Ef að til þess kæmi 
að VR myndi segja sig úr ASÍ þá 
væri það auðvitað bagalegt fyrir 
vinnufólk á Íslandi,“ segir Gylfi 
Arnbjörnsson, forseti ASÍ.

Kristinn Örn Jóhannesson, for-
maður VR, sagði 
um helgina að 
rætt hefði verið 
meðal stjórnar-
manna VR að 
segja sig úr ASÍ. 
Ástæðan væri 
mikill kostnað-
ur við að vera í 
sambandinu, en 
það kostar 70 
milljónir á ári 
fyrir 25 þúsund 
félagsmenn VR. 
Einnig hafi verið 
einhver óánægja 
með stuðning 
ASÍ við aðildar-
umsókn að  ESB. 
VR er um fjórð-
ungur af félags-
mönnum ASÍ.

„Í yfir 100 
þúsund manna 

hreyfingu þá er það meirihlut-
inn sem mótar stefnuna. Það náð-
ist ákveðið samkomulag á ársfund-
um okkar í október og mars milli 
þeirra sem voru hlynntir aðild og 
þeirra sem voru andvígir. Stefna 
okkar er að sótt verði um aðild 
og farið í viðræður og að sjálf-
sögðu að þjóðin, og þar með talið 
okkar félagsmenn, afgreiði málið í 
þjóðaratkvæðagreiðslu,“ segir Gylfi 
sem sjálfur er almennur félagsmað-
ur í VR.

Hann segir ályktun ASÍ ekki hafa 

verið samþykkta einhljóða en varla 
hafi verið teljandi þeir sem hafi 
verið á móti. „Mig minnir að í okt-
óber hafi verið sex atkvæði á móti 
þrjú hundruð,“ segir Gylfi.

Kristinn Örn, formaður VR, segir 
þetta mál ekki hafa verið rætt form-
lega innan stjórnarinnar en þetta sé 
eitt af því sem verði skoðað í kom-
andi stefnumótun sem VR hyggst 
fara í í haust.

„Ég held að það séu afskap-
lega skiptar skoðanir um þetta en 
ákvörðun verður ekki tekin einn, 
tveir og þrír. Það þarf að vega og 
meta hvers virði aðild að heildar-
samtökum eins og ASÍ er,“ segir 
Kristinn.

Þær 70 milljónir sem það kostar 
VR að vera í ASÍ er kannski ekki 
ýkja mikið miðað við veltu félags-
ins, að sögn Kristins. Það þurfi því 
að svara spurningunni hvort VR 
ætti ekki að reyna að auka áhrif sín 
innan ASÍ því ljóst sé að VR hafi 
engin áhrif utan ASÍ. 

En hver er stuðningur VR við 
aðildarumsókn að ESB? „Ég held 
að það sé svona helmingur á móti 
helmingi og það endurspeglar sam-
félagið í heild. Ég hef stutt það per-
sónulega að við sækjum um og 
leggjum samninginn í dóm þjóð-
arinnar, eins og afstaða ASÍ var,“ 
segir Kristinn.

 vidir@frettabladid.is

Bagalegt ef VR fer úr 
Alþýðusambandinu
Forseti ASÍ segir að það yrði það bagalegt fyrir vinnufólk á Íslandi ef VR segði 
sig úr ASÍ. Formaður VR segir þetta mál ekki hafa verið rætt formlega innan 
stjórnarinnar. Þetta verði hins vegar skoðað í komandi stefnumótun VR í haust.

GYLFI 
ARNBJÖRNSSON

KRISTINN ÖRN 
JÓHANNESSON

VR Í VR eru um 25 þúsund félagsmenn og það er um fjórðungur félagsmanna ASÍ. 
Það kostar félagið um 70 milljónir á ári að vera í ASÍ. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FRAKKLAND, AP Nicolas Sarkozy, 
forseti Frakklands, gekkst 
undir læknisrannsóknir eftir 

æfingar í gær.
Sarkozy 

fannst vera að 
líða yfir sig 
við æfingarn-
ar og pantaði 
einkalæknir 
hans rann-
sóknir, segir í 
stuttri tilkynn-
ingu forseta-
skrifstofunnar. 

Ekki voru frekari upplýsingar í 
tilkynningunni.

Sarkozy var kjörinn forseti 
Frakklands árið 2007 og barðist 
meðal annars fyrir auknu gegn-
sæi í fréttum af forsetaheilsu. 
Þó var stutt sjúkrahúslega hans 
vegna hálsvandamáls haustið 
2007 ekki gerð opinber fyrr en 
þremur mánuðum seinna. - mmf

Heilsa Frakklandsforseta:

Fannst líða yfir 
sig við æfingar

NIKOLAS SARKOZY

LÖGREGLAN Sérsveit ríkislög-
reglustjóra og þyrla Landhelgis-
gæslunnar voru kölluð til vegna 
vopnaðs manns sem gekk ber-
serksgang með skotvopn á Barða-
strönd aðfaranótt laugardags. 
Engan sakaði í árásinni en húsið 
var í rúst.

Maðurinn gekk berserksgang-
inn vegna fjölskylduerja. Áður 
hefur maðurinn komið við sögu 
vegna meðferðar skotvopna. Það 
var á Álftanesi árið 2002 en þá 
yfirbugaði víkingasveitin hann. 
Málið var einnig vegna fjöl-
skylduerja en maðurinn var ekki 
dæmdur til fangelsisrefsingar og 
ekki sviptur skotvopnaleyfi. - vsp 

Maður gekk berserksgang:

Berserksgangur 
á Barðaströnd

LÖGREGLUMÁL Hæstiréttur stað-
festi á laugardag gæsluvarðhald 
yfir tveimur mönnum, fæddum 
1989 og 1990, sem grunaðir 
eru um að hafa svikið minnst 
fimmtíu milljónir út úr tveimur 
hlutafélögum og Íbúðalánasjóði. 
Annar þeirra mun sitja í varð-
haldi til morguns og hinn fram á 
fimmtudag.

Mennirnir eru taldir hafa með 
flóknum fölsunum blekkt fyrir-
tækjaskrá og tekið yfir stjórn 
tveggja fyrirtækja. Þeir hafi 
síðan haft af félögunum fé og 
einnig falsað kaupsamninga og 
blekkt Íbúðalánasjóð. Fleiri eru 
taldir tengjast málinu. Fleiri 
hafa þó ekki enn verið hand-
teknir.  - sh

Tveir meintir svikahrappar:

Varðhald vegna 
svika staðfest

SVÍÞJÓÐ Sex létust í það minnsta 
í eldsvoða í blokkaríbúð nálægt 
Stokkhólmi í Svíþjóð á laugar-
dag. Fimm stúlkur og ein kona, 
sem höfðu lokast inni í lyftu í 
blokkinni, létust.

Eldurinn braust út á fyrstu 
hæð hússins seint á laugardags-
kvöldið í úthverfinu Rinkeby 
sem er um 15 kílómetra vest-
ur af Stokkhólmi. Auk þeirra 
sex sem létust eru að minnsta 
kosti tvö talin vera í lífshættu 
vegna reykeitrunar. Orsök elds-
ins er ekki kunn og er málið enn 
í rannsókn en lögregluyfirvöld 
hafa útilokað íkveikju. - vsp

Eldsvoði í Stokkhólmi:

Fimm stúlkur 
og kona létust

STJÓRNMÁL „Ráðherra sem treyst-
ir sér ekki til að vinna samkvæmt 
samþykktum Alþingis er ekki 
sætt í ríkisstjórn,“ segir Sigríð-
ur Ingibjörg Ingadóttir, þingkona 
Samfylkingar, um ummæli Jóns 
Bjarnasonar. Jón sagði í gær að 
fresta ætti aðildarviðræðum að 
ESB þar sem hann hefði þung-
ar áhyggjur af samningsstöðu 
Íslands í ljósi hótana erlendra 
ráðamanna.

„Þetta eru fullkomlega eðlileg-
ar vangaveltur af hálfu ráðherr-
ans. Auðvitað renna tvær grímur á 
menn þegar við erum að sækja um 
aðild að klúbbi eins og ESB þegar á 
sama tíma er verið að hafa í hótun-

um við okkur úr þeim ranni,“ segir 
Ögmundur Jónasson heilbrigðis-

ráðherra. Hann segist sjálfur ekki 
hafa velt fyrir sér hvort fresta eigi 
aðildarviðræðum en segir hótan-
ir úr Samfylkingunni fráleitar. Þó 
hrikti ekki í stoðum ríkisstjórnar-
innar. 

Skúli Helgason, þingmaður Sam-
fylkingar, segir að það sé mikil-
vægt að menn sætti sig við nið-
urstöðu Alþingis í málinu. Vildi 
hann þó ekki tjá sig um hvort Jón 
Bjarnason ætti að segja af sér.

Árni Páll Árnason félagsmála-
ráðherra og Katrín Júlíusdótt-
ir iðnaðarráðherra vildu hvorki 
tjá sig um ummæli ráðherrans né 
hvort hann ætti að segja af sér. 

 - vsp

Stjórnarþingmaður segir ráðherra sem ekki fylgi Alþingi ekki sætt í ríkisstjórn:

Ögmundur segir orð Jóns eðlileg

SIGRÍÐUR 
INGIBJÖRG 
INGADÓTTIR

HEILBRIGÐI Ef svínaflensan fer á hæsta viðbúnaðar-
stig gæti komið til samkomubanns, samkvæmt 
viðbragðsáætlun Ríkislögreglustjóra vegna 
heimsfaraldurs. Einnig gæti komið til þess að 
skólum yrði lokað.

„Þegar metið er hvaða ráðstafana á að grípa til 
er fyrst og fremst horft til þess hversu alvarleg 
flensan er,“ segir Víðir Reynisson, deildarstjóri 
almannavarnadeildar Ríkislögreglustjóra. Hann 
segir embætti ríkislögreglustjóra og sóttvarna-
lækni hittast nokkrum sinnum í viku til að endur-
meta stöðuna. Nýbúið er að endurmeta stöðuna og 
samkomubann er ekki upp á borðinu í dag.

En kemur til greina að loka skólum í haust? 
„Það yrði metið þegar nær dregur byrjun skóla-
ársins í haust. Í byrjun ágúst munu skólar gera 
viðbragðsáætlanir vegna svínaflensunnar og gert 
er ráð fyrir að sú áætlun verði tilbúin í haust,“ 
segir Víðir.

„Staðan í dag er sú að við erum að reyna að 
halda fólki upplýstu um hvað það eigi að gera ef 
það veikist og hvernig eigi að forðast smit. Þeir 
sem eru með einkenni um verslunarmannahelg-

ina ættu til dæmis að halda sig heima og fólk sem 
hefur smitast á ekki að þvælast út innan sjö daga 
eftir að einkennin koma upp,“ segir Víðir.

 - vsp

Ríkislögreglustjóri og sóttvarnalæknir hittast oft í viku vegna svínaflensu:

Áætlun í skólum vegna svínaflensu

SVÍNAFLENSA 23 hafa smitast af svínaflensu á Íslandi. Töluvert 
fleiri smit munu líklegast koma fram í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUFRÉTTIR

Átta líkamsárásir
Átta minni háttar líkamsárásir voru 
tilkynntar til lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu um helgina. Meðal 
annars var mál þar sem ölvuð 
ungmenni réðust að starfsmanni 
Hagkaupa í Skeifunni um miðja nótt.

VIÐSKIPTI Fjármálaeftirlitið rann-
sakar nú lánveitingar Landsbank-
ans til fyrirtækja tengdum eig-
endum bankans. Þetta kom fram í 
kvöldfréttum RÚV í gær.

Lögum samkvæmt mega slík 
lán ekki vera meiri en fjórðung-
ur eigin fjár banka, og í tilviki 
Landsbankans hafi sú tala verið 
80 milljarðar. Samkvæmt frétt 
RÚV bendir allt til þess að lán 
Landsbankans til félaga tengd-
um eigendum hans hafi verið 
langtum meiri.

Þá leikur á því vafi, samkvæmt 
fréttinni, að bankinn hafi greint 
rétt frá þessum lánum í uppgjöri 
frá því í október í fyrra.  - sh

Lánaði félögum eigendanna:

FME skoðar lán 
Landsbankans

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

SPURNING DAGSINS
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RIGNING NÆSTU 
DAGA  Upp úr 
hádegi gengur 
úrkomusvæði inn 
á norðaustan- og 
austanvert landið 
en það léttir víða 
til SV- og V-til 
síðdegis. Á morgun 
verður hins vegar 
rigning með köfl um 
í fl estum landshlut-
um en það dregur 
heldur úr vætunni á 
miðvikudag.

Elísabet
Margeirsdóttir
Veður-
fréttamaður

GENGIÐ 24.07.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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SKIPULAGSMÁL Forval er hafið 
vegna hluta uppbyggingar á bruna-
reitnum á horni Lækjargötu og 
Austurstrætis. Húsin sem þar 
stóðu brunnu í apríl 2007. Stefnt 
er að því að ný hús verði komin í 
eigu einkaaðila eða útleigu næsta 
sumar.

Reykjavíkurborg keypti lóðirnar 
og brunarústirnar á horni Austur-
strætis og Lækjargötu í nóvemb-
er 2007 og maí 2008. Kaupverðið 
var 583 milljónir króna, en frá því 

dregst vátrygg-
ingarfé vegna 
brunans. 

Lóðirnar eru 
hluti af svoköll-
uðum Pósthús-
strætisreit, sem 
afmarkast af 
Pósthússtræti, 
Austurstræti, 
Lækjargötu og 
Skólabrú. Sam-

kvæmt skipulaginu er gert ráð 
fyrir gönguleið í gegnum miðjan 
reitinn frá Austurstræti til Skóla-
brúar og tengingum út í Lækjar-
götu og Pósthússtræti. Þá verður 
Landfógetagarðurinn endurvakinn 
í húsaportinu.

Húsið að Austurstræti 22, gamla 
Landsyfirréttarhúsið, verður 
endurbyggt í upprunalegri mynd. 
Steypa þarf sameiginlegan kjall-
ara allra húsanna og fyrstu hæð 
á Lækjargötu 2, en húsið sem þar 
stóð verður sett þar ofan á. Þá er 
gert ráð fyrir að miðhluti Austur-
strætis 20, Svenska húsið og vest-
asti hlut þess, Bökunarhúsið, 
hækki um eina hæð. Húsið er frið-
að samkvæmt þjóðminjalögum.

Óskar Bergsson, formaður 
borgarráðs, segir að alls verði 
settar 500 milljónir króna í verkið 
á þessu ári. Heildarkostnaður ráð-
ist af því hve langt Reykjavíkur-
borg fer með verkið. Borgin mun 
að lágmarki klára ytra byrði hús-
anna, en síðan verða þau boðin til 
kaups eða leigu. Framkvæmdatím-
inn verður nýttur til að finna kaup-
endur eða leigjendur.

Framkvæmdir við Laugaveg 4 
og 6 hefjast einnig í haust. Óskar 
segir að unnið verði samhliða að 

verkunum. „Þetta er hluti af svo-
kölluðu Halland-verkefni, þar sem 
tengd er saman endurmenntun við 
endurgerð gamalla húsa. Atvinnu-
lausum iðnaðar- og tæknimönnum 
verður boðin vinna við verkið.“

Borgin hyggst einnig bjóða 
húsin við Laugaveg út, en byggja í 
það minnsta upp ytra byrði þeirra. 
Endanlegur kostnaður við verkið 
ræðst af því hvenær kaupendur, 
eða leigjendur, koma inn í rekst-
urinn.

 kolbeinn@frettabladid.is

Uppbyggingu lokið 
við Lækjargötu í vor
Forval er hafið vegna uppbyggingar á brunareitnum á horni Austurstrætis og 
Lækjargötu. Uppbyggingu verður lokið næsta sumar og húsin komin í eigu 
einkaaðila eða útleigu. Framkvæmdir hefjast einnig við Laugaveg 4 og 6 í haust.

LÆKJARGATA OG AUSTURSTÆTI Húsin brunnu í apríl árið 2007. Forval vegna 
uppsteypu er hafið, en reiknað er með að húsin verði komin í fullan rekstur næsta 
sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

ÓSKAR BERGSSON

INDLAND, AP Indland hefur sjósett 
sinn fyrsta kjarorkudrifna kaf-
bát og er sjötta landið í heimin-
um sem það gerir.

Manmohan Singh, forsætisráð-
herra Indlands, sjósetti hinn sex 
þúsund tonna kafbát við form-
lega athöfn í gær. Við athöfn-
ina sagði Singh að Indland hefði 
ekki árás í huga með kafbátn-
um heldur væri sjórinn að verða 
mikilvægari í öryggi og vörnum 
Indlands. Gerðar verða tilraun-
ir á kafbátnum næstu árin en 
fullgerður á hann að geta hæft 
skotmörk í sjö hundruð kílómetra 
fjarlægð og taka hundrað sjó-
menn. - mmf

Indverski herinn:

Kjarnorkukaf-
bátur sjósettur

IRAN, AP Leiðtogi stjórnarand-
stöðunnar í Íran, Mir Hossein 
Mousavi, bað stjórnvöld í gær um 
að fá að halda minningarathöfn 
fyrir fórnarlömb átakanna sem 
brutust út í kjölfar kosninganna 
12. júní. 

Stjórnvöld í Íran hafa þrýst á 
að fjölskyldur fallinna mótmæl-
enda syrgi í einrúmi af ótta við 
að samkomur hrindi af stað frek-
ari mótmælum. Minnst tuttugu 
mótmælendur létu lífið. 

Leiðtogar stjórnarandstöð-
unnar biðla nú til æðstu klerka 
í helgu borginni Qom að aðstoða 
sig í baráttunni.  - kbs

Stjórnarandstaðan í Íran:

Vill minnast 
hinna látnu

FÓLK Söngvarinn Jógvan Hansen 
söng fyrir Albert II prins af Món-
akó í Færeyjum við frumsýningu 
á myndinni Inuk, um barnaheim-
ilið Ummannaq í Grænlandi.

Prinsinn var á Grænlandi í 
apríl og hitti þar fólkið sem vann 
við gerð myndarinnar. Við það 
tækifæri var ákveðið að hann 
myndi vera viðstaddur frumsýn-
ingu myndarinnar. 

Við frumsýningu myndarinnar 
í Norðurlandahúsinu í Þórshöfn 
voru auk Alberts færeyski lög-
maðurinn og 300 aðrir gestir. - mmf

Jógvan í Færeyjum:

Söng fyrir Al-
bert af Mónakó

JÓGVAN Í SUMARFRÍI Söng fyrir Albert II 
prins af Mónakó. MYND/FINNUR JUSTINUSSEN

UMFERÐ Samkvæmt drögum að 
frumvarpi til nýrra umferðarlaga 
verður leyfilegt vínandamagn í 
blóði ökumanna lækkað verulega, 
úr 0,5 prómillum í 0,2 prómill. 
Þetta þýðir að verði frumvarpið að 
lögum verður ekki lengur hægt að 
setjast undir stýri eftir að hafa til 
dæmis drukkið einn áfengan bjór.

Í frumvarpinu er þó gert ráð 
fyrir því að ökumaður missi ekki 
ökuréttindi ef hann mælist með 
0,2 til 0,49 prómill í blóði sínu 
við fyrsta brot. Samgönguráð-
herra hefur nú frumvarpsdrögin 
til skoðunar, en þau voru unnin af 
sérstakri nefnd sem skipuð var til 
að endurskoða lögin.  - sh

Breytingar á umferðarlögum:

Eftir einn ei aki 
lengur neinn

STJÓRNMÁL Litháenska þingið lýsir 
yfir fullum stuðningi við aðildar-
umsókn Íslands að Evrópusam-
bandinu. Utanríkisráðherra Lit-
háen, Vygaudas Ušackas, fundaði 
með Össuri Skarphéðinssyni og 
Árna Þór Sigurðssyni, formanni 
utanríkismálanefndar á laugardag 
vegna þessa.

Í ályktun þingsins er áhersla lögð 
á að Litháar hafi ekki gleymt við-
urkenningu Íslendinga á sjálfstæði 
þeirra, 1991. Önnur aðildarlönd eru 
hvött til að styðja umsókn Íslend-
inga. Loks er lýst yfir vilja ríkisins 
til að deila reynslu sinni af aðildar-
viðræðum.  - kbs

Litháar hafa engu gleymt:

Styðja umsókn

YFIRLÝSING UM STUÐNING Vygaudas 
Ušackas og Árni Þór Sigurðsson.

KANADA Skemmtiferðaskip hefur 
lagst að bryggju í Vancouver með 
dauðan hval á framstefni.

Dýrið fannst þegar skemmti-
ferðaskipið, Sapphire Princess, 
undirbjó að leggjast að bryggju 
eftir ferð frá Alaska. Starfsmenn 
sjávarútvegsráðuneytis Kanada 
fjarlægðu hræið af stefninu.

Í tilkynningu frá fyrirtækinu 
Princess Cruise Lines, sem gerir 
út Sapphire Princess, kemur fram 
að það viti ekki hvenær eða hvern-
ig dýrið festist við skipið. Í til-
kynningunni sagði: „Við urðum 
hissa þegar við uppgötvuðum að 
dýrið væri fast við skipið, og þykir 
mjög leitt að þær aðstæður sköp-

uðust sem leiddu til dauða hvals-
ins. Óráðið er hvernig eða hvenær 
þetta gerðist, þar sem við höfum 
strangar reglur um að forðast 
hvali á stöðum þar sem skipin 
okkar eru í nágrenni við sjávarlíf.“ 
Einnig kom fram að fyrirtækið 
vissi ekki til þess að nokkrir hval-
ir hefðu verið í sjónmáli við skip-
ið. Að sögn var kanadíska strand-
gæslan látin vita þegar hvalurinn 
fannst.

Sapphire Princess er með fjórar 
sundlaugar, búðir og heilsulindir 
um borð. Þá siglir hún á sumrin 
til Alaska en til Mexíkó, Ástralíu 
og Suður-Kyrrahafsins aðra hluta 
ársins. - mmf

Lagðist að bryggju í Vancouver í Kanada með dauða langreyði á stefninu:

Skemmtiferðaskip sigldi á hval

HVALUR Á STEFNI Skemmtiferðaskipið 
Sapphire Princess lagðist að bryggju 
með hval á framstefni. NORDICPHOTOS/AFP
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BÚRMA, AP Réttarhöldunum yfir 
Aung San Suu Kyi var á föstudag-
inn frestað fram yfir helgi, eftir 
að verjendur hennar höfðu lagt 
fram þrjátíu blaðsíðna lokayfir-
lýsingu sína. 

Réttarhöldin hefjast væntanlega 
á ný í dag, en Suu Kyi sagðist afar 
óánægð með frestunina. Þar með 
fá saksóknarar meiri tíma til að 
undirbúa sína lokayfirlýsingu.

Ekki er reiknað með úrskurði 
dómara fyrr en í næsta mánuði.

Suu Kyi er ákærð fyrir að hafa 
brotið reglur um stofufangelsi 
með því að hýsa í tvo daga Banda-

ríkjamann nokkurn, sem óboðinn 
komst inn í hús hennar eftir að 
hafa synt með leynd yfir stöðu-
vatn sem er á bak við húsið.

Suu Kyi er leiðtogi stjórnarand-
stöðuhreyfingar sem vann stórsig-
ur í þingkosningum árið 1990, en 
hefur síðan flest árin verið í stofu-
fangelsi með nokkrum hléum. 

Herforingjastjórnin tók ekki 
mark á þeim úrslitum, sat sem 
fastast en hefur boðað til kosn-
inga á næsta ári, að því er virðist í 
þeirri von að sigur muni losa hana 
undan ásökunum um að hafa ekki 
lýðræðislegt umboð.

Framlenging stofufangelsisins 
myndi tryggja að Suu Kyi fengi ekki 
frelsið fyrr en þær kosningar verða 
afstaðnar, og geti því ekki látið til 
sín taka í aðdraganda þeirra.

Síðustu árin hafa komið fram 
áhyggjur af heilsufari Suu Kyi. Við 
réttarhöldin hefur hún þó virst við 
góða heilsu. „Hún var heil heilsu 
og í góðu skapi. Hún sást gera að 
gamni sínu við lögfræðinga sína,“ 
sagði stjórnarerindreki, sem var 
viðstaddur réttarhöldin en taldi 
ekki óhætt að láta nafns síns 
getið.

 gudsteinn@frettabladid.is

Réttarhöldin yfir 
Suu Kyi dragast enn
Herforingjastjórnin í Búrma reynir að tryggja að baráttukonan Aung San Suu 
Kyi verði í stofufangelsi fram yfir kosningar, sem boðaðar eru á næsta ári.

