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Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

D
VM

o
rg

u
n

b
la

ð
ið

F
ré

tt
a
b

la
ð

ið

35%

76%

4%

Samkvæmt fjölmiðlakönnukvæS fjö

0%0

n Capacentpacenölmiðlakönnulaköö u

D

Hrafnkell Eiríksson verkfræðingur getur talað 
við allan heiminn sama hvað öllu sím- eða 
tölvusambandi líður.

„Íslenskir radíóamatörar eru samtök áhugamanna
um tækni og fjarskipti svo og samskipti. Félagið
hefur verið starfrækt frá 1946 og félagar eru um 150
talsins,“ segir Hrafnkell Eiríksson, verkfræðingur
og nýskipaður formaður.Hann hefur verið radíóamatör í tíu ár en til þess 

þarf fyrst að sækja námskeið og síðan standast próf
hjá Póst- og fjarskiptastofnun. „Þetta áhugamál er
sennilega það eina þar sem félagar þurfa leyfi frá
ríkinu. Við höldum námskeið einu sinni til tvisvar á
ári sem stendur yfir í einn til tvo mánuði og lýk
með prófi,“ segir HrafnkellÞar f

amatöra. Megintilgangurinn er að koma á samskipt-
um auk þess sem radíóamatörar koma að
almannavörnum. „Þegar flóðbylgjan skall á Asíu árið
2004 voru radíóamatörar þeir fyrstu sem komust í
samband við umheiminn. Við erum með eigin búnað
og komumst í samband þrátt fyrir að símakerfi og
internet liggi niðri,“ segir Hrafnkell sem segir í þágu
almannavarna að viðhalda hefðinni. Hann segir jafn-
framt radíóamatöra í Bandaríkjunum vera hluta af 

þarlendum almannavarnarlögum.„Félagið hittist einu sinni í viku og síðan erum við
alltaf að hittast í loftinu. Þá í gegnum talstöðvarnar 

eða í gegnum tölvur sem tengjast talstöðvunum. Þá
spjöllum við bæði við félaga hérlendi
sem eru á bilinu fjó

Draupnisgata 6 Akureyri
obby@icehobb
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Getur talað við 
allan heiminn

Ný fatalína byggð 
á gömlum grunni

Útsýni og 
innisundlaug

Tíu Íslendingar voru fluttir 
í bíl til Mexíkóborgar frá Cancún á Juka-
tánskaga klukkan 17.30 að staðartíma í gær-
dag. Búist er við því að kröftugur fellibylur, 
Dean, ríði yfir skagann í kvöld eða á þriðju-
dagsmorgun. Hópurinn er í útskriftarferð frá 
Háskólanum á Bifröst og dvaldi á hóteli nærri 
ströndinni í Cancún. Dean hefur þegar valdið 
átta dauðsföllum á eyjum í Karíbahafinu.

Lengi vel leit út fyrir að hópurinn yrði inn-
lyksa í Cancún og þyrfti að bíða fellibylinn af 
sér, sagði Eva Sólan, einn af Íslendingunum 
tíu, í gær áður en það lá ljóst fyrir að þau 
myndu komast frá Cancún. Eva hafði haft 
samband við ferðaskrifstofuna sem þau fóru 
með til Mexíkó, Trans-atlantic á Akureyri, og 
við utanríkisráðuneytið. Hún sagðist hafa 

verið sár út af seinagangi þeirra við að reyna 
að koma hópnum undan fellibylnum mann-
skæða. „Við erum búin að reyna að gera allt 
sem við getum til að komast í burtu en það 
eru öll flug frá Cancún uppbókuð. Okkur 
stendur eðlilega ekki á sama því þessi felli-
bylur er mjög öflugur,“ sagði Eva. Egill Arn-
arson, eigandi Trans-atlantic, sagði í gær að 
ekki hefði gengið að finna leiguflug handa 
hópnum. 

„Starfsmenn hótelsins hafa sagt okkur að 
við munum verða flutt í neðanjarðarbyrgi 
þegar fellibylurinn ríður yfir. Við eigum því 
líklega ekki annarra kosta völ en að sitja felli-
bylinn af okkur í þessum byrgjum ef við kom-
umst ekki héðan. Mér heyrist að utanríkis-
ráðuneytið ætli ekki að gera neitt annað en að 

ráðleggja okkur að bíða í þessum byrgjum,“ 
sagði Eva. 

Starfsmenn sendiráðs Íslands í Washington 
og ræðismaður Íslands í Campeche í Mexíkó, 
Rafael Ruiz Montero, náðu svo loks að finna 
lausn á málinu síðdegis í gær og aðstoðuðu 
hópinn við að komast til Mexíkóborgar, segir 
Helga Guðjónsdóttir, móðir Evu Sólan. „Ég er 
búin að vera miður mín af áhyggjum í allan 
dag. Dóttir mín hringdi í mig til að segja mér 
frá þessu og hún reyndi að róa mig með því að 
segja að þau myndu koma sér í burtu ein-
hvern veginn,“ segir Helga.

Reynt verður að flytja hópinn með flugi frá 
Mexíkóborg og til New York í dag segir Helga.
Íslendingarnir eiga pantað flug frá New York 
til Íslands á morgun.

Sluppu undan fellibylnum
Talið er að kraftmikill fellibylur fari yfir Júkatanskaga í dag. Tíu Íslendingar voru fastir í Cancún þar til í 
gær. Utanríkisráðuneytið aðstoðaði fólkið við að komast í burtu. Móðir stúlku í hópnum var miður sín.

fasteignir20. ÁGÚST 2007

Fasteignasalan Stuðlaberg er með til sölu ein-
býlishús ásamt sundlaugarhúsi í Re kj Stofa b

Einbýlishús með útsýni yfir flóa, vík og bæ

Við Akurbraut 21 stendur stórt einbýlishús ásamt sundlaugarhúsi.
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Háttsettir ráðamenn í 
breska hernum hafa ráðlagt 
Gordon Brown 
forsætisráð-
herra að kalla 
allt herlið Breta 
frá Írak 
tafarlaust. 
Herforingjarnir 
tjáðu Brown að 
herinn gæti 
ekkert meira 
gert í Suður-Írak 
og því væri 
fyrir bestu að 
kalla þá fimm þúsund og fimm 
hundruð hermenn sem þar eru 
heim. 

Brown hefur gefið það út að 
ákvörðun um framhaldið verði 
tilkynnt í október. Alls hafa 168 
breskir hermenn látið lífið í Írak 
frá því að innrásin var gerð í 
mars árið 2003.

Brown tók við embætti 
forsætisráðherra snemmsumars 
eftir rúmlega tíu ára setu í 
fjármálaráðuneytinu, og hefur 
notið mikilla vinsælda fyrstu 
vikurnar í starfi.

Herinn tafar-
laust heim

Liðlega tvítugur Íslendingur 
lést í flugslysi í Bresku Kólumb-
íu í Kanada síðdegis í fyrradag. 
Þrír aðrir voru í vélinni, einn 
Íslendingur og tveir Kanada-
menn, allir um tvítugt, og komust 
þeir lífs af.

Samkvæmt upplýsingum frá 
alþjóðadeild ríkislögreglustjóra 
var vélin, fjögurra sæta Cessna-
vél, á leið til bæjarins Squamish 
þegar hún steyptist til jarðar í 
skóglendi. Íslendingurinn lést á 
staðnum en hitt fólkið var flutt 

alvarlega slasað með þyrlu á 
sjúkrahús í Vancouver.

Kanadíska dagblaðið Vancouver 
Sun lýsir hetjudáð annars kanad-
ísku farþeganna, sem þar segir að 
hafi bjargað þeim tveimur sem á 
lífi voru, nítján ára íslenskum 
manni og tvítugri kanadískri 
stúlku, út úr vélarflakinu og komið 
þeim á öruggan stað. „Þegar hann 
hafði komið þeim á autt svæði 
framkvæmdi hann fyrstu hjálp og  
svo veifaði hann okkur þannig að 
við fundum nákvæma staðsetn-

ingu þeirra. Hann er sönn hetja,“ 
hefur blaðið eftir Bruno Lapointe, 
tæknimanni leitarvélarinnar.

Á vefnum segir að þremenning-
arnir hafi þjáðst af ofkælingu og 
verið með mismikla líkamlega 
áverka. Á vefnum canada.com 
segir að þykkt skóglendi sé þar 
sem vélin hrapaði og erfitt hafi 
verið fyrir leitarmenn að finna 
fólkið.

Ekki fengust nánari upplýsingar 
um líðan Íslendingsins slasaða, eða 
hver flaug vélinni.   

 Yfirvöld í Leeds á 
Bretlandi hafa tekið upp á því að 
nota svokölluð „bjórgleraugu“ 
sem líkja eftir ölvunaráhrifum til 
að fræða fólk um hættur þess að 
aka undir áhrifum áfengis.

Vegna stöðugrar fjölgunar 
slysa sem rekja má til ölvunar-
aksturs í Vestur-Jórvíkurskíri 
hefur borgarráðið samþykkt að 
beita þurfi óhefðbundnum 
aðferðum til að ná til ungra 
ökumanna. Með því að sýna 
unglingum hversu mikil áhrif 
áfengi hefur á skynjun þeirra, 
gætu bjórgleraugun hjálpað til 
við að draga úr slíkum slysum.

„Vonandi gleyma þau því ekki 
þegar þau fóru í skólann, prófuðu 
gleraugun og gátu ekki staðið 
upprétt,“ sagði öryggisfulltrúi um 
gleraugun.

Hræða fólk með 
bjórgleraugum



 „Ég þarf að leysa þetta 
mál í dag og ég mun líklega leysa 
þetta innanhúss,“ segir Brynhildur 
Ólafsdóttir, skólastjóri Álftamýrar-
skóla, en það vantar enn kennara í 
stöðu umsjónarkennara fyrir fyrsta 
og annan bekk. Hún segir að vissu-
lega þýði það meira álag fyrir hina 
kennarana en hún sé bjartsýn á að 
þetta leysist. „Einhvern veginn 
vilja hlutirnir oft leysast og þetta 
gengur alltaf á endanum,“ segir 
Brynhildur og bendir á að ekki sé 
hægt að neita börnum um pláss í 
skóla eins og hægt sé þegar vantar 
starfsfólk í leikskóla borgarinnar.

Grunnskólar Reykjavíkur verða 
settir á miðvikudaginn og þá hefja 
14.192 nemendur nám og þar af 
1.344 börn í fyrsta bekk. Á heima-
síðu Reykjavíkurborgar kom fram 
hinn 10. ágúst að það vantaði enn 
um 140 starfsmenn, þar af 69 kenn-
ara, en starfsmenn grunnskólanna 
eru um 2.200 þegar þeir eru full-
mannaðir.

„Mig vantar ekki kennara en mig 
vantar skólaliða. Mér finnst gæslan 
í skólum oft fara varhluta af því 
sem hún ætti að vera,“ segir Inga 
Þórunn Halldórsdóttir, skólastjóri í 
Borgaskóla. Hún segist hafa heyrt 
að það vanti kennara í einstaka 
stöður en alls staðar vanti skóla-
liða. „Foreldrar reikna með því að 
við séum með ákveðna gæslu í skól-
anum eins og á skólalóðinni og á 
göngum. Það er erfitt að manna 
þessar stöður vegna þess að launin 
sem við erum að bjóða fólkinu eru 
of lág.“ Inga Þórunn segir starf 
skólaliða vera mjög mikilvægt en 
launin séu ekki í samræmi við það. 
„Við  getum ekki krafist lágmarks-

menntunar og það er varla að við 
getum krafist þess að viðkomandi 
tali íslensku.“ Inga Þórunn segir  
skólaliða aðstoða börnin utan 
kennslustofu og bendir á að það séu  
jafnan þeir sem uppgötva einelti og 
bregðast við ef eitthvað kemur upp 
á. „Þeir eru stoð og stytta yngri 
barnanna og ekki síður þeirra eldri 
í ýmsum málum sem koma upp,“ 
segir Inga Þórunn.

Ásgeir Beinteinsson, skólastjóri 
Háteigsskóla, segir að með góðri  

samstöðu í kennarahópnum sé unnt 
að dekka það sem er brýnast. Í 
Háteigsskóla vantar náttúrufræði-
kennara, kennara í sérkennslu, 
skólaliða í hálft starf og stuðning-
fulltrúa í hálft starf. „Það er aldrei 
neinn punktur þar sem við segj-
umst ekki geta leyst málin og 
tökum ákvarðanir um að fella niður 
þjónustu. Við  gefumst ekki upp og 
erum stöðugt að leita leiða til að 
leysa vandann,“ segir Ásgeir.

Mannekla í skólum 
leyst með yfirvinnu
Grunnskólar Reykjavíkur verða settir á miðvikudaginn. Enn vantar kennara og 
skólaliða til starfa. Kemur ekki til greina að minnka þjónustu, segir skólastjóri 
Háteigsskóla. Skortur á kennurum þýðir aukið álag á þá sem fyrir eru.

 Líkamsárás var 
tilkynnt um klukkan sjö í 
fyrrakvöld, en tveir menn um 
þrítugt höfðu ráðist að öðrum 
þegar hann gerði athugasemdir 
við skemmdarverk sem mennirn-
ir voru í óða önn að vinna á bílum 
við Skólavörðustíg. Þegar hann 
gerði sig líklegan til að tilkynna 
athæfið til lögreglu eltu þeir 
manninn inn í verslun og réðust á 
hann þar. Maðurinn fékk spark í 
andlitið og skarst á hönd. 
Mennirnir voru handteknir 
skömmu síðar, en þolandinn hafði 
þá komið sér sjálfur á slysavarð-
stofu. Árásarmennirnir voru 
færðir í fangageymslur. -

Fékk spark í 
andlitið

Geir Jón, mætti fara að kalla 
þetta siðmenningarnótt?

Tveir slökkviliðsmenn létu 
lífið þegar eldur kom upp í 
yfirgefnum skýjakljúfi rétt við 
Núllpunktinn svokallaða í 
fjármálahverfi New York-borgar. 
Verið var að rífa skýjakljúfinn 
þegar eldurinn kom upp. Bygg-
ingin hýsti áður höfuðstöðvar 
Deutsche Bank, en varð fyrir 
slíkum skemmdum í árásunum á 
tvíburaturnana hinn ellefta 
september 2001 að hún var lýst 
ónothæf.

Létust í yfirgefn-
um skýjakljúfi

, Heimsókn utanríkisráð-
herra Frakklands, Bernard 
Kouchners, til Íraks er talin 
marka tímamót í samskiptum 
Frakklands og Bandaríkjanna. 
Ráðherrann kom til Íraks í gær.
Talið er að með heimsókninni séu 
Frakkar að sýna Írökum samhug 
og stuðning auk þess sem Nicolas 
Sarkozy Frakklandsforseti vilji 
bæta tengslin við Bandaríkin. 

Frakkland og Bandaríkin hafa 
átt í áralöngum deilum eftir 
innrásina í Írak árið 2003, en 
Chirac Frakklandsforseti neitaði 
að taka þátt í árásinni. 

Heimsóknin 
talin tímamót  Opna Grænlandsmótið í 

skák, Flugfélagsmótið, var haldið 
um helgina. 86 keppendur mættu 
til leiks en mótið var haldið í 
Tasiilaq á Austur-Grænlandi. 
Sigurvegari var Björn Þorfinns-
son með níu og hálfan vinning af 
tíu mögulegum. Í öðru sæti var 
Róbert Harðarson með níu 
vinninga, en hann vann mótið árið 
2005, og í þriðja sæti var Hrannar 
Jónsson. Veitt voru verðlaun í 
þrem öðrum flokkum. Jóhanna 
Björg Jóhannsdóttir varð efst í 
bæði kvenna- og barnaflokki og 
Dines Ignatussen varð efstur í 
flokki heimamanna. Með Flugfé-
lagsmótinu lauk skákveislunni í 
Tasiilaq sem staðið hefur yfir í 
viku. Glitnismót var haldið á 
föstudag og Toyota-mót var 
haldið á fimmtudag og voru yfir 
sextíu keppendur á báðum 
mótunum. Einnig var teflt í 
skólanum og félagsheimilinu á 
hverjum degi. 

Björn Þorfinns-
son vann

 Ormsteiti kallast tíu daga 
veisla á Héraði sem haldin er 
dagana 17. til 26. ágúst. 
Viðamikil dagskrá stendur yfir 
alla dagana  þar sem í boði er 
meðal annars útimarkaður, 
nemendamót og hverfahátíð. 

Fljótsdalshérað og Fljótsdals-
hreppur standa að hátíðinni. Í 
gær var Hallormstaðadagur 
þar sem boðið var upp á 
gönguferð, glerlistaverkasýn-
ingu og sveppaleiðangur svo 
fátt eitt sé nefnt. Fjölmargir 
hlýddu á tónleikana „Gyðjan í 
skóginum“ þar sem  Eivör 
Pálsdóttir kom fram ásamt 
fimm manna hljómsveit.

Tíu daga veisla

Íslenskir fjárfestar 
undir forystu Pálma Haraldsson-
ar í Fons vilja kaupa hið forn-
fræga enska knattspyrnufélag 
Newcastle United, samkvæmt 
frétt Vísis.is. 

Einnig kemur fram að gamla 
kempan Alan Shearer sé í fjár-
festahópi Pálma. Samkvæmt 
öruggum heimildum Fréttablaðs-
ins er Jón Ásgeir Jóhannesson 
hins vegar ekki í kaupendahópn-
um, þrátt fyrir fréttir annars 
efnis.

Breski auðkýfingurinn Mike 
Ashley keypti Newcastle í sum-
arbyrjun á rúma sautján millj-
arða króna. Félagið er eitt hið 
þekktasta á Bretlandi þrátt fyrir 
að liðið hafi ekki notið sérstakrar 
velgengni inni á vellinum. 

Aðdáendur Newcastle eru tald-
ir þeir allra tryggustu á Bret-
landi, og troðfylla heimavöll liðs-

ins, St. James´s Park, á hverjum 
einasta heimaleik. Völlurinn 
tekur 52 þúsund manns í sæti.

Pálmi Haraldsson var staddur í 
laxveiði seint í gærkvöldi og vildi 
í samtali við Fréttablaðið hvorki 
neita því né játa að til stæði að 
kaupa Newcastle United. Pálmi 
staðfesti þó að Alan Shearer væri 
ekki með í för, enda vissi hann 
ekki til þess að gamli Newcastle- 
fyrirliðinn stundaði laxveiðar.
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NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

BÓKHALD ER
SKEMMTILEGT!

Upplýsingar og skráning:
544 4500 / www.ntv.is

Þýsku ferðamennirn-
ir tveir sem lögreglan lýsti eftir í 
fyrradag eru enn ófundnir. Menn-
irnir, Thomas Grundt og Mathias 
Hinz, sáust síðast á tjaldstæðinu í 
Laugardal í Reykjavík 29. júlí síð-
astliðinn og hefur ekkert spurst til 
þeirra síðan.

Lögregla og landstjórn björgun-
arsveita könnuðu í gær upplýsingar 
sem borist hafa innanlands og frá 
Þýskalandi. Þyrla Landhelgisgæsl-
unnar flaug yfir eina af líklegum 
gönguleiðum mannanna austan 
Vatnajökuls í gær, en hafði ekki 
erindi sem erfiði. Lögregla hefur 
ferðaáætlun mannanna undir hönd-
um. Samkvæmt henni hugðust þeir 

ferðast í lok júlí að fjallasvæði við 
Vatnajökul. Þar ætluðu þeir að 
stunda göngu og ísklifur. Þeirri ferð 
hugðust þeir ljúka 12. ágúst.

Ekki er vitað hvar mennirnir ætl-

uðu að ferðast og dvelja að öðru 
leyti. Lögreglan vinnur nú að því að 
reyna að kortleggja ferðir mann-
anna út frá ábendingum, en fólk 
sem haft hefur samband við lög-
reglu telur sig hafa séð menninna 
um allt land, og ljóst að ábending-
arnar standast ekki nærri allar.

Aðstandendur mannanna í Þýska-
landi höfðu samband við lögreglu-
yfirvöld á Íslandi á laugardag eftir 
að mennirnir höfðu ekki skilað sér 
til Þýskalands með flugi sem þeir 
áttu bókað.

Lögregla biður alla þá sem geta 
veitt upplýsingar um ferðir mann-
anna eða ferðaáætlun að hafa sam-
band í síma 444-1000. 

 „Mér finnst það 
lýsa því best hve óljósar þessar 
áætlanir eru að formælendur 
þessara fyrirtækja skuli miða við 
lægstu mögulegu gildi varðandi 
losun gróðurhúsalofttegunda 
þegar allir sem hafa kynnt sér 
málið vita að losun gróðurhúsa-
lofttegunda getur verið miklu 
meiri,“ segir Þórunn Sveinbjarn-
ardóttir umhverfisráðherra vegna 
fyrirhugaðrar olíuhreinsunar-
stöðvar á Vestfjörðum.

Árni Finnsson, formaður Nátt-
úruverndarsamtaka Íslands, segir 
að talan 400 þúsund tonn af 
útblæstri gróðurhúsalofttegunda, 
vegna fyrirhugaðrar olíuhreins-
unarstöðvar á Vestfjörðum, sé of 
lág. Þetta kom fram í Fréttablað-
inu í gær. 

Þórunn segist telja heppilegra 
að menn ræddu þessar tölur eins 
og þær væru en væru ekki að 
reyna að fegra myndina. „Í raun 
er aðeins eitt gefið og öruggt í 
þessum efnum í sambandi við 
umræðuna um hugsanlega olíu-
hreinsunarstöð hér á landi og það 
er að á næstu árum og áratugum 
munum við þurfa að draga veru-
lega úr losun gróðurhúsaloftteg-
unda.“

Þórunn segir stóra verkefnið 
hljóti að vera það að taka höndum 
saman og stöðva hlýnun andrúms-
loftsins og það hefjist aðeins með 
miklu átaki sem felst í því að 
draga úr losun gróðurhúsaloftteg-
unda hvaðan sem hún kemur. 
„Miðað við skuldbindingar Íslands 
samkvæmt Kyoto-bókuninni þá 
fæ ég ekki séð að olíuhreinsunar-
stöð  eða losun frá olíuhreinsunar-

stöð rúmist innan almennra heim-
ilda.“

Þórunn segir burtséð frá því þá 
sé nauðsynlegt að gera sér grein 
fyrir því að þeir sem tala máli fyr-
irtækja og fjárfesta um slíkan 
rekstur hér á landi viti það jafnvel 
og stjórnvöld að verkefnið á næstu 
árum sé að draga úr losun gróður-
húsalofttegunda og það eigi við í 
öllum geirum samfélagsins.

Olíuhreinsistöð ekki 
í samræmi við Kyoto
Þórunn Sveinbjarnardóttir umhverfisráðherra segir að olíuhreinsistöð á Vest-
fjörðum rúmist ekki innan heimilda Kyoto-bókunarinnar. Hún segir megin-
markmið stjórnvalda að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. 

Þrír ölvaðir menn 
voru látnir gista fangageymslur 
lögreglunnar á Suðurnesjum í 
fyrrinótt. Einn þeirra hafði grýtt 
glasi í bíl. Hann gat ekki greint frá 
nafni sínu og hafði engin skilríki 
meðferðis. Annar var afar ölvaður 
og gat ekki greitt fyrir ferð með 
leigubíl. Sá þriðji hafði í ölæði 
sparkað í lögreglubíl í Hafnargötu.

Þá voru fjórir teknir fyrir 
ölvunarakstur í umdæmi embætt-
isins og þrír stöðvaðir fyrir of 
hraðan akstur. Tveir ungir 
ökumenn til viðbótar fengu 
áminningu vegna glannaksturs 
við Grófina í Reykjanesbæ.

Grýtti glasi í bíl 
og gisti í klefa

Einkarekin
sjónvarpsstöð í Afganistan sýndi í 
gær myndband með konunni sem 
rænt var á veitingastað í Kabúl í 
Afganistan á laugardaginn. 

Á myndbandinu sést konan, 
Cristina Meier, biðja yfirvöld í 
Afganistan um að láta tiltekna 
fanga lausa. „Ég er ómeidd en vil 
að yfirvöld í Þýskalandi geri það 
sem þau geti til að ég verði látin 
laus,“ segir Cristina.

Þýska utanríkisráðuneytið 
hefur neitað að tjá sig um 
myndbandið. Ekki er vitað 
hverjir standa á bak við mannrán-
ið en talið er útilokað að það séu 
talibanar. 

Myndband af 
konunni sýnt

 Lögregla stöðvaði 
siglingu tveggja báta utan við 
Reykjavíkurhöfn um miðnæturbil 
aðfaranótt sunnudags. Hvorugur 
skipstjórinn gat framvísað 
haffærisskírteini. Þá var annar 
þeirra, sem sigldi seglskútu, 
undir áhrifum áfengis.

Varðskipsmaður sá um að sigla 
skútu hins ölvaða, en umræddur 
skipstjóri var auk þess án 
skipstjórnarréttinda, segir 
varðstjóri lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu.

Ekki fengust upplýsingar um 
hvaða ferðalag var á mönnunum 
eða hvort þeir höfðu verið lengi 
úti.

Ölvaður undir 
stýri úti á sjó

Þrír karlmenn á þrítugs-
aldri voru handteknir aðfaranótt 
laugardags vegna gruns um að 
hafa nauðgað fimmtán ára stúlku 
á hrottafenginn hátt í bænum 
Linköping í Svíþjóð. 

Nauðgunin átti sér stað í íbúð í 
bænum aðfaranótt föstudags og 
kærði stúlkan hana til lögreglu 
strax um morguninn að því er 
fram kemur í sænska dagblað-
inu Aftonbladet. Eftirgrennslan 
lögreglunnar leiddi til handtöku 
og eru þeir allir grunaðir um að 
hafa beitt stúlkuna ofbeldi.

Þrír handteknir 
fyrir nauðgun
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Flokkur Nursult-
ans Nazarbay-
evs, forseta 
Kasakstan, fékk 
öll þingsætin í 
þingkosningun-
um samkvæmt 
útgönguspám. 
Kosningarnar 
voru haldnar á 
laugardaginn. 
Enginn annar flokkur fékk þau sjö 
prósent sem til þarf til að fá 
þingsæti.

Eftirlitsmenn frá alþjóðlegum 
samtökum segja að framkvæmd 
kosninganna hafi verið gölluð en 
sýni þó að landið sé að mjakast í 
lýðræðisátt. Nazarbayev, sem 
hefur verið forseti síðan árið 1989, 
var búinn að lofa því að ekki yrði 
svindlað í kosningunum. 

 „Við erum ofsalega 
ánægð,“ segir Sif Gunnarsdóttir, 
viðburðastjóri menningarnætur, um 
það hvernig til tókst með hátíðina í 
ár. „Dagskráin gekk mjög vel og við, 
lögreglan og aðrir öryggisaðilar 
erum sammála um að þessi breyt-
ing, að teygja á hátíðarsvæðinu með 
því að hafa tónleika á Miklatúni, 
geri það að verkum að það létti á 
miðborginni og úr varð betri hátíð 
fyrir alla. Og það er auðvitað gleði-
legt þegar allir geta skemmt sér.“

Um þrjátíu þúsund manns voru á 
tónleikunum á Miklatúni þegar 
mest var, og eftir að dagskrá menn-
ingarnætur lauk voru um fimmtán 
þúsund manns í miðbænum. Að 
sögn lögreglu er þetta síst minna 
en verið hefur undanfarin ár.

Varðstjóri lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu segir nóttina hafa 
gengið afar vel og hafi í raun verið 

áþekk hefðbundinni helgarnótt. 
Engin stórmál hafi komið upp og 
engin alvarleg líkamsárás tilkynnt. 

Á níunda tug lögreglumanna hafi 
verið í bænum þegar mest var og 
það hafi skilað árangri.

Sif telur meira en líklegt að sama 
snið verði haft á að ári liðnu. „Við 
erum auðvitað ekkert farin að 
skipuleggja næstu menningarnótt, 
en ég geri ekki ráð fyrir öðru.“

Mikil ölvun var í bænum og ekki 
síst hjá þeim sem ekki höfðu aldur 
til. Yfir tuttugu ungmenni voru 
færð í sérstakt athvarf vegna ölv-
unar og voru sum þeirra í afar 
slæmu ástandi, að því er fram 
kemur í  tilkynningu frá lögreglu. 
Því næst var haft samband við for-
eldra þeirra og þeim gert að sækja 
börn sín. Þetta er svipaður fjöldi 
og var á menningarnótt í fyrra. 

Alls voru höfð afskipti af um 
hundrað ungmennum sem virtu 
ekki reglur um útivistartíma eða 
höfðu áfengi um hönd.