Aung San Suu Kyi

■ 19. júní 1945 Fædd í Rangún
■ janúar 1947 Bretar fallast á að veita 
Búrma sjálfstæði í kjölfar samninga 
við Aung San herforingja, leiðtoga 
þjóðernissinna og föður Suu Kyi
■ júlí Aung San og sex ráðherrar 
drepnir af andstæðingum bráða-
birgðastjórnar þeirra
■ 1948 Sjálfstæði Búrma
■ 1960 Suu Kyi heldur til náms á 
Indlandi og síðar Bretlandi
■ 1972 Giftist breska fræðimanninum 
Michael Aris. Synir þeirra fæddir 1973 
og 1977.
■ 1988 Snýr heim til Búrma til að 
sinna dauðvona móður. Gerist leiðtogi 
lýðræðishreyfingar gegn herforingja-
stjórninni. Herinn drepur fjölda 
mótmælenda. Tekur þátt í stofnun 
Þjóðarbandalags um lýðræðisflokk
■ 1989 Herforingjastjórnin lýsir yfir 
herlögum. Suu Kyi í stofufangelsi

■ 1990 Herforingjastjórnin efnir til 
kosninga, en neitar að láta af völdum 
þrátt fyrir stórsigur Þjóðarbandalagsins
■ 1991 Hlýtur friðarverðlaun Nóbels
■ 1995 Látin laus úr stofufangelsi
■ 1999 Eiginmaður hennar deyr úr 
krabbameini í Bretlandi
■ 2000 Aftur í stofufangelsi í sept-
ember. Látin laus 2002
■ 2003 Sett í fangelsi eftir átök stuðn-

ingsmanna hennar við stuðningsfólk 
herforingjastjórnarinnar
■ 2007 Suu Kyi sést opinberlega fyrir 
utan heimili sitt í fyrsta sinn í meira en 
fjögur ár
■ 2008 Stofufangelsi framlengt um 
eitt ár.
■ 14. maí 2009 Suu Kyi ákærð fyrir að 
brjóta reglur um stofufangelsi eftir að 
Bandaríkjamaður komst óboðinn inn í 
hús hennar.

BÚRMA (MJANMAR)

Nay Pyi Taw

Rangún (Jangon)
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Bæklunarlæknar
- bæklunarlækningar -

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) óska eftir sjálfstætt starfandi bæklunarlæknum til 
að gerast aðilar að rammasamningi um bæklunarlækningar fyrir sjúkratryggða 
skv. lögum nr. 112/2008.  

Þjónustan hefur hingað til verið veitt utan heilbrigðisstofnana og greiðsluþátt-
taka SÍ vegna hennar byggt á reglugerð nr. 314/2008 með síðari breytingum.  
Jafnframt falla krossbandaaðgerðir undir samninginn, en fyrir þær er nú greitt 
tímabundið skv. sérstökum samningum.

Í rammasamningnum eru gerðar ákveðnar hæfniskröfur.  Frestur til að gerast 
aðili að rammasamningnum er til 10. ágúst 2009.   Þeir sem áhuga hafa á að 
veita ofangreinda þjónustu geta nálgast samninginn á heimasíðu SÍ www.
sjukra.is

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg K. Þorsteinsdóttir, sviðsstjóri tryggingasviðs SÍ 
í síma 5150000.  

Auglýsing þessi byggir á 40. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar.     

STJÓRNMÁL Skipa á nefnd til að 
endurskoða löggjöf sem lýtur 
að úrræðum 
fy r i r  hei m-
ili og einstakl-
inga í greiðslu-
erfiðleikum og 
leggja fram til-
lögur um leið-
ir til að styrkja 
stöðu lántak-
enda á fjár-
málamarkaði. 
Nefndin verður 
skipuð fulltrú-
um félagsmála-
ráðherra, dómsmálaráðherra og 
viðskiptaráðherra. Er ráðgert að 

hún skili tillögum áður en Alþingi 
kemur saman í haust. 

Meðal þess sem nefndinni verð-
ur gert að gera er að koma bönd-

um á hámark innheimtukostnaðar 
lögmanna.

Félagsmálaráðherra hefur kynnt 
verkefnið í ríkisstjórn. - bþs

Nefnd falið að endurskoða löggjöf og úrræði fyrir skuldsett heimili:

Böndum komið á innheimtukostnað 
■ Meta hvernig úrræði um almenna 
greiðsluaðlögun og tímabundna 
greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna 
hafa nýst og kanna hvort breyta 
þurfi þeim skilyrðum sem um 
úrræðin gilda.

■ Endurmeta reglu um að innborg-
anir á kröfur gangi fyrst til greiðslu 
kostnaðar og vaxta og annarra 
atriða sem teljast sérstaklega íþyngj-

andi fyrir skuldara og draga úr hvata 
til að standa í skilum.

■ Leita leiða til að koma böndum 
á hámark innheimtukostnaðar 
lögmanna, til dæmis með breytt-
um aðferðum við útreikninga 
innheimtuþóknunar og setningu 
hámarksþóknunar sem tengist 
fjárhæð kröfunnar.

HELSTU VERKEFNI NEFNDARINNAR

ÁRNI PÁLL 
ÁRNASON Félags-
málaráðherra.

FJÁRMÁL Nýja Kaupþing hefur útfært nýja lausn 
fyrir þá viðskiptavini sem búa við skuldir umfram 
greiðslugetu. Hugmyndin var kynnt á föstudag. 
Úrræðið kallast skuldaaðlögun og felur í sér að láni 
viðskiptavinar, að undangengnu greiðslumati, er 
breytt í nýtt verðtryggt langtímalán.

„Skuldaaðlögun er nýtt úrræði sem mun auð-
velda mörgum fjölskyldum að komast út úr alvar-
legum greiðsluvanda,“ segir Finnur Sveinbjörnsson, 
bankastjóri Nýja Kaupþings og segir bankann ætla 
að vinna að endurreisninni með heimilum og fyrir-
tækjum.

Lánið yrði veitt til allt að 40 ára og yrði að lág-
marki 80 prósent af markaðsvirði fasteignar. Trygg-
ingarbréf yrði útbúið fyrir mismuni nýja lánsins og 
110 prósent markaðsvirðisins. Þetta er gert til þess 
að koma í veg fyrir að kröfuhafar geti gert fjárnám 
í eftirstöðvar af láninu. Upphaflega láninu er breytt 
í biðlán án vaxta og verðbóta með einum gjalddaga 
eftir þrjú ár. Þegar býður Kaupþing upp á greiðslu-
jöfnun, breytingu á lánaskilmálum, tímabundna 
frestun afborgana og lengingu lánstíma. Verið er 
að þróa skuldaaðlögun innanhúss hjá Landsbank-

anum, að sögn Tinnu Molphy, upplýsingafulltrúa 
bankans. Ekki er vitað hvenær það verður kynnt, að 
sögn Tinnu. Verið er að skoða ýmsar útfærslur hjá 
Íslandsbanka, að sögn Birnu Einarsdóttur banka-
stjóra, en þungamiðjan í endanlegri lausn verður 
samt sem áður greiðslugeta viðskiptavinarins.  - vsp

Nýja Kaupþing kynnti nýja leið til að taka á greiðsluvanda heimilanna:

Boðið upp á skuldaaðlögun

FINNUR SVEINBJÖRNSSON Bankastjóri Nýja Kaupþings segir 
bankann ætla að vinna að endurreisninni með heimilum og 
fyrirtækjum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

DANMÖRK, AP Sonur hjónanna 
Jóakims Danaprins og hinnar 
frönsku Marie prinsessu var 
skírður Henrik Carl Joachim 
Alain í gær. Henrik fæddist þann 
fjórða maí og er sjöundi í röðinni 
til ríkiserfða. 

Leynd var yfir nöfnunum þar 
til við skírnarathöfnina eins og 
venja er í dönsku konungsfjöl-
skyldunni. Athöfnin fór fram í 
Moegeltoender kirkju nálægt 
heimili hjónanna í Suður-Jótlandi 
og um 140 gestir voru viðstaddir.

Jóakim prins er yngri bróðir 
Friðriks krónprins. Hann á tvo 
syni af fyrra hjónabandi, þá Felix 
og Nikolai. - mmf

Danskur prins skírður:

Leynd hvíldi 
yfir nafninu

Ætlar þú á útihátíð um 
verslunarmannahelgina?
   Já 11%
Nei 89%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætti Jón Bjarnason að hætta 
sem ráðherra fyrst hann er 
ósammála ESB-stefnu stjórnar-
innar?

Segðu skoðun þína á vísir.is

KJÖRKASSINN
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ÁTTU VON Á GESTUM?
SVEFNSÓFAR

 Í Rekkjunni er að finna eitt mesta úrval landsins af svefnsófum í einum stærsta og glæsilegasta
svefnsófasýningarsal landsins. Allt frá einföldustu og ódýrustu svefnsófum upp í hágæða svefnsófa

sem veita þér og þínum endurnærandi svefn.

Svefnsófi
T160

Svefnsófi
CLOVE

Gestarúm
OZI

Svefnsófi
COMODO

Svefnsófi
COUPLE

1 2 3

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16 
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UMHVERFISMÁL Skipulagsstofnun 
telur að samlegðaráhrif núver-
andi Reykjanesvirkjunar og 
fyrirhugaðrar stækkunar henn-
ar séu verulega neikvæð með til-
liti til landslags, nútímahrauna og 
verndargildis. Jarðvarmavirkjun 
falli illa hinni sérstæðu náttúru 
sem á Reykjanesi er. 

Þetta kemur fram í nýju áliti 
Skipulagsstofnunar sem birtist 
á fimmtudag. Leggur hún til að 
verði leyfi gefið fyrir stækkun-
inni þurfi að setja þau skilyrði að 
séð verði um vöktun á áhrifum á 
kríu, gróður, og lífríki sjávar og 
fjöru í samráði við sérfræðinga. Í 
álitinu kemur hins vegar fram að 
erfitt sé að leggja mat á hver verði 
áhrif framkvæmdanna á jarðhita 
sem náttúruauðlind.

Reykjanesvirkjun, sem er 100 
MW jarðvarmavirkjun á miklu 
hverasvæði í eigu HS Orku, var 
gangsett árið 2006 og fyrirhugar 
HS Orka að stækka virkjunina um 
80 til 100 MW. 

Frá því að virkjunin var gang-
sett árið 2006 hefur gróðureyð-
ing á staðnum verið umtalsverð á 
um 11 hektara svæði. „Það er ekki 
víst hvort það yrði áframhaldandi 
gróðureyðing við stækkunina en 
virkni hveranna jókst mikið þegar 
virkjunin var tekin í gagnið,“ segir 
Jakob Gunnarsson, sérfræðingur 
hjá Umhverfisstofnun.

Segir hann gróður ýmist hafa 
soðnað eða eyðst vegna þessa. Til 
dæmis hafi plantan naðurtunga, 
sem vex einungis í volgum jarð-

vegi og er á válista Náttúrufræði-
stofnunar Íslands, eyðst á ákveðn-
um svæðum vegna aukinnar virkni 
jarðhitasvæða.

Aukinn hiti hefur einnig eyðilagt 
aðstöðu sem búið var að byggja upp 
fyrir ferðamenn í kringum hvera-
svæðið. Það hefur skaðað ferða-
mennsku mikið á Suðurnesjum, 
samkvæmt áliti Skipulagsstofn-
unar. Hins vegar sé mögulegt að 
stækkunin geti haft jákvæð áhrif 
á ferðamennsku ef hverasvæðið 
verður gert aðgengilegt á ný.

Fyrirhugað er að 30-50 MW af 
stækkuninni verði með svokallaðri 
pækilvirkjun, sem vinnur betur 
orku úr þeim jarðvarma sem er 
til staðar. Minni áhrif eru á ýmsa 
umhverfisþætti með þess konar 
virkjun, að sögn Jakobs.

Júlíus Jónsson, forstjóri HS 
Orku, segir fyrirtækið ekki reiðu-
búið að tjá sig. Hann hafi fengið 
skýrsluna í gærmorgun og eigi enn 
eftir að kynna sér hana í þaula. 
Stefnt er að því að framkvæmd-
ir hefjist í vetur og gangsetning 
verði 2011. vidir@frettabladid.is

Stækkun gæti 
haft verulega 
neikvæð áhrif
Skipulagsstofnun telur stækkun Reykjanesvirkjun-
ar geta haft neikvæð áhrif. Vill stofnunin setja það 
skilyrði að HS Orka sjái um vöktun á ýmsum atrið-
um. Mikil gróðureyðingu hlýst af virkjuninni.

GRÓÐUREYÐING Gróður hefur eyðst umtalsvert á um 11 ha svæði frá því að virkjunin 
var gangsett árið 2006. Skipulagsstofnun telur að setja þurfi ákveðin skilyrði í leyfis-
veitingu fyrir framkvæmdinni.

SJÁVARÚTVEGUR Jón Kristjánsson 
fiskifræðingur segir að við skoð-
un á löndunum á Vesturlandi hafi 
hann séð alla sem strandveiðar 
stunduðu koma með fullan kvóta, 
800 kíló, af vænum þorski. Ekkert 
hafi verið af ýsu, ufsa eða smá-
fiski. „Það er spurning hvort þetta 
dagsaflahámark leiði til þess að 
menn reyni að hámarka verðmæti 
aflans,“ segir Jón.

Telur hann kvótakerfi á hand-
færaveiðum vera hreina vitleysu 
og geta leitt til þess að menn velji 
verðmætasta fiskinn. Betra væri 
að hafa þetta eins og í Færeyjum 
þar sem menn fá ákveðinn daga-
fjölda til veiða og mega landa öllu 
sem þeir fá. 

„Menn hafa ýjað að því að stund-

að sé brottkast í strandveiðunum. 
Þetta eru sögur sem fara af stað ef 
mönnum mislíkar eitthvað,“ segir 
Arthur Bogason, formaður Lands-
sambands smábátaeigenda. Trúir 
hann og treystir því að menn geri 
ekki slíka hluti og ef það sé gert 
„sé það í algjöru lágmarki“.

Hjörleifur Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Fiskmarkaðarins á 
Patreksfirði, segir að engin ástæða 
sé til grunsemda um þetta.

„Auðvitað eru bátar sem koma 
með stóran og fallegan fisk, það 
er bara af því að þeir fara á aðrar 
slóðir,“ segir Hjörleifur. Óvenju-
mikið sé af fiski á sunnanverðum 
Vestfjörðum og menn hafi jafn-
vel fengið fisk innst inni í fjarðar-
botni. - vsp

Strandveiðamenn búnir að fylla kvótann:

Engin ástæða til  
gruns um brottkastALÞINGI „Vegna mikilla anna við 

undirbúning fjárlaga auk sumar-
leyfa treystir ráðuneytið sér ekki 

til að veita svarið 
nú en mun taka 
þessar upplýs-
ingar saman svo 
fljótt sem auðið 
er.“ 

Svo segir í 
svari Jóns Bjarna-
sonar, sjávarút-

vegs- og landbúnaðarráðherra, 
við fyrirspurn Helga Hjörvar 
Samfylkingunni um hve miklum 
fjármunum hefur verið veitt til 
kynningarstarfs vegna hvalveiða. 
Spurningin er ítarleg og óskar 
Helgi margvíslegra sundurgrein-
inga á framlögum. Í svarinu segir 
þó að kynning á málstað Íslands 
varðandi hvalveiðar hafi verið víð-
tæk. - bþs

Þingmaður óskaði upplýsinga:

Annir og sumar-
leyfi tefja svör

JÓN BJARNASON

1 Hver er fastafulltrúi Alþjóða-
gjaldeysissjóðsins á Íslandi?

2 Hvaða kantmaður úr 
karlaliði Vals í knattspyrnu 
hefur gengið til liðs við Þrótt á 
lánssamningi?

3 Hvað heitir læknir Michaels 
Jackson, sem grunaður hefur 
verið um græsku í tengslum við 
andlát poppgoðsins?
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Það er ekki víst hvort 
það yrði áframhaldandi 

gróðureyðing við stækkunina en 
virkni hveranna jókst mikið þeg-
ar virkjunin var tekin í gagnið.

JAKOB GUNNARSSON 
SÉRFRÆÐINGUR HJÁ UMHVERFISSTOFNUN

STJÓRNMÁL Sveitarfélögin í land-
inu voru rekin með samtals rúm-
lega nítján milljarða króna halla 
á síðasta ári. Séu fyrirtæki í eigu 
sveitarfélaganna tekin með í 
reikninginn (samstæðureikning-
ar) nam tapið rúmlega 109 millj-
örðum. Fjárhagsáætlanir gera ráð 
fyrir að rekstrartapið verði rúm-
lega 1,5 milljarðar á þessu ári og 
að um 15 milljarða afgangur verði 
af samstæðureikningum. Gengis-
sveiflur hafa mikil áhrif á sam-
stæðureikningana.

Þessar upplýsingar er að finna í 
svari samgönguráðherra við fyrir-
spurn Birkis Jóns Jónssonar, þing-
manns Framsóknarflokksins. 

Fram kemur að Eftirlitsnefnd 
með fjármálum sveitarfélaga  telur 
ástæðu til að skoða sérstaklega 
fjárhag 10-15 sveitarfélaga.

Samanlagðar skuldir sveitar-
félaganna hækkuðu um tæpa 60 
milljarða króna frá 2007 til 2008 
og námu um áramót 155 milljörð-
um. Skuldir samstæðnanna jukust 
um tæpa 200 milljarða og stóðu um 
áramót í tæpum 450 milljörðum.

Halldór Halldórsson, formað-
ur Sambands sveitarfélaga, segir 
stöðu sveitarfélaganna augljós-
lega mjög erfiða enda hafi skellur-
inn síðasta haust verið rosalegur. 
Sveitarfélögin hafi mætt minnk-
andi tekjum með aðhaldi í rekstri 
en ríkið svo tekið til sín hluta hag-
ræðingarinnar með auknum álög-
um, til dæmis hækkuðu trygginga-
gjaldi. - bþs

Eftirlitsnefnd skoðar bágan fjárhag tíu til fimmtán sveitarfélaga:

Ríkið hefur þyngt byrðarnar 

HALLDÓR HALLDÓRSSON formaður 
Sambands íslenskra sveitarfélaga.

KOSNINGAR Fyrsta umræða um 
persónukjör til alþingis- og 
sveitarstjórnakosninga fór fram 
á föstudag. Mælti Ragna Árna-
dóttir dómsmálaráðherra fyrir 
frumvarpinu. Upptaka persónu-
kjörs er meðal forgangsverkefna 
ríkisstjórnarinnar og hluti af 
„lýðræðisumbótum sem ríkis-
stjórnin telur nauðsynlegar“.

Frumvarpinu var vísað til alls-
herjarnefndar, eins og alltaf eftir 
fyrstu umræðu, og fer önnur 
umræða líklega fram eftir versl-
unarmannahelgina. Stefnt er að 
því að fyrst verði notast við nýja 
kerfið í sveitarstjórnakosningun-
um á næsta ári. - vsp

Frumvarp um persónukjör:

Vísað til alls-
herjarnefndar

VEISTU SVARIÐ?
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Vildarklúbbur

Vildarpunktar + peningar
hvenær sem þig langar út í heim 
Sameinaðu kosti þess að nota bæði Vildarpunkta 
og peninga þegar þú greiðir fyrir flug með Icelandair.

Handhafar Vildarkorta VISA og Icelandair geta valið á milli þriggja gjafabréfa sem hægt 
er að kaupa fyrir Vildarpunkta og nýta hvenær sem er  upp í flugfargjald með Icelandair. 

- 30.000 Vildarpunktar jafngilda 20.000 króna gjafabréfi 
- 20.000 Vildarpunktar jafngilda 13.000 króna gjafabréfi 
- 10.000 Vildarpunktar jafngilda   6.000 króna gjafabréfi 

Styttu leiðina á draumastaðinn út í heimi með Vildarkorti VISA og Icelandair. 

+ Kynntu þér málið á www.vildarklubbur.is 
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HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     SÍMI 545 1500

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

Verð 52.990 kr.

LÆKKAÐ VERÐ:36.990 kr.

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

Verð 29.990 kr.

LÆKKAÐ VERÐ:19.990 kr.
Einnig fáanlegt 6 manna, lækkað verð 27.990 kr.

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

Verð 16.990 kr.

LÆKKAÐ VERÐ:11.890 kr.

Tjaldaúrvalið er í Tjaldalandi
SUÐURLANDSBRAUT

SUÐURLANDSBRAUT

GNOÐARVOGUR

GLÆSIBÆR
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Tjaldaland

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

High Peak Ancona 5 High Peak Como 4 High Peak Nevada

SUÐURLANDSBRANDSBRAUTAUT

SUÐURLANDSBRAUT

LÆKKAÐ VERÐ LÆKKAÐ VERÐ LÆKKAÐ VERÐ

Jarðfræði 
í Elliðaár-
dal
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• Með notkun hitaveitu í stað olíu til húshitunar er losun mengandi efna í andrúmsloftið hverfandi lítil. www.or.is

Þriðjudagskvöldið 28. júlí 
verður farin göngu- og 
fræðsluferð í Elliðaárdal 

undir leiðsögn Einars Gunn-
laugssonar jarðfræðings. 
Jarðfræði Elliðaárdals er 
stórkostleg. Í dalnum má 

t.d. finna jökulrákaðar grágrýtisklappir, hraun frá 
nútíma, sjávarhjalla og merkileg setlög. Gangan
hefst við Minjasafnið í Elliðaárdal kl. 19.30. 

SAMGÖNGUR Icelandair ákvað að 
hefja áætlunarflug til Seattle í vor 
eftir að SAS lagði niður flug þang-
að. Icelandair er því eina norræna 
flugfélagið sem flýgur til Vestur-
strandar Bandaríkjanna en flestir 
Bandaríkjamenn af norrænu berg-
ir brotnir búa í Seattle. „Við erum 
í rauninni að taka við af SAS sem 
gáttin að Norðurlöndum fyrir vest-
urströnd Bandaríkjanna,“ segir 
Birgir Hólm Guðnason, fram-
kvæmdastjóri Icelandair. 

Hann segir að þegar sá kvitt-
ur komst á kreik í vor að SAS ætl-
aði að leggja niður flug til Seattle 
hafi félagið láti gera markaðs-
greiningu. Hún hafi komið vel 
út og því hafi félagið látið slag 
standa. „Þetta er nýtt fyrir okkur 
því þetta er í fyrsta sinn sem við 
þurfum ekki að byrja á að vinna 
allt markaðsstarf frá grunni held-
ur erum við í rauninni að taka við 
fullþróuðum markaði af SAS,“ 
segir Birkir. 

„Efnahagsástandið vinnur með 

okkur að því leyti að það er til-
hneiging hjá stærri félögum að 
draga seglin saman þegar syrtir í 
álinn, sem gefur 
minni félögum á 
borð við okkur 
að sækja fram. 
Að auki vinnur 
gengi krónunn-
ar með okkur, 
sem til dæmis 
merkja má af 
því að meðan 
Bandaríkja-
menn draga 
úr ferðalögum 
til Evrópu fjölgar bandarískum 
ferðamönnum til Íslands á milli 
ára.“

Um 400 þúsund farþegar fljúga 
frá Seattle til Evrópu á ári hverju. 
Birkir segir vonir standa til að um 
65 þúsund manns fljúgi á milli 
Íslands og Seattle á ári. Gangi það 
eftir myndi það þýða um 35 millj-
arða króna í veltu fyrir félagið. 
„Við búumst við að 60 prósent far-

þega verði Bandaríkjamenn, sem 
myndi styrkja leiðakerfi okkar til 
Evrópu mjög mikið.“ 

Flogið verður milli Íslands og 
Seattle fjórum sinnum í viku. Um 
hundrað starfsmenn, aðallega 
flugmenn og flugfreyjur, hafa 
verið endurráðnir hjá Icelandair 
vegna nýju flugleiðarinnar en um 
380 manns var sagt upp hjá félag-
inu í vetur. Birkir segir vel koma 
til greina að fjölga áfangastöðum 
í Bandaríkjunum gangi flugleiðin 
til Seattle vel. „Við erum auðvitað 
opin fyrir því. Aðalatriðið er hins 
vegar að sýna aga í rekstrinum.“ 

Hann segir eina ástæðuna fyrir 
því að félagið hefur bolmagn til 
að taka upp nýja flugleið núna þá 
að menn voru fljótir að grípa til 
aðgerða og hagræða í rekstrinum 
eftir bankahrunið. „Við sögðum 
ekki aðeins upp fólki heldur tókum 
allt skipuritið í gegn, stokkuð-
um það upp og einfölduðum, sem 
kemur okkur nú til góða.“ 

 bergsteinn@frettabladid.is

Taka við fullþróuð-
um markaði af SAS
Icelandair hóf reglulegt áætlunarflug milli Íslands og Seattle fyrir helgi. Félagið 
er eina norræna flugfélagið sem flýgur nú til vesturstrandar Bandaríkjanna. 
Vonir standa til að um 65 þúsund farþegar bóki ferðir með flugleiðinni á ári.