Dreifing gesta í mið-
borginni bar árangur
Lögregla og aðstandendur menningarnætur eru sammála um að dreifing gesta 
um borgina með tónleikum á Miklatúni hafi haft góð áhrif. Engin stórmál 
komu upp þrátt fyrir mikinn mannfjölda og talsverða ölvun.

Tókst þú þátt í hátíðahöldum á 
menningarnótt?

Ætti að hækka laun grunn-
skólakennara?

 Kalda stríðið tilheyrir 
fortíðinni, þótt Rússar haldi fast í 
gamla stórveldisdrauma, að sögn 
Þórs Whitehead sagnfræðings. 
Rússar sendu á dögunum fjórtán 
orrustuþotur til eftirlitsflugferða 
á Atlantshafi og yfir Kyrrahaf og 
er það í fyrsta skipti í fimmtán ár 
sem slíkar ferðir eru farnar. 
Rússneskar sprengjuflugvélar 
komu upp að austurströnd Íslands 
á föstudag.

„Það er ekkert kalt stríð í upp-
siglingu. Rússneska ríkið byggist 
ekki lengur á einhverri hug-
myndafræði sem gengur út á að 
frelsa heiminn,“ segir Þór.

Hann bætir við að rússneska 

ríkið sé þó að eflast og keppi að 
því að ná stórveldisstöðu í heim-
inum. „Rússland hefur sögulega 
séð alltaf verið stórveldi. Þessi 
efling heraflans er liður í því. 
Stórveldi verða að geta ógnað, og 

Pútín vill sanna fyrir umheimin-
um að Rússar búi yfir slíkum 
mætti.“

Þór segir heræfingar Rússa 
einkum beinast gegn Bandaríkj-
unum og nágrannaríkjum Rúss-
lands. Skilaboðin séu þau að Rúss-
ar búi enn yfir herafla sem 
heimurinn verði að taka tillit til. 
Hann telur Bandaríkjamenn ekki 
alltaf hafa sýnt nærgætni í sam-
skiptum við Rússa hin síðari ár 
„Rússland er að rísa aftur upp á 
fæturna. Pútín fetar þarna í fót-
spor gömlu keisaranna og leggur 
mikla áherslu á að efla hervaldið. 
Sagan endurtekur sig alltaf á sinn 
hátt.“

Rússar vilja sanna styrk sinn 
Steingervingar sem hafa 

að geyma fornar sjávarköngulær 
fundust nýverið skammt frá 
borginni Lyon í Frakklandi. Eru 
þeir taldir vera 160 milljón ára 
gamlir.

Sjávarköngulær hafa átta 
sérlega langar lappir og eru 
taldar fjarskyldir ættingjar 
hefðbundinna köngulóa. Til eru 
um 1300 slíkar tegundir í 
heiminum í dag. Að sögn vísinda-
mannanna sem fundu steingerv-
ingana eru þeir afar mikilvægir 
til að átta sig á uppruna og þróun 
þessarar merkilegu dýrategund-
ar.

Fundu fornar 
sjávarköngulær

Með öll þing-
sætin í landinu
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 Hvaðan er Simon Tonui, 
sigurvegari Reykjavíkurmaraþ-
oni karla?

 Hver hefur ákveðið að gefa 
kost á sér til formanns Sam-
bands ungra sjálfstæðismanna?

 Hvert fór Angela Merkel, 
kanslari Þýskalands, til að 
kynna sér áhrif gróðurhúsaloft-
tegunda á jökla?

 „Um leið og ég lendi ætla ég 
að fara að leiði ömmu minnar. 
Draumur hennar var að fá mig 
heim til Íslands en hún lést áður 
en sá draumur varð að veru-
leika,“ segir Aron Pálmi Ágústs-
son. 

Aron Pálmi kemur heim til 
Íslands á sunnudaginn. Hann 
hlaut tíu ára refsidóm þegar 
hann var þrettán ára gamall 
fyrir brot sem hann framdi 
þegar hann var sjálfur ellefu ára 
gamall. Aron Pálmi dvaldi í sjö 
ár í Giddings-barnafangelsinu í 
Texas og hefur verið á reynslu-
lausn með takmarkað ferðafrelsi 
og gps-staðsetningartæki um 

ökklann síðan hann losnaði úr 
fangelsinu. Staðsetningartækið 
var fjarlægt í fyrradag og hann 

hefur nú öðlast fullt frelsi á ný. 
„Ég er mjög spenntur að vera 
frjáls. Ég sigraðist á kerfi sem 
hét því að sigrast á mér. Þegar 
maður er í stofufangelsi er alveg 
eins og heimurinn stöðvist og þá 
festist maður í sama farinu. Nú 
finnst mér allt vera öðruvísi og 
nýtt,“ segir Aron Pálmi. 

Hann segist hafa beðið lengi 
eftir þessum degi en frelsistil-
finningin sé samt allt önnur en 
hann bjóst við. „Ég er ekki bara 
glaður heldur líður mér eins og 
barni. Fólk hlær að mér því ég 
verð til dæmis mjög spenntur 
yfir einföldum hlut eins og búð-
arferð,“ segir Aron Pálmi. 

Sigraðist á bandaríska kerfinu 

Orð Vilhjálms Vil-
hjálmssonar borgarstjóra voru 
oftúlkuð þegar sagt var frá því í 
fjölmiðlum að borgarstjóri vildi 
vínbúð ÁTVR 
burt úr Aust-
urstrætinu. 
Þetta segir 
Jón Kristinn 
Snæhólm, 
aðstoðar-
maður borg-
arstjóra.

„Borgar-
stjóri sagðist 
ekki myndu 
gráta það ef 
vínbúðin 
færi úr Aust-
urstrætinu. 
Hann sagðist 
hins vegar 
aldrei vilja 
losna við búð-
ina, enda er það ekki hans að taka 
ákvörðun um slíkt. Það er stór 
munur á þessu tvennu,“ segir Jón 
Kristinn.

Að sögn Jóns Kristins vildi 
borgarstjóri beina athygli að 
þeim vandamálum sem skapast 
þegar ógæfufólk safnast saman 
niðri í miðbæ og angrar vegfar-
endur með betli og drykkjulátum. 
„Þetta er ekki sú ásýnd sem er 
æskileg á miðborginni,“ segir Jón 
Kristinn Snæhólm.

Orð borgar-
stjóra oftúlkuð

Tollyfirvöld í 
Búlgaríu fundu 50 kíló af heróíni í 
flutningabíl á fimmtudagskvöld. 

Landamæralögregla stöðvaði 
manninn, sem er Tyrki en ók 
rúmönskum flutningabíl. Hann 
var á leið frá Tyrklandi til 
Búlgaríu þegar efnin fundust og 
var handtekinn. Rannsókn 
málsins stendur nú yfir.

Búlgaría fékk inngöngu í 
Evrópusambandið í janúar og 
hefur aukið landamæraeftirlit í 
samræmi við reglur sambands-
ins, og til að minnka eiturlyfja-
smygl af þessu tagi.

50 kíló af heró-
íni í bílnum

„Okkur finnst óeðlilegt 
að borgin komi inn á markaðinn 
og ætli sér ekki að lúta sömu 
reglum og aðrir,“ segir Elías 
Ólafsson, stjórnarformaður 
Gámaþjónustunnar. Reykjavík-
urborg selur nú sérstakar bláar 
ruslatunnur undir pappír. Gáma-
þjónustan hefur boðið til leigu 
tunnu sem meðal annars þjónar 
sama tilgangi.

Elías segir borgina innheimta 
gjaldið fyrir tunnuna beint gegnum 
fasteignagjaldið, og sleppa þannig 
við að greiða virðisaukaskatt. 
„Þannig hafa þeir tuttugu prósenta 
forskot á aðra á markaðnum þegar 
kemur að verðlagningu.“  For-
svarsmenn Gámaþjónustunnar 
telja líklegt að fyrirkomulagið 
brjóti gegn samkeppnislöggjöf 
og hafa leitað á náðir lögfræðinga 
til að fá úr skorið um réttarstöðu 
fyrirtækisins.

Segja borgina 
brjóta lög

Til landsins eru á 
leiðinni 2000 lítrar af etanóli, eða 
vínanda, sem nota á sem eldsneyti 
á fyrstu etanólbílana á Íslandi. Þá 
hyggst Orkustofnun breyta tvinn-
bíl af gerðinni Toyota Prius í svo-
kallaðan tengitvinnbíl, sem hægt 
er að stinga í samband eins og 
öðrum heimilistækjum. Bílarnir 
voru sýndir á Hótel Nordica í gær, 
þegar kynnt var ráðstefna um vist-
vænar lausnir í samgöngum sem 
haldin verður um miðjan næsta 
mánuð.

Að sögn Teits Þorkelssonar, fram-
kvæmdastjóra Framtíðarorku, 
verður etanólið sem flutt verður 
inn blandað bensíni að fimmtán pró-
sentum. Enn er þó óljóst hvernig 
etanólið og etanólbílarnir verða 
skattlagðir.

Fram kom á fundinum að margir 

sæju tengitvinnbíla fyrir sér sem 
bestu lausnina fyrir samgöngur á 
Íslandi. Fullur rafgeymir dugir í 
120 kílómetra akstur, og jafnframt 
er mögulegt að knýja hann með 
bensíni.

Reykjavíkurborg er meðal bak-
hjarla verkefnisins. „Það er óvíða í 
heiminum þar sem samgöngur 
menga jafnmikið og hér,“ sagði Gísli 
Marteinn Baldursson, formaður 
umhverfissráðs borgarinnar, á fund-
inum. „Við getum snúið þessu við.“

Á ráðstefnunni sem haldin verð-
ur um miðjan september munu sér-
fræðingar frá sex löndum fjalla um 
möguleika á notkun visthæfs elds-
neytis á Íslandi. Þá munu Verk-
fræðistofnun Háskóla Íslands og 
Orkuveitan standa fyrir samkeppni 
um það hvaða bíll notar minnsta 
orku. 

Að minnsta kosti átta manns 
hafa látið lífið í fellibylnum Dean á yfirreið 
hans yfir nokkrar af eyjunum í austanverðu 
Karíbahafinu síðustu daga. Tjón af völdum 
fellibylsins er talið nema hundruðum milljón-
um dollara. Yfirvöld á Kúbu, Haítí, Dómíník-
anska-lýðveldinu og fleiri eyjum í Karíbahaf-
inu hafa flutt fleiri þúsundir manna frá ýmsum 
svæðum á eyjunum: fimmtíu þúsund manns 
voru til dæmis fluttir frá þremur héruðum á 
Kúbu. Tíu Íslendingar flúðu frá Cancún til 
Mexíkóborgar í gær.  

Fellibylurinn fór yfir Jamaíka í gærkvöldi á 
230 kílómetra hraða á klukkustund. Forsætis-
ráðherra landsins, Portia Simpson Miller, bað 
eyjarskeggja að vera ekki nærri ströndinni og 
leita skjóls í þeim þúsund neyðarskýlum sem 
hafa verið útbúin á eyjunni. „Þetta verður 
mjög, mjög alvarlegt,“ sagði Jamaíkabúinn, 
Lawrence Samuel, í gær þar sem hann keypti 
neyðarbirgðir í kjörbúð á eyjunni. Flugvöllum 
á Jamaíka var lokað síðdegis í gær.

Fellibyljamiðstöðin í Miami segir að bylurinn 
muni ná fimmtu gráðu – fellibylir verða ekki 
kraftmeiri en það –  áður en hann ríður yfir á 
Jukatánskaga í Mexíkó í kvöld eða á morgun. 
Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Mexíkó.

Flugvöllurinn í Cancún var fullur af ferða-
mönnum í gær sem vildu komast frá borginni. 
Eva Sólan, Íslendingur sem var staddur í Canc-
ún í gær, sagði að uppbókað væri í allar flug-
vélar frá borginni. Líklegt þykir að fellibylur-
inn muni fara framhjá Cancún. Yfirvöld í 
landinu fluttu íbúa Mexíkó frá ströndum lands-
ins sem liggja að Karíbahafinu. 

Íbúar í Texas í Bandaríkjunum byrjuðu auk 
þess að búa sig undir komu fellibylsins í gær 
og voru íbúar við landamæri Mexíkó hvattir til 
að yfirgefa heimili sín. Íbúar í New Orleans 
voru einnig byrjaðir að undirbúa brottför frá 
borginni, minningin um fellibylinn Katrínu er 

þeim sennilega enn í fersku minni. Vindhraði 
náði 123 kílómetra hraða á klukkustund í Okla-
homa í gær. 

Talið er að fellibylurinn muni valda enn frek-
ari skaða áður en yfir líður. 

Átta látnir í fellibylnum
Fellibylurinn Dean hefur farið yfir Karíbahafið síðustu daga. Tjón er talið nema hundruðum milljónum 
dollara. Ferðamenn og íbúar hafa verið fluttir þúsundum saman í varúðarskyni. Fer yfir Mexíkó í dag.





 Þrír sjúklingar 
hafa greinst með berkla á Íslandi, 
það sem af er árinu og er það ívið 
minna en í meðalári. 

Í ár hefur hins vegar þurft að 
gera óvenju umfangsmiklar rann-
sóknir í kjölfar tveggja greining-
anna, til að ganga úr skugga um 
hvort fleiri hefðu smitast. Á fjórða 
hundrað einstaklinga verða skoð-
aðir í þeim, en önnur þeirra stend-
ur enn yfir.  

Haraldur Briem sóttvarnalækn-
ir segir fjöldakannanir vegna 
berkla ekki óalgengar meðal heil-
brigðisstarfsmanna, til að mynda 
á Landspítalanum. Stórar fjölda-
rannsóknir utan þeirra séu þó 
sjaldséðari.

„Fyrir nokkrum árum var 
heilmikil könnun gerð í skólum og 
víðar í Grafarvogi, þannig að þetta 
er ekki óvenjulegt. En þetta er í 
meira lagi í ár,“ segir hann.

Í nýjasta hefti Farsóttafrétta 
Landlæknisembættisins kemur 
fram að rannsókn vegna berklatil-
fellis við Kárahnjúka í maí standi 
enn yfir. Lokið hafi verið við rann-
sókn á 68 starfsmönnum af 159. 
Könnun á starfsmönnum við 

Fjórðungssjúkrahúsið á Nes-
kaupsstað, þar sem berklasjúk-
lingurinn naut aðhlynningar, 
stendur jafnframt enn yfir.

Ekkert bendir til að sjúklingur-
inn hafi smitað frá sér.

Hin fjöldarannsókn ársins var 
vegna smitandi berkla í 84 ára 
gömlum vistmanni á elliheimili 
norður í landi. Þá voru alls 157 
rannsakaðir, þar af 93 heilbrigðis-
starfsmenn, 39 aðstandendur og 
25 vistmenn. Niðurstöður benda 
til að enginn hafi smitast.

„Þetta sjáum við af og til að 
óvænt greinist gamalt fólk með 

berkla. Það eru leifarnar af þess-
um stóra berklafaraldri okkar hér 
fyrr á árum og við erum að sjá í 
skottið á honum. Það er þá fólk 
sem hefur borið þetta í öll þessi ár 
en aldrei orðið veikt.“

Haraldur segist oft heyra þá 
kröfu út undan sér að allir útlend-
ingar verði rannsakaðir við komu 
til landsins, vegna smitsjúkdóma.

„En við höfum auðvitað engin 
tök á því að skoða þessa hálfu 
milljón útlendinga sem kemur 
hingað á ári sem ferðamenn. Besta 
ráðið er að hafa góða heilsugæslu 
sem er fljót að bregðast við og átta 
sig á aðstæðum,“ segir hann.

Ekki þótti ástæða til að gera 
veður út af þriðja tilfellinu sem 
greindist á árinu, enda var ekki 
smithætta af því.

Á fjórða hundrað manns hafa 
verið berklaskoðaðir í ár
Brátt verður búið að berklaskoða á fjórða hundrað einstaklinga á landinu, í kjölfar tveggja smitandi 
berklatilfella á árinu. Rannsókn vegna berkla á Kárahnjúkum stendur enn yfir. 

  Fólk sem er 60 ára og 
eldra er þrisvar sinnum líklegra 
til að deyja við að reyna að klífa 
Everest-tind heldur en yngra 
fólk. Þetta kemur fram í nýrri 
rannsókn sem vísindamenn við 
Washington-háskóla unnu.

Rannsökuðu þeir 2211 fjall-
göngumenn frá árinu 1953, þegar 
byrjað var að klífa fjallið, til árs-
ins 2006. Alls hafa 85 manns yfir 
sextugu reynt að komast á tind-
inn. Fjórir þeirra hafa dáið og 
aðeins tólf hafa komist alla leið. 
Dánartíðnin er 4,7% í þessum ald-
urshópi, sem er töluvert hærri 
tíðni en hjá yngri fjallgöngu-

mönnum.  Segja vísindamennirn-
ir niðurstöðu rannsóknarinnar 
afar mikilvæga því sífellt fleiri 
yfir sextugu reyni að klífa Ever-
est.

Í  maí síðastliðnum varð 71 árs 
gamall japanskur maður elsta 
manneskjan til að sigrast á tind-
inum. Sú yngsta er aftur á móti 
fimmtán ára sherpa-stúlka. 

Í mun meiri hættu

 „Þetta var voðalegur 
hasar og við vissum ekkert hvað 
gekk á þegar lögreglan kom brun-
andi inn götuna,“ segir íbúi við 
Miðvang í Hafnarfirði sem fylgd-
ist með handtöku út um gluggann 
hjá sér um miðjan dag á föstudag. 

Að sögn lögreglu hafði maður-
inn sem handtekinn var haft í 
hótunum við sambýlismann fyrr-
verandi eiginkonu sinnar. Mað-

urinn kvaðst vera á leiðinni til að 
lúskra á honum svo húsráðendur 
þorðu ekki annað en kalla til lög-
reglu. Maðurinn var stöðvaður í 
bíl sínum, handtekinn og færður 
á lögreglustöð þar sem honum 
var sleppt að lokinni skýrslu-
töku.

Að sögn lögreglu var hann alls-
gáður og ekki undir áhrifum fíkni-
efna.

Rússnesk yfirvöld 
lokuðu fyrir útsendingar BBC 
World Service á FM-tíðni í 

Rússlandi á 
föstudag. BBC 
getur enn þá 
sent út á 
langbylgju og 
á netinu í 
landinu. Flestir 
þeirra Rússa 
sem fylgjast 
með daglegri 
dagskrá BBC 
hlusta á 

stöðina á FM-tíðni. The Sunday 
Times greindi frá.

Með því að loka fyrir FM-
útsendingar BBC er talið að 
rússnesk yfirvöld séu enn að 
refsa Bretum fyrir að hafa vísað 
fjórum rússneskum diplómötum 
úr landi fyrr í sumar. Lokunin 
fylgir þeirri stefnu Vladímírs 
Pútíns Rússlandsforseta að 
koma í veg fyrir útsendingar 
gagnrýninna og sjálfstæðra 
fjölmiðla í landinu.  

Loka fyrir út-
sendingar BBC

Ferðaskrifstofa

Danski nýnasistaleið-
toginn Jonni Hansen, sem 
handtekinn var á laugardag 
fyrir ofbeldi gegn lögreglunni, 
segir lögregluna eiga sök á því 
hvernig fór. Nasistar efndu til 
göngu til að minnast nasistaleið-
togans Rudolfs Hess í bænum 
Kolding en sú ganga endaði með 
hópslagsmálum nasista og 
andstæðingum þeirra. 

Hansen sagði við yfirheyrslu 
að vegna þess að lögreglan hefði 
ekki gripið inn í þegar andstæð-
ingar nasista hófu að kasta 
steinum og eggjum í þá hefðu 
þeir neyðst til að verja sig. 
Dómari komst þó að annarri 
niðurstöðu en Hansen eftir að 
hafa hlýtt á framburð vitna að 
því er fram kemur í Berlingske 
Tidende.

Búist er við að Hansen fái 60 
daga fangelsisdóm en hann situr 
nú í gæsluvarðhaldi. Þar situr 
einnig félagi hans sem sakaður 
er um að hafa ítrekað sparkað í 
áhorfanda að göngunni.  - 

Leiðtogi nasista 
handtekinn 
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Á NÝJUM OG NOTUÐUM 
FERÐAVÖGNUM

 „Ég var alveg í sjokki þegar ég heyrði 
þetta. Maður sér strax að hún er ekki alveg 
heil. Konurnar í Blindrafélaginu brugðust sem 
betur fer skjótt við þegar þær sáu draslið sem 
hafði verið prangað inn á hana,“ segir Sólveig 
Davíðsdóttir, móðir sextán ára lögblindrar og 
seinfærrar stúlku, sem voru seldar snyrtivör-
ur fyrir 109 þúsund í söluvagninum Unicom í 
Kringlunni.

Sólveig segir stúlkuna hafa verið að bíða 
eftir liðsmanni frá Blindrafélaginu í Kringlunni. 
Á meðan hún beið ákvað hún að kaupa húð-

krem handa sér og móður 
sinni fyrir tíu þúsund krónur. 
„Það var í sjálfu sér allt í lagi 
en sölukonan lét ekkert þar 
við sitja heldur hélt áfram og 
tók aftur út af kortinu henn-
ar. Síðasta færslan nam um 
88 þúsundum króna. Dóttir 
mín skildi lítið í því sem 
fram fór, sérstaklega þar 
sem sölukonan talaði bara 
ensku og það mál skilur dótt-
ir mín ekki,“ segir Sólveig. 

Liðsmaður stúlkunnar frá Blindrafélaginu 
brást skjótt við þegar hún sá allar þær vörur 
sem stúlkunni höfðu verið seldar. Enda stúlkan 
í öngum sínum vegna þessara kaupa en vissi 
ekki hvernig hún átti að bregðast við. Krafðist 
liðsmaðurinn þess að peningarnir sem teknir 
höfðu verið út af kortinu í seinni skiptin yrðu 
bakfærðir. 

Sölumennirnir sögðu það ekki mögulegt 
strax. Lögfræðingur frá Blindrafélaginu hafði 
þá samband við framkvæmdastjóra Kringlunn-
ar og greindi frá vinnubrögðum sölumannanna 
og bað hann um að vera stúlkunni innan handar 
yrðu peningarnir ekki endurgreiddir. Það félli 
ekki undir eðlileg vinnubrögð að nýta sér 
aðstæður eins og gert hafði verið í þessu til-

felli. „Þetta kann að hafa áhrif á áframhald-
andi leigusamning,“ sagði Sigurjón Þórsson, 
framkvæmdastjóri Kringlunnar.

Í samtali við Fréttablaðið sagði sölukona 
Unicom að hún hefði ekki gert sér grein fyrir 
aðstæðum stúlkunnar. Hún hefði gefið henni 
mikinn afslátt af vörunum og bakfært sam-
dægurs 99 þúsund krónur. 

„Ég hef ekkert á móti sölumennsku, en svona 
framkoma er ekki boðleg. Ég skil þetta bara 
ekki en finnst mjög ljótt að gera svona,“ segir 
Sólveig. Hún segist afar þakklát starfsfólki 
Blindrafélagsins og framkvæmdastjóra 
Kringlunnar fyrir þá aðstoð sem þau veittu 
dóttur hennar.

Sölumenn sagðir hafa 
féflett varnarlausa stúlku
Móðir sextán ára lögblindrar og seinfærrar stúlku furðar sig á því að sölumenn hafi selt henni snyrtivörur 
fyrir yfir hundrað þúsund krónur. Lögfræðingur hjá Blindrafélaginu segir söluhættina óeðlilega. 

 Bíll valt við bæinn Hólshús í 
Eyjafirði um klukkan fjögur 
aðfaranótt laugardags. Tveir voru 
í bílnum sem var ekið út af 
veginum og fór nokkrar veltur. 
Lögreglu grunar að um ölvunar-
akstur hafi verið að ræða.

Mennirnir tveir voru fluttir á 
slysadeild, og var annar þeirra 
nokkuð slasaður á hendi. Bíllinn 
er gjörónýtur eftir veltuna. Málið 
er í rannsókn hjá lögreglu. 

Ölvaður velti 
bíl í Eyjafirði





SIGURVEGARAR!11.342
METÞÁTTTAKA VAR Í REYKJAVÍKURMARAÞONI GLITNIS Á LAUGARDAGINN 

ÞEGAR 11.342 HLAUPARAR FYLLTU GÖTUR BORGARINNAR.

Glitnir þakkar öllum hlaupurum fyrir þátttökuna og óskar

þeim til hamingju með sigurinn.

7.112 hlupu mislangar vegalengdir

og flestir í þágu góðgerðafélaga.

4.230 börn tóku þátt í

Latabæjarhlaupinu og söfnuðu fyrir

UNICEF – Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna.
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Vinningar eru 300 á DVD,
DVD myndir og margt fleira.
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Skref í þágu umhverfisverndar og heilsu

Stefán Þór Herbertsson er 
formaður Kalaks, vinafélags 
Grænlands og Íslands. Hann 
hefur stuðlað að auknum 
samskiptum Austur-Græn-
lendinga við sína næstu 
nágranna, Íslendinga. Hann 
hefur verið í fararbroddi 
skáklandnámsins á Austur-
Grænlandi, hann stóð fyrir 
komu ellefu ára grænlenskra 
barna til Íslands. 

Stefán Þór Herbertsson kom fyrst 
til Grænlands fyrir ellefu árum. 
„Síðan hefur það verið óstöðvandi 
þrá að komast hingað á hverju 
sumri,“ segir Stefán. „Eftir að ég 
fór að vinna með Hrafni Jökulssyni 
í  Hróknum í skákinni hef ég komið 
miklu oftar. Ég held að á síðasta ári 
hafi ég verið hérna í fimmtíu daga 
og 30 daga á þessu ári.“

Stefán keypti sér svo hús í Kúlúsuk 
í fyrra. „Það var hálfgerð tilviljun, 
Nokkur hús voru sett á uppboð og 
ég skellti mér bara á eitt þeirra. Það 
var nú frekar dapurt, allar rúður 
voru brotnar og ekki hafði verið 

búið í því í fimm ár. Ég safnaði bara 
liði, bræður mínir, mamma og vinir 
komu hingað, tólf manns í allt, 
vorum í viku í fyrrasumar, hreins-
uðum allt og skiptum um rúður.“

Skákkennslan er ekki það eina sem 
Stefán hefur gert til að efla sam-
skipti landanna. Hann stóð fyrir því 
að grænlensk börn lærðu að synda á 
Íslandi en engin sundlaug er á Aust-
ur-Grænlandi. „Hugmyndin vaknaði 
í ferð hingað árið 2005. Ég viðraði 
hvort ekki væri sniðugt að bjóða 
krökkum í sund og var hugmyndin 
sú að bjóða öllum ellefu ára krökk-
um á svæðinu. Svo kom í ljós að 
börnum í Tasiilaq er boðið til Dan-
mörku en þeir sem eiga heima í litlu 
þorpunum verða eftir. Þá lá á borð-
inu að bjóða bara þeim sem eiga 
heima í litlu þorpunum. Það voru 
tuttugu krakkar og ég fór svo að 
leita stuðnings við þetta verkefni og 
það gekk eftir. Krakkarnir fengu 
frítt far hjá Flugfélagi Íslands, 
Kópavogsbær tók á móti krökkun-
um og sá um þau og fjárlaganefnd 
veitti styrk.“

„Krakkarnir voru í tvær vikur og 
sautján af þessum tuttugu voru 
farnir að geta synt fram og til baka 
eftir þann tíma. Sundkennararnir 
trúðu ekki að þetta gæti gerst,“ 
segir stefán. „Þeir héldu að fyrsti 
tíminn færi í að koma þeim í vatnið 
og örfáir myndu síðan læra að 
synda. Það var sko ekki þannig. 
Fyrst þegar krakkarnir komu að 
sundlauginni virtust þeir ekkert 
spenntir yfir þessu, þar til einn 
dýfði fæti sínum ofan í og hrópaði: 
„Það er heitt!“ Þá urðu allir spenntir 
og drifu sig út í laugina. Þeir héldu 
þá að vatnið væri kalt.“ 

„Svo fengu krakkarnir svo margt 

annað út úr ferðinni sem ég hafði 
ekki hugsað út í. Þarna voru þau að 
hittast í fyrsta sinn og mörg hver 
höfðu aldrei farið út úr þorpunum 
sínum. Ég er núna að vinna í því að 
endurtaka þetta og helst vildi ég að 
þetta færi á föst fjárlög svo ég þyrfti 
ekki alltaf að byrja upp á nýtt.