JÓMFRÚARFERÐIN Vatni var sprautað yfir flugvél Icelandair á flugvellinum í Seattle áður en hún lagði í fyrstu ferð sína til Íslands 
fyrir helgi. FRÉTTABLAÐIÐ/BERGSTEINN

BIRGIR HÓLM 
GUÐNASON
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Er það eitthvað nýtt?
Þingmenn og ráðherrar Vinstrihreyf-
ingarinnar græns framboðs vilja fæst-
ir ganga í Evrópusambandið. Margir 
þeirra hafa efast mjög um að hægt 
sé að ná viðunandi aðildarsamningi 
í komandi viðræðum. Formaður 
flokksins og aðrir forkólfar hafa lýst 
því yfir að þeir voni og trúi að þegar 
að því kemur muni Íslendingar fella 
aðildarsamning í þjóðaratkvæða-
greiðslu, enda geti hann 
vart orðið annað en 
vondur. En nú stígur 
einn ráðherra flokksins 
fram fyrir skjöldu – 
einn allra eindregnasti 
andstæðingur 
Evrópusam-
bandsaðild-

ar, tíu dögum eftir að ákveðið er að 
sækja um aðild – og segist vilja fresta 
viðræðunum. Og hvers vegna? Jú, 
staða Íslands er svo bágborin og við 
sitjum undir svo látlausum hótun-
um, að líklega eigum við ekki von á 
góðum samningi.

Doka við eða hætta við
Marga rak eflaust í rogastans 
þegar þeir heyrðu þessi ummæli 
ráðherrans. Getur verið að hann 
vilji hinkra stundarkorn til að 
ná frekar hagfelldum samningi 
sem líkur eru á að hljóti sam-
þykki í þjóðaratkvæðagreiðslu? 
Nei, varla. En hvers vegna skyldi 

hann þá ekki hafa sagt hug 
sinn allan: Að best væri 
að fresta viðræðunum 
um alla framtíð?

Loftfimleikar alls staðar
Þórunn Sveinbjarnardóttir, þingmað-
ur Samfylkingarinnar og fyrrverandi 
ráðherra, skýtur föstum skotum að 
ráðherranum í pistli á bloggsíðu 
sinni. Hún minnist orða Steingríms 
J. Sigfússonar, leiðtoga ráðherrans, 
í fjölmiðlum í vikunni, þess efnis að 
yfirlýsingar hollenska utanríkisráð-
herrans um tengsl Evrópusambands-
umsóknar Íslendinga  og Icesave-

málsins væru einungis loftfimleikar 
til heimabrúks. Hún hafi hlýtt á 
orð ráðherrans í útvarpinu. „Fyrst 
hélt ég að mér hefði misheyrst 
en svo komu þessi orð upp í 

hugann: loftfimleikar til pólit-
ísks heimabrúks?!“ skrifar 

ráðherrann fyrrverandi. 
 stigur@frettabladid.is

Menn muna vafalaust þá tíð á 
duggarabandsárum frjáls-

hyggjunnar, þegar postular henn-
ar og spámenn skáru upp herör 
gegn því sem þeir kölluðu „for-
ræðishyggju“, en það orð var látið 
ná yfir umsýslu ríkisins í þeim 
málefnum sem snertu velferð 
borgara á öllum aldri, svo sem 
eftirlit með heilsufari manna, dag-
peninga vegna veikinda, atvinnu-
leysisbætur og slíkt. Var þetta 
talið hin versta afskiptasemi af lífi 
manna og í rauninni frelsisskerð-
ing, fyrir utan alla þá spillingu 
sem fylgdi óhjákvæmilega með, til 
að mynda í líki feitra kerfiskalla, 
sem lifðu í vellystingum prakt-
uglega á kostnað skattborgara 
án þess að gera nokkuð að gagni. 
Skýrt dæmi um slíka „forræðis-
hyggju“ á Íslandi voru vitanlega 
skólatannlækningarnar, því með 
þeim var ríkisvaldið að skoða upp 
í saklaus börnin, njósna um tenn-
urnar, og segja börnum og foreldr-
um þeirra fyrir verkum. Þær voru 
því lagðar niður um leið og frjáls-
hyggjunni óx fiskur um hrygg; 
framvegis átti hver og einn að 
sjá um sínar eigin tennur líkt og 
hákarlinn.

Um þetta hefur nokkuð verið 
rætt að undanförnu, því í ljós kom 
að eftir að skólatannlækningar 
voru lagðar niður, fór tannheilsu 
barna að hraka allverulega. Og 
nú þegar frjálshyggjan á í vök að 
verjast hefur þetta verið sett á 
það syndaregistur hennar sem er 
í sífellu að lengjast, eða eins og 
landsþekktur rithöfundur orðaði 
það nýlega: jafnvel tennur skóla-
barna fengu ekki að vera í friði 
fyrir frjálshyggjunni. En dæmi 
sem kom upp í Frakklandi fyrir 
skömmu vekur nú þá spurningu 
hvort frjálshyggjan hafi ekki 
að nokkru leyti verið höfð fyrir 
rangri sök, hvort stefnan sé í raun-
inni ekki mannúðlegri en hún lítur 
út fyrir að vera og hvort postular 

hennar aðhyllist ekki eins konar 
„forræðishyggju“, en að vísu í 
nokkuð annarri mynd.

Þegar allt um þrýtur í Frakk-
landi og menn eru komnir á 
vonarvöl, þeir eiga ekki lengur 
rétt á atvinnuleysisbótum, þeir 
eru kannske búnir að missa hús-
næðið, allir sjóðir eru þurrausnir, 
sjúkrasamlagsréttindi og slíkt 
kannske rokin út í veður og vind 
og fátt annað eftir en betla og leita 
í öskutunnum, eiga þeir rétt á að 
fá lágmarkslaun til að þeir detti 
ekki alveg út úr þjóðfélaginu. Þau 
voru miðuð við að menn gætu með 
naumindum dregið fram lífið á því 
stigi hungursins sem kennt var 
við „beltadrátt“ í fornu máli, og 
fylgdu þeim einhver lágmarksrétt-
indi. Fyrir skömmu voru gerðar 
breytingar á þessu kerfi og fólust 
þær ekki síst í því, eins og gjarnan 
gerist, að breytt var um skamm-
stöfun og heita þessi lágmarks-
laun eftirleiðis „RSA“. Þar fyrir 
utan voru þau nýmæli tekin upp 
að menn misstu þau ekki þótt þeir 
hefðu einhverja vinnu, og voru það 
vitanlegar miklar hagsbætur fyrir 
vinnuveitendur sem gátu nú neytt 
starfsfólk sitt til að þiggja enn 
lægri laun en áður þóttu mönnum 
bjóðandi. 

En þetta kostar ríkið sitt, og 
nú er um að ræða að spara. Þeir 
sem sækja um þessi lágmarks-
laun þurfa því að svara löngum 
lista af spurningum svo hægt sé 

að ganga úr skugga um að þeir 
eigi rétt á þeim og séu ekki að 
reyna að svindla sér lævíslega út 
aðstoð. Margs var að gæta, og nú 
eftir skammstöfunarbreyting-
una var komin ný spurning sem 
vakti athygli; var hún á þessa leið: 
„færðu einhvern framfærslu-
styrk?“ Ef þetta var ekki ljóst 
fylgdi skýringin í næstu línu: 
„ef svo er ekki geturðu höfð-
að mál gegn foreldrum þínum til 
að fá framfærslustyrk“. Sam-
kvæmt lögum eru foreldrar nefni-
lega skyldir til að sjá afkvæmum 
sínum farborða og mun hvergi 
vera kveðið á um neitt aldurshá-
mark; þess vegna eiga atvinnu-
leysingjar á sextugsaldri fullan 
rétt á því að áttræðir foreldrar 
annist framfærslu þeirra. Fram-
haldið var enn skýrara: „ef þú vilt 
fá undanþágu frá þessu (sem sé 
að höfða mál gegn foreldrunum 
á elliheimilinu til að neyða þá til 
að sinna skyldum sínum refja-
laust) skaltu tilgreina ástæðuna“. 
Síðar á blaðinu var tekið fram að 
„undanþágan“ væri alls ekki veitt 
sjálfkrafa, því var mönnum bent 
á að kannske þyrftu þeir að skrifa 
bréf til að útskýra hvers vegna 
þeir færu náðarsamlegast fram á 
að höfða ekki mál gegn pabba og 
mömmu og draga þau á hjólastól-
unum fyrir rétt. Því vitanlega er 
ekki hægt að borga mönnum þessi 
lágmarkslaun nema fyrst sé reynt 
til þrautar að fá foreldrana til að 
annast þá.

Málshöfðunarskylda af þessu 
tagi er vitanlega „forræðishyggja“ 
en nú í anda frjálshyggju og til 
mikilla hagsbóta fyrir alla, fyrir 
atvinnuleysingjana sem fá sína 
framfærslu og fyrir ríkið sem 
sparar. Og ef frjálshyggjan rís 
aftur úr öskunni á Íslandi verður 
það kannske niðurstaðan að menn 
með skemmdar tennur verða 
hvattir til að höfða skaðabótamál 
gegn foreldrunum.

Forræðishyggja

UMRÆÐAN
Kjartan Magnússon skrifar um 
ReyCup knattspyrnumótið. 

Laugardalurinn iðaði af lífi og fjöri um 
síðustu helgi þegar ReyCup knattspyrnu-

mótið fór þar fram í áttunda sinn. Mótið 
hefur orðið fjölmennara og glæsilegra með 
ári hverju og er nú orðið stærsta einstaka 
knattspyrnumót á Íslandi. Rúmlega 1.600 
unglingar í 105 keppnisliðum tóku þátt í 
mótinu. Metþátttaka var af landsbyggðinni auk liða 
frá Danmörku, Englandi og Færeyjum. Mikilvægt 
er að íþróttafélög haldi úti þróttmiklu og metnaðar-
fullu starfi fyrir börn og unglinga þrátt fyrir versn-
andi efnahagsástand. Gaman hefur verið að fylgjast 
með velheppnuðum knattspyrnumótum víðs vegar um 
landið, t.d. á Akranesi, Akureyri, í Vestmannaeyjum 
og nú síðast í Reykjavík.

ReyCup er einn af hápunktum ársins hjá knatt-
spyrnuiðkendum í 3. og 4. flokki pilta og stúlkna, á 
aldrinum 13-16 ára. Eftir því sem unglingar fá fleiri 
tækifæri til að finna kröftum sínum viðnám í krefj-
andi keppni, er líklegra að það dragi úr brottfalli 
þessa aldurshóps úr íþróttum. Ungmennin takast á í 

heilbrigðri keppni og mynda ný vinatengsl. 
ReyCup er haldið af Knattspyrnufélag-

inu Þrótti með stuðningi Reykjavíkurborgar. 
Þróttarar annast mótshaldið en borgin útveg-
ar knattspyrnuvelli og aðra aðstöðu, t.d. fimm 
grunnskóla undir gistingu ásamt aðgangi að 
sundlaugum og Fjölskyldu- og húsdýragarð-
inum. Hugmyndin að mótshaldinu kviknaði 
árið 2001 meðal bjartsýnisfólks í foreldra-
starfi Þróttar. Rætt var um að þörf væri á 
metnaðarfullu móti fyrir 13-16 ára aldurinn 
og Laugardalurinn væri tilvalinn mótsstaður. 

Fyrsta mótið var haldið sumarið eftir og nú er það 
orðið að árvissum viðburði í borgarlífinu. 

Mikill metnaður einkennir mótshaldið og mestur 
hluti vinnunnar er inntur af hendi í sjálfboðavinnu 
af hinum öfluga foreldrahópi í Þrótti. Fyrir hönd 
íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur vil ég sér-
staklega þakka þessum hópi fyrir vel unnin störf 
í þágu æskulýðsmála í Reykjavík. Einnig óska ég 
aðstandendum og öllum keppendum til hamingju 
með vel heppnað mót, með von um að þeir haldi 
áfram að þroska hæfileika sína og efla líkamshreysti 
á vettvangi íþrótta.

Höfundur er borgarfulltrúi og formaður íþrótta- 
og tómstundaráðs Reykjavíkur

Glæsileg hátíð í Reykjavík

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Forræðis- 
og frjálshyggja

KJARTAN 
MAGNÚSSON

Þ
að er óneitanlega furðuleg hugmynd að Ísland eigi skilið 
lán frá Norðurlöndunum út á vinskapinn einan. 

Eins og flestir ættu að vita getur verið baneitrað að 
blanda peningum inn í vináttusamband. Deilur um fjár-
muni hafa jafnvel sundrað fjölskyldum þannig að aldrei 

grær um heilt. Skipta blóðböndin þá engu máli. Það er enginn 
annars bróðir í viðskiptum.

Vísir og Stöð 2 sögðu frá einum slíkum harmleik nú um helg-
ina. Senda þurfti sérsveit lögreglunnar vestur á Barðaströnd til 
að handsama vopnaðan mann sem hafði rústað húsi systra sinna 
vegna deilna um afnot af jörð í eigu fjölskyldunnar.

Í pistli sem birtist í gær á heimasíðu og málgagni Ögmundar 
Jónassonar heilbrigðisráðherra, er ekki annað að skilja en ráð-
herrann vilji taka manninn fyrir vestan sér til fyrirmyndar og 
grípa til ofbeldis gegn vinaþjóðum Íslands. 

Ráðherrann virðist hafa lítinn skilning á því að Hollendingum 
og Bretum svíður þær búsifjar sem Landsbankinn olli í lönd-
um þeirra. Norðurlöndin fá sinn skammt vegna þess að þau vilja 
hinkra með að lána okkur peninga þar til sér fyrir endann á 
Icesave-málinu. 

Pistill Ögmundar heitir Vinir Íslands og hin herskáu skilaboð 
ráðherrans má meðal annars sjá í teiknuðu myndskeiði sem fylgir 
honum. 

Í aðalhlutverkum er einn stór Óli prik, sem væntanlega táknar 
aðrar þjóðir, og annar minni, sem hlýtur að vera Ísland. Mynd-
skeiðið sýnir þann stærri slá til þess litla þannig að höfuðið rúllar 
af. Sá stutti og hauslausi gerir sér þá lítið fyrir, stekkur á þann 
stóra, fótbrýtur hann, slítur af honum höfuðið, setur á sjálfan sig 
og ríður burt á asna. 

Þetta er vægast sagt stórundarlegur og heiftúðugur boðskap-
ur. 

Fyrir það fyrsta er þetta auðvitað sérstaklega einkennileg 
framsetning frá forystumanni í stjórnmálahreyfingu, sem leggur 
ríka áherslu á friðsamlega sambúð þjóða og andspyrnu við hvers 
kyns hernaðarhyggju. Um fram allt er þetta þó ósæmandi fyrir 
ráðherra í ríkisstjórn landsins.

Ögmundur virðist ekki átta sig á því að Norðurlöndin eru ekki 
áfjáð í að lána landi, sem mögulega ætlar ekki að standa við fjár-
hagslegar skuldbindingar sem hafa orðið til vegna afglapa banka 
og eftirlitsstofnana sama lands,

Hvað tryggingu hafa Norðurlöndin fyrir því að slíkt land greiði 
þeim lánin til baka í framtíðinni?

Það er rétt að rifja upp að einu erlendu lánin sem hafa borist 
til Íslands frá því bankakerfið svo til þurrkaðist út fyrir tíu mán-
uðum, eru frá Færeyjum og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Engin 
önnur aðstoð hefur borist.

Ögmundur vill að Ísland vinni sig út úr vandræðunum af eigin 
rammleik. Það er því miður ekki raunhæft. Við þurfum hjálp og 
þó Færeyingar hafi reynst vinir í raun, dugir ekki þeirra stuðn-
ingur einn og sér.

Herskár heilbrigðisráðherra.

Vinskapur 
og peningar

JÓN KALDAL SKRIFAR
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Daníel Þorsteinsson tónlistar-
maður á ekki í vandkvæðum með 
að nefna uppáhaldshlutinn sinn, 
en það mun vera hljómborð sem 
hann keypti í New York. „Ég fann 
gripinn í Mannysh, einni helstu 
og elstu hljóðfæraverslun í New 
York, þar sem við frúin vorum 
stödd fyrir nokkrum árum til 
að halda upp á afmælin okkar,“ 
minnist Daníel, eða Danni, eins og 
hann er yfirleitt kallaður, um leið 
og hann sýnir hljómborðið sem 
er af gerðinni Virus og framleitt 
í Þýskalandi.

„Þetta var síðasta sinnar teg-
undar í búðinni. Algjör eðalgræja 
með góðu sándi og sterk eins og 
allt sem frá Þýskalandi kemur,“ 
segir Danni, en tekur skýrt fram 
að ekki sé um safngrip að ræða. 

„Þvert á móti þá er tiltölulega 
auðvelt að finna svona hljómborð 
og á sínum tíma voru þau frekar 
ódýr.“ Bætir við að þau hafi þó 
sjálfsagt hækkað eitthvað í verði 
eftir bankahrun.

Hljómborðið segist Danni helst 
nota í tónsmíðar, tölvan hafi ekki 
heillað hann sérstaklega hingað 
til þótt hann komist ekki af án 
hennar. „Nei, ég vil miklu frek-
ar spila þetta á hljómborðið held-
ur en að útsetja einhverja takta í 
tölvunni,“ útskýrir hann og nefn-
ir sem dæmi að mörg laga hljóm-
sveitarinnar Sometime, sem hann 
er meðlimur í, hafi orðið til út 
frá hljómborðsleik. Þar á meðal 
smellurinn Catch Me If You Can 
og svo nýjasta smáskífa hljóm-
sveitarinnar, Heart of Spades, 

sem er nýlega farin að hljóma á 
öldum ljósvakans.

Ekki kemur á óvart þegar 
blaðamaður uppgötvar við nán-
ari athugun að Virusinn er aðeins 
eitt af mörgum hljóðfærum á 
heimilinu; þar leynast ýmsir dýr-
gripir. „Ég á meðal annars fjögur 
hljómborð til viðbótar, þrjá gítara 
og svo trommusett,“ telur Danni 
upp, en það síðastnefnda segir 
hann hafa fylgt sér frá ferming-
araldri eða um það leyti sem hann 
var að stíga sín fyrstu skref í tón-
listariðnaðinum. Um flesta þessa 
muni talar hann af mikilli ástríðu 
en Virusinn með sínum óviðjafn-
anlega hljómi er þó auðheyrilega 
í mestu uppáhaldi hjá eigandan-
um.

roald@frettabladid.is

Eðalgræja frá Þýskalandi
Tónlistarmaðurinn Daníel Þorsteinsson á í fórum sínum forláta hljómborð. Virus kallast það, framleitt í 
Þýskalandi og hentar að sögn eigandans vel í tónsmíðar ásamt því að vera til prýðis í stofunnni.

STAGES  er yfirskrift listasýningar í París sem hjólreiðakappinn 

Lance Armstrong og Nike standa að í fjáröflunarskyni fyrir krabba-

meinsrannsóknir. Meðal verka er þessi mynd eftir Eric White.

ÞAKRENNUKERFI
á öll hús – allsstaðar

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74  –  201 Kópavogi
Sími 515 8700 – www.blikkas.is

Mikið litaúrval
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Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Óseyri 2,  Akureyri, 461 1150 • Opið virka daga kl. 12:00-18:00 – laugardaga kl. 12:00-16:00

www.svefn.is

Stillanleg rúm á sumartilboði

Ein besta heilsudýna í heimi
Gerið samanburð



Sólsápa og export, Grýtu-eld-
spýtur og gamaldags leikfanga-
bílar, rósótt bollastell og mynstr-
uð bómullarefni mæta augum 
þegar komið er inn í gömlu kram-
búðina. Eins og að horfið sé 40-60 
ár aftur í tímann enda erum við 
stödd í Verslunarminjasafninu á 
Hvammstanga og þeir sem komnir 
eru yfir miðjan aldur kannast þar 
við margt. Aðrir sjá þar ýmislegt 
forvitnilegt og framandi. 

„Uppistaðan í safninu er úr versl-

un Sigurð-
ar Davíðs-
sonar. Hann 
var merkileg-
ur kaupmaður 
hér á Hvammstanga í 
meira en hálfa öld en hætti versl-
unarrekstri um 1970 þegar hann 
fór á elliheimili.“ Þetta segir Edda 
Hrönn Gunnarsdóttir sem átti stór-
an þátt í að koma safninu upp. Hún 
segir tvo syni Sigurðar hafa varð-
veitt lagerinn úr verslun föðurins 

og árið 1995 hafi verið sett upp 
sýning úr hluta hans í tilefni 

100 ára verslunarafmæl-
is staðarins. „Það varð 

kveikjan að safninu,“ 
segir Edda Hrönn. 
„Með samstöðu heima-
manna tókst okkur að 

endurbæta gamla pakk-
húsið, sem okkur var selt á 

krónu, og koma varningnum 
þar fyrir. Verslunin hafði verið svo 
stór partur af einkennum þessa 
pláss að fólk dreif að með ýmislegt 
sem það hafði keypt í henni. Bard-
úsa fékk inni í húsinu líka. Hún 
leggur til starfsmanninn en safn-
ið húsið og þetta vinnur afskaplega 
vel saman.“ gun@frettabladid.is

Sokkaböndin voru ómissandi við nylonsokkana og hárkambarnir höfuðprýði. Bardúsa og Verslunarminjasafnið dúsa saman í gamla pakkhúsinu. 

Í aldargömlu pakkhúsi á Hvammstanga er handverks-
búðin Bardúsa með heimaunninn varning. Þar inn af 
er komið í krambúð frá miðri tuttugustu öld með 
hlutum sem þá sáust á mörgum heimilum. 

Aðeins skroppið aftur í tímann

Með einföldum ráðum er hægt 
að lífga upp á heimilið. Hvers 
kyns smáhlutir koma oft að 
góðu gagni.

Margir grípa til þess ráðs að snúa 
öllu á hvolf heima hjá sér í því 
skyni að breyta til. Staðreyndin er 
hins vegar sú að hægt er að lífga 
upp á heimilið með nokkrum ein-
földum og oft ódýrum ráðum.

Hvers kyns smáhlutir, svo sem 
vasar og styttur, koma þar oft að 

góðu gagni. Ný gluggatjöld, gólf-
motta eða púðar í sófann eða á 
rúmið geta gert gæfumuninn. Eða 
eins og sést bersýnilega af þess-
um skemmtilegu púðum úr smiðju 
fyrirtækisins Rose og Grey, sem 
hannar og framleiðir allt milli him-
ins og jarðar fyrir heimilið. Stakur 
fugl á púða, fleiri til eða reiðhjól 
setja sérstakan og sumarlegan blæ 
á annars stílhreint umhverfið. Svo 
ekki sé talað um hversu auðvelt er 
að skipta öllu út þegar eigandinn 
fær leiða á því. - rve

Sérstakt og sumarlegt
Fugl í búri. Flottur púði sem flikkar upp á herbergið.

Skórnir hanga 
uppi í rjáfri.

ÁLITAMÁL  Mönnum dettur nú ýmislegt í hug til að 

fegra ljótan sannleikann eins og sannast af þessu útvarpi 

eftir Austin Roberto Bales. Sjálfur segir hönnuðurinnn útvarp-

ið vera retró en það mætti kalla ýmsum öðrum nöfnum. 

Hönnuðir sækja í auknum mæli 

innblástur aftur til fortíðar. 

Þetta útvarpstæki er dæmi 

um það. R-72 kallst það og 

er framleitt af Panasonic. 

Fyrirmyndin er Toot-A-Loop 

tækið sem var vinsælt á 7. 

áratugnum. Það má taka í 

sundur eða smella saman.

www.thedesignblog.org
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Ókeypis námskeið og ráðgjöf
Mánudagurinn 27. júlí

Þriðjudagurinn 28. júlí

Miðvikudagurinn 29. júlí

Fimmtudagurinn 30. júlí

Ayurveda heilsufræði - Hefur þú lífsstíl sem viðheldur 
ójafnvægi í líkamsgerð þinni?  Kynnt verður hvernig greina 
má eigin líkamsgerð og sinna henni í mataræði, hugarfari 
og lífsstíl. Tími: 13.00-14.30.

Prjónahópur - Við ætlum að koma saman, prjóna, hekla, 
fá okkur kaffi. Allir velkomnir. Tími: 13.00-15.00.

Verkefni Rauða kross Íslands - Stutt kynning og 
umræður um helstu verkefni félagsins hér á landi.
Tími: 13.00-14.00.

Qi – Gong - Viðar H. Eiríksson leiðir æfingar sem hjálpa 
fólki að afla, varðveita og dreifa orku um líkamann. 
Tími: 12.00-13.00.