Það er margt sem varð til þess að 
Stefán heillaðist af Grænlandi. 
„Fyrst kom ég bara af rælni, ég 
ferðaðist um óbyggðirnar og fannst 
það mjög skemmtilegt. Svo fór ég að 
kynnast fólkinu hérna og þá fór ég 
að hafa meiri áhuga fyrir því. Mér 
finnst Grænlendingar vera mjög 
merkilegir og skemmtilegir, líka 
hvernig þeir eru allt öðruvísi en við. 
Það er ótrúlega mikill munur á hugs-
unarhætti Íslendinga og Grænlend-
inga, það er alveg með ólíkindum. 
Ég fór ekki að gera mér grein fyrir 
því fyrr en ég var búinn að koma 
hingað nokkrum sinnum hvað menn-
ingarmunur þýðir. Grunnhugsunin 
virðist vera allt öðruvísi. Það má 
líka segja að það sé Akkilesarhæll 
Grænlendinga að hugsun þeirra 

hentar kannski ekki í þessu harða 
bisnessþjóðfélagi sem við lifum í og 
þeir kannski líka. Það dugir ekki 
alveg að lifa í núinu, þeir njóta 
augnabliksins en eru ekki alltaf að 
hugsa um framtíðina eins og við 
gerum svo mikið.“ 

Þótt kristin trú ríki á Grænlandi 
hafa þeir haldið sterkt í sína þjóð-
trú. Engin nöfn eru til dæmis á 
krossum á leiðum. „Trúin er sú að 
nöfnin fylgi sálunum, ekki líkaman-
um. Sál hins látna endurfæðist því í 
þeim líkama sem fær sama nafn,“ 
segir Stefán. „Ein kona hér í Tasiil-
aq skírði barn sitt sama nafni og 
kona, sem bjó í Kúummitt hafði 
borið, og var látin. Systur konunnar 
sem dó, sem eru alveg óskyldar 
barninu og engin tengsl eru á milli, 
koma alltaf í afmæli til þess. Þær 
eru að vitja nafnsins.“

Ekki nóg 
að gert

Vill kenna grænlenskum 
börnum að synda og tefla





greinar@frettabladid.is

M
enningarnótt hefur verið fastur liður um árabil 
og lífgað upp á líf íbúa og gesta höfuðborgarinn-
ar. Í ár virðist hátíðin hafa tekist einstaklega vel 
og er það mikið fagnaðarefni.

Eins og gengur þegar svo mikill mannfjöldi 
hefur komið saman þá hefur á stundum eitt og annað farið 
úrskeiðis. Eitt árið einkenndist af endalausum umferðarhnút 
sem ekki greiddist úr að fullu fyrr en líða tók á nóttina. Önnur ár 
hafa ölvun og óspektir sett skugga á annars gleðilega hátíð.

Í hvert sinn sem eitthvað hefur borið við sem neikvætt getur 
talist virðast aðstandendur hátíðarinnar, í samvinnu við yfirvöld 
borgar og löggæslu, setjast yfir málið og leita lausna. Slík vinnu-
brögð eru auðvitað til fyrirmyndar og hafa í ár skilað árangri. 

Miðborg Reykjavíkur hefur verið til umfjöllunar að undan-
förnu vegna þess sem nefnt hefur verið „ástandið í miðborg-
inni“. Slík umræða hefur komið upp með reglulegu millibili 
frá því að miðbær varð til í Reykjavík. Að því leytinu til er 
umræðan skyld umræðunni um að æska hvers tíma sé óalandi 
og óferjandi, en heimildir um slíkt má finna í ritum Konfúsíusar 
og annarra þeirra sem í fornöld létu sig mannrækt og menntun 
varða. Svo mun væntanlega vera á öllum tímum að við finnum 
æskunni ýmislegt til foráttu og einblínum helst á þá ódælustu 
þegar hópur kemur saman. 

Í umræðu um slíkt kristallast oft togstreita milli öryggissjón-
armiða borgaranna og athafnafrelsis einstaklinga. Spurningin er 
einfaldlega sú í hve miklum mæli frelsið ógni örygginu. Þarna 
fara menn stundum offari og boða helsi vegna stakra viðburða 

án þess að raunverulega séu metnir heildarhagsmunir og gagn 
af því að skerða frelsi borgaranna. Þannig er spurning hvort sú 
yfirþyrmandi öryggisgæsla sem orðin er víða í kjölfar 11. sept-
ember sé ekki langt umfram þá ógn sem er fyrir hendi. 

Almenna reglan á að vera sú að það þurfi rík rök um mikla ógn 
til að ganga á rétt borgaranna til að geta um frjálst höfuð strokið. 
Það er betra að einn og einn ódámurinn sleppi, en að allur fjöld-
inn sé hnepptur í fjötra ofstjórnar og leiðinda. Stjórnmálamenn 
eiga ekki að tala upp óttann til að slá sig til riddara með harðari 
lagasetningu og öfgakenndu eftirliti. Verkefni yfirvalda er að 
taka á þeim sem af sér brjóta, en ekki að refsa öllum hinum. Það 
er ýmislegt hægt að bæta og skipulag menningarnætur í ár er 
ágætt dæmi um hvernig gleði fjöldans fékk að sigra ofbeldi og 
eyðileggingu hinna fáu.

Menningarnótt 
og miðborgarótti

Við ákváðum að skilja bílinn 
eftir í Hlíðunum og labba 

niður í bæ – taka svo strætó til 
baka. Við vorum hluti af innrásar-
hernum; fótgönguliðarnir úr 
nágrenni borgarinnar; komin í 
heimsókn til Reykjavíkur, og 
brýndum fyrir sjálfum okkur að 
fara nú ekki að spræna á neinar 
útihurðir …

Menningarnótt er ánægjulegt 
fyrirbæri og minnir okkur á að 
það er bara ein leið „niður í bæ“. 
Höfuðborgarsvæðið á sér bara 
eina sögulega og sálarlega og 
raunverulega miðju, sem er gamli 
miðbærinn okkar. Og gildir þá 
einu hversu oft fólki er stefnt í 
Smáralindina til að hylla íþrótta-
stjörnur eða skoða nýjustu 
módelin af jarðýtum – því hvernig 
er hægt að láta sér líða raunveru-
lega vel eða finna til samkenndar 
við annað fólk inni í húsi sem er í 
laginu eins og getnaðarlimur?

Menningarnóttin er góð fyrir 
sjálfsmynd Reykjavíkur. Þennan 
dag fótósjoppar borgin sig: hún 
birtist þennan dag sjálfri sér sem 
iðandi og sólríkur vettvangur 
fyrir hvers kyns skapandi 
starfsemi, deigla, heimsborg þar 
sem fólk er á torgum að spígspora 
og skapa og selja rófur og annan 
jarðargróða, og trúðar og leikarar 
leika listir sínar … Sem sé allt það 
sem Reykjavík er varla (fyrir 
utan Skólavörðustíginn), en við 
vildum að hún væri, og hún gæti 
hafa orðið (fyrir utan Skólavörðu-
stíginn) hefði sálin úr henni ekki 
verið mestanpart numin burt og 
er geymd í sprittupplausn í 
Árbæjarsafni, sem er einhver 
sorglegasti staður landsins því 
þar sér maður svo vel hvernig 
borgin gæti hafa orðið hefði 
framrás víxlaranna og húsa-
gerðarmanna á borð við höfund 
Intrum Justitia-hússins á Lauga-
veginum ekki verið svo óstöðv-
andi …

En menningarnóttin sameinar 
Reykvíkinga sem eðli sínu 

samkvæmt eru sundurlaus 
söfnuður; og gott mótvægi þeirri 
leiðinlegu tilhneigingu sem farið 
er að gæta í seinni tíð hjá 
staðalmyndahönnuðum, að skipta 
borgarbúum í innhverfis- og 
úthverfafólk.

Við þrömmuðum því af stað á 
vit hinnar iðandi reykvísku 
menningar. Á Kjarvalsstöðum var 
sérlega ánægjuleg hönnunarsýn-
ing og stór sítöt á flekum í 
Kjarval sem minnti okkur á að 
þar fór aldeilis maður sem kunni 
að tala um list sína. Við rétt 
náðum að heyra tvö lög með Ljótu 
hálfvitunum á Klambratúni. 
Þessir Þingeyingar eru í rauninni 
bæði laglegir og gáfaðir og þeim 
hefur tekist að bæta sérþingeysk-
um elementum inn í hinn sér-norð-
lenska rokktón sem við þekkjum 
einkum frá Eyfirðingunum í 
Skriðjöklunum og Hvanndals-
bræðrum og gengur út á harð-
mælt grín. 

Við þrömmuðum: framhjá 
Heilsuverndarstöðinni, einu af 
fallegu húsunum í Reykjavík og 
Domus Medica sem er meira eins 
og öll hin: ferhyrningum klastrað 
einhvern veginn saman eins og 
kubbað af barni með óvenju 
vanþroskað formskyn – og upp á 
Skólavörðuholt, gengum svo niður 
að Kjaftaklöpp og þaðan alla leið 
niður að Tjörn: allt í kring var 
fólk að hittast, og bærinn ómaði af 
kunningjaheilsunum og ánægju-
legu skvaldri og trúðahrópum og 
sölumönnum og vondri rokkmús-
ík. Sjálfur hefði ég þegið harmon-

ikufólk og fiðlara, kvæðamenn og 
dylana en hins vegar var það eins 
og töfrafullt móment úr mynd 
eftir Kristínu Jóhannesdóttur að 
sjá falleg pör á öllum aldri dansa 
hægan og innilegan tangó á 
gangbrautinni úr Bankastrætinu 
og í Lækjargötu þar sem fólk er 
yfirleitt heldur stúrið á svipinn. 
Aldrei fyrr hefur mér fundist 
Reykjavík vera sensúel borg …

Við þrömmuðum og þannig leið 
dagurinn. Allir voru brosandi og 
ánægjulegir og ófullir.  „Taktu 
aldrei mark á ófullum Íslendingi“ 
segir í Íslandsklukkunni – kannski 
það – en ég segi: sjáirðu fullan 
Íslending skaltu forða þér 
snarlega, því hann er vís með að 
vilja segja þér sannleikann um 
þig og sig um það bil átján 
hundruð sinnum án tilbrigða – að 
ógleymdri allri spræniþörfinni. 
Íslendingar eru tvær þjóðir: fullir 
eða ófullir. 

Niðri við Tjörnina var einn 
mávur sem hafði hætt sér á 
staðinn, kannski útsendari allra 
hinna að gá hvort Gísli Marteinn 
væri farinn … Í Vonarstrætinu 
sáum við strætisvagn og mundum 
þá eftir því að við vorum orðin 
hálfþreytt og kominn tími til að 
koma sér heim. Strætóstöðin var 
full af fólki en bílstjórinn forðaði 
sér – sennilega orðinn mannafæla 
af því að aka einn í vagninum 
árum saman.

Við löbbuðum því alla leiðina til 
baka sem var ekki síður skemmti-
legt því þá var til dæmis hægt að 
rúlla sér niður brekkur úr 
bernsku foreldranna. 

Manni skilst að meira að segja 
lögreglan hafi hætt sér út úr húsi 
um nóttina og að sama skapi hafi 
óvenju lítið farið fyrir ölæði –
óskandi að hurðamígararnir hafi 
haldið í sér. Þetta var ánægjuleg-
ur dagur. Á svona degi dettur 
engum í hug að rífa hús bara af 
því að þau eru lítil og gömul og 
orðin svolítið grettin. Svona ætti 
að vera hvern einasta dag …

Svona ætti að vera …

Undirritaður setti fram tillögu í árs-
byrjun 2003, um að náttúruvernd-

arsinnar sem vildu að hætt yrði við Kára-
hnjúka og álver eystra, kæmu vestur og 
sköpuðu þar þau 700 störf sem þeir sögð-
ust skapa fyrir austan ef hætt yrði við 
framkvæmdir þar. Ekki hefur bólað á 
þeim störfum enn þá. Sú viðleitni hefur 
þó verið sýnd að benda bæjarstjóra Ísa-
fjarðarbæjar á að undirbúa hvalaskoðun 
vestra.

Í framhaldi af tillögunni ákváðu sveit-
arfélög á Vestfjörðum að undirbúa skil-
greiningu á Vestfjörðum sem svæði er byggði á 
sjálfbærri þróun og talað var um stóriðjulausa 
Vestfirði. Á þessum fjórum árum hefur okkur hins 
vegar ekki tekist að fjölga störfum það mikið að 
tekist hafi að snúa búsetuþróuninni við. 

Þegar hugmyndir um olíuhreinsunarstöð voru 
settar fram voru fyrstu viðbrögð undirritaðs að 
þetta gæti ekki passað inn í okkar umhverfi og 
atvinnulíf fyrir vestan enda starfsemin risavaxin. 

Við nánari athugun og eftir að hafa 
skoðað olíuhreinsunarstöðvar þá er ég 
þeirrar skoðunar að svona starfsemi 
eigi að komast fyrir í okkar landshluta 
enda hefur olíuhreinsunarstöð fyrst og 
fremst áhrif á sitt nánasta umhverfi en 
breytir ekki ímynd annarra svæða og 
Vestfjarða í heild.

Umhverfisverndarsinnar hafa 
áhyggjur af mengun frá olíuhreinsun-
arstöðvum. Það er eðlilegt. Þó verður 
að hafa í huga að olíuhreinsunsarstöðv-
ar menga ekki meira en sem nemur 
magni eldsneytis sem notað er í heim-
inum. Til að draga úr mengun þarf að 
minnka notkunina sem ræður því hver 
þörfin fyrir olíuhreinsunarstöðvar er.

Iðnaðarráðherra sagði frá því í fjölmiðlum á 
dögunum að ríkisstjórn Íslands hefði aukið fjár-
framlag til olíuleitar í íslenskri lögsögu. Einnig að 
ef olía fyndist yrði það mikil búbót fyrir Ísland. Ef 
Íslendingar finna olíu þá hljóta þeir að ætla að 
vinna hana líka. Þá er gott að eiga olíuhreinsunar-
stöð sem getur tekið við olíunni sem ríkisstjórnin 
lætur nú leita að.

 Höfundur er bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

Fjölga þarf störfum á Vestfjörðum

Að því leytinu til er umræðan skyld umræðunni 
um að æska hvers tíma sé óalandi og óferjandi, en 
heimildir um slíkt má finna í ritum Konfúsíusar og 
annarra þeirra sem í fornöld létu sig mannrækt og 
menntun varða.





Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettab-
ladid.is eða hringja í síma 550 5000.

Undanfarin ár hefur stórfelldur vöxt-
ur orðið í umsvifum Íslendinga á 
sviði fjármála og útrásar og gífurleg-
ar breytingar á bankaviðskiptum. Eitt 
sinn þurftu viðskiptavinir bankanna að 
mæta spariklæddir til að fá lán og um 
leið gera bankastjóra grein fyrir því í 
hvað hundrað þúsund krónurnar ættu 
að fara en í dag er öldin sannarlega 
önnur. Fullyrða má að liðsmenn Kaup-
þings eigi stóran hlut í þeim breyting-
um sem orðið hafa á bankaviðskiptum 
hérlendis, en bankinn fagnar 25 ára af-
mæli sínu um þessar mundir. 

Kaupþing er myndaður úr tveimur 
bönkum; Kaupþingi og Búnaðarbank-
anum og er nú stærsti banki landsins 
og leiðandi afl á nær öllum sviðum ís-
lensks fjármálamarkaðar. Auk þess er 
Kaupþing sjöundi stærsti banki Norð-
urlandanna, nú starfandi í tíu löndum, 
en eftir kaupin á NIBC-bankanum í 
Hollandi á miðvikudaginn verða lönd-
in fimmtán. 

Þegar losnaði um ýmis höft á fjár-
magnsmarkaði í kringum 1982 var 
Búnaðarbankinn meðal þeirra sem 
nutu góðs af því. Viðskiptaráðuneytið 
veitti bankanum langþráða heimild til 
gjaldeyrisviðskipta og árið 1986 tóku 
gildi ný lög um Seðlabanka Íslands sem 
veittu viðskiptabönkum nær endanlegt 
vaxtafrelsi.

Árið 1990, eignaðist Búnaðarbank-
inn fimmtíu prósent hluta í Kaupþingi 
banka hf. (sem stofnaður hafði verið 
árið 1982) og tveimur árum síðar urðu 
miklar breytingar á skipan gjaldeyris-
mála þegar gjaldeyrisviðskipti vegna 
inn- og útflutnings voru gefin frjáls, 
en árið 1995 markaði endalok áratuga 
stjórnunar opinberra aðila á fjármagns-
flutningum til og frá landsins.

Í ársbyrjun 1998 var Búnaðarbanki 
Íslands gerður að hlutafélagi og um 
leið hófst undirbúningur að einkavæð-
ingu sem framkvæmd var í áföngum og 
lauk fimm árum síðar.

„Við sölu bankanna losnaði um höft 

og menn fóru að sjá tækifærin víða. 
Gömlu ríkisbankarnir eltu ekki tæki-
færin uppi og hugsunin því allt önnur 
þannig að þetta er vissulega merki-
legt og sögu fjármálageirans á Íslandi 
má nánast lesa úr þessum viðburð-
um,“ segir Benedikt Sigurðsson, upp-
lýsingafulltrúi Kaupþings og bætir því 
við að helstu kaflaskipti sögunnar hafi 
verið þegar ríkisbankarnir voru boðn-
ir til sölu og við gerð EES-samningsins 
þegar alþjóðleg viðskipti jukust.

„Það má líkja þessu við að flytja úr 
smábæ til stórborgar. Þar sem við-
skiptavinirnir voru áður nokkrir tugir 
verða þeir að tugum þúsunda og meira 
en það,“ segir hann og bendir á að vel-
gengni bankans hafi hugsanlega grund-
vallast á því að ekki var einblínt á Ís-
land sem athafnasvæði. 

„Auðvitað hefur Íslandi alltaf verið 
sinnt jafn vel og öðrum mörkuðum, 
en landið er engu að síður eitt af tíu til 
fimmtán þar sem bankinn hefur starf-

semi sína og fimmtán prósent af eign-
um hans eru hérlendis.“

Það má sannarlega segja að vöxtur 
Kaupþings hafi verið ör frá því stjórn-
völd gáfu lausan tauminn og síðan þá 
hefur bankinn gegnt lykilhlutverki í 
fjárfestingarbankastarfsemi á Íslandi. 
Hann stofnaði fyrsta alþjóðlega verð-
bréfasjóðinn á landinu og var fyrsta 
innlenda fjármálastofnunin til að opna 
fjármálafyrirtæki erlendis, en bankinn 
fékk fjárfestingarbankaleyfi árið 1997, 
og viðskiptabankaleyfi í janúar 2002.

Síðustu ár hefur Kaupþing aukið 
starfsemi sína verulega á erlendri 
grundu með yfirtökum á fjármálafyr-
irtækjum og með stofnun dótturfélaga. 
Má þar nefna kaupin á sænska bankan-
um JP Nordiska fyrir fimm árum, nú 
Kaupthing Bank Sverige, FIH-bank-
anum í Danmörku, Singer og Fritland-
er á Englandi og þegar kaupin á NIBC-
bankanum í Hollandi voru gerð í vik-
unni sem leið. 

FÆDDUST ÞENNAN DAG

„En hann haggaðist ekki og hrópaði; 
Ef ég er galinn þá er það guðs 

miskunn. Megi guðirnir vorkenna 
þeim manni sem er svo harðnaður 

að hann haldi sönsum allt til 
sinna ömurlegu endaloka!“

Upp kemst um framhjáhald Fergie

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
afi og langafi,

Þórarinn Símonarson
Þórsmörk, Garðabæ,

er lést á heimili sínu 13. ágúst, verður jarðsunginn frá
Vídalínskirkju í Garðabæ, þriðjudaginn 21. ágúst kl. 13.00

                        Ingunn Ingvadóttir
Bryndís Þórarinsdóttir      Aðalgeir Aðdal Jónsson
Baldvin Þórarinsson
Ingunn Þóra Hallsdóttir      Ólafur Ingi Grettisson
Þórhalla Rein Aðalgeirsdóttir
Axel Ingi Ólafsson
Emil Grettir Ólafsson.

Fallegir legsteinar
á góðu verði

Ástkær faðir minn, tengdafaðir og afi,

Kristján Jóhannsson
frá Skjaldfönn,

andaðist föstudaginn 17. ágúst. Útförin fer fram frá
Fríkirkjunni í Reykjavík, föstudaginn 24. ágúst kl. 13.00.

Kristján Gaukur Kristjánsson       Maliwan Phumipraman
                         Pathipan Kristjánsson
                         Malín Agla Kristjánsdóttir
                         Kristján Örn Kristjánsson
                         Drengur Arnar Kristjánsson



Hrafnkell Eiríksson verkfræðingur getur talað 
við allan heiminn sama hvað öllu sím- eða 
tölvusambandi líður.

„Íslenskir radíóamatörar eru samtök áhugamanna 
um tækni og fjarskipti svo og samskipti. Félagið 
hefur verið starfrækt frá 1946 og félagar eru um 150 
talsins,“ segir Hrafnkell Eiríksson, verkfræðingur 
og nýskipaður formaður.

Hann hefur verið radíóamatör í tíu ár en til þess 
þarf fyrst að sækja námskeið og síðan standast próf 
hjá Póst- og fjarskiptastofnun. „Þetta áhugamál er 
sennilega það eina þar sem félagar þurfa leyfi frá 
ríkinu. Við höldum námskeið einu sinni til tvisvar á 
ári sem stendur yfir í einn til tvo mánuði og lýkur 
með prófi,“ segir Hrafnkell.

Þar er farið í grundvallaratriði í rafmagnsfræðum, 
radíótækni, fjallað um loftnet, lög og reglur, bæði 
fræðilega og praktískt.

Grunntæknin byggir á talstöðvartækni en radíó-
amatörar hafa eingöngu samskipti við aðra radíó-

amatöra. Megintilgangurinn er að koma á samskipt-
um auk þess sem radíóamatörar koma að 
almannavörnum. „Þegar flóðbylgjan skall á Asíu árið 
2004 voru radíóamatörar þeir fyrstu sem komust í 
samband við umheiminn. Við erum með eigin búnað 
og komumst í samband þrátt fyrir að símakerfi og 
internet liggi niðri,“ segir Hrafnkell sem segir í þágu 
almannavarna að viðhalda hefðinni. Hann segir jafn-
framt radíóamatöra í Bandaríkjunum vera hluta af 
þarlendum almannavarnarlögum. 

„Félagið hittist einu sinni í viku og síðan erum við 
alltaf að hittast í loftinu. Þá í gegnum talstöðvarnar 
eða í gegnum tölvur sem tengjast talstöðvunum. Þá 
spjöllum við bæði við félaga hérlendis og erlendis 
sem eru á bilinu fjórar til sex milljónir,“ segir Hrafn-
kell.

Félagar koma úr öllum áttum og eru reglulega með 
kynningar, fyrirlestra og aðra viðburði. Eins og á 
nýaflokinni alþjóðlegri vitahelgi radíóamatöra sem 
fór fram í áttunda sinn við Knarrarósvita austan við 
Stokkseyri. Hrafnkell bendir áhugasömum á heima-
síðu félagsins. www.ira.is  

Áhugamál og 
almannavarnir

Þannig er mál 
með vexti ...

... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.
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SAMANBURÐUR Á LÁNUM

MYNTKÖRFULÁN *** BLANDAÐ LÁN ** ÍBÚÐARLÁN

LÁNSUPPHÆÐ 20.000.000 20.000.000 20.000.000

VEXTIR 3,9% * 4,9% * 5,95%

GREIÐSLUBYRÐI**** 64.700 106.600 109.500

* M.v. 1. mánaða Libor vexti 24.07.2007. ** 50% íbúðarlán/50% erlent lán í CHF og JPY.
*** Vextir á erlendri myntkörfu ráðast af veðsetningu og myntsamsetningu og eru á bilinu 3,2% til 4,3% m.v. myntkörfu 4.

**** Mánaðarlegar afborganir fyrsta árið, lánstími 40 ár, einungis greiddir vextir af myntkörfuláninu fyrstu þrjú árin, án verðbóta eða gengisbreytinga.

Reiknaðu út hvernig
greiðslubyrði þín 
lækkar á www.frjalsi.is
eða hafðu samband í 
síma 540 5000.

Draupnisgata 6 Akureyri
s. 461 4848   icehobby@icehobby.com

ICEHOBBY
www.icehobby.is



Stóra tölvuorðabókin er í stöð-
ugum vexti og brátt bætast í 
hana fjögur tungumál.

„Það er verið að gefa út nokkur ný 
tungumál í haust, það er rússnesku, 
ungversku, pólsku og japönsku. 
Við komum hins vegar ekki til með 
að setja þau inn á heimasíðuna 
okkar, www.fastpro.is, vegna þess 
hve fáir nota þau. Þau verður hins 
vegar hægt að nálgast hjá okkur,“ 
segir Gunnar Þór Jakobsson sem 
er á meðal þeirra sem hefur umsjón 
með Stóru tölvuorðabókinni, þýð-
ingarforriti sem inniheldur nú 
þegar níu orðabækur: íslenska, 
enska, þýska, danska, spænska, 
franska, ítalska, sænska og norska. 
Orðabókin þýðir á milli allra þess-
ara tungumála.
Gunnar bendir á að orðasöfnin séu 
þó misstór og misfullkomin. Sem 
dæmi er danska orðasafnið 118.000 
orð, það enska 250.000 orð, þýska 
90.000 orð, spænska 202.0000, 
ítalska og franska 75.000 hvort. Þá 
er bara verið að tala um öðrum 
megin, það er 118.000 dönsk orð á 
móti jafn mörgum íslenskum. Það 

íslenska er fullkomnast þar sem 
hægt er að leita þýðingar í öllum 
föllum og tölum. Enskan er næst, 
en í því er hægt að leita að orðum í 
þátíð, nútíð, eintölu og fleirtölu.

Með orðabókinni er hægt að þýða 
einstök orð, heilar setningar og 
jafnvel greinar á tiltölulega stutt-
um tíma. Svo er hægt að setja fram 
eigin þýðingu og „kenna orðabók-
inni hana“ eins og Gunnar orðar 
það.

Sé maður í einhverjum vafa með 
stafsetningu eða málfræði er alltaf 
hægt að láta forritið lesa textann 
yfir. Það er einfaldlega gert í gegn-
um Office 2007 með því að smella á 
hnappinn „yfirlestur“. Hægt er að 
lesa fleiri tungumál en sjálf orða-
bókin býður upp á, eða 30 talsins. 
Segir Gunnar Stóru tölvuorðabók-
ina eina íslenska hugbúnaðinn sem 
bjóði upp á yfirlestur í Office 
2007.

„Þeir sem nota Macintosh geta 
líka fengið útgáfu af orðabókinni,“ 
segir hann. „Hafi þeir þegar orðið 
sér úti um Windows-útgáfuna af 
henni og greitt fyrir hana, þá geta 
þeir fengið Macintosh-útgáfuna á 
5.000 krónur.

Að sögn Gunnars er tölvuorða-
bókin jafnframt útbúin fullkom-
inni talsetningu. „Til dæmis er 
sniðugt að afrita grein á netinu, 
setja hana inn í orðabókina og láta 
lesa hana. Forritið getur lesið upp-
hátt átta af níu fyrrnefndum tungu-
málum, eða öll nema norsku. Rödd-
in er ágætlega skýrmælt, þannig 
að allt ætti að komast átakalaust til 
skila. Mjög sniðugt fyrir lesblinda 
og sjóndapra.“

Hægt er að hlaða tölvuorðabók-
inni niður á fjórar tölvur án þess að 
greiða fyrir hvert aukaeintak. Að 
svo búnu er hægt að fá leyfi fyrir 
niðurhalningu á fimmtu og sjöttu 
tölvu og svo framvegis. Gunnar 
segir í raun einu gilda hvar eintök-
in eru notuð. Fyrirtækið vilji bara 
geta fylgst með notkuninni.

Við það má bæta að alls kyns 
endurbætur eru reglulega gerðar á 
Stóru tölvuorðabókinni, eins og 
fyrrnefnd fjölgun tungumála er til 
vitnis um. Kaupendur þurfa þó 
aðeins að reiða eingreiðslu, 14.900 
kr., af hendi fyrir bókina. Upp-
færslur geta þeir sótt á heimasíð-
una www.fastpro.is sér að kostnað-
arlausu.

Ný tungumál væntanleg

Stóri hvellur í stafrænni hljóðtækni.

Síðastliðinn föstudag náði geisladiskurinn þeim 
merka áfanga að verða 25 ára sem þykir nokkuð hár 
aldur í heimi tækninnar. Það var 17. ágúst árið 1982 
sem Phillips framleiddi fyrsta geisladiskinn í verk-
smiðju í Langenhagen í Þýskalandi, rétt utan við Han-
over. Geisladiskurinn hrinti af stað tæknibyltingu í 
hljóðvinnslu og bauð upp á geymsluaðferð og gæði 
sem ekki þekktust áður. Í þessu tilfelli tala margir 
um stóra hvell í stafrænni hljóðtækni. Fyrst og 
fremst fögnuðu neytendur því að geta hlustað á tón-
list án þess að rispur á hljómplötunni hefðu 
nokkur áhrif auk þess sem auðvelt var að 
hoppa á milli laga og ekki þurfti að 
snúa disknum við eins og gildir um 
hljómplötur. Sumir vilja þó 
meina að hljóðgæðum hafi 
hrakað eftir að geisladiskur-
inn kom til sögunnar þar sem 
hljómur hljómplötunnar sé 
betri. En geisladiskurinn tók 
hratt og örugglega við af 
hljómplötunni og ruddi 
meðal annars brautina fyrir 
DVD-diskum.

Fyrsti diskurinn sem rúllaði í 
gegnum vélarnar í Hanover árið 
1982 var með hljómsveitinni Abba 
og hét The Visitors. 

Geisladiskurinn er 25 ára

PGV ehf. ı Bæjarhrauni 6 ı 220 Hafnafjörður ı Sími: 564 6080 ı Fax: 564 6081 ı www.pgv.is

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir



Japanskir vísindamenn hafa hannað stóla sem 
skipta litum.

Stólar og borð af gerðinni Fuwapica sem skipta litum 
eins og kamelljón vöktu nokkra athygli á SIGGRAPH 
sýningunni í San Diego í Bandaríkjunum. Sýningin er 
haldin árlega í mismunandi borgum en þar er til sýnis 
ýmislegt sem tengist tölvugrafík. 
Það eru Shinya Matsuyama og félagar hennar hjá 
hönnunarfyrirtækinu Studio Mongoose í Japan sem 
eru hugmyndasmiðirnir á bakvið húsgögnin litríku. 
Hugsunin á bakvið hönnunina var sú að húsgögn eigi 
ekki að vera hlutlaus heldur eigi að vera hægt að eiga 
í nokkurs konar samskiptum við þau.

Stólarnir skipta litum eftir því hvaða hlutur stend-
ur á borðinu. Apple-tölva er ofan í borðplötunni og 
sendir þráðlaus boð til stólanna fjögurra sem mynda 
þá litað ljós í sem líkustum lit og sá hlutur sem er á 
borðinu.
Þá eru einnig nemar í stólunum sjálfum sem meta 
þyngd en þeir þyngri fá dekkri litbrigði. Reynt er að 
hafa ákveðinn slátt á ljósinu á svipuðum hraða og 
andardráttur manna. Er þetta gert til að láta stólana 
líkjast  lifandi veru. 

www.bbc.co.uk

Stólar sem skipta litum

Linux í nýjar 
PC-vélar
Aukin eftirspurn er í Evrópu eftir PC-vélum 
með Linux stýrikerfinu.

Dell og Lenovo ætla fljót-
lega að bjóða upp á PC-
tölvur í Evrópu með upp-
setningu á Linux 
stýrikerfinu. Dell býður 
nú þegar upp á tölvur með 
Linux í Bandaríkjunum, 
og ástæðan fyrir því að 
tölvurnar verða einnig 
seldar í Evrópu er eftir-
spurn á vefsíðu þeirra. 
Samkvæmt Dell hafa allt 
að 30 þúsund kaupendur 
beðið um PC-tölvur með 
Linux-stýrikerfinu.

Þetta gæti verið merki 
um aukna eftirspurn en 
áhugamenn um Linux- 
stýrikerfið segja eftir-
spurnina hafa alltaf verið 
til staðar. Hún hafi hins 
vegar ekki komið upp á yfirborðið fyrr en fram-
leiðendur PC-tölva hafi farið að bjóða upp á það 
sem möguleika. Linux er notað mjög víða og sífellt 
fleiri bætast í hóp notenda.

Vildu skýra 
barnið @
At táknar „elskaðu hann“ á mandarín.

Kínverskt par hefur sótt um að fá að skíra barnið 
sitt hinu frumlega nafni @ sem er þekkt um allan 
heim úr tölvupóstföngum.
Hið óvenjulega nafn myndi stinga nokkuð í stúf, 

sérstaklega í Kína 
þar sem notast er við 
fornt tákn.
Faðir barnsins 
útskýrði að nafnið 
endurspeglaði ást 
þeirra hjóna til 
barnsins en þegar 
það er borið fram AT 
með löngu téi þá er 
framburðurinn á kín-
versku eitthvað í átt-
ina að „ai ta“ sem 
þýðir „elskaðu hann“ 
á mandarín.
Yfirmaður tungu-
málaráðs Kína er 
ekki sáttur við nafn-

giftina og hefur ekki enn gefið leyfi fyrir því enda 
hefur verið gert nokkurt átak í þessum efnum en 
fyrr á þessu ári var bannað að gefa börnum nöfn 
sem innihéldu arabísk númer, útlenska stafi og 
tákn sem ekki er að finna í kínverskum mállýsk-
um.

Útsala
20 - 70 % afsl.

Skútuvogi 4  -  sími: 525 0800

Baðker
Hreinlætistæki

Sturtuklefar
Blöndunartæki

Baðinnréttingar ofl.
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ÚTSALA
Þúsundir fermetra 

af flísum með 
20-70% afslætti

Plastparket
frá 890 kr/m2

Veggflísar hvítar
25 x 40 verðdæmi

kr 890 kr/m2

MARKAÐURINN

á www.visir
alla daga

Auglýsingasími

– Mest lesið
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fasteignir
20. ÁGÚST 2007

Fasteignasalan Stuðlaberg er með til sölu ein-
býlishús ásamt sundlaugarhúsi í Reykjanesbæ.

A kurbraut 21 í Reykjanesbæ er 362 fermetra 
einbýlishús með tvöföldum 62 fermetra bíl-
skúr. Húsið stendur á 1300m² eignarlóð sem 

er sjávarlóð með glæsilegu útsýni yfir flóa, vík og 
Reykjanesbæ, en í víkinni er verið að reisa glæsi-
legt víkingasafn. Lóðin er öll í góðri rækt með 
stimpluðum stéttum frá Bomanite og verönd með 
heitum potti. Tvöfaldur bílskúrinn er fullbúinn með 
skápum og hurðaopnara. 

Stofa, borðstofa, sjónvarpshol með arni og eld-
hús eru eitt opið rými og afar rúmgott. Úr sjón-
varpsholi er gengið inn í glæsilegt sundlaugarhús 
með innilaug, gufubaði og baðherbergi. Einnig er 
góð setustofa í sundlaugarhúsinu með arni og borð-
krók. Í húsinu er stórt baðherbergi ásamt 2 svefn-
herbergjum og stóru hjónaherbergi. Baðherbergið 
er stórt, nýlega standsett með flísum og parketi á 
gólfi,

Hjónaherbergið er með sérstöku fataherbergi og 
útgangi út á verönd. Innaf fataherberginu er stórt 
vinnuherbergi með aðgangi að bílskúr og verönd. 

Einbýlishús með útsýni 
yfir flóa, vík og bæ

Við Akurbraut 21 stendur stórt einbýlishús ásamt sundlaugarhúsi.

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Fr
u
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OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 18-19
Heiðarhjalli 29 - Kópavogur

Sérlega glæsileg 117,4fm 5 herb. miðhæð með frábæru útsýni yfir Kópavog. Eigninni
fylgir 23,6fm bílskúr. Forstofa með skápum, hol með parketi, fallegt eldhús með park-
eti, borðstofa og stofa með parketi, útgengt út á góðar svalir með frábæru útsýni. Þrjú
herb. með skápum, parket. Baðh. með steyptri sturtu, stór innrétting við vask, flísar á
gólfi og veggjum. Þv.hús og geymsla með flísum á gólfi. 

Einar og Kristjana taka vel á móti ykkur í dag milli kl. 18-19. 
EIGNIN ER LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Verð 40,5 millj. (5053)

Danfoss ofnhitastillar

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Háþróuð og notendavæn
hitastýring sem veitir
þægilega húshitun og
hámarks orkusparnað

Við erum leiðandi í
framleiðslu ofnhitastilla
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Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali
Reynir Ólafsson, löggiltur fasteignasali

Víkurbraut 46 
240 Grindavík
Sími 426 7711 
Hafnargötu 20 
230 Keflavík
Sími 421 1700 
www.es.is

Vesturhóp 12, Grindavík
Nýlegt einbýlishús frá 2005 166,8 ferm.
ásamt 37,9 ferm. bílskúr. 4 svefnherb. Park-
et og flísar á gólfum. Vönduð eign. Verð:
39.000.000,-

Heiðarhraun 18, Grindavík
Einbýlishús á tveimur hæðum 177,1 ferm.
ásamt stórum bílskúr 55 ferm. 5 herb og
möguleiki á einu til viðbótar. Sólpallur og
heitur pottur. Búið að endurnýja þakkant og
þak. Möguleiki að útbúa íbúð á neðri hæð.
Verð: 32.000.000,-

Austurvegur 6, Grindavík Fal-
legt 135 ferm. einbýlishús ásamt bílskúr
34,4 ferm. Nýr sólpallur. Nýjir gluggar í her-
bergjum og á baðherb. Nýtt járn á þaki. For-
hitari. Frábær staðsetning. Íþróttahús,
sundlaug og leikskóli rétt hjá. Verð:
26.300.000,-

Glæsivellir 19A, Grindavík
Fallegt parhús 104,7 ferm. Nýlegt parket á
gólfum. 3 svefnherbergi. Forhitari. Góður
staður.  LAUST STRAX. Verð: 20.600.000,-

Kirkjustígur 3, Grindavík Mik-
ið endurnýjað einbýlishús 76,1 ferm. M.a.
nýjir gluggar á bakhlið, skolp og neyslu-
vatnslagnir endurnýjað ásamt rafmagni. Ný
innrétting á baði og nýleg í eldhúsi. Flísar og
plastparket á gólfum. Sólpallur. Verð:
14.900.000,-

Staðarhraun 24b, til vinstri,
Grindavík Mjög falleg 124,8 ferm. íbúð
í fjórbýlishúsi. Sér inngangur. Íbúðin skiptist
í stofu, eldhús, bað, 3 svefnherb. þvotta-
herb. Fallegar innréttingar og hurðir í kirsu-
berjavið Skápar í öllum herb. og forstofu.
Gengið er út á svalir úr stofu og hjónaher-
bergi. Verð 21.800.000,-

Selsvellir 7, Grindavík Glæsi-
legt einbýlishús ásamt bílskúr 181,7 ferm.
Ný gólfefni á mestum hluta hússins. Búið að
endurnýja þak og þakkant. Hellulagt plan
með hita. Stór sólpallur ásamt heitum potti.
Verð: 29.900.000,-

Gerðavellir 1, Grindavík Mjög
gott endaraðhús ásamt bílskúr 171,3 ferm.
Búið að skipta um þak og þakkant. Nýjir
gluggar á austurhlið. Neysluvatnslagnir end-
urnýjaðar. Verð: 23.000.000,-

Suðurhóp 8 og 10, Grinda-
vík Ný parhús 146,6 ferm. ásamt bílskúr
.Skilast fullbúin með öllum gólfefnum. Hiti í
gólfi. Stutt í íþróttahús og sundlaug. Nýr
skóli er fyrirhugaður rétt hjá. Húsin eru tilbú-
in til afhendingar. Verð: 26.800.000,-

Mánasund 8, Grindavík
135,4 fm einbýlishús. 4 svefnherbergi. For-
stofuherb. og baðherb. nýlega endurnýjað
Forhitari. Nýlegt þak á húsi. Bílskúrsréttur
og til eru teikningar af bílskúr. Mjög góður
staður. Verð: 18.400.000,-

Marargata 1, efri hæð,
Grindavík Mjög góð 4ja herb. efri hæð
ásamt bílskúr 178,2 ferm. Nýleg innrétting í
eldhúsi. Búið að endurnýja þak. Nýlegt
parket á gangi og herbergjum. Góður stað-
ur. Verð: 21.900.000,-

Suðurhóp 11 og 13, Grinda-
vík Glæsileg parhús 160 ferm. ásamt bíl-
skúr sem skilast tilbúið til innréttinga.
Hellulagt plan. Verð: 26.300.000,-  Einnig
afhent fullbúin verð: 33.500.000,-

Suðurvör 11, Grindavík
Mjög gott parhús með bílskúr 160,2 ferm. á
góðum stað. Lóðin er girt og ræktuð. Arinn í
stofu. Ofnar og lagnir endurnýjað. Heitur
pottur. Innkeyrsla lögð með Bonamite, snjó-
bræðslukerfi. Verð: 23.900.000,-

Vesturhóp 7, Grindavík Nýtt
vandað parhús ásamt bílskúr 160,80 ferm.
3 svefnherbergi en möguleiki á 4 herberginu
í bílskúr. Innréttingar úr kirsuberjavið í eld-
húsi og á baði. Hiti í gólfum. Laust strax
Verð: 34.900.000,-

Hellubraut 10, efri hæð,
Grindavík Nýleg 3ja herbergja íbúð í
fjórbýli. Fallegar innréttingar úr kirsuberja-
við. Skápar í forstofu og herbergjum. Mjög
falleg eign. Fallegt útsýni. Verð:
17.900.000,-

Víkurbraut 42, neðri hæð,
Grindavík Mikið endurnýjuð neðri hæð
í tvíbýli 107,5 ferm. ásamt bílskúr 48,6 ferm.
Húsið er klætt að utan. Nýjar útidyrahurðar.
Bílskúrinn er nánast nýr, ný bílskúrshurð.
Verð: 18.200.000,-

Fr
um

Flórída - Orlando - Vista Cay
Við stóra ráðstefnusetrið í Orlando
Markaðurinn í lægð

Stærð: 116 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: -
Bílskúr: Nei

Verð: frá $ 270.000
Lúxus íbúðir staðsettar á sterkum stað til  alþjóðaviðskipta og skemmtunar. Vista Cay er hverfi  sem hefur
einstaka  staðsetningu  rétt  við  hliðina  á  næst  stæðsta  ráðstefnusetri  í  Bandaríkjunum  (Orange  County
Convention  Center)  og  rétt  hjá  International  Drive.  Í  nágreninu  eru  margir  golfvellir  og  styðst  að  fara  til
Shingle Creek Golf Club ekki nema 3 mínútna fjarlægð. Sölusýning á skrifstofu REMAX LIND, mánudaginn
20.ágúst kl. 18-20. Verið velkomin

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

brynjar@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 20.ágúst kl. 18-20

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

823 1990

Litlikriki 34
270 Mosfellsbær
Einbýlishús á EINNI hæð

Stærð: 233 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: -
Bílskúr: Já

Verð: 41.500.000
REMAX LIND kynnir í einkasölu glæsilegt 233 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið
er steypt á einni  hæð og er afhent fokhelt  með grófjafnaðri  lóð. Gluggar og útihurðir  (nema bílskúrshurð)
eru úr Magahony. Þakið er steypt og verður því fulleinangrað. Hitalagnir verða steyptar í gólfi. Lóðin er 911
fm. Lóðin er ein sú besta í krikahverfinu og mælum við með að þú kynnir þér það nánar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

brynjar@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Frábær staðsetning í Krikahverfinu

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

823 1990

824 4031

Haðarstígur 2
101 Reykjavík
Afhent við kaupsamning

Stærð: 165,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 21.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 54.900.000
RE/MAX  BORG  kynnir  fallegt  einbýlishús  á  þremur  hæðum  í  hjarta  borgarinnar.  Í  húsinu  eru  5
svefnherbergi  ,  2  baðherbergi  og  1  stofurými.  Húsið  er  á  3  hæðum  með  aðalinngang  á  miðhæð  og
sérinngang á  jarðhæð.  Möguleiki  á  gera  jarðhæð að séríbúð til  leigu.  Búið  er  að gera  mikið  fyrir  húsið  á
undanförnum árum og lítur  það vel  út  að utan sem innan.  Frábært  tækifæri  til  að eignast  fallegt  einbýli  í
101.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL. 18:00-18:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372

897 7744

Ánanaust 15
101 Reykjavík
TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR

Stærð: 78,2- fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 27-37,5
RE/MAX  BORG  kynnir  í  samstarfi  við  Re/Max  Esju  glæsilegar  nýjar  2-3  herbergja  íbúðir  í  4ra  hæða
lyftublokk.  Opið  stofurými  með opnu eldhúsi.  Þvottahús innan í  öllum íbúðum.  Svalir  frá  stofu.  Glæsilegt
útsýni frá norðurhlið. Sérstaklega glæsilegur frágangur í alla staði þar sem hvergi hefur verið  tilsparað en
sem dæmi má nefna að gólfhiti er í öllum herbergjum, hvert með sér hitastilli. Fallegar íbúðir á besta stað.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL. 18:00-18:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

897 7744

699 7372
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Ásakór 9-11
201 Kópavogur

Stærð: 85,8 fm2

Verð: 20.500.000
2ja Herbergja

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi

s: 694 9900
gunnarolason@remax.is

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

s: 699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali
thorarinn@remax.is

Stærð: 142,1 fm2

Verð: 32.900.000
4ra Herbergja

Stærð: 114,9 fm2

Verð: 26.700.000
3ja Herbergja

Stærð: 154,2 fm2

Verð: 35.700.000
5 Herbergja

RE/MAX LIND KYNNIR: Glæsilegar íbúðir í sex hæða lyftu 
húsi við Ásakór 9-11 á fallegum stað í Kópavogi.

Stærð íbúða er frá 85fm - 158fm, 
2ja - 5 herbergja íbúðir.

Lóð afhent fullbúin.

Öllum íbúðum fylgja sérgeymslur.

Fataskápar eru HTH.

Eldhúsinnréttingar eru HTH.

Allar íbúðir skilast fullfrágengnar með eða án 
gólfefna en þó er gólf á baði og í þvottahúsi flísalagt.

Alls eru 31 íbúð í húsinu og 12 bílskúrar.

Sölusýningar
Sunnudaginn 19. ágúst 

frá kl. 15:00-18:00

Mánudaginn 20. ágúst 
frá kl.17:00-20:00

SÖ
LU

SÝ
NIN

G

Skráðu þig í gestabók í opnu húsi og 
þú átt von á að vinna utanlandsferð 

fyrir 4 til Evrópu.
Ís í boði fyrir gesti.

ATH!

Smáralind

Fífuhvammsvegur

Fífuhvam
m

svegur

Salaskóli

Salavegur

R
júpnavegur

Hörðuvallaskóli

Arnarnesvegur

Rjúpnavegur

Kóravegur

Ásakór 9-11

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:

Glæsilegar íbúðir
í sex hæða lyftu húsi
Frábært verð!

w
w

w
.in

ho
us

e.
is
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Akurbraut 21 Reykjanesbæ er afar glæsilegt 362m² einbýlishús með tvöföldum 62m² bílskúr. Húsið 

stendur á 1300m² eignarlóð sem er sjávarlóð með glæsilegu útsýni yfir flóa, vík og Reykjanesbæ, 

en í víkinni er verið að reisa glæsilegt víkingasafn. Lóðin er öll í góðri rækt með stimpluðum 

stéttum frá Bomanite og verönd með heitum potti. Veglegar innréttingar og hurðir úr litaðri eik 

ásamt merbau gólfefni. Stofa, borðstofa, sjónvarpshol með arni og eldhús eru eitt opið rými og afar 

rúmgott. Úr sjónvarpsholi er gengið inn í glæsilegt sundlaugarhús með innilaug, gufubaði og 

baðherbergi. Einnig er góð setustofa í sundlaugarhúsinu með arni og borðkrók. Í húsinu eru stórt 

baðherbergi ásamt 2 svefnherbergjum og stóru hjónaherbergi. Hjónaherbergið er með sérstöku 

fataherbergi og útgangi út á verönd. Innaf fataherberginu er stórt vinnuherbergi með aðgangi að 

bílskúr og verönd. Falleg og rúmgóð eign á frábærum stað, sjón er sögu ríkari! 

Studlaberg.is

Einstök eign á besta stað
í Reykjanesbæ!

Fasteignasalan Stuðlaberg  • Hafnargöta 29 2. hæð  •  230 Reykjanesbær  •  Sími 420 4000  •  Fax 420 4009

Guðlaugur H. Guðlaugsson
Löggiltur Fasteignasali

laugi@studlaberg.is

Halldór Magnússon
Löggiltur Fasteignasali

dori@studlaberg.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Sölumaður

gulli@studlaberg.is

Höfum til leigu 2 samliggjandi sali sem hægt er að hafa opið á milli. Sá stærri er 157
fm. með eldhúsinnréttingu, ræstingageymslu, tveimur fatahengjum og tveimur salern-
um. Sá minni er 117 fm. með einu salerni. Hægt er að setja upp eldhúsinnréttingu. Í
þeim báðum eru tölvulagnir svo hægt er að nota þá sem opið skrifstofurými. Henta
einnig vel sem samkomusalir t.d. fyrir félagasamtök.

Skrifstofuhúsnæði á þriðju hæð, sem er 469 fm með sjö rúmgóðum skrifstofum, ca. 12
starfsstöðvum og eldhúsaðstöðu. Það er herbergi með ljósritunaraðstöðu, tölvuher-
bergi, pappírsgeymsla, ræstingarherbergi og 3 salerni og hægt að bæta við því fjórða.
Húsnæðið er að Lynghálsi 10. Leigusali er Brimrás.

Upplýsingar í símum 896 6551 Ingólfur - 863 6551 Pálmi - 899 5068 Dóróthea

Erum með til leigu 3 misstórar vörugeymslur:
318 ferm. með innkeyrsludyrum - 176 ferm. með innkeyrsludyrum. Á hæðinni fyrir of-
an þær er 93,5 ferm. vörugeymsla sem hægt er að breyta í skrifstofu, og tengist hún
hinum geymslunum með vörulyftu. Gæti hentað vel t.d. fyrir heildverslun. Möguleiki
er að leigja þær allar saman, eða í sitthvoru lagi. 

Höfum til leigu 146 fm. sal/skrifstofurými/vinnustofu á fjórðu hæð, með eldhúsinnrétt-
ingu og salernisaðtöðu með sturtu.

Erum með til leigu skrifstofu og verslunarhúsnæði á jarðhæð, samtals 402 fm. Þar af
eru 236 fm. gluggalaus sýningarsalur. Getur einnig hentað sem lager. Getur einnig
tengst vörugeymslum á annarri hæð, sem eru með innkeyrsludyrum. Annars vegar 318
ferm og hins vegar 176 fm. Vörulyfta er á milli hæða. 
Sjón er sögu ríkari því margir möguleikar felast í húsnæðinu. 

Til leigu – til leigu

Fr
um

Upplýsingar í símum 896 6551 Ingólfur – 863 6551 Pálmi – 899 5068 Dóróthea

Glæsileg útsýnisíbúð 
á Seltjarnarnesi
Til sölu glæsileg útsýnisíbúð á fjórðu hæð við Austur-
strönd 6, á Seltjarnarnesi. Stærð íbúðar er rúmir 100
fm. en að auki fylgir henni 23.8 fm stæði í bílskýli,
geymsla og sameiginlegt þvottahús á hæð.
Ásett verð er 32 m.

Allar nánari upplýsingar eru veittar hjá
Lögmannsstofu Árna Ármanns Árnasonar 

í síma 551 1348 

Lögmannsstofa Árna Ármanns Árnasonar ehf. 
Skúlagötu 30, 101 Reykjavík, s. 551 1348, 
netfang: logmannsstofa-aaa@simnet.is

Fr
um

Norðurbrú 2 – Opið hús

116,7 fm 3ja herbergja íbúð í húsi byggðu 2004. Eignin skiptist í
anddyri, stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi, barnaherbergi,
svefnherbergi, þvottahús, sérstæði í sameiginlegri bílageymslu ásamt
sérgeymslu í sameign. Íbúð 101 - V. 36,9 millj.

Opið hús í dag milli kl. 18:00 og 19:00

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk
Sími 533 4800

Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. –  Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.

Fr
um
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Ögurhvarf, 640 fm, 2.690 fm eða 3.340 fm.
Til sölu eða leigu glæsilegt
steinsteypt atvinnuhús-
næði. Steinsnar frá Bónus
og Húsasmiðjunni Elliða-
vatnsmegin í Kópavogi.
Húsnæðið er í byggingu
og afhending getur verið í
lok sumars. Möguleiki er
að leigja eða kaupa hús-
ið að hluta til eða í heild

sinni, t.d. 640 fm á tveimur hæðum, eða t.d. 2.690 fm súlulaust
rými. Allar nánari upplýsingar, teikningar og skilalýsing á skrif-
stofu.

Hverafold 240 fm 
Fallegt húsnæði mót suðri
sem er nýtt undir hverfis-
pöbb, vel innréttað. Góð
aðkoma og bílastæði.
Skjólveggir við húsnæðið
og verönd. Allt sér. 
Gott lán getur fylgt. Til-
boð óskast.

Bíldshöfði - Húsnæði og rekstur
Til sölu glæsilegt 320 fm
húsnæði með tveimur inn-
keyrsluhurðum. Allt ný
standsett. Reksturinn er
bilaverkstæði og púst-
þjónusta. Mjög góð að-
staða.
Verð fyrir húsnæði og
rekstur 74.millj. Leitið
nánaði upplýsinga.

Tunguháls, Rvk,  1070 fm stækkanlegt í 2770 fm.
Í einkasölu fremri hluti
hússins samtals 1070 fm
iðnaðarhúsnæði ásamt
211 fm steypts milligólfs.
Með fylgir byggingarréttur
eignarhlutans fyrir samtals
1700 fm á tveimur hæð-
um. Samtals yrði þá um að
ræða 2770 fm heildar-
stærð þar sem grunnflötur

hússins yrði um 1560 fm og um 900 fm á 2. hæð. Góðar stórar inn-
keyrsluhurðir og góð aðstaða. Vel innréttaðar skrifstofur, kaffistofa
og eldhús um 210 fm. Teikningar og nánari upplýsingar á skrif-
stofu okkar.

Drangahraun, Hfj, 528 fm.
Í einkasölu vel staðsett
samtals 528 fm iðnaðar-
húsnæði, þar af er 108 fm
á 2. hæð m.a. undir skrif-
stofur. Húsið er stein-
steypt hornhús með mjög
rúmgóðri lóðaraðkomu.
Húsið er með mikilli loft-
hæð, 5,8 vh. og 7,4 í
mæni, stálbitarennur fyrir

allt að 5 tonna brúarkrana gafla á milli, stórar innkeyrsluhurðir 3x
talsins, skrifstofur, wc og kaffistofa. Húsið er til sölu eða leigu og
hentar undir flesta atvinnustarfsemi. Teikningar og nánari upp-
lýsingar hjá sölumönnum okkar.

Súðarvogur, 241 fm iðnaðarhúsnæði
Til sölu á eftirsóttum stað
241 fm iðnaðarhúsnæði
með 1x innkeyrsluhurð og
gönguhurð. Húsnæðið
skiptist í góðan vinnusal
með lofthæð ca. 3,5 mtr,
skrifstofur og kaffistofa.
Getur verið laust fljót-
lega. Hringið og fáið tíma
til að skoða.

Drangahraun Hfj.
Í einkasölu vel staðsett
steinsteypt atvinnuhús-
næði, skiptist í 1.122 fm
framhús á tveimur hæðum
auk 255 fm bakhúsi, sam-

tals um 1.377 fm. Framhús - Neðri hæðin er að mestu nýtt undir létta
iðnaðarstarfsemi en tilvalin sem t.d. verslun, hlaupaköttur og op á
milli hæða, 1x innkeyrsluhurð í porti, starfsm.aðst., wc, móttaka. Á
efri hæð eru m.a. skrifst., wc, kaffiaðstaða og eldhús. Manngengt
geymsluloft er yfir allri efri hæðinni, hlaupaköttur og op. Um 100 fm
geymslukj. Hvorki geymsluloft né kjallari eru í fm-tölu húss. Bakhús-
ið er 255 fm með 3 innkeyrsluhurðum og góðri lofthæð, að mestu eitt
iðnaðarrými. Húsnæðið selst/leigist í heilu lagi eða smærri einingum.
Mögul. byggingarréttur. Teikn. og frekari uppl. á skrifstofu okkar. 

Grandatröð, Hfj., 271 fm.

Í einkasölu nýtt og glæsilegt atvinnuhúsnæði að grunnfl. 201 fm
auk 70 fm milligólfs þar sem er skrifstofa, kaffistofa og eldhús,
snyrting og rannsóknarstofa. Húsið er nýtt stálgrindarhús frá
2004, klætt utan með liggjandi stórbáráttri aluzink klæðningu.
Vegghæð er um 5,5 mtr og hurðarhæð (innkeyrslu ) er um 5 mtr.
Stór mænisgluggi er eftir endilöngu þaki og gefur milka ofanbirtu.
Núverandi eigandi hefur óskað eftir því að leigja húsnæðið a.m.k
til eins árs. Frágangur húss góður. Malbikað plan fyrir framan
húsið. Mjög góð aðkoma að húsinu.