Einkatímar í söng - Fullt! Umsjón: Hulda Björg Víðisdóttir, 
söngkennari. Tími: 12.00-14.00.

Sálrænn stuðningur - Fjallað er um áhrif alvarlegra 
atburða á andlega líðan fólks og viðbrögð þess í kjölfar 
slíkra atburða. Tími: 13.00-14.30.

Tungumál sem áhugamál - Hefur þig langað til að 
ferðast um heiminn og læra spænsku eða önnur tungumál? 
Fáðu reynslusögur frá Suður Ameríku og góð ráð frá 
síflakkandi spænskunema. Tími: 15.00-16.00.

Föndur, skrapp myndaalbúm - Lærðu að búa til 
skrautleg og skemmtileg albúm fyrir uppáhalds 
myndirnar þínar. Tími: 13.00-15.00.

Mótmæli og lýðræði í Suður Kóreu - Rætt verður um 
sögu, efnahag og menningu Suður Kóreu með áherslu á 
lýðræði. Tími: 13.00-14.30.

Jóga -  Viltu prófa jóga? Tími: 15.00-16.00.

Einkatímar í söng - Fullt! Umsjón: Hulda Björg Víðisdóttir, 
söngkennari. Tími: 12.00-14.00.

Spiladagur fjölskyldunnar - Pictionary, Fimbulfamb, 
Jungle speed, Partýspilið og fleiri skemmtileg fjölskylduspil.
Við spilum, skemmtum okkur og sporðrennum ljúffengum 
vöfflum með rjóma. Tími: 13.00-15.00.
Hláturjóga - Viltu losa um spennu og fylla lífið af hlátri 
og gleði? Tími: 15.30-16.30.

Tölvuaðstoð og facebook fyrir byrjendur - 
Tími: 13.30-14.30.

Bókaklúbbur -  Spjallað verður um bókina Karítas - án 
titils eftir Kristínu Marju Baldursdóttur. Tími: 14.00-15.00.

SalsaIceland – Salsa fyrir byrjendur - Komdu og 
fræðstu um hvað salsa er og prófaðu grunnsporin í þessum 
sívinsæla dansi undir skemmtilegri salsa tónlist. 
Tími: 15.00-16.00.

Föstudagurinn 31. júlí

Hagsmunasamtök heimilanna -Samtökin, tillögur 
þeirra og helstu baráttumál verða kynnt.
Tími: 13.00-14.00.



27. JÚLÍ 2009

Fasteignasalan Miklaborg er 
með til sölu einbýlishús við 
Urðarás í Garðabæ.

E inbýlishús við Urðarás 6 í 
Garðabæ hefur bæst á skrá 
hjá Fasteignasölunni Miklu-

borg. Húsið er samtals 221,6 fer-
metrar með sólstofu og tvöföldum 
bílskúr og býður upp á stækkunar-
möguleika. Garðurinn er gróinn, 

timburpallar eru við húsið og heit-
ur pottur á verönd. Frá húsi er gott 
útsýni til Bessastaða, út á Gróttu 
og til Reykjavíkur.

Eign skiptist með eftirfarandi 
hætti. Komið er inn í flísalagða 
forstofu. Við tekur flísalagt hol. 
Herbergi eru þrjú, öll parketlögð 
og eitt með stórum skápum. Bað-
herbergi er flísalagt, með bað-
kari, sturtu, innréttingu og upp-
hengdu salerni. Þvottahús er flísa-

lagt og með vinnuborði. Þaðan er 
innangengt í bílskúr sem er með 
geymsluloft að hluta. Útgangur er 
á steyptan pall með heitum potti. 
Stofur eru samliggjandi og með 
parketlagt gólf. Þar er aukin loft-
hæð. Útgengt er í sólstofu, sem er 
upphituð og með flísalögðu gólfi. 
Frá stofu er einnig útgangur út í 
garð. Eldhús er með flísalagt gólf 
og vandaðri innréttingu.

Getur losnað fljótlega.

Sólstofa og heitur pottur
Timburpallar eru við húsið og heitur pottur á verönd. MYND/ÓHR MYNDIR 

fasteignir 

Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.

Til sölu mjög falleg og áhugaverð jörð í Strandasýslu
Um er að ræða c.a. 1.100 hektara jörð stutt frá Hólmavík. Jörðin er
gamalt höfuðból. Ræktuð tún jarðarinnar eru ca 35 ha. Jörðin á hlut
í veiðirétti í tveim ám og hafa verið seld veiðileyfi í árnar. Góður húsa-
kostur er á jörðinni, íbúðarhús byggt 1981 á tveim hæðum ca 200
fm og eldra íbúðarhús 188 fm. Fjárhús sem rúmar 520 fjár, 200 fm
flatgryfja byggð 1979 og hesthús fyrir 3 – 4 hross. 

Hér er um að ræða verðmætan möguleika fyrir réttan aðila.
Upplýsingar í síma 896 2822 

Jörð í StrandasýsluJörð í Strandasýslu
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Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is



Stórglæsilegar og vel hannaðar 3ja herb. íbúðir á frábærum stað á Arnarneshæðinni. 
Í íbúðunum eru stór og björt rými. Svefnherbergi eru með innbyggðum 
fataherbergjum og mörg með sér baðherbergjum. Sannkallaðar hjónasvítur. 
Góð gestaherbergi og rúmgóðar stofur með sambyggðu eldhúsi á móti suðri. 

Hafi ð samband við sölumenn og bókið skoðun. 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:00 - 18:30

Nýjar stórglæsilegar og vel hannaðar íbúðir á frábærum stað á Arnarneshæðinni. Í íbúð-
unum eru stór og björt rými. Húsin er aðeins tveggja hæða en þó með lyftu. Undir þeim 
er vel hönnuð og lokuð bílageymsla. Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna að mestu en þó 
eru gólf anddyris, bað- og þvottaherb., fl ísalögð. Fallegar viðarinnréttingar og innihurðir í 
stíl. Hafi ð samband við sölumenn okkar! V. 26,9 - 34,9 m. 8188

   Seinakur - nýjar fullbúnar íbúðir. Til afhendingar fl jótlega !  

Mjög góð 4ra herb. endaíb. á 2. hæð í vönduðu velstaðsettu litlu fjölb. ásamt stæði í 
bílskýli. Sérþvottahús. Parket. Þrjú svefnherb. Svalir. Frábær staðsetning. Laus fl jótlega.  
V. 30,0 m. 4828

   Tjarnarmýri - m. bílskýli - laus fl jótlega. 

Góð 5 herbergja íbúð á 3.hæð (efstu) í 
góðu velstaðsettu húsi í Austurborginni. 
4 svefnherb. Parket. Góðar svalir. Endurn. 
ofnar og ofnalagnir.  V. 25,5 m. 4894

   Rauðalækur - efsta hæð - 4 svefnherb.

Glæsileg útsýnishæð á fjórðu og efstu hæð 
í fallegu húsi við Skólavörðustíginn. Eignin 
er skráð 155,6 fm en þar af er íbúðin sjálf 
98 fm, íbúðarherbergi á hæðinni 16 fm og 
útsýnissólskáli yfi r hæðinni 37 fm. Íbúðin 
hefur verið mikið endurnýjuð. V. 33,0 m. 
4889

   Skólavörðustígur- Útsýnishæð

Vandað 265,3 fm parhús á mjög góðum 
stað á Seltjarnarnesi. Glæsileg afgirt timb-
urverönd og heitur pottur . Húsið skiptist 
m.a. í 4-5 svefnherbergi, þrjár stofur, arinn. 
Endurnýjuð baðherb. Sérhönnuð lýsing.  
Hiti í gólfum. Góður bílskúr m. millilofti.  V. 
69,0 m. 4847

   Eiðismýri - glæsilegt parhús.

Kvíslartunga 10- Einstök staðsetning. 
*LÆKKAÐ VERÐ*  Mjög glæsilegt 285 
fm einbýlishús í byggingu, á einni hæð 
á frábærum stað við Kvíslartungu 10 í 
Mosfellsbæ. Húsið stendur 943,7 fm lóð 
í  útjaðri byggðar. Húsið er teiknað af  
Teiknistofu Arkitekta Gylfa Guðjónssonar 
og félaga ehf.  V. 37,9 m. 4208

  Einbýli

Langholtsvegur- Einbýli í rótgrónu 
hverfi  Fallegt 182,4 fm steinsteypt 
einbýlishús með fallegum garði. Húsið er 
á tveimur hæðum og hefur töluvert verið 
endurnýjað.  V. 39,5 m. 4870 

Gnitakór Kópavogur - glæsilegt einbýl-
ishús Fallegt og vel byggt 300 fm einbýli 
á fallegum útsýnisstað. Húsið er nánast 
fullbúið að inan og hefur verið innréttað á 
smekklegan og glæsilegan hátt. Í húsinu 
eru 5 svefnherbergi. V. 75 millj. 4710 

Bæjartún - einbýli á einni hæð, gott 
verð. Mjög gott og vel skipulgt einbýli á 
mjög góðum stað í Kópavogi. Húsið er 
131,6 fm auk 37,2 fm bílskúrs samtals 
168,8 fm.  Suður garður með heitum 
potti, góðir pallar í garði. Mjög góð eign á 
mjög barnvænum stað, stutt í leikskóla og 
Grunnskóla  V. 45,0 m. 4449 

Austurbrún - Neðri sérhæð - gott verð. 
Glæsileg 182,1 fm neðri  sérhæð ásamt 
innbyggðum bílskúr í fallegu húsi á 
eftirsóttum stað. Hæðin skiptist þannig:  
tvær stofur, fjögur herbergi, eldhús, tvö 
baðherbergi, þvottahús, vinnuherbergi 
og forstofa.  Tvær sér geymslur fylgja í 
kjallara. Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð 
á síðustu tveimur árum m.a innrétting-
ar, baðherbergi, eldhús, gólfefni og fl . Í 
íbúðinni eru fjögur góð svefnherbergi.  
39,9 m. 4844

Sogavegur - nýtt parhús. Gott tækifæri. 
Nýtt 121,9 fm parhús (bæði húsin til 
sölu) ásamt stæði í opnu bílskýli. Húsin 
afh. í núverandi ásigkomulagi. þ.er tæpl. 
tilb. til innréttinga og nær fullb. að utan 
m. grófjafnaðri lóð. Uppl. og teikningar á 
skrifstofu.  V. 24,0 m. 4865 

Álfaheiði Kópavogi - með bílskúr. Sér-
inng. Góð 4ra-5 herbergja íbúð á 1.hæð í 
klasahúsi ásamt bílskúr á frábærum stað í 
suðurhlíðum Kópavogs. 151,3 fm samtals 
m. bílskúr.  Mjög góður útsýnisstaður.  
V. 30,9 m. 4849 

  Hæðir

  Raðhús

Foldarsmári - neðri sérhæð Glæsileg 
149,7 fm neðri sérhæð með sérinngang 
ásamt sérstæðum bílskúr í smárahverfi  
Kópavogs. Aðkoma að húsinu er mjög góð 
og er þar stórt upphitað bílaplan. Garður 
í góðri rækt og sér timburverönd fylgir 
hæðinni. V. 39,9 m. 4721 

Fálkagata - mjög góð mikið endurnýjuð. 
Mjög góð velskipulögð 3ja - 4ra herbergja 
íbúð á jarðh. í góðu 3ja hæða húsi í 
Vesturbæ Reykjavíkur. Íb. er 91,3 fm. Sér-
þvottahús og sérgeymsla innan íbúðar(má 
nýta sem herb.) Nýl. glæsilegt sérhannað 
eldhús. Góð gólfefni. Útgengið úr stofu í 
góðan suðurgarð. V. 21,9 m. 4883 

  4ra-6 herbergja

Laugarnesvegur - 4-5 herb. Góð kaup 
Mikið endurnýjuð ca 115 fm íb. á 2.h. í 
góðu húsi í Austurborginni. 3 svefnherb. 
tvær stofur. Nýl. eldhús og fl . Eign á mjög 
góðu verði ! V. 23,5 m. 4887 

Trönuhjalli - 4ra mjög gott verð Falleg 
4ra herbergja íbúð á efstu hæð í góðu 
velstaðsettu húsi í suðurhlíðum Kópavogs. 
3 góð svefnherb. Parket. Mikið endurnýjuð 
íbúð. Flott útsýni.  V. 22,5 m. 4867 

Gvendargeisli - m. bílskýli. Laus fl jótl. 
Góð 4ra herb. 118 fm íbúð á 3.hæð 
(efstu) í nýlegu fjölbýli í Grafarholti. Íbúð-
inni fylgir stæði í bílageymslu. Sérinngang-
ur. Sérþvottahús. Þrjú svefnherb. Geymsla 
innan íb. Fallegt útsýni. Íb. getur losnað 
fl jótlega.  V. 25,9 m. 4880 

Kaplaskjólsvegur - Laus strax Falleg 
og velstaðsett 108 fm  íbúð á 1. hæð 
með auka herbergi í kjallara á þessum 
vinsæla stað. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, 
tvö svefnherbergi, baðherbergi, stofu og 
borðstofu ( auðvelt er að breyta borðstofu 
í herbergi). Í kjallara fylgir sér íbúðarher-
bergi með aðgangi að snyrtingu.  
V. 23,0 m. 4838

Dalsel- 7 herbergja- mikið endurnýjuð 
Góð 162,8 fm í búð á samt stæði í lokaðri 
bílageymslu sem er skráð 31,3 fm. Íbúðin 
er á tveimur hæðum og var endurnýjuð 
fyrir ca 3 árum að sögn eiganda. Húsið og 
garður eru í mjög góðu standi og fengu 
viðurkenningu frá umhverfi sráði Breið-
holts árið 2008. V. 34 m. 4834 

Karfavogur- 4ra á mjög góðu verði 75,2 
fm endaíbúð með sérinngang í kjallara 
ásamt sameign. Íbúðin skiptist í forstofu, 
hol, baðherbergi, eldhús, þrjú svefnher-
bergi og stofu. Einnig er sameiginlegt 
þurrkherbergi og geymsla. Íbúðin gæti 
losnað fl jótlega. Einstaklega góð staðsetn-
ing  og mjög gott verð. V. 17,8 m. 4659 

Úthlíð - Glæsileg íbúð. Glæsileg 3ja 
herbergja risíbúð með einstaklega fallegu 
útsýni við Úthlíð í Reykjavík. Íbúðin er 
skráð 69,6 fm en samkvæmt nýjum 
samþykktum eignaskiptasamningi sem 
hefur ekki verið þinglýst er íbúðin 77,3 fm. 
V. 23,5 m. 4873 

  3ja herbergja

Háteigsvegur ný falleg 3ja herb. - laus 
strax. Nýtt á sölu ca 85 fm 3ja herb. 
íb. á jarðhæð í þessu nær algjörlega 
endurnýjaða húsi á mjög góðum stað í 
miðbæ Reykjavíkur. Sérinngangur. Góðar 
innréttingar. Parket og fl ísar. Sérþvottahús. 
Gott verð.  V. 17,5 m. 4864 

Nóatún - gott skipulag -gott verð. Mjög 
góð og vel skipulögð mikið uppgerð 4ra 
herbergja 82,2 fm íbúð á 1. hæð. Íbúðin 
skiptist í hol, eldhús, baðherbergi, tvær 
stofur og tvö svefnherbergi. 
 V. 19,9 m. 7320

 Skipholt - 1.hæð - laus fl jótlega Falleg 
talsvert endurnýjuð 3ja herb. íbúð á 
1.hæð í vel staðsettu húsi. Parket. Endurn. 
eldhús, bað, gólfefni og fl . Áhv. ca 9,5 m. 
Verð 19,0 millj.  V. 19,0 m. 4848 

Skeljagrandi- góð íbúð. Góð 56,2 fm 
íbúð með sérinngang af svölum. Íbúðin 
er skráð 56,2 fm og stæði í lokuðum 
bílakjallara 30,9 fm. Ca 8 fm geymsla fylgir 
íbúðinni sem er óskráð hjá fasteignaskrá 
ríkisins og því ekki innifalin í fermetratölu 
íbúðar eins og venja er. V. 16,5 m. 4871

  2ja herbergja

 Hagamelur - Laus strax Góð 2ja 
herbergja íbúð á annarri  hæð í vesturbæ 
Reykjavíkur. Íbúðin er skráð 44,4 fm 
á hæðinni en geymslan á jarðhæð er 
óskráð. V. 12,9 m. 4835

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

   Maltakur 7-9 - örfáar íbúðir óseldar  !

Austurberg -  einstakt útsyni Góð 74,6 
fm 2ja til 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð 
með einstaklega góðu útsýni. Íbúðin 
skiptist í forstofu, svefnherbergi, gang, 
geymslu innan íbúðar með glugga sem 
getur nýst sem barnaherbergi, eldhús, 
baðherbergi og stofu. Góðar suður svalir.  
V. 15,9 m. 4863
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Miðleiti. 2ja herb.
Góð 81,9 fm íbúð á 3. hæð í þessu 
eftirsótta lyftuhúsi fyrir 55 ára og eldri. 
Stórar og skjólgóðar fl ísalagðar svalit til 
suðurs.búðinni fylgir sér stæði í upphitaðri 
bílageymslu, hlutdeild í matsal, leikfi misal, 
gufubaði o.fl . Verð 31,9 millj.

SÖLUAÐILAR FYRIR 101 SKUGGAHVERFI.
FULLBÚNAR GLÆSIÍBÚÐIR Í HJARTA 

BORGARINNAR

Efstaleiti. Útsýnisíbúð.
Glæsileg 145 fm útsýnisíbúð á 4. hæð í 
þessu eftirsótta húsi. Stórar og glæsilegar 
stofur með sólskála útaf, 2 góð herbergi, 
rúmgott eldhús og marmaralagt bað-
herfbergi. Mikils útsýnis nýtur af svölum. 
Sér geymsla og sér stæði í bílageymslu. 
Mikil sameign m.a. sundlaug, gufubað o.fl . 
Laus fl jótlega. Verðtilboð

Fellsmúli 2-  3ja herb. íbúð á 2. hæð
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG, FRÁ KL. 17-18.
Góð 89,0 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð auk 4,9 fm geymslu í kjallara miðsvæðis í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í hol, rúmgóða stofu með útgangi á suðursvalir, 2 herbergi, eldhús og 
baðherbergi. Húsið er steniklætt að utan og bílaplan nýlega endurnýjað. Verð 17,5 millj.

ÍBÚÐIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX.
OPIÐ HÚS FRÁ KL. 17-18. ÍBÚÐ 0201.

VERIÐ VELKOMIN.

Brekkusmári-Kópavogi.
206,9 fm raðhús að meðt. 32 fm  bílskúr. Stofur með aukinni lofthæð og útg. á stórar 
fl ísalagðar svalir, bókastofa, eldhús með eldunareyju og stórum borðkrók, sjónvarpshol og 
3 svefnherbergi. Glæsileg lóð með timburverönd til suðurs. Hiti í stéttum fyrir framan hús. 
Vel staðsett eign á útsýnisstað. Skipti á einni eða tveimur íbúðum koma til greina. 

Kambasel.
195,6 fm raðhús á þremur hæðum auk 23,1 fm bílskúrs. Húsið er vel skipulagt og skiptist 
m.a. í 5 svefnherbergi, nýlega endurnýjað baðherbergi, stórar samliggjandi stofur, rúmgott 
eldhús og sjónvarpshol í risi.  Suðursvalir og stór verönd til suðurs. Hús nýlega málað að 
utan. Stutt í skóla og leikskóla.  ÖLL SKIPTI KOMA TIL GREINA. Verð 45,9 millj.

Álfatún-Kópavogi. 
4ra- 5  herb. m. bílskúr.
Glæsileg 100,7 fm útsýnisíbúð á efstu 
hæð auk 25,8 fm bílskúrs. Íbúðin 
er mikið endurnýjuð m.a. gólfefni, 
innrétting og tæki í eldhúsi, baðher-
bergi, rafl agnir o.fl . Rúmgóð og björt 
stofa með útgangi á  skjólgóðar svalir 
til suðurs, eldhús/borðstofa í einu 
rými og 3 góð herbergi. Sameiginlegt 
þvottaherbergi á hæðinni. Verð 
25,5 millj.

Vesturgata. 3ja herb.
Rúmgóð og björt 62,5 fm útsýnisíbúð 
á efstu hæð auk 12,1 fm geymslu á 
jarðhæð. Stórt alrými með eldhúsi og 
stofu. Stórar suðursvalir. Sérsmíðaðar 
innréttingar í eldhúsi. Arinn. Áhv. 
hagst. lán. Verð 25,9 millj.

Framnesvegur. 3ja herb.
Falleg 84,5 fm íbúð á 3. hæð, efstu, 
í 5 íbúða steinhúsi. Góðar svalir í 
suðaustur út af stofu. Fallegt útsýni úr 
herbergjum. Sameign nýlega tekin í 
gegn. Sér bílastæði og stór garður 
fylgir eigninni. SKIPTI Á STÆRRI 
EIGN KOMA TIL GREINA. 

Sóleyjargata. Efri hæð 
og ris.
Efri hæð og ris í tvíbýlishúsi á þes-
sum eftirsótta stað í  miðborginni. Á 
hæðinni eru m.a. þrjár samliggjandi 
stofur, eldhús og gesta snyrting. Í risi 
eru 3-4 herbergi og baðherbergi auk 
geymsluriss. Svalir út af borðstofu í 
suður. Gott útsýni er úr risinu m.a. 
yfi r háskólasvæðið. Falleg ræktuð lóð 
með háum trjám. Laus til afhend-
ingar strax.

ÖGURÁS – Garðabæ. Endaraðhús með bílskúr.
Glæsilegt og vandað 200,4 fm endaraðhús. Aukin lofthæð er nánast í öllu húsinu. Samlig-
gjandi borð- og setustofa með útgangi á stóra verönd til suðvesturs með skjólveggjum. Stórt 
eldhús opið við stofu með eyju, hvíttuð eik og granít. 3-4 svefnherbergi. Hjónaherbergi með 
fataherbergi og fataskápar í herbergjum. Baðherbergi með baðkari, sturtu og glugga. Á efri 
hæð er rými sem gæti nýst sem fjölskyldurými eða svefnherbergi. Vandað parket og fl ísar á 
gólfum. Vandaðar innréttingar og tæki í eldhúsi og á baði. Innangengt í fl ísalagðan bílskúr úr 
þvottaherbergi. Hiti er í gólfum í forstofu, þvottaherbergi og baðherbergi. Hiti er í innkeyrslu 
og stéttum fyrir framan húsið. Verð 62,9 millj.

17 júní torg-Sjálandi Garðabæ
Glæsilegt 66 íbúða fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ, ætlaðar fólki 50 ára og eldri. Um er að 
ræða 2ja og 3ja herb. íbúðir frá um 74,0 fm upp í um 131,0 fm.  Bílageymsla fylgir fl estum 
íbúðum. Vandaðar innréttingar frá Brúnás og vönduð tæki. Húsið er klætt að utan að mestu 
með litaðri álklæðningu. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikn. og 
nánari uppl. á skrifstofu. 

Lundur-Kópavogi. 3ja 
og 4ra herb. íbúðir.
Glæsilegar 118-160 fm 2ja, 3ja og 4ra 
herb. íbúðir í vönduðum lyftuhúsum. 
Vandaðar innréttingar frá Brúnás, 
tæki í eldhúsum frá AEG. Gólfhiti. 
Fataherbergi innaf hjónaherbergi. 
Stæði í bílgeymslu. Húsin er klædd að 
utan með álklæðningu og Sedrusviði. 
Byggingaraðili er Byggingarfél. Gylfa                          
og Gunnars. Verðtilboð. 

Klapparstígur- Til leigu.
Til leigu 130,6 fm verslunar-/þjónustu-
/sýningarhúsnæði á götuhæð og í 
kjallara við Klapparstíg. Húsnæðið 
hefur allt verið endurnýjað. Stórir 
gluggar og góð lofthæð.Nánari uppl. 
á skrifstofu.

Skúlagata - til leigu.
Til leigu glæsilegar skrifstofuhæðir 
í nýlegu lyftuhúsi á frábærum 
útsýnisstað í miðborginni. Um er að 
ræða hálfa 2. hæð, alla 3. hæð og alla 
4. hæð hússins, samtals 1.132 fm að 
stærð.  Á 2. hæð er sameiginleg mót-
taka, 4 afstúkaðar skrifstofur og opið 
vinnurými. Á 3. hæð eru 9 afstúkaðar 
skrifstofur, móttaka, fundarherbergi 
og opin vinnurými. Á 4. hæð er stór 
salur með mikilli lofthæð sem nýttur 
hefur verið sem fundarsalur og 
mötuneyti með eldhúsi. Eignin getur 
leigst í heilu lagi eða hlutum.

Álfheimar. 5 herb.
Falleg íbúð á efstu hæð með rislofti í góðu 
fjölbýli við opið svæði í Laugardalnum. 5 
svefnherbergi. Þvottaaðst. í íbúð. Eignin er í 
útleigu. Hagst. áhv. lán. Verð 26,9 millj.

Ljósheimar. 4ra herb.
Góð 94,6 fm íbúð á 1. hæð auk 4,7 fm 
geymslu í kj. Rúmgóð stofa og 2 herbergi. 
Þvottaherb. innan íbúðar. Svalir í vestur. Sér 
inngangur af svölum. Verð 21,5 millj.

Kleppsvegur. 2ja herb.
Mikið endurnýjuð 64,3 fm útsýnisíbúð á 
efstu hæð að meðt. sér geymslu. Eldhús 
er nýendurnýjað, björt stofa og rúmgott 
svefnherb. Svalir til suðausturs. 
Laus strax. Mikið útsýni yfi r borgina og 
til fjalla. Verð 17,5 millj

Laugateigur. 4ra herb.
4ra herb. risíbúð í góðu þríbýlishúsi við 
Laugateig. Íbúðin skiptist í anddyri, 3 
svefnherbergi, samliggjandi stofur. eldhús og 
baðherbergi. Svalir út at stofu. Laus til afh. við 
kaupsamn. Verð 16,5 millj.

Melalind-Kópavogi. 2ja 
herb.
Mjög góð 98,6 fm íbúð á jarðhæð með 
verönd til suðvestur. Svefnherbergi með 
góðu skápaplássi. Þvottaaðstaða á baðher-
bergi og sér geymsla innan íbúðar. Skóli og 
öll þjónusta í göngufæri. Verð 23,9 millj.

Frostafold. 3ja herb.
Góð 80,5 fm íbúð á efstu hæð, 3. hæð, í litlu 
fjölbýli í Grafarvogi. Björt stofa með útgengi á 
suðursvalir. Þvottaaðstaða og geymsla innan 
íbúðar. Einnig risloft yfi r hluta íbúðar.Verð 
19,5 millj.

Grundarstígur. 3ja herb.
Glæsileg 94,2 fm íbúð á 2. hæð í þríbýlishúsi 
í Þingholtunum. Íbúðin er mikið endurnýjuð 
m.a. eldhús, baðherbergi, rafl agnir, ofnar og 
gluggar að hluta. Mikil lofthæð og fallegir 
gifslistar og rósettur í loftum. Sameiginlegur 
garður með timburverönd. Verð 29,9 millj.

Vallarás. 2ja herb.
57,5 fm íbúð á 2. hæð í góðu steiniklæddu 
lyftuhúsi. Góðar suðursvalir. Útsýni. Merkt 
bílastæði. Laus til afh. strax. Áhv. hagstætt 
lán. Verð 13,5 millj.

Mánagata. 2ja herb.
Endurnýjuð 56 fm íbúð á 1. hæð þ.m.t. 2,3 
fm sér geymsla. Góð stofa og rúmgott her-
bergi með góðu skápaplássi. Fallegur afgirtur 
garður.  Hagst. áhv. lán. Verð 16,8 millj.

Mávahlíð. 2ja herb.
Vel staðsett 37,5 fm íbúð m. sérinng. í 
Hlíðunum. Íbúðin er afar vel skipulögð og 
skiptist í forstofu, stofu, eldhúskrók, svefnkrók 
og baðherbergi. Sameign til fyrirmyndar. Verð 
12,9 millj.

MIÐBRAUT – SELTJARNARNES. 
ENDURNÝJUÐ EFRI SÉRHÆÐ.
Glæsileg 139,7 fm. sérhæð með 58,2 fm. 
tvöföldum jeppabílskúr. Rúmgott eldhús með 
nýjum fallegum innréttingum úr ljósri eik með 
fl ísum á milli skápa. Samliggjandi parketlagðar 
rúmgóðar og bjartar stofur með frábæru útsýni 
að Snæfellsjökli, Reykjanesi og yfi r sjóinn.  Útaf 
stofum eru stórar fl ísalagðar svalir til suðurs og 
vesturs. Rúmgott parketlagt hjónaherbergi með 
fataskápum og útgangi á svalir.  Tvö parketlögð 
barnaherbergi. Baðherbergið er rúmgott með 
gluggum, vönduðum tækjum, innréttingum og 
stórum fl ísalögðum sturtuklefa. Parket og fl ísar 
á gólfum. Geymsla í kjallara. Húsið að utan er 
í góðu ásigkomulagi, málað árið 2008 og lóðin 
er mjög falleg og ræktuð.  Stór sameiginleg og 
skjólgóð verönd er á lóð. Verð 45,9 millj. Skútuvogur - til leigu.

Til leigu 175 fm vörugeymsla á 
götuhæð með góðri aðkomu og 
innkeyrslu. Er í dag innréttað sem 
skrifstofuhúsnæði, 3 rúmgóðir 
salir, kaffi aðstaða, tækjaherbergi og 
salserni. Góð staðsetning og  næg 
bílastæði. Laust til afhendingar 
strax. 

ELDRI BORGARAR

Dalsbyggð-Garðabæ.
Vel staðsett og vel skipulagt u.þ.b. 320 fm einbýilshús á tveimur hæðum með 
aukaíbúð í hluta neðri hæðar. Eignin skiptist m.a. í rúmgóðar stofur, eldhús, sjónvarp-
shol, 3-4 herbergi og 2 baðherbergi auk séríbúðar. Útsýni til sjávar úr stofum. Skjólgóð 
verönd. Tvöfaldur bílskúr. SKIPTI MÖGULEG Á 110-140 FM ÍBÚÐ. Verð 79,0 millj.

Skólabraut- Seltj. 2ja herb.
Glæsileg 2ja herb. 74,2 fm íbúð á efstu hæð 
(3. hæð) í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri auk 
4,6 fm sér geymslu á hæðinni. Af svölum 
og úr stofu er fallegt útsýni yfi r borgina, 
út á sjóinn og að Reykjanesi. Í húsinu er 
rekin þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara af 
Seltjarnarnesbæ. Laus til afh. strax. Verð 
22,9 millj.

Boðahlein-Garðabæ.
84,5 fm parhús fyrir eldri borgara á 
frábærum útsýnisstað við hraunið auk 22,0 
fm bílskúrs.Björt stofa með útg. í nýjan 
sólskála og þaðan á verönd. Óhindrað útsýni 
yfi r hraunið og til sjávar. Hús nýmálað að 
utan. Verð 30,0 millj.

EINBÝLISHÚS Í FOSSVOGI.
GLÆSILEGT U.Þ.B. 400 FM. EINBÝLISHÚS NEÐST Í FOSSVOGINUM. 
HÚSIÐ HEFUR VERIÐ MIKIÐ ENDURNÝJAÐ NÝLEGA OG ER Í AFAR 

GÓÐU ÁSTANDI. 

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR GUÐMUNDUR 
TH. JÓNSSON LÖGG. FASTEIGNASALI.



44 mm bjálki

GESTAHÚS 15m²

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

Vel valið fyrir húsið þitt

Völundarhús.is  hafa til sölu glæsileg gesta- og garðhús sem eru enn sterkbyggðari en áður. 

Þetta eru bjálkahús frá 34 mm að þykkt og koma með tvöfaldri vatnslæsingu. 

Sumartilboð á barnahúsum kr. 139.900,- /frí heimsending hvert á land sem er.

www.volundarhus.is 34 mm bjálki

GARÐHÚS 4,7-9,7m² BARNAHÚS 2,1m²

45 mm bjálki GESTAHÚS 21m²

VINSÆLU GESTAHÚSIN OG

GARÐHÚSIN ERU KOMIN AFTUR
Takmarkað magn – t r yggðu þér eintak.
Einnig úr vals  pal laefni  á hagstæðu verði .

28 mm bjálki

Pallaefni á
hagstæðu verði
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Okkur vantar bíla á staðinn. Mikil og 
góð sala. Við leitum að rétta bílnum 
fyrir þig. Opið virka daga 10-18:30 
Laugardaga 11-16. Ein elsta bílasalan. 
St.1974. Bílamarkaðurinn, Smiðjuvegi 
Kópavogi. S. 567 1800. www.bbv.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

Fiat LMC Liberty 2,8 2002 ek. 53,000 
Marcisa hjólagr. Ofl. Verð 4,680,000. 
Vantar bíla og vagna. www. bilas.is.

M. Benz Sprinter 313 LMC Liberty 2001 
ek. 5,000 ssk. glæsilegur bill með öllu 
Verð. 6,000,000 Vantar bíla og vagna. 
www. bilas.is.

Fiat Dukato Blu Camp 2006 ek. 11.000 
Reiðhjólagrind ofl. Verð 6.700.000. 
Vantar bíla og vagna. www. bilas.is.

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 

Akranes
Sími: 431 2622

www.bilas

KTM 400 EXC Factory á hvítum númer-
um 2007 ekið aðeins 2 tíma! nýtt hjól. 
Verð 800þús.

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

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

MMC PAJERO GLS 33“,árg.05/2004, 
ek.79þús.km., sjálfsk, leður, lúga, stig-
bretti, 33“ dekk en breyttu fyrir 35“, 
Einn með öllu!!! Ásett verð 3990þús.
kr!!!

Valiant Vanguard 5,7. Mercury 115 ELPT-
OPTIMAX direct injection, árg. 2008, 
eins og nýr!, Með hörðum kjöl, Notkun 
um 50tímar, Verð aðeins 3990þús.kr!!

Tabbert Puccini 550 DV 2,5, árg. 2007, 
2 gler rafgeymar, Sólarsellur, 2 gaskútar, 
kúlugrill og fl. Stgr.verð 3800þús.kr. 
Verð með Efnarafal er 4500þús.kr.

Hobby 720 UKFE Exclusive, árg. 2006, 
Ísskápur, Kalt vatn, WC, sturta, Sólarsella 
, Markísa, ALDE HITAKERFI, gólfhiti og fl. 
Verð 3600þús.kr. Sjón er sögu ríkari!!

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

Citroen c3 til sölu ár.05 e.36þús.km 
sjálsk. rafmagn í rúðum. hiti í sæt-
um,bakkskynjarar ofl. fæst á yfirtöku á 
láni ca.1200þús S:6631601

Econoline 38“ 4x4. Árg 1990 fullbúinn 
húsbíll. Verð 2,3 miljónir. Skoða enginn 
skipti. Uppl. í s. 894 1126.

MazdaRX8,árg.2003,vetrad á felg.tilboð/
ATH skipti á húsbíl.hulda s:8623310

Vel með farinn Hyunday Tuscon 2005 
- V6 sjálfsk. Ek. 50 þ. Ný dekk, nýjar 
bremsur. Tilbverð 1750 þús. Uppl í s. 
693-8060

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.

 250-499 þús.

Rauður Ford Explorer Executive árg. 98. 
Tveir eigendur. Bensín ekinn aðeins 
113þ km. Verðhugmynd 370.000 
kr. engin skipti. Ekkert áhvílandi. 
Upplýsingar í síma 693 3614.

Cherokee, árg. ‘97 ek. 173 þús. km. Til 
sölu Grand Cherokee, skoðaður 2010, 
dráttarkúla, 2 eigendur, bíll í mjög 
góðu lagi, verð 400.000 kr. Uppl. í síma 
856 1147.

 500-999 þús.

Kjörinn pakki fyrir verslunarmannahelg-
ina Pajero árg 97’2,8dísel sjálfskiptur 
með topplúgu ný skoðaður verð 600 
þús, einnig tjaldvagn HOLIDAY CAMP 
árg 01 verð 350 þús uppl í síma : 
4536522 eða 8461288

 Bílar óskast

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

Óska eftir smábíl; Yaris, Almera eða 
samb.legt. Verðh.; 4-600þ. S. 862 
9523.

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

Vantar sparneytinn bíl, ekki eldri en 
7 ára, tiltölulega lítið ekinn. Tilbúin 
að staðgreiða allt að 500 þús. Hafið 
samband í 8991218 eftir kl. 11:00 og 
erobicsimnet.is.

 Jeppar

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

 Sendibílar

Toyota Hiace árg. ‘00 í mjög góðu 
standi. S. 562 6066 & 892 8654.

 Hópferðabílar

Til sölu M.Benz 817 Clubstar 24farþ. 
ekinn 425þ. árg.’96. Uppl. í s. 588 8660 
og 892 8672.

 Vörubílar

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

 Húsbílar

Til sölu Mitsubishi Rosa dísel ‘87, ek 
152 þús, í mjög góðu standi. Fullbúinn 
allskonar búnaði. Verð 1,5 millj. stgr. 
- Engin skipti, S. 845-5700

Ódýr húsbíll
Til sölu Ford Econline ‘87 4WD ssk. 
Skipti möguleg. S. 869 4152.

 Mótorhjól

Suzuki gsxr1000 árg.06 e.18þús.
km Fallegt hjól Fæst á yfirtöku á láni 
1140þús. S: 6631601

Til sölu Honda CBR.árg.1989.Lítur mjög 
vel út. kr. 300.000. Upplýs.860-9014.

 Hjólhýsi

Til sölu HOBBY 560KMFe kojuhús ‘07. 
Markísa,TV,DVD o.fl. aukahlutir. Verð 
2.890 þús. S. 822-1911

Til sölu LMC Munsterland hjólhýsi ‘06 
m/hjónarúm, ísskápur, eldavél, TV, sól-
arsella, miðstöð og WC. Mjög lítið 
notað og er sem nýtt. Verð 2,3 millj. 
staðgr. S. 896-9877

 Fellihýsi

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

Tilbúið fyrir verslunar-
mannahelgina

Til sölu Coleman Taos fellihýsi. Árg.’98. 
Fortjald, sólarsella, tempur dýnur og fl. 
Uppl. í s. 822 8179.

Palomino Yearling, 2000 árg, nýyfirfarið 
og skoðað, fortjald, 2 rafgeymar, lítið 
notað og vel með farið. Stgr. 800þ. 
Uppl. 896-6100.

Til sölu 2ja ára vel með farið palamono 
colt m. beisliskassa, sólarsellu og for-
tjaldi. V.1,5 m. Uppl. í s: 6969070

 Tjaldvagnar

Combi Camp árg. 2005 
og 2008

Erum með til sölu Combi Camp 
Venezia árgerð 2005 með eldhúsi, 
geymslukassa, fortjaldi og einangrun. 
Mjög góður vagn. Ásett verð 850.000,-. 
Eigum einnig til sölu Combi Camp 
Valley árgerð 2008 með fortjaldi og 
bremsubúnaði. Ásett verð 870.000;-. 
Upplýsingar hjá omarcombicamp.is og í 
síma 857 6467. Combi Camp Ísland.

Til sölu Caplet Concorde tjaldvagn, árg. 
‘07. Lítið notaður. Uppl. í S. 897 8481.

Er m/ góðan Combicamp árg. ‘90 til 
sölu. Uppl. í S. 820 8840 / 426 8840.

Danskur Monaco tjaldv, ‘99 árg. 310 
þús. m. öllum útilegubúnaði. Ný dekk. 
Skoð. S: 8997294.

 Bátar

Til sölu kraftmikill og skemmtilegur 6 
metra langur bátur með 220hö.Volvo 
Penta vél sem öll er ný yfirfarin af 
umboðinu. Uppl. í síma 898 1766.

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

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

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

Til sölu 4 stk. mjög góð nagladekk á 
felgum. Stærð 175/70 x 13. Verð 15 
þús. S. 772 5290.

 Varahlutir

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

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

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

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.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Auglýsingasími

– Mest lesið

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í

Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umðar fréttir fyrir um
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 Viðgerðir

 Veislusalir

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

 Veitingastaðir

Vinsamlegast pantið borð. Sérstakur 
staður á sérstökum stað. Hafið bláa 
útsýnis og veitingastaður við Ósa 
Ölfusár. www.hafidblaahafidblaa.is & 
483 1000.

 Hreingerningar

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

Tek að mér venjuleg heimilisþrif. Er 
vandvirk. Uppl. í s. 587 2084 & 690 
2084.

 Garðyrkja

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.

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

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

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og ein-
staklinga og klippingar og umhirðu á 
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

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

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

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

 Bókhald

Vantar þig aðstoð við bókhaldið eða 
launavinnslur? Áratuga reynsla. Sími. 
868-5999 / HECOinternet.is

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

 Fjármál

Greiðsluaðlögun, fjármálaráðgjöf, 
skattamál, stofnun fyrirtækja atozatoz.
is s. 588 4545.

 Bólstrun

Plexiform og bólstrun Sætum, innrét-
ingum, leður og plstrúður, í faratæki 
555 3344.

 Málarar

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

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

Þakmálun og öll almenn málning-
arvinna. Sérhæfum okkur í bröttum 
þökum. Rennur og múr. Áralöng 
reynsla. Uppl. í s. 849 1580 eða 772 
1420. fagurhushotmail.com.

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-
um og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

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.

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

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

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

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

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

 Tölvur

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

Tölvuviðgerðir og vírus-
hreinsanir

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

 Nudd

Nudd Nudd Nudd! Excellent whole 
body massage for you!S.8227301

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

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

 Viðgerðir

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

Sláttuvéla og reiðhjóla-
þjónustan - enginn bið-

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

 Önnur þjónusta

 Til sölu

Second Hand verslunin 
Marilyn Monroe

Opið frá kl. 13 - 17.30 alla virka 
daga.

Úrval af notuðum og nýjum 
herra- og dömufatnaði á góðu 

verði.
Skór, töskur, slæður ofl.

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

866 9747.

Vinnupallar frá Plettac til sölu ca 290fm. 
Uppl. í S. 897 6655.

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

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

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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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

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

 Hljóðfæri

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

 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.

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 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.

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

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

 Verslun

Mikið úrval af saltkristal lömpum og 
soyakertum. ditto.is Smiðjuvegi 4. græn 
gata Kópavogi. Sími 517 8060 www.
ditto.is

 Heilsuvörur

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

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, osaismennt.
is

 Nudd

ALNUDD - TILBOÐ KR. 
3.500.-

Heilsunudd 45 mín. Kr. 3.500.- slökun-
arnudd,Svæðanudd, sjúkranudd, Ayur 
Veda, hunangsnudd, heitsteina- og jurt-
anudd, sogskálanudd, allskyns snyrting 
og fleira. Pantanir í S. 445 5000.

SJÚKRANUDD Einar Snorri Magnússon, 
löggiltur sjúkranuddari. Nýjaland 
Eiðistorgi. Sjúkranudd, slökunarnudd, 
bandvefsnudd, acupressure, periost 
meðferð, ofl.. Upplýsingar og tímapant-
anir í síma 6946790

Tantric Massage of 
Sacred touch

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

 Námskeið

 ENSKA fyrir BÖRN 
Level I: 4 weeks Md to Fr; 13-14:30,start: 
4/8. Level II: 4w Md to Frd18-19:30 st. 
4/8. Level III: 4w. Md to Fr10-11:30 st 
4/8. Level IV: 4 w. Md to Fr20-21:30; st: 
4/8. ENSKA f. börn: 2 vikur: 5-8 ára: Md-
Fös 10:00-11:00. 9-12 ára;11:15-12:15: 
4/8, 17/8. ANGIELSKI dla POLOKÓW: 
start 4/8: Level I: 4 weeks; Md to-Fr;18-
19:30, Level II: 19:45-21:15. Ármúli 
5, s.5881169. Fullorðinsfræðslan,www.
icetrans.is/ice

 Ökukennsla

www.aksturinn.is S. 694 
9515

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

 Húsgagnaviðgerðir

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

 Dýrahald

 Gisting

Costa Brava Playa de Aro ströndin. 
www.helenjonsson.ws www.starplus.
info Uppl. í s. 899 5863.

 Fyrir veiðimenn

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

Sjóstöng. Komdu og veiddu í soðið 
með okkur. Nýr bátur og allur búnaður 
til staðar. Förum frá Reykjavíkurhöfn 
alla daga. S:892-0099.

 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

ROOMS FOR/RENT W/FURNITURE IN 
108 RVK NEAR KRINGLA and in 111 
BREIÐHOLT 8973611

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

Meðleigjandi 101 miðborg í 4 herb. 
110fm. íbúð. Húsg. Öll þægindi. Uppl. 
s. 662 0993.

Stúdíóíbúð
Nýuppgerð 20 fm. stúdioíbúð, 
Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og inter-
net fylgir. Laus 1. ágúst. S. 663 5791.

Raðhús í Fossvogi, 4 herbergi og bíl-
skúr Leigist frá 1.september Fyrirspurnir 
sendist á brynja-thhotmail.com

 Húsnæði óskast

Reglusöm fjölskylda óskar eftir húsi/
íbúð í Hafnarfirði. Þarf að afhendast í 
ágúst og vera með a.m.k 4.svefniher-
bergjum. Vinsamlegast hafið samband í 
síma 664 5661 eða á netfang sphhafn-
arfjordur.is.

Par m/ 2 börn og hund, ó.e 4ra 
herb. íbúð, helst á jarðh. m/ bílskýli 
í Austurbæ RVK. Meðmæli. Uppl. í S. 
694 1828.

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

Fjölsk.fólk yfir þrítugt óskar eftir ódýrri 
íbúð til leigu, Uppl. í s.898-6343

 Sumarbústaðir

Til sölu nýlegt fullbúið sumarhús 
ca.100 m2 á mjög fallegum útsýnisstað 
í Úthlíð, Biskupstungum. Bústaðurinn 
er byggður árið 2007, á steyptri plötu, 
flísalagður með hita í gólfum. Tvö stór 
svefnherbergi og svefnloft, hitaveita, 
lítilsháttar frágangur eftir. Aðeins ca. 
klst. akstur frá Rvk. Bústaðurinn selst á 
kr. 17.5m stgr. Uppl. í s.861-0402 e-mail 
bygginternet.is

 Atvinnuhúsnæði

Frábær staðset. Til leigu 60m2 pláss á 
Malarhöfða hátt til lofts. S 896 6621

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

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

 Gisting

Vikugisting í glæsilegum hótelíbúðum 
í Hafnarfirði. Allur húsbúnaður, net-
tenging, sjónvarp, eldunar- og þvotta-
aðstaða, 2- 6 í íbúð, verð: 45-90 þús. á 
viku. Uppl. í síma 899 7004.

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

FRÁBÆRT VERÐ!
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Verð 950 dkr nóttin fyrir 
3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 891-
8612, +45 27111038, www.stracta.com 
eða annaliljastracta.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 samband 
við Siggu Birtu í s.585-8330 eða í gegn-
um tölvupóst siggabirtaposthusid.is

Vantar matreiðslumann/konu. Vantar 
kokk í vinnu á Geysir bistró-bar. 
Framtíðarstarf. Kokkavaktir. Verður að 
geta unnið undir álagi í ala carte. 
Reglusemi, stundvísi ásamt meðmæli. 
Upplýsingar veitir Birgir í síma 899 
7699.

Sandblástur-málun. Okkur vantar dug-
legan sandblásara til reynslu í einn 
mánuð. Framtíðarstarf fyrir réttan aðila. 
Guðni s. 896 6758 eða senda umsókn 
á fjarhagurfjarhagur.is

Starfskraft vantar á ferðaþjónustu býli 
á suðurlandi. Almenn heimilisstörf og 
vinna í veitingarhúsi. Húsnæði á staðn-
um. Uppl. í s. 894-0610

 Atvinna óskast

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

27 ára háskólanema vantar vinnu út 
ágúst. Er duglegur og ýmsu vanur. 
S:899-7477 aof1hi.is

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

Frábær ný upptaka
Ung kona fer í nudd til annarrar konu. 
Frásögnin er ákaflega næm og per-
sónuleg og seinasti hluti upptökunnar 
er svo „innilegur“ að það er unun á að 
hlýða. Sögur Rauða Torgsins, s. 905-
2002 og 535-9930, upptökunr. 8530.

Tilkynningar

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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CHARLOTTE CORDAY FÆDDIST 
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1768.

„Allir sannir þjóðernissinnar 
munu hittast á himnum.“

Marie-Anne Charlotte de Cor-
day d‘Armont var uppi í frönsku 

byltingunni. Árið 1793 var hún 
hálshöggvin fyrir þátt sinn í 

morðinu á Jean-Paul Marat sem 
var einn af mikilvægustu mönn-

um ógnarstjórnarinnar ásamt 
Danton og Robespierre.

MERKISATBURÐIR
1896 Fyrsti almenni lækna-

fundurinn hér á landi 
hefst í Reykjavík og 
stendur í fjóra daga.

1898 Holdsveikraspítalinn í 
Laugarnesi vígður með 
mikilli viðhöfn. Hann var 
gjöf til landstjórnarinn-
ar frá Oddfellowreglunni í 
Danmörku.