Melabraut, Hfj., 872 fm.

Til sölu iðnaðarhúsnæði sem skiptist í 499,7 fm rými með mikilli
lofthæð, um 6 metrar, auk þess er milligólf 132,8 fm, eða samtals
632,5 m2, auk viðbyggingar sem er salur 239,6 fm með góðri loft-
hæð, um 4 metrar, samtals er húsið 872,1 fm að birtri stærð. Gólf-
flötur hússins er 739,3 fm. Salerni, starfsmannaaðstaða, verk-
stæði, innkeyrsluhurð er rúmir 4 mtr., lyftarahleðsla. Milligólfið er
nýstandsett og þar m.a. eldhús, þrjár skrifstofur og geymsla. Mik-
ið útipláss fylgir eigninnni og sérafnotaflötur í porti . Lóðin er ný
malbikuð, rúmgóð lóð og góð aðkoma. Möguleiki að kaupa
hluta hússins eða í heild sinni.

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

próf í fasteigna-, fyrirt.- 
og skipasölu, ráðgjafi 

atvinnuhúsnæðis

Valgeir Kristinsson, 
Hrl., Lögg. faseignasali

Leifur Sörensen,
próf í fasteigna-, fyrirt.- 

og skipasölu, hagfr., ráð-
gjafi - fyrirtækja.

Túngata 50, Eyrarbakka
183 fm einbýlishús ásamt 29,9 fm bílskúr. Húsinu hefur verið vel
viðhaldið. Húsið er á þremur pöllum og er kjallari undir hluta þess. Fimm
svefnherbergi, tvö baðherbergi.  Fallegur og gróinn garður.  Frábært
útsýni úr húsinu til norðurs. Verð 25,7 m

Eyrargata 39 Eyrarbakka
Nýtt hús byggt í gömlum stíl. Húsið er í byggingu og er hægt að fá það
afhent á þremur byggingarstigum. Húsið stendur á svæði sem er undir
hverfisvernd og mun húsið verða í gömlum stíl og endurspegla
byggingarárin í kringum 1920. Um er að ræða gróið hverfi og eiga mörg
húsanna í hverfinu sér langa og fallega sögu. Húsið verður steyptur
kjallari, timbur jarðhæð með bíslagi þar sem gengið verður inn, rishæð
með kvistum bæði til suðurs og norðurs, þannig að útsýni verður bæði
út á sjó og til fjallanna í norðri. Gert er ráð fyrir þremur svefnherbergjum
í risi, á hæð verður stofa, eldhús og baðherbergi og í kjallara er geymsla,
að öðru leiti er kjallari opið rými sem býður upp á ýmsa möguleika. 25
fm gestahús verður við húsið. Verð frá 21,6 m.

Álftarimi 5, íb. 102 Selfossi 
Tveggja herbergja íbúð á jarðhæð í Álftarima 5 ásamt bílskúr.  Íbúðin
samanstendur af forstofu, stofu,eldhúsi,baði,svefnherbergi og geymslu.
Herbergið ,eldhúsið og baðið eru dúklögð en teppi er á stofu.  Flísar eru
á forstofu.  Stutt er í verslun og þjónustu og einnig er fjölbrautaskólinn í
nágrenninu. Verð 15,5 m

Lækjarbraut 14, Hellu 
136,4 m² einbýlishús auk 68,8 m² bílskúrs efst í botnlanga á Rauðalæk.
Húsið er byggt úr steypu árið 1974 og múrað og málað að utan. 
Verð 22,5 m

Land í Þykkvabæ, Rangárþingi ytra
Um er að ræða 40 til 80 ha spildu  í Þykkvabæ. Skurðir eru á
landamörkum , nýlega hreinsaður skurður að austanverðu.  Gott
beitarland  að hluta til ræktað land, mikil gæsaveiði.  Verð frá 16,8 m

Íragerði 11 Stokkseyri
91,8 m2 parhús. Dúklða forstofa með fatahengi. Stofu og hol og gang
sem er teppalagt. Eldhús með eikarspónlagðri innréttingu og dúk á
gólfi. Tvo dúklögð herbergi með fataskápum og er útgengt á verönd úr
öðru herberginu.Baðherbergi er dúklagt. Geymsla er dúklögð með
hillum. Húsið er timburklætt með bárujárnsþaki. Verð 15,0 m

Dverghólar 8, Selfossi
114,0 fm parhús ásamt 30,8 fm bílskúr byggt úr timbri árið 2001. Húsið
er klætt að utan með liggjandi timburklæðningu og er litað járn á þaki.
Heitur pottur er á verönd. Verð 26,9 m

Hulduhóll 19, Eyrarbakka
Einbýlishús í byggingu sem skilast fullbúið að utan og innan í samræmi
við byggingarlýsingu.  Húsið er alls 164,4 fm þar af er 36,0 fm bílskúr.
Húsið er  byggt úr timbri og verður það klætt að utan með steinaðri
steniklæðningu. Valmaþak með stölluðu járni.  Hitakerfi er gólfhiti í
votrýmum og ofnar í öðrum rýmum. Verð 27,0 m

Austurvegi 3, Selfossi | S: 480 2900 | Fax: 482 2801

Fr
um

Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson 
BA í lögfræði 

Hallgrímur Óskarsson 
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Iðnrekstrarfr./sölumaður

Anna Rúnarsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla
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Saga Fasteignir ehf. - Sími 414 8800 - www.sagafasteignir.is

Hlíðasmára 14 - S. 414 8800
Guðmundur Þórðarson hdl & löggiltur fasteignasali

Fr
um

Til sölu tvö 70 fm heilsárshús á eignarlóðum í Miðengi í Grímsnesi. Verð frá
12,9 millj. fer eftir byggingarstigi. Opin hús verða í dag mánudag frá 17 til 18.

Skilti, merkt Saga fasteignir, vísar veginn.
Frekari upplýsingar Markús í síma 897 1200 

eða á Saga fasteignir sími 414 8800

Opin hús í dag mánudag milli 17-18

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is

www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir

Sveitarfélagið Garður
Til sölu er búseturéttur í parhúsum við Kjóaland í Garði. Um 
er að ræða 3ja herbergja íbúðir um 90 fm og 4ra herbergja 
íbúðir um 105 fm. Íbúðunum fylgir um 30 fm bílskúr. Íbúðir-
nar eru í byggingu og er stefnt að því að afhenda þær í júní 
2008. Fyrir eiga Búmenn 36 sambærilega íbúðir við Kríu- og 
Lóuland í Garði.

Íbúðir í nágrenni við Dvalar- og 
hjúkrunarheimilið Víðihlíð í Grindavík
Til sölu er búseturéttur í parhúsum við Víðigerði í Grindavík. 
Um er að ræða 2ja herb. íbúðir ásamt bílskúr og garðskála 
samtals um 120 fm að stærð. Íbúðirnar verða um 84 fm með 
garðskála og bílskúrarnir ásamt geymslu um 36 fm. Íbúðirnar 
verða afhentar fullbúnar ásamt frágengnum garði og er stefnt 
að því að íbúðirnar verði til afhendingar í febrúar 2008.  Fyrir 
eiga Búmenn 10 samskonar íbúðir við Víðigerði sem tekin 
voru í notkun í september 2006.

Íbúðir sem tengjast þjónustumiðstöð 
fyrir eldriborgara í Sveitarfélaginu 
Vogum.
Til sölu er búseturéttur í íbúðum sem verða tengdar við 
þjónustumiðstöð sem verið er að byggja í Vogum. Um er að 
ræða eins herbergja íbúðirnar á bilinu 48-55 fm. Íbúðirnar 
verða tengdar við þjónustumiðstöð sem Sveitarfélagið Vogar 
munu reka. Íbúðirnar og þjónustumiðstöðin eru í byggingu á 
lóð milli Vogagerðis og Akurgerðis. Áætlað er að íbúðirnar og 
þjónustumiðstöðin verði til afhendingar í desember 2007.

Umsóknarfrestur er til 3. september n.k.

Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í 
síma 552-5644 milli kl. 9-15. 

Fr
u

m

Sverrir Kristinsson lögg. fast.sali

ÞORLÁKSGEISLI - NÝTT OG FALLEGT RAÐHÚS

Nýlegt og skemmtilega skipulagt raðhús neðst í dalnum við fallegt
útivistarsvæði, m.a. stutt í golf. Húsið skiptist í neðri hæð með for-
st., innb. bílskúr, geymslu, þrjú herb., baðh., þv.herb. og stigahol. Á
efri hæðinni er eldhús með borðkrók, hjónah. með sér baðh.og
klæðaherb., sjónvarpshol, stofur og svalir út af stofu. Fallegt raðhús
með hita í gólfum, innb. ljósum o.fl. V. 51,0 m. 6932

BIRKIGRUND - LAUST STRAX

Mjög gott 202,2 fm raðhús auk 25,8 fm bílskúrs, á þessum frá-
bæra stað við Fossvogsdalinn í Kópavogi. Húsið skiptist í eldhús,
gestasalerni, stórar stofur, fjögur svefnherbergi, baðherbergi, ris-
loft og kjallara þar sem hægt er að útbúa auka íbúð. V. 49,5 m.
6901

KAPLASKJÓLSVEGUR – STÓRGLÆSILEG

Sérstaklega glæsilega 147 fm íbúð á 3. hæð í lyftu-
húsi. Íbúðin hefur nýlega verið standsett á smekkleg-
an og vandaðan hátt. Íbúðin skipstist m.a. í stóra
stofu, eldhús/borðstofu, sjónvarpshol og þrjú svefn-
herbergi. Nýtt eldhús. Sérsmíðaðar hurðir og innrétt-
ingar. Lýsing frá Lumex. Tvennar svalir. Húsið hefur
nýlega verið standsett og málað að utan. Eftirsótt
staðsetning.

Magnea Sverrisóttir, fasteignasali
s: 861 8511 sýnir íbúðina.

Sérstaklega glæsilega 147 fm íbúð á 3. hæð í lyftu-
húsi. Íbúðin hefur nýlega verið standsett á smekkleg-
an og vandaðan hátt. Íbúðin skipstist m.a. í stóra
stofu, eldhús/borðstofu, sjónvarpshol og þrjú svefn-
herbergi. Nýtt eldhús. Sérsmíðaðar hurðir og innrétt-
ingar. Lýsing frá Lumex. Tvennar svalir. Eftirsótt stað-
setning.

SÓLEYJARIMI – GLÆSILEG ÍBÚÐ

Fr
u

m Reynimelur - laust fljótlega
Mjög falleg 58 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð í
fallegu 4-býlishúsi vestast við Reynimel.
Parket á gólfum. Baðherbergi er nýstands-
ett. Sér inngangur. Falleg gróin lóð. Íbúðin er
laus 1. sept n.k. Verð 19 millj.

Strandvegur - m/ bílskýli.
Glæsileg 118 fm íbúð á frábærum stað við
Strandveg í Garðabæ. Bílastæði í bíla-
geymslu. Óhindrað sjávarútsýni yfir hraunið
sem er friðað í dag. Um er að ræða lyftuhús.
Eignin skiptist m.a. í rúmgott hol, stofu,
borðstofu og 2-3 herbergi. Þvottahús í íbúð.
Íbúðin er öll hin vandaðasta með fallegum
gólfefnum, stórum gluggum og vönduðum
innréttingum. V. 44,9 m. 6784

Hagamelur- Laus strax í ná-
lægð við Háskólann Góð 93,1 fm
íbúð á 3ju hæð með miklu útsýni í góðu fjölbýli.
Íbúðin skiptist í tvær stofur, rúmgott svefnh.,
hol, eldhús og baðherbergi. Auka herbergi í risi
með aðgengi að salerni. V. 23,8 m. 6925

Láland - neðst í Fossvogi. Glæsi-
legt um 220 fm einbýli á einni hæð. Húsið er
staðsett innst í botnlanga og stendur við opið
svæði. Húsið skiptist í forstofu, fjögur svefnher-
bergi, tvær stofur, tvö baðh., eldhús, þvotta-
hús og geymslu. Bílskúr er fullbúinn. Garðurinn
í kringum húsið er geysilega fallegur. Mjög fal-
leg og góð ný verönd er við húsið. Húsið hefur
verið endurgert að innan á síðustu árum. Hús-
ið ca 6 fm stærra en fm. segir til.  6852 
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ATH
ÞJÓNUSTA 
OFAR ÖLLU

Stefán Páll Jónsson
Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir
Engjateig 9

105 Reykjavík

og skráðu
eignina þína

í sölu hjá okkur

HRINGDU
NÚNA

699 6165
899 0800

w
w

w
.inhouse.is

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

INNFLUTN.  FYRIR  HÓTEL  OG  VEITINGAHÚS.
Til sölu heildverslun sem þjónustar hótel og veitingahús og fl. Flytur inn
vörur í háum gæðaflokki. Góð umboð og viðskiptasambönd. Upplýsing-
ar á skrifstofu.

ÍS  OG VEITINGAR. Til sölu góður og velstaðasettur veiting-
arekstur í hverfi 108. Staðurinn tekur um 30 manns í sæti. Góðir vaxtar-
möguleikar. Mjög gott verð.

HÁRSTOFA -  EINSTAKT  TÆKIFÆRI. Til sölu af ser-
tökum ástæðum mjög þekkt hárstofa með 5 vinnustöðvar og 2 vaskstóla
og góður búnaður á hreint ótrúlegu verði, eða aðeins kr. 3,1 millj. Það
gerist ekki betra.

LÍKAMSRÆKTARSTÖÐ. Til sölu þekkt líkamsræktarstöð í
góðu leiguhúsnæði ca 400 fm. Mjög góð aðstaða og mikill tækjakostur.
Sömu eigendur s.l.   6ár. Stór viðskiptamannahópur. Mjög gott verð.
Leitið nánari upplýsinga.

SÓLBAÐSSTOFA. Til sölu vinsæl sólbaðsstofa á mjög góðum
stað. Allt nýir Ergoline bekkir með sjónvarpi, auk þess er þarna nagla-
snyrting og ásetning. Staðsetning: verslunar og þjónustumiðstöð. Sami
eignadi frá upphafi. Mikil viðskipti.

SÉRVERSLUN Í  KRINGLUNNI OG LAUGAVEGI. Til
sölu glæsileg sérverslun með náttúrulegar snyrtivörur og  með eigin inn-
flutning.  Ákveðin sala. Frábært tækifæri. Upplýsingar á skrifstofu.

BARNAFATAVERSLUN MEÐ  TOPP  MERKI. Til
sölu skemmtileg barnafataverslun með vinsæl og flott vörumerki fyrir 0-
16 ára í nýlegu leiguhúsnæði miðborginni. Glæsileg vara - góð sala. Topp
tækifæri.

HEILSUSTÚDÍÓ - SNYRTISTOFA. Til sölu glæsilegt
heilsustúdíó og snyrtistofa með góðan tækjakost. þekkt stofa í skemmti-
legu húsnæði. Staðsetning mjög góð.  Mikið að gera.  Frábært tækifæri.

GLÆSILEG  SNYRTISTOFA  OG  VERSLUN. Til sölu
þekkt og einkar glæsileg stofa  á frábærum stað með góða aðkomu. Góð-
ur tækjakostur. Tilvalið fyrir 2 snyrtifræðinga og naglafræðing. Skemmti-
legt tækifæri.

PÚSTÞJÓNUSTA og BÍLAVERKSTÆÐI.  Þekkt og gró-
ið fyrirtæki, til 15 ára,í topp húsnæði 320 fm. Húsnæðið líka til sölu. Mik-
il og stöðug verkefni.

VINSÆLL  SKYNDIBITASTAÐUR   í hverfi  108.
Til sölu þekktur skyndibitastaður í austurborginni  með fína afkomu. Vel
tækjum búin Bullandi traffic. Liggur vel við umferð. Tekur yfir 30 manns í
sal..

HÁRGREIÐSLUSTOFA   Í   GRÓNU HVERFI. Til sölu
þekkt hárgreiðslustofa vel staðsett, í skemmtilegu húsnæði. 6 vinnu-
stöðvar og 2 vaskstólar og allur  búnaður mjög góður. Verð 7 millj. 

FYRIRTÆKI  Í  UMBÚÐAIÐNAÐI. Til sölu gott fyrirtæki
með eigin innflutning og framleiðir áprentuð pökkunarlímbönd, Góð við-
skiptasambönd.  Miklir vaxtamöguleikar. Hentar mjög vel 2 samhentum
aðilum. Verð aðeins kr. 9,8 millj. Nánari uppl. á skrifstofu okkar.

FISKVINNSLA- ÚTFLUTNINGUR. Til sölu fiskútflutnings-
fyrirtæki á Höfuðborgarsvæðinu. Mjög góð erl.sambönd. Mikil vaxandi
velta.Einstakt tækifæri. Uppl. eingöngu á skrifstofu -ekki í gegnum síma.

BLÓM OG  GJAFAVARA. Til sölu rekstur blóma og gjafavöru-
verslunar í verslunar-og þjónustukjarna. Verð aðeins kr 2,5 - 2,6millj.
með vörulager. Frábært tækifæri.

SÖLUTURN í  HVERFI  108. Söluturn með opnun frá Kl.
8,30 - 18.oo  og lokað um helgar. Vaxandi góð velta, Verð aðeins 2,6
millj    Endilega leitið nánari upplýsinga.

SÉRVERSLUN -EIGIN INNFLUTNINGUR. Glæsileg
verslun í nýju leiguhúsnæði í Smáranum.  Flytur inn gjafavöru, húsgögn
og teppi  frá 22 þjóðlöndum. Einstök heimasíða fylgir.  Frábært tækifæri.

HÁRGREIÐSLUSTOFA   Í   HVERFI  101. Til sölu
þekkt hárgreiðslustofa vel staðsett, 5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og all-
ur  búnaður mjög góður. Verð 5,5 - 6 millj. 

FLOTTUR HVERFIS-PÖBB. Til sölu hverfis-pöbb í ca 240
fm húsnæði, flott innréttað. Mjög góð aðkoma og  bílastæði.  Stór verönd
og skjólveggir fyrir utan plássið. Allt sér. Nú er lag. Endilega leitið upp-
lýsinga.

SÓLBAÐSSTOFA  Á ÓTRÚLEGU  VERÐI. Til sölu góð
sólbaðsstofa í Kóp.  6 Ergoline bekkir og 6 sturtur, móttaka og naglasnyrt-
ing. Selst á ótrúglegu verði, eða 6,9 millj. vegna séstakra aðstæðna.

LÍKAMSRÆKTARKEÐJA. Til sölu af sérstökum aðstæðum
líkamsræktastöð sem á miklum vinsældum að fagna . Er í nýju rúmgóðu
húsnæði á góðum stað. Upplýsingar eingöngu á skrifstou okkar. 

Endilega leitið nánari upplýsinga.         Sjáið  www.atv.is

Fr
um

Björn Guðmundsson, lögg. fasteignas.

Helgamagrastræti 32 
- Akureyri
Mjög gott mikið endurnýjað ein-
býlishús á tveimur hæðum.  Á
efri hæð eru tvær rúmgóðar
stofur, eldhús baðherbergi og
þrjú svefnherbergi.  Eign á frá-
bærum stað í göngufæri við
miðbæinn.
Verð 39,8 millj.

Austurbyggð 9 - Akureyri
Mjög mikið endurnýjað fimm
herbergja einbýlishús með sam-
byggðum bílskúr. Eignin er
mjög vel staðsett rétt við sund-
laugina og menntaskólann.
Eignin getur verið laus strax! 
Verð 35,8 millj.

Sunnuhvoll - Akureyri
Fimm herbergja einbýlishús á
um 3000 fm. lóð Vilyrði hefur
fengist fyrir að byggja annað
hús á lóðinni. Eignin er í góðu
ásigkomulag. Mjög gott tækifæri
fyrir verktaka eða framkvæmda-
sama aðila. 
Verð 32 millj.

Öldugata 1 - Dalvík
Fimm herbergja einbýlishús
ásamt bílskúr. Glæsilegt einbýl-
ishús á einni hæð, húsið er í
mjög góðu ásigkomulagi. parket
og flísar á gólfum og vandaðar
innréttingar. Lóð er sérstaklega
glæsileg.
Verð 25,5 millj.

Kambahraun 12 - Hvera-
gerði
Gott fjögurra herbergja einbýlis-
hús á einni hæð ásamt stak-
stæðum bílskúr. Eignin er í
ágætu ásigkomulagi. 
Verð 27,9 millj.

Fr
um

Strandgötu 29 - Akureyri

Sími 464 9955
Fax 464 9956
www.byggd.is
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TRAUST
OG ÖRUGG
ÞJÓNUSTA

4RA HERB

EYJABAKKI-NÝTT Á SKRÁ.
Falleg 4ra til 5 herb, íbúð á fyrstu hæð í
góðu fjölbýlishúsi. Íbúðin er 87,3 fm og
henni fylgir 16.8 fm herbergi í kjallara,
hringstigi er á milli hæða. Stærð alls er
104,1fm. Húsið er í góðu ástandi og hefur
það fengið gott viðhald síðustu ár. Íbúðin
getur verið laus fljótlega. Verð 21,7 millj. 

FÍFUSEL m/bílskýli. Rúmgóð 4ra
herb. íbúð á 1.hæð um 106,0 fm. Þvotta-
hús innaf eldhúsi. Svalir í suðaustur. Bíl-
skýli.

ÆSUFELL - PENTHOUSE-
ÍBÚÐ. Íbúðin er 119,2 fm. á 8. hæð í
lyftuhúsi. Bílskúr 23,2. Stórar þaksvalir
og stórbrotið útsýni. aðeins þessi eina
íbúð á hæðinni. Húsið allt viðgert að ut-
an nýjir gluggar og gler. Húsvörður. Verð
33,9 millj.

MARÍUBAKKI - ÚTSÝNI. Mjög
góð 4ra herb. íbúð á 3.hæð ásamt sér
þvottahúsi í íbúð og sér íbðuarherbergi í
kjallara með sameiginlegri snyrtingu. Frá-
bært útsýni. Barnvænt kverfi. Laus
fljótlega. Verð 22,2 millj. 

AUSTURSTRÖND - ÚTSÝNI
Glæsileg 108 fm 4ra herb íbúð, ásamt
stæði í bílageymslu. Stærð alls 131,8 fm.
Falleg og vel umgengin íbúð, opin og
björt. Ljóst stafaparket á stofum og eld-
húsi. Baðherbergi flísalagt með nýlegum
tækjum. Tvennar svalir. Glæsilegt útsýni til
sjávar og fjalla. Verð 33,3 millj. 

ÁSAKÓR - NÝTT Á SKRÁ.
Glæsileg 4ra herb. fullbúin íbúð í nýju
lyftuhúsi. Stærð 132,8 fm. Stór og björt
stofa, eldhús, bað, þvottahús innaf eld-
húsi, þrú rúmgóð herbergi öll með fata-
skápum. Fallegt eikar plankaparket er á
öllum gólfum, utan bað sem er með flísum
á gólfi og veggjum og anddyri og þvotta-
húsi sem er með náttúrustein á gólfum.
LAUS STRAX. Verð 34,8 millj. 

RAUÐHAMRAR Sérlega falleg
og rúmgóð 4ra herb. íbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. Mikið og fallegt útsýni,
bæði til norðurs og suðurs. Góðar sval-
ir. Stærð alls 145,5 fm, þ.a. bílskúr 20,5
fm. Einn eigandi. Verð: 31,5 MILLJ.

MOSARIMI: Falleg og björt 4ra
herb. efri hæð í litlu fimm íbúða fjölbýl-
ishúsi. Sérinngangur af svölum. Íbúðin
er 95,8 fm. Góðar svalir út frá stofu.
Stutt er í verslanir, skóla og aðra þjón-
ustu. Verð 24.0 millj.

FURUGRUND - lyftuhús:
Góð 4ra herb. íbúð í á 3ju hæð í lyftu-
húsi með merktu stæði í bílageymslu.
Íbúðin er 83,2 fm. auk sér geymslu í
kjallara. Rúmott eldhús. Stórar suður
svalir. Góð sameign. Laus fljótlega.
Frábær staðsetning Verð 22,9 millj.

ELDRI BORGARAR

GRANDAVEGUR lyftuhús
Rúmgóð 2ja herb. endaíbúð fyrir 60 ára
og eldri í vinsælu og eftirsóttu fjölbýlis-
húsi. Góð sameign, í göngufæri við Aflag-
randa þar sem er félagsmiðstöð fyrir eldri
borgara. Húsið er nýlega viðgert og málað
að utan. Laus strax. Verð 24,3 millj.

SLÉTTUVEGUR m/bílskúr.
Falleg og rúmgóð 2ja til 3ja herb. íbúð um
90,2 fm. í lyftuhúsi, ásamt bílskúr. Suður
svalir og gott útsýni. Íbúð fyrir 55 ára og
eldri. Mikil og góð sameign. Húsvörður.
Laus strax. Verð 29.9 millj. 

2JA HERB.

VALLARBRAUT Mikið endurnýjuð
73,2 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngangi.
Íbúðin er mjög björt og vel skipulögð á
frábærum stað. Afgirt verönd framan við
inngang og upphitað hellulagt bílastæði.
FRÁBÆR STAÐSETNING Á SELTJARN-
ARNESI. ALLT SÉR.

3JA HERB.
HRAUNBÆR-ENDAÍBÚÐ. Góð
3ja herb, íbúð á annarri hæð í vel stað-
settu fjölbýli. Björt íbúð með gluggum á
þrjá vegu. Rúmgóð herbergi og stofa. Út-
sýni frá stofu og svölum. Litlar franskar
svalir í hjónaherbergi. Góð sameign.
Stærð 90,9 fm. Verð 20,8 fm. 

VÆTTABORGIR - NÝTT Á
SKRÁ. Falleg 3ja herbergja íbúð á efri
hæð í litlu fjölbýlishúsi. Nýlegt vandað hús
byggt af Mótás. Sérinngangur af svölum.
Stærð 87,3 fm. Fallegt eikarparket á gólf-
um. Góðar innréttingar. Útsýni er frá íbúð-
inni.

STIGAHLÍÐ - LAUS STRAX.
Góð 3ja til 4ra herb, íbúð á annarri hæð.
Frábærlega staðsett í enda sem snýr að
Grænuhlíð. Skiptist hún í hol, eldhús, bað,
tvö herbergi, stofur og svalir. Geymsla í
kjallara. Íbúðin getur verið laus strax.
Stærð 85,8 fm. Verð 20,9 millj. 

STARENGI - SÉRINNGANG-
UR. Falleg og björt 3ja herb, íbúð á efri
hæð í góðu fjölbýli. Sérinngangur. Parket
og flísar á gólfum, góðar innréttingar.
Svalir út frá stofu sem snúa út í fallegan
upplýstan garð með leiktækjum. Þvotta-
hús innan íbúðar. Barnvænn og góður
staður, rétt við Korpúlfsstaði. LAUS
FLJÓTLEGA. Verð 22,8 millj. 

ÞÓRÐARSVEIGUR Rúmgóð
3ja herb. endaíbúð á 1.hæð alls 99,8
fm. í litlu fjölbýli ásamt tveimur hellu-
lögðum veröndum og stæði í lokaðri
bílageymslu. Fallegar eikar innréttingar.
Verð 26,3 millj. 

FURUGRUND Falleg 3ja herb.
endaíbúð á 6. hæð í lyftublokk. Alls
72,8 fm. Rúmgóð stofa með parketi.
Hurð úr stofunni út á stórar suðursvalir.
Hús í góðu ástandi. frábær staðsetn-
ing, útsýni. Verð 19,9 millj. 

ÖLDUGATA Mjög góð 2ja herb.
íbúð á 1. hæð, alls 47,8 fm. Gott eldhús
með nýlegri innréttingu. Ný endurnýjað
baðherbergi. Fallegur garðu. Húsið ný-
lega viðgert og málað. FRÁBÆR ÍBÚÐ
Á EFTIRSÓTTUM STAÐ. LAUS STRAX
Verð 16,5 millj. 

ÁLFKONUHVARF - ÚTSÝNI.
Vel skipulögð og björt endaíbúð á 3ju hæð
með stæði í bílskýli og stórkostlegu út-
sýni. Alls 113 fm. Rúmgóðar stofur með
hurð út á stórar flísalagðar suðursvalir.
Vandaðar innréttingar. Baðherbergið allt
flísalagt. Frábært útsýni. Verð 29,9 millj. 

5 TIL 7 HERB.

ÁLFHOLT HAFNARF. Íbúð á
tveimur hæðum, hæð og ris, alls 155 fm.
góðar suðursvalir og frábæru útsýni. Hús-
ið er í góðu ástandi Verð 34 millj. 

ÁLFALAND - FOSSVOGUR
Glæsileg rúmgóð íbúð á tveimur hæðum,
ásamt sérstæðum bílskúr. Stærð alls 169
fm. þ.a. bílskúr 29,3 fm. Glæsilegt út-
sýni. Tvennar svalir. Arinn í sjónvarps-
stofu. SÉRLEGA GÓÐ STAÐSETNING.
GLÆSILEG EIGN. LAUS FLJÓTLEGA.
Verð 44,8 millj. 

SÉRHÆÐIR

DIGRANESVEGUR KÓP. Góð
neðri sérhæð í þríbýli ásamt sérbyggðum
bílskúr. Stærð alls 148,7 fm. þ.e. íbúð
112,7 fm. og bílskúr 36,0 fm. Stofa og 4
svefnherbergi. Sér þvottahús. Suður sval-
ir. Fallegt útsýni. Verð: 32.5 Millj. 

EINBÝLI

DEPLUHÓLAR - ÚTSÝNI Sér-
lega vel staðsett hús á einum besta útsýn-
isstað í borginni. Um er að ræða eign á
tveimur hæðum með innbyggðum tvö-
földum bílskúr. Aðkoma er á efri hæð. Á
neðri hæð er m.a. 2ja - 3ja herb, íbúð með
sérinngangi. Skipulag gefur möguleika á
innréttingu annarrar íbúðar á jarðhæð,
sem gæti þá gefið miklar leigutekjur.
LAUST FLJÓTLEGA. STENDUR VIÐ
ÓBYGGT GRÓIÐ SVÆÐI. ÓVIÐJAFN-
ANLEGT ÚTSÝNI. UPPL. HJÁ KJÖR-
EIGN.

DESJAKÓR 8 - KÓPAVOGI
TIL AFHENDIGAR STRAX. Glæsilegt
nýtt steinsteypt einbýlishús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr alls 248 fm.
Húsið er frábærlega vel staðsett í lokaðri
götu með fallegu útsýni. Húsið er fullfrá-
gengið. Sjón er sögu ríkari. 

HAMRABYGGÐ - HAFN.FJ.
Gott einnar hæðar einbýli m/bílskúr.
Alls 193,1 fm. Fallegur garður með af-
girtri verönd og heitum potti. Vel skipu-
lagt og bjart hús. LAUST STRAX.

LAUGATEIGUR M/BÍL-
SKÚR. Mjög góð og mikið endurnýj-
uð 1.hæð og ris með viðbyggðum bíl-
skúr í tvíbýlishúsi. Stærð alls 200,0 fm.
Tvær saml. stofur og fimm svefnher-
bergi. Suður svalir. Hellulög innkeyrsla
með snjóbræðslu. Verð: 45.0 millj. 

HOLTASEL. Vandað og rúmgott ein-
býlishús ásamt 30, 7 fm bílskúr. Alls 292
fm. Arinn í sjónvarpsstofu. Hurð úr stofu
út á afgirta hellulagða verönd. Fjögur
svefnherbergi, Útgengi úr hjónaherberg út
á góðar svalir. Frábær staðsetning og
gott útsýni. 

LJÁRSKÓGAR - SELJA-
HVERFI. 2ja hæða reisulegt hús með
miklu útsýni. Vel staðsett í enda á lokaðri
götu. Fallegt gróið óbyggt svæði til hliðar
og neðan við hús. Falleg lóð með miklum
gróðri. Tvöfaldur bílskúr, stórar stofur,
hægt er að útbúa sér íbúð á neðri hæð.
Heildarstærð hússins er rúmir 300 fm. 

ÓTTUHÆÐ GARÐABÆ. Stór-
glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr alls 237 fm.
Stendur á frábærum útsýnisstað, við litla
lokaða götu. Vandað og vel skipulögð
eign. Öll rými eru sérlega rúmgóð. Efri
hæð er opin og björt með mikilli lofthæð,
stórir gluggar og tvennar svalir. Gólfhiti í
öllu húsinu. Afgirt sólverönd og hellulögð
upphituð bílastæði. Um er að ræða við-
haldslitla vandaða eign sem vert er að
skoða. Verð 94,9 millj. 

LINDASEL - ÚTSÝNI. Frábær-
lega vel staðsett tveggja hæða einbýlis-
hús alls 331,6 fm. með innbyggðum bíl-
skúr. Húsið stendur ofan við götu, við
óbyggt svæði á milli Breiðholts og Sala-
hverfis. Fallegur garður og garðskáli með
heitum potti. Falleg hönnun og gott skipu-
lag. FRÁBÆR STAÐSETNING. LAUST
FLJÓTLEGA. Verð: 69,5 MILLJ. 

ATVINNUHÚSNÆÐI

NJÁLSGATA. Verslunarrými á jarð-
hæð hússins alls 70,3 fm. Í húsnæðinu er
rekin sælgætisverslun og vídeóleiga.

HRINGBRAUT - JARÐHÆÐ.
Vorum að fá í sölu um 60 fm rými á jarð-
hæð á góðum stað í vesturbænum. Hús-
næðið er með góðum gluggum að fram-
anverðu og innkeyrsluhurð bakatil. Gæti
nýst margvíslegri starfsemi. Laust strax.
Verð 14,9 millj. 

BYGGINGALÓÐIR

ÞÓRSGATA BYGGINGAR-
LÓÐ. Stærð lóðar er 328 fm. eignarlóð.
tilvalið fyrir smærri verktaka. Tilboð óskast.

STUÐLASEL. Fallegt einbýlishús
sem býður upp á mikla möguleika, alls
um 338,4 fm. þ.a. innbyggður 51,0 fm.
tvöfaldur jeppabílskúr. -Aðalíbúð er 145
fm á einni hæð. Stór aukaíbúð í kjallara,
hentug fyrir stórfjölskylduna eða til út-
leigu. Gott og reglulegt viðhald. Barn-
vænt hús og góð staðsetning. 

Fr
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Netfang: kjoreign@kjoreign.is • Fax 533 4041Ármúla 21 • Reykjavík

Dan V.S. Wiium hdl.,
lögg. fasteignasali

Sími 896 4013

Sigurbjörn
Skarphéðinsson

lögg. fasteignasali

Ólafur Guðmundsson
sölustjóri

Sími 896 4090

Rakel Robertson
ritari

Dröfn Friðriksdóttir
ritari

Opið mán.–fim. frá kl. 9–18, fös. frá kl. 9–17

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður

Sími 896 6913Fasteignasala

GLÆSIBÆR - TIL SÖLU EÐA LEIGU. 
Glæsilegt verslunarhúsnæði á jarð-
hæð. Stærð um 300 fm. Sérlega
bjart og áberandi húsnæði. Góð
aðkoma. Mikil og góð sameign.
Húsnæðið hefur mikið auglýsinga-
gildi. LAUST STRAX. Uppl. hjá
Kjöreign, Dan V.S. Wiium s. 896-
4013

BLÁSKÓGARBYGGÐ - ÚTHLÍÐ
Gott fullbúið heilsárshús byggt
1992. Stærð 68,9 fm. Vel staðsett
eign á fallegri kjarri vaxinni lóð. Um
er að ræða tvær lóðir, alls 9.660
fm. Sólpallar og heitur pottur. Leik-
tæki á lóðinni. Stutt er í alla þjón-
ustu. Verð 17.9 millj.

KLAPPARKÓR - SÉRHÆÐ. 
Glæsilegar 155 fm sérhæðir ásamt
stæði í bílageymsluhúsi. Fullbúnar
eignir með vönduðum gólfefnum
og innréttingum. Íbúðirnar eru á
allri hæð hússins með gluggum á
fjórum hliðum. Tvennar svalir og
stórfenglegt útsýni.

BÚSTAÐAVEGUR - EFRI HÆÐ. 
Björt og góð 4ra herbergja efri sér-
æð ásamt óinnréttuðu rislofti.
Hæðin skiptist í hol, stofu, borð-
stofu, þrjú svefnherb., eldhús og
bað. Stigi upp í ris sem býður upp
á stækkunarmöguleika. LAUST
STRAX. Verð 27,5 millj. 

SUÐURTÚN - ÁLFTANESI. 
Raðhús á einni hæð með innbyggð-
um bílskúr. Stærð 130,2 fm. Nýleg
fullbúin eign, vandaðar innréttingar
og góður frágangur. Útgangur úr
stofu út í sólríkan garð með palli.
Baðherbergi er flísalag í hólf og gólf,

baðkar og sturta. Bílskúrinn er rúmgóður með flísum á gólfi. Frábær barn-
vænn staður. Verð 35,9 millj.
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TILKYNNINGAR

Margvísleg fríðindi fylgja starfinu og mikið 
félagslíf. Góðir möguleikar eru á starfsþróun.

Umsækjendur þurfa að vera orðnir 18 ára.

Umsækjendur fylli út umsókn á www.10-11.is
eða hafi samband við verslunarstjóra 
í næstu verslun.

Vilt þú vera með í

  ferskasta
liði landsins?

Heildsala – Smásala
Til sölu með eigin innflutning og góða álagn-
ingu, ásamt fínum samböndum. Góð uppgrip

framundan. Verð ca. 12 m. Svar merkt:
„Tækifæri“ sendist á netfang: galle@isl.is.

Nettó í Mjódd óskar eftir að ráða 
starfsfólk í 100% afgreiðslustörf.

Leitað er að samviskusömum einstaklingum 
sem eru fljótir að læra og kurteisir í viðmóti.
Verslunin er opin alla virka daga
frá kl. 10 - 19.

Allan nánari upplýsingar gefur verslunarstjóri 
á staðnum, Þönglabakka 1, 109 Reykjavík

Nettó er reyklaus vinnustaður

Fr
u
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Einbýlishús í Varmahlíð
Til sölu er einbýlishús á einni hæð við Birkimel 10, Varmahlíð í Skagafirði. Eignin 
skiptist í 156 fm íbúð og 35 fm bílskúr, byggt 1999. Í íbúðinni eru fjögur herbergi, 
stofa, eldhús, baðherbergi og þvottahús. Góðar innréttingar og skápar. Eignin er í 
góðu ástandi. Hitaveita er í Varmahlíð, sundlaug , verslun, leikskóli o.fl. þjónusta. 
Til Sauðárkróks eru 25 km og örstutt er á Vindheimamela. 

Nánari upplýsingar hjá fasteignasölunni.

Fasteignasala Sauðárkróks
Sími 453 5900 – Ágúst Guðmundsson löggiltur fasteignasali

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki





– ódýrari valkostur

Vantar
þig
auka-
pening?
Pósthúsið leitar að duglegu og morgunhressu 
fólki til að bera út blöð milli  6 og 7 á 
morgnana. Um er að ræða holla og hressandi 
útiveru, annars vegar á virkum dögum og hins 
vegar um helgar.

Njóttu þess að taka daginn snemma, hreyfðu 
þig og fáðu borgað fyrir það.

Allar nánari upplýsingar veitir dreifingardeild 
Pósthússins í síma 585 8330. Einnig er hægt 
að sækja um á www.posthusid.is

Pósthúsið ehf |  Suðurhrauni 1 |  210 Garðabæ |  Sími: 585 8300 |   posthusid.is

Pósthúsið er ungt og öflugt
dreifingarfyrirtæki á sviði 
blaða- og vörudreifingar.
Hjá Pósthúsinu starfa um 
sjöhundruð manns að
uppbyggingu á fjölbreyttum
og skemmtilegum vettvangi.
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ÍA Ég hef stundum velt 
því fyrir mér hvers 
vegna Íslendingar eru 
svona miklir sóðar og 
ruddar þegar þeir fara 
út á lífið. Ég skil ekki 
hvers vegna slagsmál 
og skemmdarverk eru 

svo til sjálfsagður hlutur þar sem 
fleiri koma saman en fjórir og hvers 
vegna menn þurfa að drekka sig svo 
ofurölvi að þeir muna ekki hvað þeir 
heita. 

Samt hefur mér aldrei dottið í hug 
að leiðin til að kippa þessu í lag sé að 
setja boð og bönn. Mér hefur aldrei 
dottið í hug að eftirlitsmyndavélar, 
fjölgun ljósastaura í miðborginni 
eða bann við sölu kaldra drykkja í 
ákveðnum verslunum breyti þessu 

hegðunarmynstri. Ég held að vand-
inn, það er að segja ef menn vilja 
líta á þetta sem vanda, sé af öðrum 
meiði. Íslendingar kunna bara ekki 
að haga sér vel.

Fyrir skemmstu áttaði ég mig á 
því hvað veldur þessu. Ástæðan er 
sú að íslenska þjóðarsálin er enn á 
gelgjuskeiðinu. Þjóðin er með ungl-
ingaveikina og íslensk stjórnvöld 
eru eins og úrræðalausir foreldrar 
sem vita ekki alveg hvað eigi að 
gera við afkvæmið. Í stað þess að 
endurskoða uppeldisaðferðirnar er 
gripið til boða og banna. Líklega lag-
ast þetta allt saman ef við bönnum 
ungu fólki að tjalda á Akureyri og 
minnkum þjónustu vínbúðarinnar í 
Austurstræti, hugsa menn í stað 
þess að horfast í augu við þá stað-

reynd að uppeldið hefur alveg farið 
fyrir ofan garð og neðan. 

Þjóðarsálin hlýtur að þroskast 
með tíð og tíma. Það er ekki nema 
eðlilegt að við séum svolítið ringluð 
og uppreisnargjörn. Við höfum nú 
bara verið sjálfstæð þjóð í rúm 60 ár 
og höfum nýlega fengið leyfi til að 
versla með bjór. Aðrar þjóðir hafa 
margra ára forskot og eru því komn-
ar lengra á þroskabrautinni. Eins og 
unglingum almennt þykir íslensku 
þjóðarsálinni gaman að vaka lengi 
frameftir, lenda í slag og hafa hátt. 
Henni hundleiðist hins vegar að laga 
til í herberginu sínu.

Það liggur í augum uppi að vilji 
menn bæta ástandið í miðborginni 
er réttast að ráða uppeldisfræðing í 
verkið. 



Allt í skólann

Glerárgötu 34 • Akureyri
Sími 515 5160
Opið virka daga kl. 8-18

Borgartúni 29 • Reykjavík
Sími 515 5170 • Opið virka daga
kl. 8-18 • laugardaga kl. 11-14

Höfðabakka 3 • Reykjavík
Sími 515 5105
Opið virka daga kl. 8-18

Smiðjuvegi 5 • 200 Kópavogur
Sími 585 0500 • Opið virka daga 
kl. 9-18 og laugardaga kl. 10-14
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Menningargnægð

Norræna húsið 
18. – 26. ágúst 2007

Mánudagur 20. ágúst

Glerskáli:

Norræna húsið:

Listsýningar alla daga

á meðan á hátíðinni 

stendur:

Hönnunarsýning frá 

Álandseyjum

Ljósmyndasýning um 

arkitektúr

Ljósmyndasýning

Rebekku

Guðleisfdóttur

Global Village

Heimsþorp

“Sköpun úr rusli” og

ljósmyndasýning

Vinnuskóla Reykjavíkur

Sýning á verkum 

leikskólabarna

Kl. 20:00 

Kínverskur sverðdans

Tónleikar:

Kl. 20:30 ET Tumasen

Kl. 21:30 Seabear 

Kl. 22:45 Ane Brun

Kl. 12:00 - 18:00 

Kvikmyndir um hönnun 

Kl. 18:00 

Suzanne Osten og

Ann-Sofie Bárány 

halda fyrirlestur um

leikritagerð fyrir 

smábörn

Kl. 20:00 

Finnska kvikmyndin 

Jade  Warriors

www.nordice.is - www.reyfi.is

Margverðlaunaður danshöfundur og einn af dómurum So You Think You Can Dance 

DANSFESTIVAL DWC
  25.-26. ÁGÚST

Allar nánari upplýsingar í síma 553 0000 í World Class, Laugum. Sjá einnig www.worldclass.is

Hefur hlotið American
Dance Music Awards og 
MTV Awards, sem besti
danshöfundurinn.

Dan Karaty kemur
sérstaklega á vegum:

NÁMSKEIÐIN ERU 
FYRIR ALLA!

SKIPT Í BYRJENDA- OG
FRAMHALDSHÓPA

ÞAÐ HEITASTA

FRÁ NEW YORK!

VILT ÞÚ EIGA

DANSTÍMA
MEÐ

DAN KARATY?

EINUNGIS ÞESSA HELGI!

100% SKEMMTUN

LOFAÐ!!!

SJÓÐHEITAN
Danshöfundur m.a. Jessicu
Simpson, Kylie Minogue og 
Britney Spears.

GÓÐUR OG SVALANDI

DANSGLEÐI með:

Í kvöld kl. 20 fjallar þýska leik-
stjórateymið Rimini Protokoll um 
verk sín og aðferðir í húsnæði 
leiklistardeildar  Listaháskóla 
Íslands að Sölvhólsgötu 13. Rimini 
Protokoll hefur vakið mikla eftir-
tekt í Evrópu fyrir sviðsetningar 
sínar á undanförnum árum. Frá 
stofnun teymisins árið 2000 hefur 
Rimini Protokoll unnið framsækn-
ar sýningar á mörkum  raunveru-
leika og leiks.

Í fyrirlestrinum verður fjallað 
um verk þeirra „Deadline“ frá 
árinu 2004, en sú sýning vakti 
verulega athygli á hópnum og var 
þeim  í kjölfarið boðið á hina virtu 
leiklistarhátíð Berliner  Theater-
treffen. Í „Deadline“ stóðu ein-
staklingar á sviðinu sem allir  
unnu á einhvern hátt í snertingu 
við dauðann: útfararstjóri, krufn-
ingalæknir, fiðluleikari sem vann 
fyrir sér við að spila við útfarir, 
maður sem tók að sér að skrifa 
minningargreinar fyrir fólk  og 

fleiri. Sögum og reynslu þessara 
einstaklinga var fléttað saman í 
áhrifamikla leiksýningu, sem tók 
á umgengni mannsins við dauðann 
með margvíslegum hætti.

Hver sýning Rimini Protokoll 
gengur með þessum hætti út frá 
ákveðnu þema, þar sem leitað er 
til „sérfræðinga“ á afmörkuðu 
sviði, fólks sem með einhverjum 
hætti tengist því þema sem unnið 
er út frá. Á bak við teymið Rimini 
Protokoll standa Helgard Haug og 
Daniel Wetzel. Þeir eru hér til að 
stýra vinnustofu á vegum náms-
brautarinnar Fræði og fram-
kvæmd sem er starfandi innan 
Listaháskólans og á laugardag 25. 
ágúst kl. 17 sýna nemendur þeirra 
afrakstur vinnunnar á sérstakri 
sýningu í húsnæði leiklistardeild-
ar Listaháskólans að Sölvhólsgötu 
13. Meðan beðið er fyrstu opin-
beru sýningar þeirra hér á landi 
geta áhugasamir litð á vefinn 
www.rimini-protokoll.de

Leikstjórar halda 
námskeið hjá LHÍ

Einar Guðmundsson rithöf-
undur hefur sent frá sér 
nýja bók, sem ber heitið 
„Eitthvað annað“.  

Einar Guðmundsson hefur um 
langt árabil verið búsettur í Þýska-
landi en hann setti sinn svip á 
menningarlíf hér í Reykjavík og 
var virkur í starfi SUM á sínum 
tíma. Skáldsögur hans frá þeim 
árum Lablaða hergula og fleiri 
voru raunar einu ritverkin sem 
komu út í tengslum við SUM og 
hafa illu heilli verið sniðgengnar af 
bókmenntafræðingum. Einar hefur 
haldið áfram að skrifa í útlegð 
sinni: sendi frá sér tveggja binda 
ritverk, Innan hornklofa, fyrir 
þremur árum og Hornklofaljóð í 
fyrra. Hann gefur verk sín út á 
eigin forlögum. Eitthvað annað er 
240 bls., prentuð í München og 
gefin út af Silver Press. 

Einar segir bók sína vera Hug-
renningabók: „Maður á minningar-
greinaaldri sezt niður og skrifar 
hugrenningabók. –– Hugrenningar 
um gengna samferðamenn. –– Upp-
haflega átti bókin að heita „Jón og 
Steinar eða Steinar og Jón“ vegna 
kynna minna af tilteknum persónu-
leikum, sem ég hafði oft látið mig 
dreyma um að segja frá. En það 
sem hrinti mér af stað var „Bláa 
bókin“ eftir August Strindberg, 
sem ég rakst á nýendurútgefna í 
bókabúð í München. Var það lúxu-
sútgáfa, 7000 númeruð eintök, og 
það sem gerði útslag var, að eintak 

það er ég hafði undir höndum bar 
pin-númerið á bankakorti mínu.“

Í verkum sínum á áttunda ára-
tugnum greip Einar til samferða-
manna sinna og gerði úr þeim sögu-
persónur og virðist enn við sama 
heygarðshornið: „Ég sökk á bóla-
kaf í 40 ára minningarót og svaml-
aði í hálfgleymdum atburðum og 
fyrirboðum. Fikraði mig eftir slóð-
anum, Jón, Steinar, Bugði, Jón – en 
skyndilega var ég staddur á botni 
ókláraðrar og misheppnaðrar 
skáldsögu, er ég hafði þá hætt við. 
Þetta var „bókin sem ég gekk 
aldrei með í maganum“ og fjallaði 
um kunningja er svipt hafði sig lífi. 
Áður hafði ég lofað honum að segja 
satt og rétt frá öllu og draga ekkert 
undan, en ég lenti í óttalegum úti-
stöðum við sannleikann.“

Jafnframt hélt skáldið viðburða-
dagbók meðan á ritunartíma verks-
ins stóð 2006 og kom þar margt við 
sögu: „Þar safnaði ég m.a. saman 
tilfallandi smágreinum mínum er 
urðu til í þessari tímans rás og hug-
leiðingar um hana, rásina – blaða-
frásagnir þýzkra stórblaða um 
Ísland og Íslendinga: brottför 
bandaríska hersins af landinu og 
sjokki ráðamanna í því sambandi, 
sagði frá heimsókn þýzka matar-
páfans Wolfram Siebeck til Íslands; 
líka er fjallað um sorglega stöðu 
umhverfisverndarmála og hvala-
dráp.“ 

Frekar verður fjallað um verkið 
á þessum vettvangi þegar Eitthvað 
annað hefur borist til landsins.

Auglýsingasími

– Mest lesið



Bestu kaupin?
Já, enda einhverjar mest keyptu haglabyssur síðustu ára

Vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða

Munið vinsælu
gjafabréfin okkar

Í Veiðihorninu og Sportbúðinni starfa skotveiðimenn með áralanga reynslu.
Kíktu í heimsókn og spjallaðu við Hjölla í Veiðihorninu og Svenna í Sportbúðinni.

Þeir aðstoða þig við rétt val skotvopna

Stoeger 2000 Synthetic
hálfsjálfvirk, bakslagsskift byssa með snúningsboltanum frá Benelli og skiptibúnaði frá Franchi. 

26” hlaup, 5 þrengingar, ólarfestingar og byssupoki.  Stoeger er í eigu Beretta.
Aðeins 54.900.- stgr. eða vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða.

Stoeger 2000 Standard
Hálfsjálfvirk, bakslagsskift byssa með snúningsboltanum frá Benelli og skiptibúnaði frá Franchi.

26” hlaup, 5 þrengingar, ólarfestingar og byssupoki.  Stoeger er í eigu Beretta.
Aðeins 56.900.- stgr eða vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða.

Stoeger 2000 Camo
Hálfsjálfvirk, bakslagsskift byssa með snúningsboltanum frá Benelli og skiptibúnaði frá Franchi.

26” hlaup, 5 þrengingar, ólarfestingar og byssupoki.  Stoeger er í eigu Beretta.
Aðeins 62.900.- stgr. eða vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða.

Stoeger P350 Camo
Pumpa með snúningsboltanum frá Benelli.  26” hlaup, 3 þrengingar og byssupoki. 

Stoeger er í eigu Beretta.
Aðeins 39.900 stgr. eða vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða.

Beretta ES Synthetic
Hálfsjálfvirk, bakslagsskift byssa frá Beretta.  26” hlaup, 3 þrengingar, byssupoki.
Aðeins 94.900 stgr. eða vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða.

Beretta ES Standards
Hálfsjálfvirk, bakslagsskift byssa frá Beretta.  26” hlaup, 3 þrengingar, byssupoki.
Aðeins 96.900 stgr. eða vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða.

Krókhálsi 5 - Sími 517 8050 
- Sportbudin.is -

Síðumúla 8 - Sími 568 8410 
- Veidihornid.is -



Eflaust hringir nafnið 
Andersen & Lauth bjöllum 
í huga einhverra borgarbúa 
enda var þetta nafnið á 
fyrsta klæðskeraverkstæð-
inu í Reykjavík. Hjónakorn-
in Gunnar Hilmarsson og 
Kolbrún Petrea Gunnars-
dóttir sem oft eru kennd við 
búðina GK hafa nú blásið 
nýju lífi í heitið og hanna 
draumkennda og fagra nýja 
fatalínu undir nafninu And-
ersen & Lauth. Borghildur 
Gunnarsdóttir spjallaði við 
hjónakornin um þetta nýja 
verkefni.

Á heimasíðu merkisins segir: 
„Andersen & Lauth er byggt á arfi 
fyrstu íslensku klæðskerabúðar-
innar sem opnuð var árið 1934. 
Þetta er nútíma lína, byggð á 
gæðum og handverki með rætur í 
hinni lifandi lista- og tónlistarsenu 
Reykjavíkur.“

Það er greinilegt að hin gamla 
arfleifð er Gunna og Kollu kær og 
þau leggja áherslu á að koma fram 
við hana af virðingu.

„Þegar mest var voru þrjár And-
ersen & Lauth búðir í Reykjavík 
og flaggskipsbúðin var staðsett á 
Vesturgötu. Hún var opnuð í kring-
um 1960 og var þá sú stærsta í 
Skandinavíu. Það fóru allir Íslend-
ingar og keyptu jakkafötin sín 
þarna og meðal annars faðir minn 
þegar ég var skírður árið 1971,“ 
segir Gunnar. „Þetta átti djúpar 
rætur í samfélaginu, allt var fram-
leitt hérna en klæðskeraiðnin 
blómstraði þegar enn voru inn-
flutningshöft á fatnaði. Því miður 
hvarf þessi iðn nánast þegar höft-
unum var aflétt.“

Hjónin kynntu sumarlínu sína 
fyrir næsta ár á nýafstaðinni 
tískuviku í Kaupmannahöfn og að 

sögn þeirra var hönnun þeirra 
undir hinu gamla heiti afskaplega 
vel tekið. „Dönum hefur tekist að 
koma á fót sterkri tískuviku enda 
er heimamarkaður þeirra einstak-
lega sterkur þó hann sé ekki svo 

stór. Í dönskum tískuvöruverslun-
um er um 80 prósent varanna úr 
heimalandinu, það er svo sterk 
hefð í þessum bransa. Í landinu 
eru margir skólar sem kenna fagið 
og hafa gert það í mörg ár, við 

erum rétt að byrja hér á Íslandi,“ 
segir Gunni en Andersen & Lauth 
fékk fjölda pantana frá verslunum 
alls staðar að úr heiminum.

Aðspurð hvaðan þau fái inn-
blástur í hönnunina segir Kolla 
hana vera ansi mismunandi. 
„Núna fyrir sumarlínuna leituð-
um við í ljóst og náttúrulegt. Við 
erum samt að halda áfram með 
þessa heildarmynd og byggjum á 
gömlu í bland við hreinar línur.“ 
Að sögn Gunna nota þau mikið 
vísanir í gamalt handverk og 
leggja mikla áherslu á falleg smá-
atriði í flíkunum en mikið af kven-
mannsfötunum eru handgerð með 
fínlegum útsaumi. „Við fáum 
einnig mjög mikinn innblástur 
bara frá fólki og erum heppin að 
hitta fullt af áhugaverðu fólki í 
okkar starfi.“

Fyrir hverja línu hanna Gunni 
og Kolla einnig fallega bók þar 
sem hægt er að skoða fötin og 
skyggnast inn í draumkenndan 
heim Andersen & Lauth. Einnig er 
öll umgjörð, standar í sýningar-
rýmum í fjölmörgum borgum í 
þessum sama stíl og sjá má á með-
fylgjandi myndum. „Það hefur 
virkað vel að hafa þessa sömu 
stemningu gegnumgangandi í öllu 
og það vekur rosalega athygli og 
sker sig úr í hinu mikla framboði í 
þessum geira,“ segir Gunni og 
Kolla bætir við: „Fólki finnst 
skemmtilegt að geta gengið inn í 
eins konar ævintýraheim.“ 

Andersen & Lauth-flíkur hafa 
nú verið seldar í búðir um allan 
heim og í næstu viku munu þær 
verða fáanlegar á Íslandi. „Þær 
verða í versluninni Maiu og einnig 
í herradeildinni í Bask,“ segir 
Kolla. Aðspurð hvað taki nú við 
hjá þeim segja þau: „Nú förum við 
í það að klára að hanna haustlínu 
ársins 2008. Við þurfum að koma 
henni frá okkur fyrir lok septemb-
er svo að öll sýnishornin verði til-
búin í desember. Þá byrjar boltinn 
aftur að rúlla, það þýðir ekkert að 
stoppa.“

Hljómsveitin Sigur Rós á lag í 
heimildarmyndinni 11th Hour sem 
hjartaknúsarinn Leonardo 
DiCapro framleiðir og talar inn á. 
Á meðal fleiri sveita sem eiga lög 
í myndinni eru Coldplay og Coct-
eau Twins. Myndin fjallar um 
umhverfismál og á meðal 
þeirra sem tjá skoðanir 
sínar í henni eru Step-
hen Hawking, James 
Woolsey, fyrrum 
forstjóri CIA, og 
Mikhail Gorbachev, 
fyrrum forseti Sov-
étríkjanna.