1903 Fyrsta kvikmyndasýning-
in í Reykjavík. Tveir Norð-
menn sýna lifandi ljós-
myndir í Iðnó.

1953 Kóreustríðinu lýkur með 
vopnahléi.

1955 Stærsta síld sem vitað er 
um í heiminum veiðist á 
Sléttugrunni.

1955 Hernámi bandamanna 
í Ástralíu lýkur en það 
hófst í maí 1945.

Í október árið 1920 var Kan-
adamaðurinn Frederick 
Banting að lesa eina af rit-
gerðum vísindamanns sem 
hafði skoðað virkni bris-
kirtilsins og fékk hugmynd.

Hugmynd Bantings var 
sú að efni frá briskirtlin-
um gæti læknað sykur-
sjúka. Banting fór til próf-
essorsins J.J.R. Macleod og 
kynnti hugmynd sína. Bant-
ing bað Macleod um að fá 
að nota rannsóknarstof-
ur hans til tilrauna. Macleod 
var fullur efasemda en féllst 
þó á það. Hann lét Banting 
einnig í té tíu hunda og tvo 
læknanema en hann not-

aðist einungis við nemann 
Charles Best.

Banting og Best kynntu 
rannsóknir sínar fyrir Mac-
leod. Macleod fann að rann-
sóknunum og lagði til að 
Banting og Best gerðu aftur 
tilraunir á fleiri hundum og 
með betri tækjum. Í kjöl-
far þeirra rannsókna var 
insúlínið prófað á mönn-
um. Gekk það ekki vel til 
að byrja með en var þróað 
þangað til þeir fengu já-
kvæðar niðurstöður.

Banting fékk Nóbelsverð-
laun fyrir uppgötvun sína 
árið 1923 og deildi verð-
laununum með Best.

ÞETTA GERÐIST:  27. JÚLÍ 1921

Hormónið insúlín uppgötvað

„Stemningin var alltaf mjög skemmti-
leg. Það klikkaði yfirleitt aldrei að fara 
á ball í Glaðheimum,“ segir Hanna 
Helgadóttir, formaður Kvenfélagsins 
Fjólu í Vogum á Vatnsleysuströnd. Ný-
lega var samkomuhúsið Glaðheimar 
í Vogum rifið en Hanna er uppalin í 
Vogunum og á margar minningar frá 
Glaðheimum.

„Fyrst þegar ég fór inn í Glað-
heima var ég fimm eða sex ára. Ég 
þekkti dóttur mannsins sem byggði 
húsið og við lékum okkur þarna inni 
í netahrúgum og drasli. Við fórum í 
mömmuleik í fatahenginu, hrærðum 
búðing og skemmtum okkur,“ segir 
Hanna en bætir við að þó hafi húsið 
verið byggt sem samkomuhús.

Hanna segir að í Glaðheimum hafi 
líka verið starfrækt bíó og fyrstu 
minningar hennar um Glaðheima 
tengjast einmitt starfsemi þess. 
„Fyrsta myndin sem ég sá þarna var 
Síðasti bærinn í dalnum. Glaðheim-
ar voru eina bíóið á staðnum og það 

brakaði og brast í því öllu. Karlinn var 
einhvers staðar uppi á hanabjálka að 
sýna myndirnar.“

Hanna segir Glaðheima tengjast 
böllunum í bænum sterkum böndum. 
„Á áramótaböll ungmennafélagsins 
í gamla daga máttu koma krakkarn-
ir sem urðu sextán ára á árinu sem 
var að hefjast. Þangað fór líka fullorð-
ið fólk og allir skemmtu sér saman,“ 
útskýrir hún en í Glaðheimum voru 
fleiri böll: „Haldin voru þorrablót, 
hjónaböll, og fullveldisfagnaðir. Þar 
vorum við í Ungmennafélaginu að 
leika leikrit og syngja í sönghópum 
en mikið var um æfingar.“

Aðspurð segir Hanna alltaf hafa 
verið gaman í Glaðheimum. „Glað-
heimar höfðu ákveðinn sjarma. Allir 
komu með pokann sinn á böllin því 
ekkert vín var selt. Auðvitað voru 
slagsmál eins og var oft á sveitaböll-
um.“ Hún minnist þess að meiri stemn-
ing hafi verið í kringum Glaðheima 
þegar bærinn var minni. „Þegar hér 

bjuggu fjögur til sex hundruð manns 
en nú eru hér tólf hundruð. Glaðheim-
ar hafa ekki tilfinningagildi fyrir 
yngri bæjarbúa. Allt er breytingum 
háð.“

Hanna segir mikla eftirsjá að Glað-
heimum. „Ég vinn í mötuneytinu í 
skólanum og við keyrum mat til leik-
skólans og þurftum þess vegna að 
fara fram hjá niðurrifinu og til baka 
aftur á hverjum degi. Ég var næstum 
því með tárin í augunum og sá húsið 
hrynja smátt og smátt. Við vorum flest 
öll alls ekki sátt við þetta.“

Vogar hafa þó eignast annað sam-
komuhús í stað Glaðheima í Stóru-
Vogaskóla. „Við kvenfélagskonur 
þurftum þó í fyrsta sinn í sögu kven-
félagsins að aflýsa þorrablóti vegna 
þess að fólk vildi ekki koma í þorra-
blót í skólanum. Það var hræðilegt,“ 
segir Hanna en bæjarbúar hafa nú 
tekið salinn í sátt og þar hafa verið 
haldin tvö þorrablót.

 martaf@frettabladid.is

HANNA HELGADÓTTIR:  FER EKKI Á BALL Í GLAÐHEIMUM OFTAR

GRÉT NIÐURRIF GLAÐHEIMA

LÉK SÉR Í NETAHRÚGUM Hanna segist hafa leikið sér, farið á kvik-
myndasýningar og böll í Glaðheimum.  MYND/ÚR EINKASAFNI

Okkar innilegustu þakkir færum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og hlýhug 
við andlát og útför elskulegrar eiginkonu 
minnar, móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

Jóhönnu Lárusdóttur
Hlíðarenda við Akureyri,

sérstakar þakkir til starfsfólks handlækninga- og 
öldrunarlækningadeildar Sjúkrahúss Akureyrar, einnig 
starfsfólki á dvalarheimilinu Hlíð fyrir kærleiksríka 
umönnun og vináttu.

Fyrir hönd aðstandenda
Baldur Halldórsson.

80 ára afmæli
Árni St. 

Hermannsson 
verður 80 ára á morgun 28. júlí. Tekur 

hann á móti ætting jum og vinum á 
afmælisdaginn í Gullsmára 9, 14. hæð.

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóð-
ir, amma, langamma og langalangamma,

Málfríður Rannveig Oktavía 
Einarsdóttir
frá Lækjarbakka, Tálknafirði,

verður jarðsungin frá Laugarneskirkju þriðjudaginn 
28. júlí kl. 15.00. Blóm og kransar afþakkaðir en þeim 
sem vilja minnast hennar er bent á minningarsjóð 
Hrafnistu, síma 585-9500.

                   Herbert Guðbrandsson
Olga Herbertsdóttir Ásgeir Kristinsson
Jón Herbertsson
Sævar Herbertsson Dagný Bjarkadóttir
Einar Herbertsson Freyja Benediktsdóttir
Ómar Herbertsson Margrét Hermannsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

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

Jón Baldursson
Tollvörður, Ásgarði 55, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 22. júlí. Útförin fer fram frá 
Bústaðakirkju miðvikudaginn 29. júlí kl. 13.00.

Baldur Jónsson
Freyr Jónsson
Hrund Guðmundsdóttir Börkur Eiríksson
Fura Barkardóttir
Gréta Jónsdóttir Vöggur Jónsson
Sigurður E. Baldursson
Þuríður E. Baldursdóttir Jóhann S. Erlendsson
Ingi Þ. Vöggsson.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og 
amma,

Ingunn Helga 
Hallgrímsdóttir
áður til heimilis í Sæborg Glerárhverfi,

lést á dvalarheimilinu Hlíð 21. júlí. Útför hennar fer 
fram frá Glerárkirkju föstudaginn 31. júlí kl. 13.30.

Hallgrímur Gísli Friðfinnsson Anna Lísa Jóhannesdóttir
Sóley Rannveig Friðfinnsdóttir
Skúli Friðfinnsson Margrét Anna Hjaltadóttir
Þórdís Friðfinnsdóttir Bergþór Ragnarsson
Brynja Friðfinnsdóttir Viðar Þorleifsson
Edda Friðfinnsdóttir  Guðjón Stefánsson
Hrönn Friðfinnsdóttir Þengill S. Stefánsson
Jóhannes B. Long
og ömmubörnin.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Anna Jónsdóttir 
áður til heimilis Krók 2, Ísafirði,

verður jarðsungin frá Kotstrandarkirkju þriðjudaginn 
28. júlí kl. 14.00.

Ólína Louise Lúðvíksdóttir                       
Ásdís Jóna Lúðvíksdóttir Helgi Leifsson
Hólmfríður Lúðvíksdóttir Björn Gísli Bragason
Kjartan Jón Lúðvíksson Anna Helga Sigurgeirsdóttir
Óli Pétur Lúðvíksson Sólveig Ingibergsdóttir 
barnabörn  og barnabarnabörn.

SJARMERANDI STAÐUR „Glaðheimar höfðu ákveðinn sjarma. Auðvitað 
voru slagsmál eins og oft á sveitaböllum,“ minnist Hanna.
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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

Með því að merkja 
sokka sína vill 
Bjarni reyna að 

kynnast mynstri í 
búferlaflutningum 
innan heimilisins.

Heldurðu að 
aðrir hunda-
eigendur geri 

hlutina 
svona?

Aðrir hunda-
eigendur eiga 
ekki Bjarna!

Hvað er 
þetta? Uppfinningin 

mín.

Þetta hindrar að 
þráðlausir símar séu 

færðir til.

Nú fer símtólið aldrei 
lengra frá símtækinu 
en sem nemur lengd 

þessarar snúru.

Þú gætir 
vafið upp 
á snúruna 
og kallað 

hana 
„síma-
snúru“.

Heyrðu, 
hvað 

veistu um 
umsóknir 
um einka-

leyfi?

Hvernig er að 
vinna Jóla á 
jólunum?

Hó. Hó.

Það er frábært Mjási! 
Jóli og ég höfum gert 

samning...

Hann fær 
smákökurnar 

og ég fæ 
mjólkina.

Frábært! Ég fékk 
Valentínusardags-

gjöf frá öllum í 
bekknum mínum!

Ömurlegt. Ég fékk 
Valentínusardags-

gjöf frá öllum í 
bekknum mínum.

Líka frá 
stelpun-

um.

Ó.

Ég held 
að ég sé 
að verða 
veikur!

Hvernig var í 
skólanum í dag 

Solla?

Hvernig var í 
skólanum í dag 

Hannes?

smyrja bílinn hjá Max1
Max1 verðdæmi á ódýrri smurþjónustu

Toyota Yaris 1,3   Olía, olíusía og vinna: 9.095 kr.
Nissan Almera 1,5   Olía, olíusía og vinna: 9.092 kr.
Mazda3 1,6   Olía, olíusía og vinna: 9.370 kr.
Ford Focus 1,6   Olía, olíusía og vinna: 9.688 kr.

Sparaðu, láttu

Smurþjónusta

Við erum góðir í að gera hlutina fljótt og vel og ódýrt – skoðaðu: www.max1.is

Reykjavík, sími 515 7190: Bíldshöfða 5a, 
Bíldshöfða 8, Jafnaseli 6, Knarrarvogi 2. 
Akureyri, sími 462 2700: Tryggvabraut 5.

Skoðaðu www.max1.is

Innifalið 2 lítrar af Max1 rúðuvökva

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Fyrir tæpum tveimur mánuðum flutti ég 
í nýja íbúð. Það gekk voðalega smurt 
fyrir sig, fyrir utan eitt. Eldhúsborð-

ið mitt var of stórt til þess að komast í 
heilu lagi inn um útidyrnar. Í góða veðrinu 
sem var þennan dag var ákveðið að geyma 
borðið bara fyrir utan og ráðast í að taka 
það í sundur daginn eftir. Það átti víst ekki 
að vera neitt vandamál. 

Daginn eftir upphófust vandræðin. Borð-
ið var nefnilega með glerplötu, og ég segi 
frá því vegna þess að á sunnudagsmorgni 
heyrði ég gríðarleg brothljóð fyrir utan 
íbúðina. Ég hélt að það hefði orðið árekst-
ur miðað við öll lætin en brá frekar mikið 
þegar ég sá að risastóra glerplatan hafði 
brotnað í að minnsta kosti tíu þúsund mola. 
Vandamál númer eitt, en vandræðin end-
uðu sko ekki eftir að glerbrotin höfðu verið 
hreinsuð. Þegar hafist var handa við að 
reyna að skrúfa borðið í sundur kom í ljós 

að aðeins of miklum kröftum hafði verið 
varið í að setja það saman, og skrúfurnar 
högguðust ekki. 

Síðustu átta vikur eða svo hefur svo 
borðið staðið úti og ýmislegt fólk og alls 
kyns græjur verið fengnar til að freista 
þess að redda málunum. Það hefur aldrei 
gengið. Fyrr en nú. Fyrir sameiginlega 
krafta og aðallega þrjósku mína og 
mömmu náðist sá merki áfangi loksins 
um helgina að koma borðinu í sundur, inn 
í íbúðina og saman aftur. Eina vandamál-
ið nú er að borðið fer svo í taugarnar á mér 
eftir öll vandræðin að ég get varla hugsað 
mér að setjast niður við það. 

Saga af eldhúsborði

NOKKUR ORÐ
Þórunn

 Elísabet 
Bogadóttir

Ég hélt að það hefði orðið árekstur miðað 
við öll lætin en brá frekar mikið þegar ég sá 
að risastóra glerplatan hafði brotnað í að 
minnsta kosti tíu þúsund mola.
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Kaplakrikavöllur, áhorf.: 867

FH Breiðablik

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  14–8 (6–7)
Varin skot Daði 6 – Ingvar 4
Horn 4–1
Aukaspyrnur fengnar 15–13
Rangstöður 0–5

BREIÐAB. 4–5–1  
Ingvar Þór Kale  6
Árni Kristinn Gunn.  5
Guðmann Þórisson  6
Kári Ársælsson  6
Arnór Sveinn Aðalst.  6
Finnur Orri Margeir  7
Guðmundur Kristj.  6
Olgeir Sigurgeirsson  3
(56. Haukur Baldv. 5)
Alfreð Finnbogason  7
Guðmundur Péturs. 5
Kristinn Steindórs. 4
(79. Andri Yeoman -)

*Maður leiksins

FH 4–3–3  
Daði Lárusson  6
Guðni Kristjánsson  4
Sverrir Garðarsson  6
Tommy Nielsen  6
Björn Sverrisson  6
Davíð Þór Viðarsson  7
Matthías Vilhjálms.  7
Tryggvi Guðmunds. 7
(87. Viktor Guðm. -)
Matthías Guðm. 5
(70. Atli Viðar Bj. -)
Alexander Söderl. 5
(79. Dennis Siim -)
Atli Guðnason  8*

1-0 Matthías Guðmundsson (13.)
1-1 Alfreð Finnbogason (47.)
2-1 Tryggvi Guðmundsson (53)

2-1
Valgeir Valgeirsson (7)

sport@frettabladid.is

Pepsi-deild karla
ÍBV - Stjarnan 1-0
1-0 Andri Ólafsson (45.) 

STAÐAN Í DEILDINNI
1. FH 14 12 1 1 39-11 37
2. KR 13 7 3 3 25-17 24
3. Stjarnan 14 7 2 5 33-21 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 14 4 3 7 20-27 15
9. ÍBV 14 4 2 8 15-25 14
10. Fjölnir 13 3 2 8 16-25 11
11. Grindavík 12 3 2 7 15-26 11
12. Þróttur 13 2 2 9 15-31 8

VISA-bikar kvenna
Breiðablik - Fylkir 2-1
Erna Björk Sigurðardóttir 2 - Anna B. Björnsdóttir
Valur - Stjarnan 5-0
Rakel Logadóttir, Kristín Ýr Bjarnadóttir, Dóra
María Lárusdóttir og Dagný Brynjarsdóttir

ÚRSLIT

Íslandsmótið í höggleik
LOKASTAÐAN Í KARLAFLOKKI 
1. Ólafur Björn Loftsson NK (69) -1
2. Stefán Már Stefánsson GR (70) -1 
3. Björgvin Sigurbergsson GK (68)  +5 
4. Heiðar Davíð Bragason GR (71) +6 
5. Sigmundur Einar Másson GKG (73) +8 
6. Axel Bóasson GR (68) +9 
7. Guðmundur Kristjánsson GR (70)  +9 
8. Guðmundur Hallgrímsson GS (72) +11 
9. Hlynur Geir Hjartarson GK (70) +11  

LOKASTAÐAN Í KVENNAFLOKKI 
1. Valdís Þóra Jónsdóttir GL (73)    +11 
2. Signý Arnórsdóttir GK (70) +12 
3. Ásta Birna Magnúsdóttir GK (73)   +16 
4. Ragna Björk Ólafsdóttir GK (73)    +18
5. Tinna Jóhannsdóttir GK (74)   +20 
6. Heiða Guðnadóttir (71) +21 
7. Eygló Myrra Óskarsdóttir GO (77) +21 
8. Ragnhildur Sigurðardóttir (74)    +25 

ÚRSLIT

> Helga missti af titlinum vegna meiðsla

Helga Margrét Þorsteinsdóttir úr Ármanni rétt missti af 
Evrópumeistaratitlinum í sjöþraut á Evrópumóti unglinga 
19 ára og yngri sem fram fór í Serbíu um helgina. Hún 
varð fyrir því óhappi að meiðast í langstökkskeppninni 
og þurfti að hætta keppni af þeim 
sökum. Helga var efst í sjöþrautinni 
áður en hún meiddist og var að 
sigla titlinum í höfn. Hún gat ekki 
tekið þátt í spjótkastskeppninni og 
800 metra hlaupi. Meiðsli Helgu 
eru ekki eins alvarleg og í fyrstu 
var talið en þetta var síðasta 
mót hennar í sumar.

FORMÚLAN Heimsmeistarinn 
Lewis Hamilton hjá McLar-
en vann öruggan sigur í kapp-
akstrinum í Ungverjalandi í gær. 
Kimi Raikkonen hjá Ferrari varð 
annar. Jenson Button hjá Brawn 
er enn efstur í heildarstigakeppni 
ökumanna en hann varð sjöundi í 
kappakstrinum í gær.

Kappaksturinn í gær féll í 
skuggann af meiðslum Felipe 
Massa sem höfuðkúpubrotnaði í 
tímatökunni á laugardag. Hann 
fékk þungan gorm úr bíl Rubens 
Barichello í hjálminn. Massa 
dvelur á sjúkrahúsi í Búdapest og 
mun líðan hans vera eftir atvik-
um góð.  - egm

Kappakstur í Ungverjalandi:

Öruggur sigur 
hjá Hamilton

FÓTBOLTI Leikið var í undanúrslit-
um VISA-bikars kvenna í gær og 
unnust heimasigrar í þeim báðum. 
Valsstúlkur burstuðu Stjörnuna    
5-0 á Hlíðarenda á meðan Breiða-
blik vann Fylki 2-1 eftir fram-
lengdan leik í Kópavoginum.

„Það er mjög góð tilfinning að 
vera komin í bikarúrslitaleik enda 
einn skemmtilegasti leikur ársins. 
Ég fékk að kynnast bikarúrslitum 
í fyrra en þetta árið er ég staðráð-
inn í að við tökum bikarinn með 
okkur heim,“ sagði Freyr Alexand-
ersson, þjálfari Vals, en í fyrra töp-
uðu Hlíðarendakonur illa fyrir KR 
í úrslitaleiknum.

Freyr var ánægður með spila-
mennsku síns liðs gegn Stjörn-
unni. „Við vorum talsvert betra 
liðið í þessum leik. Allur okkar 
undirbúningur var mjög góður og 
liðið var ákveðið í að ná fram sigri 
í þessum leik. Það tókst svo maður 

getur ekki verið annað en sáttur,“ 
sagði Freyr.

Rakel Logadóttir braut ísinn á 
27. mínútu leiksins og Kristín Ýr 
Bjarnadóttir bætti öðru marki við 
rétt áður en flautað var til leikhlés. 
Á köflum í seinni hálfleik yfir-
spilaði Valsliðið síðan Stjörnuna 
og Dóra María Lárusdóttir, Katr-
ín Jónsdóttir og Dagný Brynjars-
dóttir bættu við mörkum.

Það þurfti framlengingu til að 
knýja fram úrslit á Kópavogsvelli 
þar sem Fylkir heimsótti Breiða-
bliki. Erna Björk Sigurðardótt-
ir reyndist hetja Blikaliðsins en 
hún kom því yfir á 72. mínútu og 
skoraði síðan sigurmarkið í fram-
lengingu. Anna Björg Björnsdótt-
ir jafnaði fyrir Fylki skömmu eftir 
fyrra mark Ernu.

„Mér lýst mjög vel á að mæta 
Breiðabliki í úrslitaleik. Þarna 
munu mætast tvö af þremur bestu 
liðum landsins og þetta verður 
hörkuleikur,“ sagði Freyr Alexand-
ersson. - egm

Heimaliðin unnu sigra í undanúrslitaleikjum VISA-bikars kvenna í gær:

Breiðablik og Valur í úrslitin

NÚ TEK ÉG BIKARINN MEÐ HEIM Freyr fékk að kynnast því í 
fyrra að tapa úrslitaleiknum. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

GOLF „Ég trúi þessu varla enn, það 
er allt hægt í golfi og þetta er ekki 
búið fyrr en þetta er búið. Ég er 
himinlifandi yfir þessu,“ sagði 
Ólafur Björn Loftsson úr Nes-
klúbbnum sem varð Íslandsmeist-
ari karla í gær eftir vel heppnað 
mót í Grafarholtinu. Umspil þurfti 
til að fá fram sigurvegara.

Lokadagurinn bauð upp á ólýsan-
lega spennu og verður lengi í minn-
um hafður meðal íslenskra golfá-
hugamanna. Flestir voru búnir að 
afskrifa Ólaf eftir að hann lenti í 
tómu basli á 12. holu og var kom-
inn fimm höggum á eftir Stefáni 
Má Stefánssyni úr GR. En spila-
mennska Ólafs á lokaholunum var 
hreint stórkostleg og tryggði hann 
sér umspil.

Ólafur fékk fugl á öllum fjórum 
síðustu holunum en mikið hefur 
verið talað um hve gríðarlega erf-
iðar þær eru. „Ég tek það ekki 
af þeim að þær eru mjög erfiðar 
en þessir fjórir glæsilegu fuglar 
komu á hárréttum tíma. Þetta var 
mjög erfitt því Stefán hefur verið 
að leika ótrúlega vel og yfirvegað. 
Ég þurfti bara að sækja fuglana og 
það tókst,“ sagði Ólafur.

Það var alls ekki fyrir mistök 
Stefáns sem Ólafur náði að tryggja 
sér umspil. Stefán lék vel og af 
miklum stöðugleika. Undir öllum 
eðlilegum kringumstæðum hefði 
spilamennska hans átt að duga til 
að tryggja sigur en lokasprettur 
Ólafs var ólýsanlegur. Hann setti 
síðan gríðarlega erfitt pútt niður 
á 18. holu og tryggði sér umspil-
ið. „Ég var með ágæta línu og hitti 
boltann vel en maður þarf líka 
heppni svo að boltinn detti,“ sagði 
Ólafur.

Í þriggja holu umspilinu hafði 
Ólafur síðan betur, fékk sinn 
fimmta fugl í röð á fyrstu holu 
umspilsins og vann á endanum 
sigur á Stefáni með tveggja högga 
mun. Sárt fyrir Stefán og ekki síst 

Golfklúbb Reykjavíkur sem ekki 
hefur átt Íslandsmeistara í karla-
flokki í 24 ár.

Með sigrinum fetaði Ólafur í fót-
spor föður síns sem varð Íslands-
meistari 1972 með mjög svipuðum 
hætti. „Það er alveg magnað. Ég 
held að við séum fyrstu feðgarnir 
sem verða Íslandsmeistarar í golfi 
og það hefur verið markmiðið hjá 
okkur lengi. Hann hefur hjálpað 
mér rosalega mikið og mamma 
líka. Hún sér um nestið og hann er 
kylfuberinn minn. Þetta er ótrúleg 
samvinna, flott fjölskylda,“ sagði 
Ólafur Björn.

Valdís Þóra Jónsdóttir úr Leyni 
varð Íslandsmeistari í kvenna-
flokki. Signý Arnórsdóttir úr GK 
veitti henni verðuga keppni, end-
aði einu höggi á eftir en var tví-
vegis nálægt því að jafna á sein-
ustu holunum. 