Ekki er langt síðan 
Sigur Rós seldi lag sitt 
Popplagið í sýnishorn 
fyrir stórmyndina The 
Invasion með Nicole Kid-
man og Daniel Craig í aðal-
hlutverkum. Sveitin hefur 
áður átt lög við sýnishorn úr 
myndinni Children of 
Men og í Vanilla Sky 

með Tom Cruise í aðalhlutverki 
og The Life Aquatic With Steve 
Zissou með Bill Murray. Einnig 
hafa lög sveitarinnar m.a. fengið 
að hljóma í sjónvarpsþættinum 
CSI.

Meðlimir Sigur Rósar eru 
um þessar mundir stadd-

ir í Los Angeles að 
ljúka við hljóðsetn-
ingu á tónleikamynd 
sinni Heima sem 
verður frumsýnd á 
Alþjóðlegu kvik-
myndahátíðinni í 
Reykjavík 27. sept-
ember. Fer myndin 

í almennar sýningar 
5. október. 

Sigur Rós í mynd DiCaprio

Vilhjálmur Bretaprins og 
kærasta hans, Kate Middlet-
on, eru nú í fríi á eyjunni Des-
roches í Indlandshafi. Eyj-
unni er lýst sem rómantískustu 
eyju heims og hafa bresk dag-
blöð getið sér til að prinsinn 
hyggist nota þetta tækifæri 
til að biðja um hönd kærust-
unnar.

„Vilhjálmur vildi ólmur fá 
að vera einn með Kate í smá 
tíma. Eyjan er fullkomin 
fyrir það, hún er svo 
afskekkt. Venjulega er mikið 
um fólk þar í brúðkaupsferð-
um en þau hafa bókað alla 

eyjuna fyrir sig,“ segir heim-
ildarmaður The Sun. Til þessa 

hafa vinir Vilhjálms og Kate 
alltaf verið með í för þegar 
þau hafa farið í frí. Að þessu 
sinni voru þau ákveðin að 
vera í friði.

Skötuhjúin reyndu að leyna 
för sinni fyrir breskum götu-
blöðum en árvökul augu 
þeirra létu ekki blekkjast. Vil-
hjálmur flaug einn á áfanga-
stað á miðvikudag en Kate 
degi fyrr. Vilhjálmur og Kate 
hafa eyjuna rómantísku út af 
fyrir sig í heila viku.

Rómantískt frí hjá Vilhjálmi og Kate

Hótelerfinginn París Hilton er 
komin með nýjan kærasta. Sá 
heitir Adrian Grenier og er 
leikari. Þekktasta hlutverk hans 
er í þáttunum Entourage en hann 

lék líka í The 
Devil Wears 
Prada.

Ekki er langt 
um liðið síðan 
París var sögð á 
föstu með 
rokkaranum
Cisco Adler sem 
er fyrrum 
kærasti Mischu 
Barton. Hann 

mun hins vegar hafa sparkað 
París þegar hann sá myndir af 
henni með Adrian.

París og Adrian hafa svo sem 
ekki farið leynt með samband 
sitt. Þau mættu saman á frumsýn-
ingu 11th Hour á dögunum og 
bandarískir fjölmiðlar segja hann 
hafa mætt oft í heimsókn til 
hennar á kvöldin undanfarið.

París komin 
með nýjan
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Heimildarmyndin The Bridge fjallar um sjálfs-
víg á Golden Gate-brúnni við San Fransisco. 
Brúin er sá staður í heiminum þar sem flestir 
binda enda á líf sitt. Á um það bil tveggja vikna 
fresti stekkur einhver fram af brúnni út í nær 
öruggan dauða.
Leikstjórinn Eric Steel var við brúna í heilt ár 
frá sólarupprás til sólseturs og tók myndir af 
þeim sem fóru um brúna. Á þeim tíma festi 
hann 23 sjálfsvíg á filmu, þrátt fyrir að hafa 
alltaf tilkynnt brúaryfirvöldum þegar hann sá 
einhvern líklegan til að stökkva. 
Í myndinni er talað við vitni af brúnni, fjöl-
skyldur og vini þeirra sem stökkva. Reynt er 
að komast að því hvað fái fólk til að gera þetta 
og einnig eru sýnd áhrif sjálfsvíganna á alla 
aðstandendur. 
Myndefnið frá brúnni er óhugnanlega fallegt. 
Náttúrufegurðin og þetta magnaða mannvirki 

skapa svo skýra andstæðu við kaldan raun-
veruleika sjálfsvíganna. Myndinni tekst merki-
lega vel að fjalla um þetta viðkvæma efni á 
heiðarlegan en fallegan máta. Það er hvorki 
gerð tilraun til að fegra né sverta viðfangsefn-
ið. Hún gefur engin einföld svör en vekur þeim 
mun fleiri spurningar.
Helsti gallinn við hana er bláendirinn. Þar er 
eins og leikstjórinn missi traustið á efninu í 

smástund og hæfileika áhorfenda til að skilja 
fína drætti og finnist hann þurfa að ljúka 
myndinni á smásparki í sköflunginn, svona til 
að undirstrika mál sitt. Í heildina er þetta samt 
áhrifamikil og mjög vel gerð mynd sem skilur 
engan eftir ósnortinn. 

Falleg kvikmynd um erfitt efni

Richard Rodriguez, 48 ára gamall 
Bandaríkjamaður, setti heimsmet 
í svokallaðri rússíbanareið í 
síðustu viku þegar hann lauk 17 
sólarhringa samfelldri setu í 
rússíbananum. Rodriguez 
stórbætti fyrra heimsmetið í 
þrautinni sem var „aðeins“ níu 
dagar og 12 klukkustundir. 

Reglurnar voru með einfald-
asta móti og var rússíbaninn á 
stöðugri ferð en á klukkutíma 
fresti mátti Rodriguez fá fimm 
mínútna hvíld til að borða, fara í 
sturtu, skipta um föt og sinna 
öðrum nauðsynjum. Á næturnar 
svaf Rodriguez á fleygiferð og 
var bundinn í vagninn til að falla 
ekki úr honum. 

„Það er svolítið skrítið að vera 
kominn aftur niður á fasta jörð en 
ég mun jafna mig á skömmum 
tíma,“ sagði Rodriguez eftir að 
þrekrauninni lauk en hún fór 
fram í Pepsi Max-rússíbananum í 
Blackpool sem þykir allsvakaleg-
ur.

17 daga í 
rússíbana

Hiphop-tónlistarmaðurinn
Common hefur gefið út nýja plötu 
að nafninu Finding Forever. 
Common lék einnig nýlega í 
myndinni Smokin‘ Aces ásamt 
Jeremy Piven, Aliciu Keys og 
Ben Affleck en hann er vel 
liðtækur í leiklistinni auk 
tónlistarinnar. Hann leikur einnig 
í myndinni American Gangster 
sem er væntanleg frá Ridley 
Scott. Einnig hefur hann nýlega 
hlotið verðlaun fyrir barnabók 
sem hann skrifaði en hún heitir I 
Like you, But I Love Me.

Nýja platan frá þessum 
fjölhæfa manni er pródúseruð af 
Kanye West en hann pródúseraði 
einnig síðustu plötu Commons, 
Be, sem var tilnefnd til Grammy-
verðlauna. Á nýju plötunni er svo 
að finna dúett með ungu söngkon-
unni Lily Allen. Common er 
þekktur fyrir góða textasmíð og 
fallegt flæði en hann hefur áður 
gefið út plöturnar Can I Borrow a 
Dollar?, Resurrection, One Day 
It‘ll All Make Sense, Like Water 
For Chocolate og Electric Circus. 

Fjölhæfur 
Common

KIA  • Laugavegi  172 • Reykjavík • s ími 590 5700 • www.kia. is
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KIA CARENS 
Nýi sjö manna fjölnotabíllinn frá Kia er kominn 
og sameinar glæsilegt útlit, sveigjanlegt rými og 
frábæra aksturseiginleika. 

Ríkulegur staðalbúnaður:

•  ABS og EBD hemlakerfi

•  ESP stöðugleikastýring

•  Álfelgur

•  Bakkskynjari

•  Loftkæling

•  3ja punkta öryggisbelti fyrir sjö farþega

•  Hraðastillir

•  Aksturstölva

•  Ræsitengd þjófavörn

... og margt fleira

2.850.000 kr.
DVD bílabíó og dráttarbeisli innifalið í verði

FRÁBÆR KAUP!
Sjö manna Kia Carens CRDI dísil, sjálfskiptur, 2,0 l., 140 hö.

BÍLABÍÓ
Nú bjóðum við KIA Carens með 
DVD bílabíói og þráðlausum 
heyrnartólum, ásamt 5 frábærum 
DVD diskum frá Senu.

KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU.



Foreldrar ungstirnisins og vand-
ræðagemlingsins Lindsay Lohan 
eru loksins skilin eftir nokkurra 
ára deilur um umgengnisrétt yfir 
yngstu börnum sínum og um skipt-
ingu eigna sinna.

Dómarinn í málinu var afar sátt-
ur við málalok. „Þið hafið bæði 
sýnt góða dómgreind í að leysa 
málið á þennan hátt,“ sagði hann. 
Hvorki Lindsay, sem er 21 árs, né 
bróðir hennar Michael, sem er nítj-
án ára, voru hluti af dómsmálinu.

„Ég óska Dinu alls hins besta og 
vonandi getum við bæði horft 
fram á veginn og staðið í stykkinu 
fyrir börnin okkar,“ sagði faðirinn 
Michael Lohan. Móðirin Dina var 
einnig á sama máli. „Núna fáum 
ég og börnin mín loksins tíma til 
að græða sár okkar.“

Michael og Dina voru nálægt 
því að ná samkomulagi fyrir 
tveimur árum en bið varð á því 
þegar Michael var dæmdur í fang-
elsi fyrir að aka undir áhrifum 
áfengis og fyrir önnur afbrot. 
Eftir fangelsisvistina fór hann í 
meðferð og hefur ítrekað haldið 
því fram að dóttir sín Lindsay 
þurfi á sömu þjónustu að halda. 
Hún er einmitt í meðferð um þess-
ar mundir eftir að hafa verið hand-
tekin fyrir að aka undir áhrifum 
vímuefna.

Skilnaður foreldranna í höfn
Bresk kona, Nona Jackson, segist 
vera móðir þriggja barna Michaels 
Jackson og hefur beðið dómstóla 
um sameiginlegt forræði yfir 
þeim. Beiðni hennar hefur verið 
hafnað vegna skorts á sönnunar-
gögnum.

Popparinn Michael komst á síð-
asta ári að samkomulagi við fyrr-
um eiginkonu sína, Debbie Rowe, 
vegna forræðis yfir tveimur elstu 
börnunum, Prince Michael og 
Paris. Ekki er vitað hver er móðir 
yngsta barnsins, Prince Michael 
II. Rowe afsalaði sér forræði yfir 
börnunum árið 2001 eftir að 
þriggja ára hjónabandi hennar og 
Jacksons lauk en krafðist þess 
aftur þremur árum síðar. 

„Sjúkrahússskýrslur Debbie 
sýna fram á að börnin mín eru 

ekki hennar börn vegna DNA-
prófa,“ sagði Nona Jackson í rétt-
arsalnum. Heldur hún því fram að 
hún hafi átt í ástarsambandi með 
Michael og að hún hafi samið yfir 
þrjú þúsund lög fyrir hann.

Vill börn Jacksons

Nám í tónvinnslu 
og lagasmíðum
- í samstarfi við Digidesign framleiðanda Pro-Tools

Tónvinnsluskólinn „Sponsored Digidesign School“
Nýlega gerðu Tónvinnsluskólinn og Digidesign með sér
samstarfssamning um þjálfun nemenda í Pro-Tools og kallast nú 
Tónvinnsluskólinn „Digidesign Sponsored School“.
Þetta veitir okkur rétt til að kenna til alþjóðlega viðurkennds prófs 
Pro-Tools 101 og Pro-Tools 110. 101 gráðan gerir mönnum kleift að nota 
Pro-Tools til eigin hagsmuna við lagasmíðar og upptökur meðan að 110 
gráðan gerir mönnum kleift að nota Pro-Tools í hljóðversumhverfi 
atvinnumannsins.

Veitir rétt til framhaldsnáms
Eftir að hafa tekið þessi próf geta nemendur farið beint í 201 og 210 
gráðurnar erlendis sem gerir menn að viðurkenndum „Pro-Tools 
Operator“ sem gefur möguleika á störfum hér og erlendis í hljóðverum 
og kvikmyndaverum. 

Hvernig klárar maður lag frá A til Ö
Að öðru leiti er námskeiðið óbreytt, farið er í ferlið frá því að hugmynd 
að lagi kviknar þar til lag er tilbúið til útgáfu, hvernig gengið er frá 
hljómablöðum (lead sheets) og samskiptum í hljóðveri. 
Kennt er á midiforritið Reason, hljóðforritið Melodine, farið í almennar 
upptökur, míkrófóntækni og staðsetningar, eftirvinnslu, hljóðblöndun og 
lokahljóðjöfnun.

HAUSTNÁMSKEIÐIN ERU AÐ HEFJAST

Námskeiðin
hefjast í 
september.

Skráningar í 
síma 534 9090
eða á 
heimasíðunni
www.tonvinnslu
skoli.is

4 mánaða nám, 160 klst.

319.900,- kr.
(veittur er 15% staðgreiðsluafsláttur)
Fleiri greiðslumöguleikar í boði.

Sponsored Digidesign School



Stærsti og minnsti hestur ver-
aldar komu saman fyrir 
skemmstu þegar tekin var 
mynd af þeim fyrir næstu 
útgáfu heimsmetabókar 
Guinnes. Sá stærsti, belgíska 
hrossið Radar, er líkt og tröll í 
vexti, rétt rúmir tveir metrar 
á hæð sé miðað við öxl og 
vegur 1,1 tonn. Sé miðað við 
uppreist höfuðið er Radar yfir 
2,5 metra hár. Sá minnsti 
fæddist á bóndabæ í St. Louis 
og ber nafnið Þumalína. Upp-
reist nær hún 43 sentímetra 
frá jörðu og er hún tæp 30 kíló 
á þyngd. Þetta var í fyrsta 
sinn sem stærsti og minnsti 
hesturinn eru myndaðir 
saman.

Óhætt er að fullyrða að 
umönnun hestanna tveggja sé 
með ólíkum hætti. Þumalína 
borðar tvo bolla af fræjum og 
handfylli af heyi á degi hverj-
um á meðan Radar þarf yfir 8 
kíló af heyi og 70 lítra af 
vatni.

Stærsti og minnsti hestur heims hittast
Leikarinn Jamie Foxx hefur tekið 
að sér hlutverk í kvikmyndinni 
The Soloist. Fjallar hún um 
heimilislausa
tónlistarmann-
inn og geðklof-
ann Nathaniel 
Antony Ayers 
sem dreymir 
um að halda 
tónleika í Walt 
Disney-
tónleikahöll-
inni.

Myndin er 
byggð á 
blaðagreinum sem birtust í 
dagblaðinu Los Angeles Times og 
stendur einnig til að semja bók 
eftir þeim. 

Jamie Foxx í 
The Soloist

Reykjavík: Mörkin 4,  sími: 533 3500          Akureyri: Hofsbót 4,  sími: 462 3504 Opið virka daga: 10-18 og laugardaga 11-16



THE
BRIDGE

DEATH PROOF   kl. 8
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 6 

16

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

RUSH HOUR 3 kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
RUSH HOUR 3 LÚXUS kl. 5.50 - 8 - 10.10
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 4 - 6 
EVAN ALMIGHTY kl. 4 - 6
DIE HARD 4.0 kl. 8 - 10.45
DEATH PROOF kl.10

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

KL. 5.30 Sicko / Deliver Us From Evil / For Your Consider...
KL. 8 Sicko / The Bridge / Cursse Of The Golden Flower
KL. 10.30 Sicko / Death of a P.. / No Body Is P.. / Hallam Foe

SÝNINGARTÍMAR BÍÓDAGA GRÆNA LJÓSSINS12

14
16

12 RUSH HOUR 3 kl. 6 - 8 -10
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 8 
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl. 6
THE INVISIBLE kl. 10

12

14

RUSH HOUR 3 kl. 6.30 - 8.30 - 10.30
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 8 - 10
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL       kl. 6
BECOMING JANE       kl. 5.30 - 8 - 10.30

DAGSKRÁ OG MIÐASALA  Á WWW.MIDI.IS
ALLAR UPPLÝSINGAR
Á GRAENALJOSID.IS

SICKO

DEATH OF
A PRESIDENT

FROM EVIL
DELIVER US

TOPPMYNDIN Í USA

Jackie Chan og Chris Tucker fara á kostum í 
fyndnustu spennumynd ársins!

FOE
HALLAM

NO BODY
IS PERFECT

CURSE OF

FLOWER
THE GOLDEN

CONSIDERATIONFOR YOUR

RUSH HOUR 3 kl. 4, 6, 8 og 10-POWER 12
RATATOUILLE íslenskt tal kl. 3.45 og 5.45 L
TRANSFORMERS kl. 7 og 10 10
PLANET TERROR kl. 8 og 10.20 16
SIMPSONS íslenskt tal kl. 4 L

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

DIGITAL
KRINGLUNNIK

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:40 L

RATATOUILLE  ENSKU TAL kl. 8 L

RATATOUILLE  M/- ÍSL TAL kl. 3 - 5:30 L

TRANSFORMERS kl. 10:30 10

TRANSFORMERS kl. 5 - 8 - 10:30 10

TRANSFORMERS kl. 5 - 8 - 10:50
NANCY DREW kl. 6 - 8:10 - 10:20 7

GEORGIA RULES kl. 8 7

HARRY POTTER 5 kl. 3 - 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 3 - 4 - 6 L

OCEAN´S 13 kl. 10:30 7

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 8 - 10:30 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 4:30-5:30 L

TRANSFORMERS kl. 8 - 10:40 10

HARRY POTTER 5 kl. 4:30 10

GEORGIA RULES kl. 10:10 7

NANCY DREW kl.  8 7

AKUREYRIA
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 6 L

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 8 -10:15 L

TRANSFORMERS kl.  6 - 9 10

RUSH HOUR 3 kl.  8 - 10 12

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 8 L

TRANSFORMERS kl. 10 7

S. 482 3007SELFOSSI

ÁLFABAKKAÁ

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 6:40 L

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 9 L

THE TRANSFORMERS kl. 9 10

BLIND DATING kl. 7 10

ÞEIRRA STRÍÐ. OKKAR HEIMUR

FRÁ MICHAEL BAY OG STEVEN SPIELBERG

STÆRSTA MYND SUMARSINS

www.SAMbio.is 575 8900

HJ. MBL

NÝJASTA MEISTARAVERK 

PIXAR OG DISNEY

VIP
DIGITAL

VIP

KEFLAVÍKE

DIGITAL
DIGITAL

DIGITAL

„Kynlíf hefur svo mikla möguleika sem 
tjáningarform sem hafa alls ekki verið 
nýttir að neinu viti í alvarlegum kvik-
myndum,“ segir John Cameron Mitchell 
leikstjóri myndarinnar Shortbus sem er 
sýnd hér á Bíódögum Græna ljóssins. Í 
myndinni eru mörg opinská kynlífsat-
riði, en leikarar hennar stunduðu raun-
verulegt kynlíf fyrir framan myndavél-
arnar. 

Shortbus hefur bæði verið hampað sem 
brautryðjendaverki sem ljái kynlífi þann 
stall sem það á skilið eða úthrópuð sem 
klámmynd í felubúningi. „Ég sé myndina 
sem valkost við klám. Kynlífið í klámi er 
svo þurrt og óspennandi. Það vantar allan 
húmor og tilfinningar. Alvöru kynlíf er 
ekkert líkt klámi.“ Mitchell tekur samt 
skýrt fram að myndin sé alls ekki klám-
mynd og að allir sem sjái hana geti ekki litið á hana 
sem slíka.

Shortbus fjallar um fólk, gagn- og samkynhneigt 

sem allt á við einhvers konar kynlífs-
vandamál að stríða. Þungamiðja myndar-
innar er einkaklúbburinn Shortbus þar 
sem fólk kemur til að losa um hömlur og 
fá lausn vandamála sinna.

„Kynlíf skiptir svo miklu máli, sama 
hvort við viðurkennum það eða ekki. Við 
stundum öll kynlíf. Það sem fólk gerir í 
kynlífi segir líka svo mikið um það.“

Mitchell hefur miklar áhyggjur af því 
að unglingar í dag fái allar sínar upplýs-
ingar um kynlíf úr klámi. „Í klámi er kyn-
líf bara ómerkileg söluvara, húmor- og 
sálarlaust og kalt. Krakkar fá svo miklar 
ranghugmyndir um kynlíf þar. Kynlíf 
snýst miklu meira um tilfinningar en bara 
einhverja líkamlega losun.“

Mitchell endar á því að segja að hann 
vilji að helst allir sjái myndina hans og ef 

unglingar komist ekki á hana í bíó vill hann frekar að 
þeir hlaði henni niður af netinu en missi af að sjá 
hana.

Kynlíf fyrir opnum tjöldum

Gríðarlegur fjöldi fólks 
sækir Edinborgarhátíð-
ina, sem nú stendur yfir, á 
ári hverju. Í ár eru Tinna 
Gunnlaugsdóttir og Egill 
Ólafsson í þeim hópi, auk 
þess sem leikkonan Vigdís 
Hrefna Pálsdóttir tekur 
þátt í tveimur sýningum á 
hátíðinni.

Þjóðleikhússtjórinn Tinna Gunn-
laugsdóttir og Egill Ólafsson, eig-
inmaður hennar, voru nýkomin út 
af nýju leikriti, Damaskus, eftir 
Skotann David Craig, þegar 
Fréttablaðið náði tali af Tinnu, 
sem sótti Edinborgarhátíðina nú í 
fyrsta skipti. „Við erum búin að 
komast yfir ansi mikið,“ sagði 
Tinna, en hjónin eru í fríi í Skot-
landi. „Við verðum hér í fimm 
daga og förum svo í fjallgöngu um 
„The Highlands“,“ sagði Tinna og 
hló við. 

Edinborgarhátíðin er samheiti 
yfir fjölda mismunandi hátíða sem 
fram fer í borginni um þetta leyti. 
Af þeim er leiklistarhátíðin Edin-
burgh Fringe stærst, en þar að 
auki stendur nú yfir bókmennta-
hátíð, kvikmyndahátíð og tónlist-
arhátíð, svo eitthvað sé nefnt. 
„Þetta er alveg rosalega stór og 
flott hátíð og þvílíkt magn af við-
burðum alls staðar að úr heimin-
um,“ sagði Tinna, en þau hjónin 
höfðu meðal annars séð sýningar 
frá Kóreu, Póllandi, Rússlandi, 
Hollandi og Kanada. „Við leggjum 
líka áherslu á að sjá ný bresk og 
skosk leikrit. Hér eru leikhús sem 
einbeita sér að því að ala upp og 
rækta leikritahöfunda, bæði Tra-
vers-leikhúsið og Þjóðleikhús 
Skota,“ sagði Tinna. 

Leikkonan Vigdís Hrefna Páls-
dóttir, sem er í mastersnámi við 
Royal Scottish Academy of Music 
and Drama í Glasgow, tekur þátt í 

tveimur sýningum á Fringe hátíð-
inni. „Hluti af mastersnáminu er 
að setja upp tvo nýja söngleiki á 
Fringe,“ útskýrði Vigdís. Söng-

leikirnir sem hún leikur í, Iron 
Curtain og The Confessions of 
Julian Po, eru báðir bandarískir 
og splunkunýir. „Þetta er heims-
frumsýning á öðrum og Evrópu-
frumsýning á hinum,“ sagði Vig-
dís, sem kvað sýningar hafa gengið 
mjög vel. 

„Við höfum verið að sýna fyrir 
nánast fullu húsi. Það þykir mark-
vert, því það er svo mikið um að 
vera að fólk er þakklátt fyrir að ná 
kannski tíu sýningargestum,“ 
sagði hún og hló við. Á tuttugu 
daga tímabili sýnir Vigdís dag-
lega. „Þetta er frekar stíft pró-
gram, en það er gaman að taka 
þátt í svona alþjóðlegri leiklistar-
hátíð,“ sagði Vigdís, sem hafði þó 
ekki haft færi á að sækja margar 
sýningar sjálf. „Ég ætla að reyna 
að fara svolítið á morgnana í þess-
ari viku og næstu, það eru svo 
margar spennandi sýningar í 
gangi,“ sagði hún.

  

Er EKKERT á milli eyrnanna á þér? Jú jú....svona sirka 13 cm!!!

Skeifunni 17 • Smáralind • Akureyri • Ísafirði • Egilsstöðum • Vestmannaeyjum • Selfossi • Hafnarfirði (Bókabúð Böðvars)

Við mælum með reglustikunum sem fást hjá okkur í Office 1.
Þar færð þú allt fyrir skólann undir einu þaki!



Danir hafa verið að sækja í sig 
veðrið að undanförnu í tónlistinni 
eins og áður hefur kom fram hér 
í Fréttablaðinu og er sveitin Slar-
affenland ein besta sönnun þess. 
Sveitin er á mála hjá smávöxnu 
plötufyrirtæki í Bandaríkjunum 
en heyrir einnig undir plötufyrir-
tæki dönsku sveitarinnar Efterk-
lang, Rumraket að nafni. Nafnið 
Slaraffenland þýðir, samkvæmt 
sveitinni, hunangs- og mjólkur-
landið. Sú goðsögulega útópía á 
rætur sínar að rekja til miðalda 
og átti að vera laust við alla illsku 
þess tíma. Grimm-bræður endur-
sögðu ævintýrið um landið 
(Schlaraffenland á þýsku en 
Cockaigne á ensku) í þjóðsögum 
sínum.

Andstæður miðalda koma 
kannski ekki mikið við sögu í tón-
list Slaraffenland en bæði þessi 
fyrirbæri eiga það sameiginlegt 
að vera hádramatísk og á tímum 
blóðug. Fyrsta lag plötunnar, 
Sleep Tight, dregur saman öll 
lykileinkenni sveitarinnar. Byrj-
ar á tregafullum, harðsvíruðum 
og taktföstum trommuslætti sem 
blandast við draumkennda gítar-
tóna sem minna á sveitir shoeg-
aze-tímabilsins. Þegar söngurinn 
tekur að óma dettur manni strax 
sveitin Animal Collective í hug. 
Loks tekur við ylhýr kafli sem 
breytist svo í enn annan kafla 
sem er mjög í anda Broken Social 
Scene, með brassi og öllu tilheyr-
andi. Næsta lag á eftir ýtir svo 
enn meira undir þann kanadísk 
ættaða grun.

Þannig sveiflast tónlist Slar-
affenland frá hægri til vinstri, 
upp og niður, en aldrei út í öfgar. 
Tónlistin hefur mjög grófkennda 
en meitlaða áferð sem minnir 

helst á margrætt listaverk sem 
erfitt er að rýna í. Verkið segir 
samt ákveðna sögu með heillandi 
áhrifum.

Bestu lög plötunnar eru jafn-
framt þau lengstu enda nýtast 
skilningarvit meðlima Slaraffen-
land (sjö talsins, þar á meðal ein-
eggja tvíburabræður) best þar. 
Helst eru það stuttu millilögin 
sem virka á tímum hálf tilgangs-
laus og jafnvel án stefnu. Þau 
haldast samt innan rammans, 
flækjast ekki of mikið fyrir 
manni og fljótt áttar maður sig á 
hlutverkum þeirra í þessu marg-
slungna listaverki. 