„Ég get ekki verið annað en 
ánægð. Signý var að spila mjög 
vel á þessum lokahring og það var 
ljóst að ég þurfti að herða mig,“ 
sagði Valdís sem hafði fjögurra 
högga forystu fyrir lokadaginn.

„Þetta er fyrsti titillinn sem 
Leynir vinnur í kvennaflokki og ég 
er að sjálfsögðu mjög 
stolt af því,“ sagði 
Valdís

 elvargeir@365.is

Háspenna í Grafarholtinu
Ólafur Björn Loftsson úr Nesklúbbnum og Valdís Þóra Jónsdóttir úr Leyni urðu 
Íslandsmeistarar í höggleik í gær. Dramatíkina og spennuna vantaði ekki.

UNGIR ÍSLANDS-
MEISTARAR Í 
GOLFINU 
Ólafur Björn 
verður 22 
ára í næsta 
mánuði  
en Valdís 
Þóra 
verður 
tvítug í 
desem-
ber.
FRÉTTABLAÐIÐ/

DANÍEL

FH lagði Breiðablik, 2-1, í fjórtándu umferð Pepsí-deildar karla í 
gærkvöldi og náðu fyrir vikið 13 stiga forystu á toppi deild-
arinnar á sama tíma og Breiðablik nálgast fallslaginn 
óðfluga.
Leikurinn var kaflaskiptur í gær. FH hafði mikla yfir-
burði fyrstu 35 mínútur leiksins og komust í 1-0 en 
geta þakkað markverði sínum að Blikar hafi ekki 
jafnað á síðustu mínútum hálfleiksins.
Blikar jöfnuðu hins vegar í upphafi síðari 
hálfleiks en FH náði fljótt forystunni á ný 
og hélt henni til loka leiks. Liðin sköpuðu 
sér fá færi eftir að síðasta mark leiksins 
leit dagsins ljós.
Á þeim köflum í leiknum þegar FH-ingar 
höfðu undirtökin var Atli Guðnason allt 
í öllu. Atli lék afar vel þegar liðið lék einnar 
snertingar fótbolta og fór fram hjá varnar-
mönnum Blika eins og þeir væru ekki á 
vellinum. Auk þess lagði Atli bæði mörk 

FH upp með góðum sendingum.
„Ég náði mér sérstaklega á strik í fyrri hálfleik en það dró svolítið af 
mér í seinni hálfleik. Erfitt ferðalag til Kasakstan sat í okkur en það 
hefði ekki verið nein afsökun þó við hefðum tapað. Við eigum að 
vera það vel þjálfaðir að geta spilað tvo leiki á einni viku,“ sagði Atli 
eftir leikinn.
„Mér fannst við mjög góðir fyrstu 35 mínúturnar en svo gefum við 
svolítið eftir. Við gefum þeim mark strax í byrjun seinni hálfleiks en 
eftir það er þetta barningur og sigurinn hefði getað endað hvorum 
megin sem var. Við erum með mikla markaskorara í liðinu og skor-
um alltaf mörk.“
„Einnar snertingar fótbolti krefst hreyfingar og eftir að við hættum 

að hreyfa okkur þá gátum við ekki notað einnar snertingar boltann 
og þá erum við jafn góðir og hvaða lið sem er.“
„Það kemur smá taugaveiklun í menn þegar þeir skapa sér 

færi eftir að hafa varla komið við boltann í 35 mínútur. Þá fer 
vörnin aftar og það verður meira pláss fyrir þá að vinna í. 

Þeir eru með gott fótboltalið og geta spilað ef þeir fá 
pláss,“ sagði Atli að lokum.

FH-INGURINN ATLI GUÐNASON: VAR ALLT Í ÖLLU OG LAGÐI UPP BÆÐI MÖRK LIÐSINS Í SIGRI Á BLIKUM

Með mikla markaskorara og skorum alltaf mörk

Á SJÚKRAHÚSI Massa höfuðkúpubrotn-
aði á laugardag.  NORDICPHOTOS/GETTY
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Vímulaus fjölskylduhátíð 
Um verslunarmannahelgina 
31. júlí til 3. ágúst

Spennandi
unglingadagskrá

Frábærir tónleikar

Gospelsmiðja fyrir 

börn og fullorðna

Björgvin Franz og 

dvergurinn Dofri

Fjölbreytt fjölskyldudagskrá
á íþróttasvæði og við vatnið

Verð fyrir 12 ára og eldrieinungis 3.500kr fyrir alla helgina!

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

HARRY POTTER 6 kl. 7 - 10 7  

BRUNOBRUNOBRUNO kl. 8  10kl 8 - 10kl 8 - 10 14 

HARRY POTTER 6HARRY POTTER 6
kl. 2kl. 2D - 4 - 5- 4 - 5D - 7 - 8- 7 - 8D - 10:10 - 11:10 - 10:10 - 11:10D 10

HARRY POTTER 6HARRY POTTER 6 kl. 2 - 5 - 8 - 11:10kl. 2 - 5 - 8 - 11:10 VIP
BRUNO
kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 8:30 - 10:10 - 10:30 14

THE HANGOVER   kl. 3:40 - 5:50 - 8  - 10:20 12

TRANSFORMERS 2TRANSFORMERS 2TRANSFORMERS 2 kl. 2  5kl 2 - 5kl 2 - 5 10

HARRY POTTERHARRY POTTER kl. 3 kl. 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. 3:50 12

tryggðu þér miða í tíma!

örfá sæti laus

BOSTON GLOBE
��
EBERT

����
T.V. KVIKMYNDIR.IS

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

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

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Í TÍMA!
STÆRSTA BÍÓOPNUN ÁRSINS, YFIR 30.000 GESTIR

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

- bara lúxus
Sími: 553 2075

FIGHTING kl. 8 og 10.10 14

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

MY SISTER´S KEEPER kl. 4, 8 og 10.10 12

ÍSÖLD 3 - Íslenskt tal kl. 4 og 6 L

„Í FiFigighghthtitiningng erer alalvlvövöröruru 
hahararkrkaka ogog frfrárábábæbæræriririr 
leleieikikakararararar.r.“
- BoBosoststotonon glglolobobebe

STÆRSTA KVIKMYNDASERÍA
ALLRA TÍMA ER KOMIN Í BÍÓ!

POWERSÝNING

KL. 10.00

SÝND MEÐ 
ÍSLENSKU TALI

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

Sviðslistahátíðin artFart 
er stærsta sviðslistahátíð á 
Íslandi í ár. Á dagskrá eru 
23 verk á einum mánuði, frá 
1. til 31. ágúst. Þar af eru 
fjögur verk frá Bretlandi. 
Flytjendur eru um hundrað 
og þrjátíu.

„Ég hef verið að velta því fyrir 
mér,“ segir Ásgerður G. Gunn-
arsdóttir, einn skipuleggjenda 
artFart, þegar hún er spurð um 
hvernig standi á þessum mikla 
fjölda þátttakenda í ár. „Ein lík-
leg ástæða er að það er kominn 
nýútskrifaður árgangur í dansi 

við Listaháskólann og tveir úr 
fræðum og framkvæmd. Annars 
veit ég það ekki. Það er frábært 
að fólk sé farið að sýna hátíðinni 
svona mikinn áhuga og vilja taka 
þátt. Það er tilgangur hennar að 
búa til vettvang fyrir fólk sem er 
að skríða úr skóla eða er útskrif-
að og vill koma sér á framfæri.“ 
Hátíðin er styrkt af Reykjavíkur-
borg. 

Meðal sýnenda í ár eru Vér 
morðingjar, danshópurinn Hnoð, 
The Fiasco Division, Brite Theat-
er, Cobra Kai, Bottlefed Ensemb-
le og danshöfundarnir Sigríður 
Soffía Níelsdóttir og Snædís Lilja 
Ingadóttir, svo eitthvað sé nefnt. 

„Við erum ótrúlega stolt af því 

að fá sýninguna The Destruction 
of Experience, Klamm´s Dream, 
sem er leikstýrt af Mitcha Twit-
chin og Guðmundur Ingi Þor-
valdsson leikur í. Twitchin er 
mjög framsækinn og þetta er eitt-
hvað sem sést ekki oft á Íslandi í 
dag,“ segir Ásgerður.

Auk leik- og danssýninga eru 
spunakvöld, málþing með helstu 
gjörningalistamönnum Íslands og 
vinnustofa á dagskránni.

Hátíðin hefst með opnunarteiti 
1. ágúst í Leikhús-batteríinu, en 
þar eru bækistöðvar artFart í ár. 
Hægt er að nálgast dagskrána í 
heild á artfart.is eða í bæklingi 
sem kemur út í vikunni. Miða-
pantanir eru í síma 8970496.

Stærsta sviðslistahátíðin í ár
SKIPULEGGJENDUR  Ásgerður, Hannes Óli Ágústsson, Arna Ýr Sævarsdóttir, Sigurður Arent Jónsson, Laufey Jónsdóttir og Guðni 
Valberg sjá um útlit og skipulag artFart í ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



MÁNUDAGUR  27. júlí 2009 19

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Mánudagur 27. júlí 2009 

➜ Leiklist
20.30 Ferðaleikhúsið Light Nights sýna 
Visions from the Past í Iðnó.

➜ Tónlist
17.00 Hljómsveitin Amiina endar tón-
leikaferð sína, við sjávarsíðuna, í Sauða-
nesvita. Aðgangur ókeypis.

➜ Myndlist
12.00 Verkið sem Hlynur Hallsson setti 
upp í Gallerí Víð8ttu hefur verið stolið í 
tvígang en vegna þrjósku listamannsins 
og sýningarstjóranna hefur það verið 
sett upp í þriðja skipti og sýningin verið 
framlengd um mánuð.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 

SPJARAÐU ÞIG

MERINO WOOL
   Nærföt fyrir bæði kynin úr léttri 170 g/m2

Merino ull. Mjög léttur og þægilegur fatnaður 

fyrir gönguferðir eða íþróttaiðkun. Ullin heldur 

eftir langar gönguferðir.

WWW.CINTAMANI.IS
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HITAVEITA

NÆRFATASETT Í 
GJAFAÖSKJU

Kristín Svava Tómasdóttir nálgað-
ist nokkra vel valda einstaklinga 
til að stofna Smábókaútgáfu Nýhil. 
Úr urðu fjórar frumsamdar smá-
bækur og þýðing sem líta dags-
ins ljós í þessari viku. „Það kom 
allt mjög skemmtilega út. Ingólfur 
Gíslason er sá eini sem hefur gefið 
út áður, þannig að þetta er allt 
mjög nýtt,“ segir Kristín. „Þetta 
er gert að erlendri fyrirmynd og 
sniðið hentar vel undir minni kons-
eptverk.“

Ingólfur gefur nú frá sér Það 
sem mér finnst helst að heimin-
um, en ljóðabók hans Sekúnda 
nær dauðanum var tilnefnd til 
bókmenntaverðlauna DV. Sjálf 
kvíslast ég, eftir Hildi Lilliendahl 
og Ég hata alla! da ra ra raaa, 
eftir Bryndísi Björgvinsdóttur 

eru fyrstu bækur beggja. Þá gefur 
uppeldis- og kennslufræðingurinn 
Dr. Usli út Usla, einhvers konar 

sjálfshjálparbók. Hinn góði dokt-
or þýðir einnig femíníska mani-
festóið Sora, eða Scum eftir Val-
erie Solanas.

Verða fleiri bækur í þessari röð? 
„Það er í raun alveg opið. Þetta er 
að minnsta kosti byrjun. Það er fínt 
að vera kominn með smá ramma 
og svo er hægt að nýta sér það. 
Þannig að ef það er áhugi fyrir 
því þá getur vel verið að það bæt-
ist eitthvað í. En svo getur þetta 
staðið sem heild ef svo ber undir.“

Bækurnar fara í almenna dreif-
ingu í vikunni. „Þær eru að silast 
úr prentsmiðju og fara þaðan í smá 
meðhöndlun. Þetta er mjög hrátt, 
hrá prentun og frágangurinn allur 
mjög einfaldur.“ Þær verða svo 
seldar á nýhilhátíðinni 19. til 22. 
september næstkomandi.  - kbs

Kynna nýja smábókahöfunda 

FYRSTA BÓK Bryndís Björgvinsdóttir byrj-
ar ferilinn á smábók hjá Nýhil.

Það virðist engin kreppa vera í 
tónlistarlífinu hér á landi því að 
sögn Þórðar Pálmasonar, eiganda 
tónleikastaðarins Café Rosen-
berg, er staðurinn fullbókaður 
fram á haust. „Það er mikið um 
útgáfutónleika eða að gamlar 
hljómsveitir eru að koma saman 
aftur og spila hér á staðnum 
og við erum að hluta til búin að 
bóka næsta ár líka,“ segir Þórð-
ur. Hann segir tónleikana byrja 
snemma og að aldur tónleika-
gesta fari mikið eftir tónlistinni 
sem verið er að leika. „Þetta er 
ekki partístaður. Hingað kemur 
fólk til að fá sér kaffibolla og 
hlusta á tónlist. Þetta er kannski 
ekki ólíkt því að fara í bíó.“ 
Staðurinn tekur um hundrað og 
fimmtíu manns í sæti og að sögn 
Þórðar eru tónleikar flest kvöld 
vikunnar.  - sm 

Fullbókað 
fram á haust

Paris Hilton sagði í nýlegu blaða-
viðtali að Paris Jackson, dóttir 
poppgoðsins Michaels Jackson, 
væri skírð í höfuðið á sér. 

„Mamma mín og Michael 
voru í sama skóla sem börn og 
hafa verið bestu vinir frá því 
þau voru þrettán ára. Þegar ég 
var að alast upp þá var Michael 
mikið í kringum okkur fjölskyld-
una þannig ég þekkti hann vel, 
hann var nánast eins og frændi 
minn. Honum þótti nafnið Paris 
alltaf svo fallegt þannig að þegar 
dóttir hans fæddist spurði hann 
mömmu mína hvort það væri í 
lagi ef hann skírði hana Paris og 

auðvitað sagði hún já. 
Mér finnst hún yndis-
leg lítil stúlka og ég 
er stolt af því að við 
skulum vera nöfn-

ur,“ var haft eftir 
hótel erfingjan-
um. 

Skírð í höf-
uðið á Paris

PARIS Hótel erf-
inginn segir að 
Michael Jackson 
hafi skírt dóttur 
sína í höfuðið á 

henni. 

Það kemur oft til handalög-
mála milli stjarnanna og ljós-
myndaranna sem elta þær 
á röndum. Leikarinn Jude 
Law lenti í ljósmyndafyrirsát 
á dögunum eftir að hafa 
snætt kvöldverð á veit-
ingastaðnum Automat í 
London. Jude á að hafa 
slegið einn ljósmynd-
arann í andlitið á leið 
sinni út af staðnum. 
„Hann sló mig mjög 
fast og mér var enn illt 
í andlitinu daginn eftir. 
Ég veit að hann sló mig 
vísvitandi, maður sá það 
bara á svipnum á honum. 
Kannski áttaði hann sig 
ekki á því að hann var að 
slá stelpu, en hann gæti 

í það minnsta hafa beðið mig 
afsökunar,“ sagði ljósmyndar-
inn um atvikið. 

Talsmaður leikarans segir 
höggið hafa verið óvart, leik-

arinn hafi aðeins verið að 
reyna að skýla sér fyrir 
flassinu frá myndavélun-
um. „Þetta er bull og þvað-
ur. Þetta var alveg óvart, 
hann var bara að reyna að 
skýla sér og setti höndina 
fyrir augun í þeim tilgangi. 

Í öllum hamaganginum sló 
hann óvart í einhvern sem 
stóð þarna hjá. Jude baðst 
afsökunar og fór.“ 

Sló ljósmyndara 

ÓVART? Jude hefur áður verið 
kærður fyrir að ráðast á paparazza.
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Barnaefni:  Hanna Montana, 
Sammi, Millý og Mollý, Halli og risaeðlufat-
an 

18.25 Út og suður  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Breska konungsfjölskyldan  (1:6) 
(Monarchy - The Royal Family at Work) 
Heimildamyndaflokkur um bresku konungs-
fjölskylduna og opinber störf hennar.

20.25 Sólkerfið  (4:13) (Space Files) Stutt-
ir fræðsluþættir um sólkerfið.

20.35 Fréttir aldarinnar  Ómar Ragnars-
son fjallar um helstu fréttir síðustu aldar. 

20.45 Lífsháski  (Lost V) Bandarískur 
myndaflokkur um hóp fólks sem komst lífs 
af úr flugslysi og neyddist til að hefja nýtt líf 
á afskekktri eyju í Suður-Kyrrahafi þar sem 
dularfullir atburðir gerast. 

21.30 Trúður  (Klovn II) (e)

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Íslenski boltinn  

23.05 Fé og freistingar  (11:23) (Dirty 
Sexy Money 2) (e)  Bandarísk þáttaröð um 
ungan mann sem tók við af pabba sínum 
sem lögmaður auðugrar fjölskyldu í New 
York. 

23.50 Flokksgæðingar  (1:8) (Party An-
imals) (e) Bresk þáttaröð um unga aðstoð-
armenn og ráðgjafa í stjórnkerfinu í West-
minster. 

00.40 Dagskrárlok

06.00 Pepsi Max TV

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Pepsi Max TV

18.00 Rachael Ray

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

19.10 Robin Hood  (6:13) (e)

20.00 What I Like About You  (11:24)

20.30 Matarklúbburinn  (6:8) Nýr ís-
lenskur matreiðsluþáttur þar sem landslið-
skokkurinn Hrefna Rósa Sætran matreið-
ir einfalda rétti fyrir áhorfendur og gesti sína. 
Að þessu sinni matreiðir Hrefna laxasashimi 
með núðlusalati, kálfa ribeye með portobel-
losveppum og sykursoðinn rabbabara

21.00 Bachelorette  (3:12) Strákarn-
ir heimsækja Ellen DeGeneres sem freist-
ar þess að hjálpa DeAnna að gera upp hug 
sinn um hverja hún eigi að senda heim. 

22.30 Home James  (4:10) Skemmti-
leg þáttaröð um fyrirtæki í Los Angeles sem 
býður upp á einkabílstjóra þegar fólk er ekki 
í ástandi til að keyra heim. Einkabílstjórarnir 
eru skrautlegir og farþegarnir ennþá skraut-
legri, hvort sem það eru rokkstjörnur, leikar-
ar, leikstjórar eða fólk með stóra drauma.

23.00 Murder  (4:10) Raunveruleikasería 
þar sem venjulegt fólk glímir við morðgátur. 
Glæpirnir hafa verið sviðsettir af mikilli ná-
kvæmni og hvert smáatriði skiptir máli. Tvö 
lið rannsaka vettvang glæpsins, fá aðgang 
að lögregluskýrslum og niðurstöðum krufn-
ingar. Liðin hafa tvo sólarhringa til að kom-
ast að því hver er morðinginn og hvernig 
morðið var framið. 

23.50 Penn & Teller: Bullshit 
 (29:59)

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

01.10 CSI: New York  (16:21) (e)

02.00 Pepsi Max TV

07.00 Barnaefni. Áfram Diego, áfram!, 
Kalli litli Kanína og vinir, Ævintýri Juniper Lee

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 Doctors (17:26) 

10.00 Doctors (18:26) 

10.30 Eldsnöggt með Jóa Fel (4:10) 

11.05 60 mínútur 

11.50 Gossip Girl (13:25) 

12.35 Nágrannar

13.00 Hollyoaks (241:260) 

13.25 Everything You Want Rómantísk 
gamanmynd um unga konu sem hefur alla 
sína tíð leitað að ástinni og nú loksins þegar 
kemur að því þá getur hún valið. 

15.10 ET Weekend 

15.55 Barnaefni:  A.T.O.M., Galdrastelp-
urnar, Ævintýri Juniper Lee

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (8:24) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons

19.45 Two and a Half Men (14:19) 

20.10 So You Think You Can Dance 
(12:23) 

21.40 So You Think You Can Dance 
(13:23) 

22.25 Entourage (11:12) Vincent og félag-
ar standa nú á krossgötum því þrátt fyrir að 
nokkrum þeirra hafi orðið býsna ágengt og 
búnir að skapa sér þokkalegt nafn þá neydd-
ust þeir í lokaþætti þriðju seríu til að flytja úr 
villunni góðu. 

22.55 The Best Years (4:13) Samantha 
Best hefur ekki átt fastan punkt í tilverunni 
því síðustu ár hefur hún verið flutt á milli 
fósturheimila. Nú er hún að hefja skólagöngu 
í virtum háskóla og þar þarf hún að læra að 
takast á við háskólalífið, ástina og eðlilegt líf.

23.40 Shottas

01.15 Bones (20:26)

02.00 Everything You Want

03.30 Danny the Dog 

05.10 The Best Years (4:13) 

05.55 Fréttir

06.10 United 93 

08.00 Knights of the South Bronw 

10.00 Norbit 

12.00 Flushed Away

14.00 Knights of the South Bronw 

16.00 Norbit 

18.00 Flushed Away

20.00 United 93 Sannsöguleg mynd sem 
var meðal annars tilnefnd til óskarsverðlauna.

22.00 Pursued

00.00 Air Strike

02.00 Small Time Obsession

04.00 Pursued

06.00 Ask the Dust

07.00 FH - Breiðablik Útsending frá leik 
FH og Breiðabliks í Pepsí-deild karla.

17.55 FH - Breiðablik Útsending frá leik 
FH og Breiðabliks í Pepsí-deild karla.

19.45 Fylkir - Fram Bein útsending frá 
leik í Pepsí-deild karla.

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

23.00 Ásgeir Sigurvinsson Áttundi þátt-
urinn af tíu í þessari mögnuðu þáttaröð um 
tíu bestu knattspyrnumenn Íslandssögunnar. 
Í þessum þætti verður fjallað um Ásgeir Sig-
urvinsson sem gerði garðinn frægan í Þýska-
landi.

23.50 Fylkir - Fram Útsending frá leik í 
Pepsí-deild karla.

01.40 Pepsímörkin 2009 Magnaður þátt-
ur þar sem Magnús Gylfason og Tómas Ingi 
Tómasson fara yfir alla leiki umferðinnar 
ásamt íþróttafréttamönnum Stöðvar 2 Sport.

 

07.00 AC Milan - Inter Útsending frá leik 
Chelsea og Club America.

18.00 AC Milan - Inter Útsending frá leik 
Chelsea og Club America.

21.20 Barcelona - Al Ahly Útsending frá 
leik Barcelona og Al Ahly á Wembley Cup.

23.00 Tottenham - Celtic Útsending frá 
leik Tottenham og Celtic á Wembley Cup.

00.40 Chelsea - Club America Útsend-
ing frá leik AC Milan og Inter Milan í World 
Football Challenge mótinu.

 

> Jerry Seinfeld
„Það er ótrúlegt að allt það frétt-

næma sem gerist í heimin-
um á einum degi er alltaf 
akkúrat nóg til að fylla 
dagblöðin.“ 
Jerry Seinfeld fer með 
aðalhlutverkið í þátt-
unum Seinfeld á Stöð 2 
Extra kl. 20.25

17.58 Friends   STÖÐ 2 

19.45 Fylkir - Fram bein út-
sending   STÖÐ 2 SPORT

20.45 Lífsháski   SJÓNVARPIÐ

22.05 Monk   STÖÐ 2 EXTRA

23.50 Penn & Teller: Bullshit 
  SKJÁREINN

Ég veit, eftir að hafa verið keppandi í þrjú ár og þjálfari í jafnmörg, 
að mikil spenna ríkir í Gettu betur-heiminum eftir því hver verður 
næsti dómari og spurningahöfundur. Það getur skipt höfuðmáli, til 
dæmis hvaða menntun dómari hefur, hvernig áherslur á æfingum 
eru það árið. Búið er að velja nýjan dómara í ár og verður það Örn 

Úlfar Sævarsson íslenskufræðingur. 
Dómarar skipta máli og geta haft áhrif á áhorfið hjá 
RÚV því enginn vill sitja undir hundleiðinlegum 
spurningum sem ekki einu sinni þrautþjálfaðir Gettu 
betur-keppendur geta svarað.
Stefán Pálsson sem var dómari árin 2004 og 2005 
var einn af þeim bestu. RÚV tók góða ákvörðun og 

valdi fyrrum keppanda sem hafði reynsluna og 
hafði komið auga á galla í keppninni sem 

hann lagaði. Stefán gerði keppnina líka 
mannlegri, fólk heima í stofu gat tekið 

betur þátt en áður.
Dómarinn sem kom á eftir, Anna 

Kristín Jónsdóttir, var skref niður á við. Ég læt við sitja að segja að 
ekki séu margir sem muni eftir henni og það kæmi ekki á óvart ef 
áhorfið hafi dalað það árið. RÚV ákvað að poppa þetta upp árið 
2007 og fékk þá Davíð Þór Jónsson til að vera dómari. Voru keppn-
irnar hans skemmtilegar en stundum kannski fullauðveldar.