Baunverjar í 
draumalandi

Verð frá 3.090.000 kr.

Nýr Golf GT Sport

Komdu og reynsluaktu Golf GT Sport og fáðu miða 
á hasarmyndina The Bourne Ultimatum.*

* Á meðan birgðir endast.
HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi

170 hestafla TSI-vélin kemur bílnum á 100 km hraða á aðeins 7,9 sekúndum og sportfjöðrunin

tryggir hámarksupplifun af akstrinum. Meðal annars búnaðar er: Sportinnrétting, GT-grill,

sóllúga, álfelgur og fjölrofastýri. Bíllinn er samlitur me› skyggðum rúðum. 
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Hlegið að Íslendingunum í Lilleström

Landsbankadeild karla

 Margrét Lára Viðarsdótt-
ir bætti met í efstu deild kvenna í 
Keflavík á laugardaginn þegar 
hún skoraði sex mörk í 9-0 sigri 
Vals á Keflavík. 

Margrét Lára sem hafði skorað 
18 mörk fyrir leikinn varð þar 
með fyrsta konan sem nær að 
skora yfir 20 mörk fjögur tímabil í 
röð. Margrét Lára skorað 23 mörk 
fyrir ÍBV sumarið 2004, jafnaði 
þann árangur á sínu fyrsta tíma-
bili með Val sumarið eftir og bætti 
síðan markametið á einu tímabili 
með því að skora 34 mörk í Lands-
bankadeild kvenna síðasta sumar. 

„Það er alltaf gaman að skora en 
ég er líka bara með frábæra leik-
menn í kringum mig sem eru að 
leggja upp á mig mörk. Markmað-
urinn lagði meira segja upp eitt 
mark fyrir mig í þessum leik. Það 
var frábær völlur og frábærar 
aðstæður í Keflavík þannig að 

þetta hefði ekki getað verið betra,“ 
sagði Margrét Lára í samtali við 
Fréttablaðið eftir leikinn. 

Margrét Lára hefur orðið mark-
adrottning deildarinnar undanfar-

in þrjú ár og getur orðið sú fyrsta 
sem hreppir gullskóinn fjögur ár í 
röð. Hún hefur skorað 104 mörk í 
52 leikjum á þessum þremur og 
hálfu sumri sem gera nákvæm-
lega tvö mörk að meðaltali í leik. 

Olga Færseth er áfram sú sem á 
að baki flest tímabil með yfir 20 
mörk en Olga hefur skorað á þriðja 
tug marka á sex sumrum á sínum 
ferli.

Með tuttugu mörk fjögur sumur í röð

 Tryggvi Guðmundsson 
tryggði FH eitt stig og þar með 
þriggja stiga forskot í Lands-
bankadeild karla þegar hann jafn-
aði leikinn á móti HK í uppbótar-
tíma.

Það stefndi allt í öruggan FH-
sigur 77 mínútum fyrr þegar 
Tryggvi kom þeim í 1-0 en annað 
átti eftir að koma á daginn. HK-
menn brotnuðu ekki og annan leik-
inn í röð misstu FH-ingar bæði 
forustu og stig gegn liðum í neðri 
hlutanum.

„Við vissum það alveg að þeir 
væru að berjast fyrir lífi sínu. 
Þeir komu grimmir til leiks en það 
er ótrúlegt að við skyldum ekki 
vinna þennan leik því við fengum 
milljón tækifæri til að klára leik-
inn en þetta datt ekki okkar megin. 
Eitt stig er betra en ekki neitt og 
úr því sem komið var getum við 
þakkað fyrir jafntefli. Við áttum 
samt að vinna þennan leik, stjórn-
uðum honum frá A til Ö og þeir 
fara varla yfir miðju í leiknum,“ 
sagði Ólafur Jóhannesson, þjálfari 
FH, eftir leikinn og bætti við: „Við 
erum með fínt forskot en það er 
nóg eftir af mótinu.“

FH-ingar byrjuðu leikinn af 
krafti og Tryggvi Guðmundsson 
kom þeim yfir eftir rúmar tólf 
mínútur með hnitmiðuðum skalla 
úr teignum eftir laglega fyrirgjöf 
Matthíasar Guðmundssonar frá 
endamörkunum. HK-menn létu 
finna vel fyrir sér og þegar á leið 
leikinn mátti sjá marga pirraða 
FH-inga á vellinum. Baráttan skil-
aði sér, FH-ingar misstu taktinn 
og HK-liðið færðist allt í aukana 
efrir því sem leið á hálfleikinn. 

Bæði mörkin komu þó upp úr 
litlu, það fyrra eftir einstaklings-
framtak Calums Þór Bett og það 
seinna eftir aukaspyrnu lengst út  
á velli. 

Calum Þór Bett var maðurinn 

sem bæði hóf og endaði sóknina í 
jöfnunarmarkinu. Calum fór illa 
með þá Tryggva Guðmundsson og 
Bjarka Gunnlaugsson á miðjunni 
og skipti yfir á vinstri vænginn á 
Jón Þorgrím Stefánsson sem slapp 
í gegn. Jón Þorgrímur tók sér að 
því er virtist of mikinn tíma en 
náði boltanum fyrir mitt markið 
þar sem Calum var á réttum stað 
og skoraði. Þórður Birgisson kom 
síðan HK yfir þegar hann skallaði 
aukaspyrnu Rúnars Páls Sig-
mundssonar í bláhornið. 

Eftir mörkin fór leikurinn nán-
ast eingöngu fram á vallarhelm-
ingi HK en það var eins og nýlið-
arnir ætluðu að lifa af og pressa 
FH-inga þegar Tryggvi mætti inn í 
teiginn og afgreiddi glæsilega fyr-
irgjöf varamannsins, Atla Guðna-
sonar. 

„Við erum hundfúlir að hafa 
ekki tekið öll stigin en fyrir leik-
inn höfðu við talið það vera frá-
bært að taka stig á móti Íslands-
meisturunum,“ sagði Gunnleifur 
Gunnleifsson, markvörður og fyr-
irliði HK, átti mjög góðan leik, 
varði oft frábærlega og greip svo 
vel inn í þegar á við.

„Ég er gríðarlega stoltur af 
strákunum og hvernig við spiluð-
um þetta. Við lendum 1-0 undir á 
móti Íslandsmeisturunum og þá 
átti nú að valta yfir okkur. Við 
náum hins vegar að jafna og kom-
ast yfir og svo jafna þeir í restina 
sem var mjög svekkjandi. Við 
erum búnir að blása á allar hrak-
spár hingað til en þetta er samt 
ekki nægilega mikill stigafjöldi til 
að halda okkur uppi. Við þurfum 
að koma okkur niður á jörðina 
fyrir Framleikinn sem er gríðar-
lega mikilvægur. Þar leggjum við 
vonandi  hornsteininn að áfram-
haldandi veru okkar í efstu deild,“ 
bætti Gunnleifur við.

Stórsókn FH-inga bar ekki árangur fyrr en í uppbótartíma og því þurftu Íslandsmeistararnir að horfa á 
eftir tveimur stigum í toppbaráttunni í 2-2 jafntefli gegn grimmum HK-ingum á Kópavogsvelli í gær.





David Beckham lagði upp 
þrjú mörk í sínum fyrsta leik í 
byrjunarliði Los Angeles Galaxy 
en tókst þó ekki að koma í veg fyrir 
að liðið tapaði 5-4 fyrir New York 
Red Bulls. Leikurinn fór fram á 
troðfullum Giants-leikvanginum 
fyrir framan 66 þúsund manns. 

Beckham lagði upp öll mörkin úr 
föstum leikatriðum, tvö komu eftir 
horn og eitt kom eftir aukaspyrnu 
hans.

„Það kom mér á óvart að geta 
spilað allar 90 mínúturnar en ég 
þrjóskaðist við og vildi ekki koma 
útaf. Ökklinn er bólgnari en hann 
var fyrir leikinn en ég verð orðinn 
góður á miðvikudaginn,“ sagði 
Beckham en hann tekur þá þátt í 
vináttuleik Englendinga og 
Þjóðverja á Wembley.

Lagði upp þrjú 
mörk í tapleik

 Grétar Rafn Steinsson og 
félagar í AZ Alkmaar unnu 
öruggan 4-0 sigur á VVV-Venlo í 
fyrstu umferð hollensku úrvals-
deildarinnar. 

Grétar Rafn lék allan leikinn og 
lagði upp fyrra markið sem 
Brasilíumaðurinn Ari skoraði en 
hann kom frá sænska liðinu 
Kalmar FF í sumar. Grétar nældi 
sér einnig í gult spjald 16 
mínútum fyrir leikslok.

Spilaði upp Ari

 Ítalinn Marco Materazzi 
er loksins búinn að gefa það upp 
hvað hann sagði við Zinedine 
Zidane í úrslitaleik HM fyrir 
rúmum þrettán mánuðum síðan. 

Viðbrögð Zidane, sem var að 
leika sinn síðasta leik á ferlinum, 
voru ógleymanleg því hann 
skallaði Materazzi í kassann og 
hlaut að launum rautt spjald. 
Ítalir unnu síðan heimsmeistara-
titilinn í vítakeppni. 

Materazzi er að fara að gefa út 
ævisögu sína og þar lýsir hann 
atburðarásinni. Materazzi byrjaði 
á því að halda í treyju Zidane sem 
sagði þá við hann að hann gæti 
fengið treyjuna eftir leikinn. 
Materazzi sagði þá setninguna 
sem gerði Zidane sturlaðan en 
hann svaraði að hann vildi frekar 
fá hóruna systur hans heldur en 
treyjuna.

Materazzi hefur verið bæði 
hataður og dáður í kjölfarið en nú 
síðast hrósaði franski landsliðs-
þjálfarinn, Raymond Domenech, 
honum fyrir að hafa náð að taka 
Zidane út úr leiknum.

Orðin sem æstu 
upp Zidane 

Enska úrvalsdeildin
 Frank Rijkaard, þjálfari 

spænska stórliðsins Barcelona, er 
í miklum vandræðum í síðustu 
vikunni fyrir tímabilið sem hefst 
með leik gegn Racing Santander 
næsta sunnudag.

Þessi vika er landsliðsvika og af 
þeim sökum eru þrettán leikmenn 
Barcelona á faraldsfæti. Aðeins 
tveir þeirra eru samt að taka þátt í 
keppnisleikjum,  Bojan Krkic með 
Spáni á HM 17 ára liða og Decu 
með Portúgal gegn Armeníu í und-
ankeppni EM. 

Hinir ellefu eru að fara að spila 
vináttulandsleiki, þar af munu níu 
þeirra leika í Evrópu. Frakkarnir 
Thierry Henry, Éric Abidal og 
Lilian Thuram spila við Slóvaka í 
Bratislava, Gianluca Zamrbotta 
spilar með Ítalíu gegn Ungverja-
landi í Búdapest, Argentínumenn-
irnir Leo Messi and Gaby Milito 
spila við Norðmenn í Osló, Xavi og 
Andrés Iniesta spila með Spán-

verjum gegn Grikkjum í Þessalón-
íku og Ronaldinho spilar vináttu-
leik með Brasilíu gegn Alsír en 
hann fer fram í Montpellier í 
Frakklandi.

Samuel Eto’o á lengsta ferðalag-
ið fyrir höndum en hann er á leið-
inni til Tókýó þar sem Kamerún 
spilar vináttuleik við Japani. 

Eiður Smári Guðjohnsen er enn 
meiddur og æfir ekkert með aðal-
liðinu en þeir Carles Puyol og 
Edmílson eru einnig frá vegna 
meiðsla. Eiður Smári hefði líka 
örugglega verið á leiðinni til 
Íslands að spila við Kanada ef 
hann hefði verið orðinn góður af 
meiðslunum.

Eftir standa aðeins níu leikmenn 
sem Rijkaard hefur yfir að ráða á 
æfingum en þeir eru Víctor Vald-
és, Albert Jorquera, Juliano Bell-
etti, Oleguer, Sylvinho, Thiago 
Motta, Santi Ezquerro, Rafa 
Márquez og Gio Dos Santos. 

Bara með níu menn á æfingum

 Það er ekki nóg með að 
ensku meistararnir í Manchester 
United hafi aðeins tvö stig eftir 
fyrstu þrjá leikina, þeir þurftu að 
sætta sig við 1-0 tap gegn nágrönn-
um sínum í City í gær. City-liðið 
er því með fullt hús og hreint 
mark en United-liðið er aftur á 
móti í 16. sætinu með aðeins eitt 
mark skorað. Þetta er versta byrj-
un liðsins síðan 1992. 

Sven-Göran Erikksson er búinn 
að gera frábæra hluti með lið City 
og þá hefur danski markvörður-
inn Kasper Schmeichel, sonur 
Peter Schmeichel, komið mörg-
um á óvart með því að halda 
hreinu þrjá leiki í röð. Micah 
Richards á líka mikið hrós skilið 
en sá síðarnefndi hefur verið 
magnaður í upphafi móts. „Þetta 
var frábær liðsframmistaða. Við 
ætluðum að sanna það að við 

getum unnið alla,“ sagði Micah 
Richards, hinn frábæri 19 ára 
miðvörður Manchester City. 

„Þetta var mjög erfiður leikur 
og við höfðum heppnina með 
okkur. Það býst enginn við því að 
við verðum meistarar en það er 
gott að byrja vel þegar lið er með 
svona marga nýja menn. Sjálfs-
traustið eykst með hverjum sigri. 
United-liðið er búið að vera óhepp-
ið en þetta er langt tímabil og þeir 
koma til baka,“ sagði Sven-Göran. 

Brasilíumaðurinn Geovanni 
skoraði eina mark leiksins með 
skoti af löngu færi á 31. mínútu 
úr einni af fáum sóknum liðsins 
en annars voru það leikmenn 
United sem áttu leikinn og óðu í 
dauðafærum.

Carlos Tevez fékk tvö dauða-
færi í leiknum en þarf enn að 
bíða eftir fyrsta marki sínu fyrir 

félagið. United lék í gær án bæði 
Cristiano Ronaldo (leikbann), 
Wayne Rooney, Ole Gunnar Solk-
sjaer og Louis Saha (allir meidd-
ir) og það er allt anna en boðlegt 
fyrir meistarana að skora aðeins 
eitt mark á 270 mínútum.

„Við sköpuðum nógu mörg færi 
og spiluðum frábæran fótbolta á 
köflum. Við þurfum að fara upp 
brekku en verðum bara að fara að 
vinna leiki,“ sagði Sir Alex Fergu-
son, stjóri United.

City er með sjö stigum meira en United

 Veigar Páll Gunnarsson 
skoraði tvö mörk fyrir Stabæk í 
4-2 útisigri í framlengingu gegn 
Strømsgodset í átta liða úrslitum 
norsku bikarkeppninnar í gær. 

Veigar Páll kom Stabæk í 2-0 í 
fyrri hálfleik en Strømsgodset 
náði að jafna. Daniel Nannskog og 
Somen Tchoyi tryggðu Stabæk 
sigurinn í framlengingunni.

Fyrra mark Veigars Páls kom 
eftir skyndisókn og sendingu 
Daniel Nannskog á 24. mínútu en 
Veigar Páll komst þá einn gegn 
markverðinum og skoraði. Annað 
markið skoraði Veigar Páll úr 
vítaspyrnu aðeins sex mínútum 
síðar en hana fiskaði fyrrnefndur 
Nannskog sem Veigar Páll er 
búinn að leggja upp ófá mörk 
fyrir í sumar.

Veigar Páll með 
tvö mörk í gær

 Liverpool sá á eftir stig-
unum í 1-1 jafntefli við Chelsea í 
risaslagnum á Anfield í ensku 
úrvalsdeildinni í gær, þökk sé 
ákvörðun dómarans Robert Styl-
es. Styles dæmdi víti á Liverpool  
sem Frank Lampard nýtti af 
öryggi. Bæði lið töpuðu því sínum 
fyrstu stigum á tímabilinu.

„Dómarinn stóð sig ekki vel í 
þessum leik. Hann var undir mik-
illi pressu frá leikmönnum Chel-
sea allan leikinn og hann gaf eftir 
á endanum. Það var mjög ósann-
gjarn dómur sem færði Chelsea 
stig í dag,“ sagði Steven Gerrard, 
fyrirliði Liverpool, eftir leikinn en 
hann átti mjög góðan leik þrátt 
fyrir að spila tábrotinn.

Spánverjinn Fernando Torres 
opnaði markareikning sinn í ensku 
úrvalsdeildinni á glæsilegan hátt 
þegar hann kom Liverpool í 1-0. 
Torres skoraði markið úr hraðri 
sókn strax á 16. mínútu, fékk bolt-
ann upp vænginn frá Gerrard og 
fór illa með Tal Ben-Haim í Chel-
sea-vörninni.

Liverpool-liðið var sterkara og 
með ágæt tök á leiknum þegar 
reiðarslagið kom. Vítaspyrnan var 
dæmd fyrir brot Steve Finnan á 
Florent Malouda. Það var þó eins 
og Malouda hoppaði yfir boltann 
og léti hann fara áður en hann 
lenti á Finnan. Rob Styles missti 
algjörlega stjórn á leiknum í kjöl-
farið, veifaði gulum spjöldum í 
allar áttir og var heppinn að leik-
urinn leystist ekki upp.

„Þetta er ótrúlegt. Hvernig er 
hægt að breyta leik á þennan 
máta? Hann getur horft á þetta 
aftur í sjónvarpinu og þá skilur 

hann af hverju við erum svona 
óánægðir,“ sagði Rafael Benitez, 
stjóri Liverpool, sem var ánægður 
með spilamennsku sinna manna. 

„Ég veit ekki hvort þetta hafi 
verið víti en maður veit aldrei, 
sérstaklega á þessum velli þar 
sem við höfum verið mjög óheppn-
ir með ákvarðanir dómara. Þetta 
eru jákvæð úrslit fyrir okkur, ekki 
síst þar sem við vorum komnir 
undir í leiknum. Ég stillti upp 
sókndjörfu liði og við reyndum að 
vinna leikinn í 85 mínútur,“ sagði 

Jose Mourinho, stjóri Chelsea.
David Dunn tryggði Blackburn 

stig gegn Arsenal þegar hann jafn-
aði leikinn 18 mínútum fyrir leiks-
lok en markið skrifast þó algjör-
lega á þýska markvörðinn Jens 
Lehmann sem gaf mark annan 
leikinn í röð þegar hann missti 
boltann í gegnum greipar sér. Leh-
mann gaf einnig mark í fyrsta 
leiknum gegn Fulham en þá náði 
liðið að tryggja sér 2-1 sigur en í 
gær kostaði það tvö stig. 

Frank Lampard tryggði Chelsea 1-1 jafntefli gegn Liverpool á Anfield með 
marki úr umdeildu víti. Liverpool-menn létu dómarann heyra það í leikslok.
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„Ég hlusta á Rás 2, Gull-
bylgjuna og allt þetta dót. 
Ég hlusta líka á Hallbjörn ef 
maður kemst í Húnavatns-
sýsluna. Það er alltaf gaman 
að heyra í karlinum.“ 

„Þetta er bara kvikmynd sem ég ætla að gera 
og kemst vonandi á koppinn snemma á næsta 
ári,“ segir Ágúst Guðmundsson, kvikmynda-
leikstjórinn góðkunni, en hann leggur nú 
lokahönd á handrit sem heitir Ófeigur geng-
ur aftur. Ágúst fékk nýlega handritastyrk 
frá Kvikmyndamiðstöð Íslands en síðasta 
mynd hans, Í takt við tímann, með hinum 
einu sönnu Stuðmönnum, var framlag Íslend-
inga í forvalið fyrir Óskarsverðlaunin árið 
2005.

Ágúst segir að þetta sé ef til vill ekki 
draugamynd í þeirri merkingu að þeir leiki 
aðalhlutverkið en vissulega komi framliðnar 
persónur við sögu. Leikstjórinn segist hafa 
gengið með þessa hugmynd í maganum und-
anfarin fimmtán ár og er kampakátur yfir 
því að hún virðist nú loks ætla að verða að 
veruleika. „Það var ekki fyrr en ég fluttist á 

Grettisgötuna að mér fannst ég vera kominn 
í rétta umhverfið fyrir söguna og leið eins og 
að hérna gæti myndin gerst,“ útskýrir 
Ágúst.

Ágúst segist hins vegar sjálfur aldrei hafa 
lent í draugagangi eða verið svo merkilegur 
að sjá draug en hann sé, líkt og margir aðrir 
Íslendingar, upptekinn og heillaður af yfir-
náttúrulegum fyrirbærum. „Þetta er kannski 
það atriði sem sameinar íslenskar kvikmynd-
ir, þessi brennandi áhugi á þessum fyrirbær-
um.“

Ágúst gerir draugamynd á Grettisgötu

Marino Thorlacius er ungur strák-
ur sem var að gefa út sína fyrstu 
ljósmyndabók. Hann er sjálflærð-
ur í faginu og hefur einungis tekið 
myndir í þrjú ár. Athygli vekur að 
hinn virti ljósmyndari Ragnar 
Axelsson, eða RAX, kallar hann 
snilling á bókarkápunni.

„Þetta er samansafn af fyrstu 
verkunum mínum. Ég hef lengi 
gengið með það í maganum að 
gefa út bók og ákvað að láta bara 
vaða,“ segir Marino um bókina, 
Land. Nokkra athygli vekur að 
hinn virti ljósmyndari Ragnar 
Axelson, eða RAX, sem hefur 
starfað um árabil á Morgunblað-
inu og gefið út ljósmyndabækur 
sjálfur, gefur bókinni lofsamlega 
dóma á bókarkápunni. Þar segir 
hann meðal annars: „Hér er á ferð-
inni nýr snillingur. Mér finnst 
myndirnar hans Marinos alveg 

frábærar, sennilega með því flott-
asta sem menn eru að gera í dag.“

Marino byrjaði að taka myndir 
fyrir þremur árum þegar hann 
keypti sér myndavél. „Ljósmynd-

un er svo stór, hefur svo mikla 
möguleika. Íslendingar hafa ekki 
almennilega opnað augu sín fyrir 
því enn þá. Ljósmyndun hefur til 
dæmis alveg jafnmikla möguleika 
og málverk.“

Marino segir að myndirnar séu 
af öllu mögulegu og unnar á mis-
jafnan hátt. Eftirvinnsla þeirra er 
líka mismikil. Sumar eru mikið 
unnar, aðrar ekki neitt og hann 
vinnur þær bæði í höndunum og 
stafrænt.

„Það er tjáningarþörfin sem 
rekur mig áfram. Þetta er eins og 
þegar ljóðskáld gefur út ljóða-
bók,“ segir Marino um bókina 
sína. Hann gefur bókina út sjálfur 
og helmingur ágóða hennar renn-
ur til Krabbameinsfélagsins. Sýn-
ishorn mynda hans má sjá á heima-
síðu hans, Marinot.com. 

Ungur ljósmyndari vekur athygli

Gísli Örn Garðarsson segir leik-
gerð sína eftir Tillsammans óðum 
vera að skýrast. Leikhópurinn og 
aðrir sem að uppsetningunni koma 
dvöldust úti á landi í síðustu viku, 
við æfingar og annað samspil. 
Gísli segir dvölina hafa borið mik-
inn árangur. „Þetta hafa verið 
langir vinnudagar, en það er líka 
kosturinn við að fara út úr 
bænum,“ sagði hann. „Það eru 
allir saman allan tímann. Þetta er 
svo góður vinnufriður. Við unnum 
til tíu á kvöldin, elduðum kvöld-
mat og borðuðum seint,“ bætti 
hann við. 

Leikgerð Gísla eftir kvikmynd 
sænska leikstjórans Lukas Mood-
yson er óðum að verða til, en leik-
ararnir með veigamikil hlutverk í 
sjálfri tilurð hennar. „Þetta er allt 
að verða til í meðförum þeirra, 
enda eru þetta svo góðir leikarar,“ 
sagði Gísli, en eins og Fréttablaðið 
greindi frá er stórstjarnan Gael 
García Bernal einn leikara í upp-
setningunni. Þýski leikarinn Dani-
el Brühl, sem var í aðalhlutverki í 
Good Bye Lenin!, tekur einnig þátt 
í leiknum, ásamt spænsku leik-
konunni Elenu Anaya og hinni 
frönsku Joanu Preiss. Íslenskir 
leikarar eru þau Atli Rafn Sigurð-
arson, Rúnar Freyr Gíslason, Nína 
Dögg Filippusdóttir og Árni Pétur 
Guðjónsson.

Gísli hefur enn ekki neglt niður 
fasta hlutverkaskipan, en hún 
verður ekki með sama hætti í 
kvikmyndinni. „Myndin er frábær 
og stendur fyrir sínu. Það er 
gaman að nota hana bara sem 
grunn til að búa til sýningu sem 
virkar í leikhúsi, en er engin kópía 
af henni,“ sagði Gísli. „Það sem er 
intressant er samspil á milli per-
sóna. Við notum karakterana í 
kvikmyndinni sem grunn og vinn-
um út frá honum. Við munum búa 
til ný sambönd, svona gegnum 
okkar „take“ á hippatímabilið, og 
koma með okkar sjónarmið inn í 
það,“ bætti hann við. 

Þau sjónarmið gætu verið dálít-
ið ólík, því leikarar í uppsetning-
unni koma frá fimm mismunandi 

löndum. Gísli segir upplifun þeirra 
af hippatímabilinu þó vera nokkuð 
svipaða. „Við erum flest börn 
hippakynslóðarinnar og þetta var 
svipað á mörgum stöðum. Að vísu 
er mismunandi hverju menn voru 
að berjast fyrir. Á Spáni var Fran-

co, svo það var erfitt að vera þar. 
Á Íslandi var enginn einræðis-
herra, sem er í grunninn dálítið 
mikið öðruvísi,“ sagði Gísli. „En á 
móti kemur að hér er kaldara,“ 
bætti hann svo glettinn við.
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Sá sem býr í miðborg veit að þar 
er ýmislegt öðruvísi en í 

úthverfum. Sumt betra. Annað 
verra. Aðeins eitt er óþolandi og 
það er að búa á svæði þar sem 
löggan hefur gefist upp á  að fram-
fylgja landslögum. Með lögum 
skal land byggja – nema miðborg 
Reykjavíkur.

er ánægjulegra í augum 
þeirra sem búa í miðborginni en 
að sjá þúsundir samankomnar á 
fallegum degi eða kvöldi og gildir 
þá einu hvort um er að ræða fyrsta 
maí-hátíðahöld, gleðigöngu, menn-
ingarnótt eða eitthvað allt annað. 
Hingað eru allir velkomnir hvort 
sem er að nóttu eða degi sem 
semja sig að siðaðra manna hátt-
um og þeim lögum sem gilda fyrir 
alla landsmenn án tillits til hvort 
þeir búa í 101 eða í Grímsey.

hegða sér skikkanlega í öðrum 
byggðarlögum. Ef við förum til 
dæmis til Hafnarfjarðar dettur 
okkur ekki í hug að ráðast þar á 
fólk með hnífum, hnefum, spörk-
um eða bareflum jafnvel þótt það 
verði á vegi okkar. Við mígum ekki 
á búðarglugga í Kópavogi, kúkum 
ekki í húsagarða í Garðabæ, brjót-
um ekki rúður í Mosfellsbæ og 
stöndum ekki öskrandi fyrir utan 
hús sofandi Seltirninga. 

eru íbúar miðborgarinnar 
nákvæmlega eins og annað fólk. 
Sumir drekka mikið en sjaldan, 
sumir lítið og oft en sumir aldrei; 
sumir eru háværir, aðrir kyrrlátir. 
Allar miðbæjarrotturnar vita að 
óhjákvæmilegt er að hegða sér 
siðsamlega og fara eftir lögum og 
reglum. Annars kemur lögreglan 
og stingur manni í steininn. Alls 
staðar – nema í hverfinu okkar, 
miðborginni. Þar geta allir hegðað 
sér eins og svín. Það vita allir. Þar 
er engin lögregla. Ekki frekar en í 
Ódáðahrauni.

skilst manni að ráða eigi bót á 
þessu. Lögreglan telur að til þess 
að friða miðborgina fyrir skrílslát-
um sé nauðsynlegt að kaupa fær-
anlega lögreglustöð, sennilega til 
að geta elt óróaseggina uppi án 
þess að yfirgefa stöðina. Kannski 
er hægt að fjármagna færanlega 
lögreglustöð með peningunum 
sem spöruðust við að loka einu 
lögreglustöðinni í miðbænum 
fyrir fáum árum. Hún var náttúr-
lega ekki færanleg og kom því 
ekki að neinum notum. Hvernig 
væri að prófa að nota færanlega 
lögreglumenn þar til færanlega 
lögreglustöðin kemur?

Færanleg
 lögreglustöð

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi
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