Aftur var það svart árið 2008 þegar Páll Ásgeir Ásgeirsson göngu-
garpur tók við. Virtist hann litla reynslu hafa af spurningakeppnum. 
Frægt er fimm-fiskar-tvö-brauð hneykslið þar sem rangar heimildir 
Páls kostuðu annað liðið sigurinn og hann virtist ekki höndla 
pressuna. RÚV tók því upp á því að endurráða Davíð Þór árið 2009. 
Davíð var ekki jafnskemmtilegur það árið enda er alltaf erfitt að 
gera svona hluti tvisvar.

Örn Úlfar þekki ég lítið sem spyril. Af því sem ég hef séð til hans, 
sem eru tvær keppnir á pöbbquizinu Drekktu betur á Grand Rokk, 
þá hefur hann samið skemmtilegar spurningar. Því gæti ég trúað 
að hann gæti orðið góður. Það kæmi mér heldur ekki á óvart að 
hann myndi brydda upp á einhverjum nýjungum, eins og að spyrja 
talsvert um íslenskt mál. Við vonum bara hið besta.

VIÐ TÆKIÐ VÍÐIR SMÁRI PETERSEN ER ÁNÆGÐUR MEÐ NÝJAN GETTU BETUR-DÓMARA

Skiptir liðin gríðarlegu máli hver er dómari

20.00 Eldað Íslenskt

20.30 Frumkvöðlar  Í umsjón Elinóru 
Ingu Sigurðardóttur.

21.00 7 leiðir með Gaua litla  Guðjón 
Sigmundsson, Sigurbjörg Jónsdóttir og Viðar  
Garðarsson hafa umsjón með þætti um 
heilsufar og mataræði. 

21.30 Í nærveru sálar  Umsjón hefur Kol-
brún Baldursdóttir sálfræðingur. 
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

SVT 1

06.38 Morgunfrúin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Morgunfrúin - heldur áfram
07.30 Fréttayfirlit
08.11 Morgunstund með Ellen 
Kristjánsdóttur
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Á sumarvegi
14.03 Jacqueline du Pré

15.03 Útvarpssagan: Ljósið í vatninu
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Á sumarvegi
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Framtíð lýðræðis
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Sólon Islandus
22.45 Bláar nótur í bland
23.20 Lostafulli listræninginn
00.07 Næturtónar

16.45 Hollyoaks (240:260) 

17.15 Hollyoaks (241:260) Hágæða bresk 
unglingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa 
Hollyoaks í Chester. 

17.40 E.R. (22:22) Stöð 2 og Stöð 2 Extra 
sýna eina allra vinsælustu þáttaröð síðari ára 
frá upphafi. 

18.25 Seinfeld (10:22) 

18.45 Hollyoaks (240:260) 

19.15 Hollyoaks (241:260) 

19.40 E.R. (22:22)

20.25 Seinfeld (10:22) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk. Hann er nefnilega óendan-
lega smámunasamur og sérvitur. Sem betur 
fer á hann góðan vinahóp sem er álíka duttl-
ungafullur og hann sjálfur. 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.20 Ísland í dag 

21.40 The Loop (8:10) 

22.05 Monk (5:16) Einkaspæjarinn og 
sérvitringurinn Adrien Monk er mættur aftur 
og heldur uppteknum hætti við að aðstoða 
lögregluna við lausn allra undarlegustu saka-
málanna.

22.50 Numbers (2:23) Þættirnir fjalla um 
tvo ólíka bræður sem sameina krafta sína við 
rannsókn flókinna sakamála. Sá eldri, Don, 
er varðstjóri hjá FBI en sá yngri, Charlie, er 
stærðfræðiséní sem fundið hefur leið til að 
nota reikniformúlur og líkindareikning í þágu 
glæparannsókna.

23.35 Lie to Me (6:13) 

00.20 Sjáðu

00.45 The Loop (8:10) 

01.10 Fréttir Stöðvar 2 

01.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

▼

▼

10.05 Only Fools and Horses 10.35 Absolutely 
Fabulous 11.05 Only Fools and Horses 11.35 
Absolutely Fabulous 12.05 My Hero 12.35 After 
You‘ve Gone 13.05 Only Fools and Horses 13.35 
Absolutely Fabulous 14.05 The Weakest Link 
14.50 My Hero 15.20 After You‘ve Gone 15.50 
Only Fools and Horses 16.20 Absolutely Fabulous 
16.50 EastEnders 17.20 The Weakest Link 18.05 
My Hero 18.35 After You‘ve Gone 19.05 Coupling 
19.30 Little Britain 20.00 Torchwood 20.50 Any 
Dream Will Do 22.15 Coupling 22.45 Little Britain 
23.15 EastEnders 

10.55 Et sted som det her 11.40 Hojdepunkter 
fra dagens Barnedåb i Mogeltonder 12.00 Det 
lille hus på prærien 12.50 Nyheder på tegn-
sprog 13.00 Flight 29 savnes! 13.20 Amor på 
krigsstien 13.30 SommerSummarum 13.35 
Svampebob Firkant 13.55 SommerSummarum 
15.05 Trolddomsæsken 15.30 Alle vi born i 
Bulderby 16.00 Supernabo 16.30 TV Avisen 
med Sport 17.00 SommerVejret 17.05 Klovedal i 
Indonesien 18.05 Ægyptens gåder - den skrigende 
mand 19.00 TV Avisen 19.25 SportNyt 19.30 
SommerVejret 19.40 Horisont Special. Når Sharia 
dommer 20.35 Bag tremmer 21.25 Eureka 22.10 
Seinfeld

10.00 Rapport 10.05 Sportspegeln 10.35 Kunskap 
och vetande 11.45 Änglagård - andra somm-
aren 14.00 Rapport 14.05 Gomorron Sverige 
14.55 Flyttlasset går 15.25 Norsk attraktion 15.55 
Anslagstavlan 16.00 Rapport 16.10 Regionala nyh-
eter 16.15 Simning 17.30 Rapport 17.50 Regionala 
nyheter 18.00 Himmelblå 18.45 Jag är Ziggy 19.00 
Upp till kamp 20.30 Allsång på Skansen 21.30 
Being human 22.30 Sändningar från SVT24 

Stærsta danskeppni í heimi snýr 
aftur fimmta sumarið í röð. Keppnin 
í ár verður með svipuðu sniði og 
þær fyrri. Allt byrjar þetta á prufun-
um sem fram fóru í fjórum borgum. 
Aldrei fyrr hafa jafn margir hæfi-
leikaríkir dansarar skráð sig. Þessari 
miklu þátttöku fylgir óhjákvæmilega 
að þátttakendur hafa aldrei verið 
skrautlegri. Að loknum prufunum er 
komið að niðurskurðarþætti í Las 
Vegas. Þar er skorið úr um hvaða tíu 
stelpur og tíu strákar komast í sjálfa 
úrslitakeppnina

STÖÐ 2 KL. 20.10

So You Think You Can 
Dance

Matarklúbburinn er nýr íslenskur mat-
reiðsluþáttur þar sem einn fremsti 
matreiðslumeistari landsins, Hrefna 
Rósa Sætran, matreiðir ljúffenga og 
einfalda rétti fyrir áhorfendur og gesti 
sína. Hrefna galdrar fram gómsæta 
rétti sem kitla bragðlaukana og í 
hverjum 
þætti verður 
boðið upp á 
einn fiskrétt 
og einn 
kjötrétt. Mál-
tíðin er síðan 
fullkomnuð 
með freist-
andi eftirrétti.

VIÐ MÆLUM MEÐ 

Matarklúbburinn
Skjáreinn kl. 20.30

10.30 Norge rundt jukeboks 11.30 Sport 
Jukeboks 12.30 Svisj gull jukeboks 13.55 Hurra 
for Andersens! 15.20 Litt som deg 15.50 Oddasat 
- nyheter på samisk 15.55 Nyheter på tegnspråk 
16.00 Supertrioen 16.25 Vennene på Solflekken 
16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 
Hemmeligheten 17.55 Borettslaget 18.25 
Landeplage 18.55 Distriktsnyheter 19.00 
Dagsrevyen 21 19.30 Sommeråpent 20.15 The 
Street 21.15 Kveldsnytt 21.30 Derrick 22.30 Dei 
store krigarane 23.20 Sport Jukeboks 
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

LÁRÉTT
2. sigti, 6. þófi, 8. kvikmyndahús, 9. 
er, 11. berist til, 12. safna saman, 14. 
súla, 16. innan, 17. sægur, 18. af, 20. 
komast, 21. þungi.

LÓÐRÉTT
1. hland, 3. í röð, 4. land, 5. sam-
tíningur, 7. limlesta, 10. gilding, 13. 
hjör, 15. litlaus, 16. upphrópun, 19. 
tímabil.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. sáld, 6. il, 8. bíó, 9. sem, 
11. bt, 12. smala, 14. stöng, 16. út, 
17. mor, 18. frá, 20. ná, 21. farg. 

LÓÐRÉTT: 1. piss, 3. áb, 4. líbanon, 5. 
dót, 7. lemstra, 10. mat, 13. löm, 15. 
grár, 16. úff, 19. ár. 

„Ég hef ekki tölu á hversu margar 
myndir eru í vinnslu um kreppuna. 
En ég segi: Því fleiri myndir sem 
gerðar eru um kreppuna – þeim 
mun betra. Þetta er flóknara 
fyrirbæri en virðist. Og þá kom-
umst við hugsanlega nær kjarna 
málsins – hver við erum, hvert við 
erum (vorum) að fara?“ segir Þor-
steinn J. Vilhjálmsson, sjónvarps- 
og kvikmyndagerðarmaður. Sjón-
varpsþáttur hans, Káta maskínan, 
verður ekki á dagskrá Skjáseins 
eins og var síðasta vetur en Þor-
steinn hefur á undanförnum árum 
snúið sér æ meira að gerð heim-
ildarmynda og er með einar þrjár 
í smíðum um þessar mundir. 

Ein þeirra fjallar um hið afar 
athyglisverða fyrirbæri Iceland-
ic Food Centre (IFC) og ráðgerir 
Þorsteinn að hún verði tilbúin um 
mánaðamót apríl/maí 2010. Þor-
steinn hefur fengið styrk frá Kvik-
myndamiðstöðinni vegna þessa 
verkefnis. IFC segir sína sögu af 
tilurð útrásarinnar og þar með 
upphafi endalokanna. Hybris 
Íslendingsins. „Íslenska 
ríkið, ásamt fleirum, stóð 
að því að opna veitingahús 
í London 1965. Ég er að 
vinna þessa mynd ásamt 
Sólveigu Ólafsdóttur sagn-
fræðingi sem fann gögn 
um IFC í skjalasafni fjár-
málaráðuneytisins. 
Myndin fjallar 
um stórhug, 
hvernig okkur 
tekst að fram-
kvæma svona 
hugmyndir 
í löndum og 
á mörkuð-
um sem við 
þekkjum lítið 
sem ekkert. 
Er stórmerki-
leg tenging 
við útrásina 
og hittir beint í 
mark í tengslum 

við umræðu um sjálfsmynd 
okkar,“ segir Þorsteinn. 
Framkvæmdastjóri IFC 
var ráðinn Halldór Grön-

dal veitingamaður, kennd-
ur við Naustið, síðar séra 

Halldór. Þetta verk-
efni fór ekki vel 
og var staðn-
um fundinn 
miður heppi-
legur staður 
í heimsborg-
inni. 

Önnur 

heimildarmynd sem er langt 
komin í klippingu er mynd sem 
Þorsteinn vinnur að í samstarfi 
við Veru Sölvadóttur leikstjóra 
og stefnt er að því að sýna á 
Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í 
Reykjavík í september. Hún heit-
ir Búrkína Fasó 8.600 kílómetr-
ar og fjallar um hjón úr Fljóts-
hlíðinni, þau Hinrik og Gullý, og 
félaga þeirra sem heitir Paulo. 
Þau fjárfesta í notuðum Toy-
otajeppum, keyra þá frá Rotter-
dam til Búrkína Fasó í þeim til-
gangi að selja annan þeirra til að 
halda gangandi skóla þar. „Hvað 
er kreppa? Þarna er verið að 
bera saman mismunandi afstöðu 
til kreppu. Hvernig hún er skil-
greind í Búrkína Fasó, sem er 
þriðja fátækasta land í heimi, og 
svo á Íslandi,“ segir Þorsteinn.

 jakob@frettabladid.is

ÞORSTEINN JOÐ: GERIR HEIMILDARMYND UM ICELANDIC FOOD CENTRE

Útrásin hófst fyrir löngu

STÓRHUGUR EÐA OFLÆTI? Íslenski ríkisrestaurantinn var á 5th Lower Regent Street í 
hjarta London – og var opnaður formlega í janúar 1966 og lokað í júlí 1967.

ÞORSTEINN J. 
VILHJÁLMSSON
Því fleiri 

heimildarmyndir 
um kreppuna 

– þeim mun betra.

Herdís Þorvaldsdóttir, leikkona og fyrrverandi for-
maður Lífs og lands, undirbýr nú heimildarmynd. 
„Það er um rányrkjuna á landinu, miðaldabúskap-
inn okkar og hvernig hann eyðir landinu. En þetta 
er bara á byrjunarreit. Ég ætla að vinna að þessu í 
allan vetur og svo verða myndirnar teknar í vor eða 
næsta sumar,“ segir Herdís. 

Hún hefur lengi barist gegn landeyðingu. „Ég er 
búin að vera að skrifa greinar og vera í þessari bar-
áttu í meira en tuttugu ár. Ég er náttúrulega búin að 
leita mér óskaplega mikið að upplýsingum og öðru. 
En ég er líka í sambandi við bæði náttúrufræðinga 
og hina og þessa til að fá upplýsingar. Þetta tekur 
allt mjög langan tíma.“ Hún segir tíma til kominn að 
koma þessu á framfæri við almenning. „Þetta þarf 
ekki að vera svona, það er alveg óþarfi. Við getum 
alveg stundað hérna ræktunarbúskap eins og önnur 
siðmenntuð lönd. Við þurfum ekki að vera með 
lausagöngu á þessum viðkvæma gróðri okkar.“

Umfjöllunin verður þó ekki einhliða. „Við fáum 
að heyra í hagsmunaaðilum. Það verður talað við þá 
líka. Ég er alveg viss um að það eru margir bændur 
sem vildu gjarnan breyta þessu, því að þetta er nátt-
úrulega landníðsla. Rányrkja er landníðsla, svo að 
það væri miklu skemmtilegra fyrir bændur að búa á 
landinu án þess að það bæri skaða af.“  - kbs

Herdís gerir heimildarmynd

BERST GEGN LANDEYÐINGU Herdís undirbýr heimildarmynd.

„Nana hefur alltaf haft góða 
rödd og mjög næmt tóneyra og 
var til dæmis mjög ung farin að 
hjala eftir spiladósinni sem hún 
átti. Ég er mjög stolt af henni og 
finnst hún yndislegust.“

Lára Árnadóttir, móðir Nönu Alfredsdótt-
ur söngkonu.

„Fólk hlær stundum að okkur þegar 
við fáum að fara í ruslagáminn hjá 
þeim. Annars erum við búin að fá 
mjög jákvæð viðbrögð. Það eru 
allir til í að rétta okkur hjálpar-
hönd sem er mjög dýrmætt,“ segir 
Ragnheiður Harpa Leifsdóttir leik-
listarnemi. Þau Sigurður Atli Sig-
urðsson myndlistarnemi og Jóhann 
Leó Jóhannsson hönnunarnemi 
opna skapandi endurnýtingarstöð 
í Nemendagalleríinu, Kaffistof-
unni, 8. ágúst kl 20.00. Þar getur 
fólk sótt sér frían efnivið til list-
sköpunar sem þremenningarnir 
hafa safnað úr afgöngum við iðnað-
arframleiðslu. Verkefnið er styrkt 
af Nýsköpunarsjóði og Ungu fólki 
í Evrópu. 

„Þegar við erum að safna saman 

efninu þá sprettur fram svo mikið 
af hugmyndum, bara strax. Þetta 
eru svo flottir hlutir sem við erum 
að fá,“ segir Sigurður. Ragnheið-
ur bætir við: „Það er ekkert mjög 
gaman að fara ofan í einhvern 
ruslagám en um leið og ruslið er 
komið á annan stað þá verður það 
eitthvað allt annað og þá fer hug-
urinn í gang. Hugmyndin er að 
kveikja í fólki og virkja það í skap-
andi hugsun, vekja ímyndunar-
aflið.“

Stöðin, sem verður opin frá 8. 
til 22. ágúst, er gerð að evrópskri 
fyrirmynd. „Þetta er komið frá bæ 
á Ítalíu sem heitir Reggio Emelia. 
Þar er þetta tengt leikskólum,“ segir 
Sigurður. Þau segja Cobra-hópinn 
aðra fyrirmynd að þessu.   - kbs

Safna efni til listsköpunar úr ruslagámum

SKÖPUNARGLEÐI 
BARNSINS Sigurður og 
Ragnheiður opna skap-
andi endurnýtingarstöð.
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Tilvalið í ferðalagið
Án viðbætts salts!Án viðbætts sykurs!

Kjarngóð næring í þægilegum umbúðum barnamatur.is

Einn helsti siðapostuli 
netsins, Lára Hanna 
Einarsdóttir, þýðandi og 
leiðsögumaður, birti 
nýverið á víðlesnu 
bloggi sínu fræga 
klippu af því þegar 
Arnar Gauti tók 
hús á Ásgeiri Kolbeins fjölmiðla-
manni í þættinum Innlit/útlit. 
Fréttablaðið fjallaði nokkuð um 
þennan tiltekna þátt á sínum tíma 
en Ásgeir keypti íbúð, skóflaði öllu 
út – enda gömlu innréttingarnar að 
hans mati ógeðslegar – og keypti 
allt nýtt. Lára segir þetta dæmigert 
2007, er gapandi yfir talsmátanum 
og viðhorfinu hjá þeim félögum 
og talar um að þetta hljóti að jaðra 
við geðveiki. Athugasemdirnar létu 
ekki á sér standa og flestar á einn 
veg: Þarna færu veruleikafirrtir 
góðærispungar.

Fjöldi íslenskra kvikmynda 
er nú að verða tilbúinn 
til sýninga. Friðrik Þór 
Friðriksson með sína 

mynd, Dagur Kári, 
Ingvar Þórðarson og 
Júlíus Kemp og fleiri 
má nefna. Þetta ætti 
að vera fagnaðarefni 
nema að menn sjá 

nú fram á offramboð á íslenskum 
kvikmyndum í haust. Og þegar litið 
er til þess að aðeins ein af hverjum 
fjórum myndum nær að brjótast í 
gegnum múrinn og fá tugi bíógesta 
í salinn er spurt; hver mun ríða á 
vaðið með frumsýningu?

Upplýsingafulltrúinn og laganem-
inn Ómar R. Valdimarsson var 
steggjaður um helgina. Hann 
lýsir degi sínum svona á Face-
book-síðu sinni: „var tekinn illa 
af DV og Gauki Úlfarssyni, fór í 
lasertag, pottinn, gufu, svindlaði á 
afgreiðslufólki, flaug næstum fram 
af Gullinbrú, fór ber að ofan 
og í rasslausum leður-
skálmum í myndatöku hjá 
Spessa, „tantra“-nudd, út 
að borða á La Prima Vera 
og svo á B5 – í hlýrabol! 
Niðurlægingin er algjör 
– takk vinir mínir!“

 - jbg, hdm

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 Franek Rozwadowski.

 2 Hafþór Ægir Vilhjálmsson.

 3 Conrad Murray.



MÉR F INNST 
RIGNINGIN GÓÐ
MÉR F INNST 

RIGNINGIN GÓÐ
20 %

afsláttur
af öllum 

regnfatnaði 
fyrir Verslunar-
mannahelgina

GLYMUR
svefnpoki 66°Norður

SJÓPOKI Klean Canteen
27 oz vatnsflaska

Hlýr og notalegur Fyrir mjög þyrsta

Ertu klár fyrir Verslunarmannahelgina?

100% vatnsheldur

Fullt verð: 
9.800 kr.

Fullt verð: 
9.800 kr.

Fullt verð: 
3.200 kr.

Verð nú: 
7.840 kr.

Verð nú: 
7.840 kr.

Verð nú: 
2.560 kr.

Þessar vörur verða seldar á Útsölumarkaði í Faxafeni 12, í Kringlunni, Miðhrauni 11 og Glerárgötu 32 á Akureyri.

Regnstakkar
frá 1.910 kr.

Regnbuxur
frá 4.632 kr.

Hattar
frá 1.000 kr.



SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 
Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

með ánægju

Skelltu þér til Evrópu og fáðu smá hvíld frá endalausu tali 
um kúlulán, skilanefndir, Icesave, jöklabréf, lánalínur, AGS, 
FME og hvað þetta heitir nú allt. Þú hefur gott af því að 
komast aðeins út og hlaða batteríin.

Þú bókar á www.icelandexpress.is

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

Taktu þér frí
frá þrasinu!

Verð frá: 12.900 kr.*

ÞAÐ ER 

NÓG EFTIR AF 

SUMRINUU

SPARAÐU
með því að skipuleggja ferðina á netinu!

Flugsæti til Evrópu

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

Hvar er þín auglýsing?
34%

74%

Í dag er mánudagurinn 27. júlí 
2009, 208. dagur ársins.

4.19 13.34 22.47
3.43 13.19 22.51

Eftir margra daga dásamlega 
reykvíska sólarblíðu með 

unaðslegum lautartúrum, sund-
ferðum og strandlífi hvarflaði 
loks að mér að gera eitthvað gagn-
legt. Til dæmis að sinna van ræktri 
garðholunni aggalítið. Planta og 
reyta en einkum þó að kaupa nýja 
sláttuvél. Eins og mér finnst oft 
gaman að stússast, atast og græja 
hitt og þetta innifelur vinnugleð-
in ekkert sem viðkemur vélum af 
neinu tagi. Maskínur eiga bara að 
hafa þrjár stillingar: Kveikja – nota 
– slökkva. Af furðulegum ástæðum 
var sláttuvélin hins vegar afgreidd 
í bútum í kassa og til skemmtunar 
fylgdi hnausþykkur leiðbeininga-
bæklingur á fjórtán tungumálum. 
Skoðun hans kallaði á fullkomna 
einbeitingu við eldhúsborðið. 

EKKI fyrr hafði það hvarflað að 
mér hversu flókið og hættulegt 
getur verið að slá blettinn, eftir 
lesturinn bogað svitinn af enninu 
af ótta við allt það sem úrskeið-
is getur farið. Sakleysisleg garð-
sláttuvél er þegar grannt er skoð-
að sannkölluð vítisvél. Mikilvægt 
er að vera í öryggisskóm og full-
klæddur frá toppi til táar, annars 
heggur hún af bæði tær og fing-
ur. Bensín og smurolíu skal með-
höndla af sömu varúð og virka 
kjarnaodda, ellegar springur allt 
í loft upp. Alls ekki má gangsetja 
mótorinn í viðurvist barna eður 
dýra annars eru dagar þeirra tald-
ir. 

EFTIR heilt kvöld með leiðbeining-
unum fór annað í að púsla kvikind-
inu úr kassanum saman. Á þriðja 
degi las ég Spámanninn til að öðl-
ast æðruleysi og hugarró áður en 
ég fór til að kaupa smurolíu af 
engu öðru en hárréttum styrk-
leika. Sama kvöld taldi ég hlut-
verki mínu lokið og þvingaði bónd-
ann heim úr vinnunni til að klára 
málið, því eitthvað hlaut jú fjanda-
kornið að vera karlmannsverk. 
Þegar blessuð sláttuvélin byrjaði 
að mala hríslaðist um mig gleði-
straumur og ég trítlaði inn til að 
leggjast á leti. Tilhugsunin um bók 
og súkkulaði hafði þó varla kvikn-
að þegar sláttumaðurinn slyngi 
geystist æpandi framúr mér og 
dró á eftir sér bólginn handlegg. 
Af aðdáunarverðri nákvæmni 
hafði honum tekist að stíma beint 
á samyrkjubú holugeitunga sem 
verða þá sjálfkrafa mjög fúlir. Við 
eiturstungu er gott að leggja syk-
urmola en hvernig skal innheimta 
splunkunýja sláttuvél sem fokreið-
ir geitungar hafa tekið í gíslingu? 
Á það var ekki minnst í bæklingn-
um. 

Sláttumaðurinn 
slyngi

BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur
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